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TENHO A HONRA DE, HÁ UM ANO, REPRESENTAR OS MAGISTRADOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Além de ser reconhecidamente a mais 
produtiva do país, a Magistratura fluminense é aguerrida, inovadora e muito 
preocupada com a prestação jurisdicional. Fato comprovado neste momento 
atípico, em que a proatividade e o afinco de juízes e desembargadores mostrou-
se fundamental para que o Poder Judiciário não parasse durante a pandemia.

À frente da Associação, atuamos para melhorar as condições de trabalho dos 
tão valorosos magistrados e, por meio de ações coletivas e individuais, defen-
demos os associados perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Conse-
lho Nacional de Justiça, os tribunais superiores e os demais Poderes.

A AMAERJ é uma entidade voltada prioritariamente à proteção das garan-
tias funcionais da Magistratura. Iniciamos a gestão com o lema “Magistra-
tura forte, unida, Judiciário independente, Estado Democrático de Direito”. E, 
desde o primeiro dia, lutamos pela vitaliciedade, pela inamovibilidade, pela 
irredutibilidade de vencimentos e contra a fragmentação interna do Judiciário.

Esta edição especial da revista fórum contempla as principais iniciativas da 
AMAERJ neste primeiro ano de gestão, como o trabalho no Rio de Janeiro e em 
Brasília, as conquistas associativas, a administração participativa, a proteção 
dos magistrados e os requerimentos apresentados.

Além de agir em prol dos associados na área de direitos e prerrogativas, não 
perdemos de mira as questões sociais. Ao longo do ano, a AMAERJ desenvolveu 
importantes campanhas solidárias e de combate à violência contra a mulher, 
que contaram com maciça participação dos magistrados.

Em 2021, a nossa AMAERJ completará 30 anos, desde a fusão da Associação 
dos Magistrados Fluminenses com a Associação dos Magistrados do Estado 
da Guanabara. Neste ano emblemático, esperamos o arrefecimento da pan-
demia para que possamos dar andamento às atividades presenciais que nos 
permitem renovar o vínculo associativo, com a realização dos tradicionais e 
essenciais encontros da classe. 

No segundo ano de gestão, nos dedicaremos a melhorar as condições de tra-
balho da 1ª instância, lutando para que o 4º auxiliar de gabinete seja grati-
ficado, e pela democratização interna do Judiciário fluminense, a partir da 
participação dos juízes na eleição para os cargos da administração do Tribu-
nal de Justiça. Juntos somos mais fortes.

Foto: Matheus Salomão 

mensagem 
do Felipe

Felipe Carvalho 
Gonçalves da Silva

Presidente da AMAERJ
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CARO LEITOR,

ESTA EDIÇÃO DA fórum É ESPECIAL. Não a preparamos para exaltar 
o primeiro ano da gestão bienal do presidente Felipe Gonçalves à fren-
te da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Mas para 
que os associados e os demais leitores tenham um documento formal, 
físico, sobre o que foi feito a partir de 7 de fevereiro de 2020, data da 
posse do magistrado.

A fórum especial também não é uma prestação de contas ou um balanço. 
Seu objetivo é outro: relatar jornalisticamente o que Felipe Gonçalves e 
seus companheiros de diretoria fizeram pela entidade em um ano tão 
difícil. Na data em que escrevo este texto (29 de janeiro) já são mais de 
220 mil mortos pela pandemia do coronavírus no Brasil.

E o que o presidente e os diretores fizeram pela AMAERJ nada mais foi 
do que cumprir a palavra empenhada quando da campanha vitoriosa de 
2019. O compromisso pétreo da chapa pela qual se elegeram era a defesa 
intransigente dos magistrados e da Justiça fluminense. A gestão Feli-
pe Gonçalves não se afastou nem sequer um milímetro desta proposta.

As reportagens que constam nesta edição dissecam as ações da diretoria 
em busca de soluções para os problemas que atingem a classe, relatam 
os contatos e reuniões com autoridades dos três Poderes no Rio e em 
Brasília, listam os requerimentos com as reivindicações da Magistratu-
ra do Estado, informam sobre o sucesso das campanhas institucionais e 
oferecem aos leitores a oportunidade de tirarem suas próprias conclu-
sões a respeito da qualidade da administração.

Em entrevista exclusiva, editada em cinco páginas, o presidente fala 
sobre os procedimentos adotados desde a posse e aponta qual será o foco 
deste segundo ano: a melhorias das condições de trabalho da primeira 
instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Em menos de um ano, já é a segunda edição especial de fórum. A pri-
meira, lançada em julho, abordou o retorno do TJ-RJ às atividades pre-
senciais, superada, então, a primeira fase da pandemia. Como da outra 
vez, a periodicidade trimestral da revista da AMAERJ voltará ao normal 
no próximo número.

Excepcionalmente, por ser uma edição voltada ao primeiro ano da ges-
tão Felipe Gonçalves, não temos nesta fórum o tradicional  Cariocan-
do, espaço de oito páginas que trata de temas relacionados à Cultura, ao 
Turismo, ao Esporte e à Literatura Jurídica. Ele voltará na edição seguinte.

Mais uma vez, agradecemos a leitura e esperamos ter agradado os leito-
res interessados em conhecer as ações desenvolvidas pela AMAERJ nos 
últimos 12 meses.

Sergio Torres, 
editor
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Pandemia, audiências virtuais, 
previdência e condições especiais de 
trabalho mobilizaram a Associação

A AMAERJ MANTEVE-SE, NESTES PRIMEI-
ROS 12 MESES DA GESTÃO DO JUIZ FELIPE 
GONÇALVES NA PRESIDÊNCIA, ATUANTE 
E ATENTA aos anseios dos magistrados, ante-
nada aos meios de resolução dos problemas da 
classe. São diversas as questões a que a Asso-
ciação se dedicou no período, como o enfren-
tamento à pandemia, a adoção do trabalho 
virtual, a retomada gradativa do Judiciário, a 
previdência, as condições especiais de traba-
lho, o repúdio à adoção do juiz de garantias e 

o Termo Circunstanciado de Ocorrência, além 
das pautas legislativas.

Juiz de garantias
Empossado em 7 de fevereiro, Gonçalves já 
tratava, desde eleito em novembro de 2019, 
dos temas da Magistratura. Em 20 de janei-
ro, foi à Brasília conversar sobre o juiz das 
garantias com o então vice-presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, hoje 
presidente da Corte.

A AMAERJ 
e o sucesso 
nas ações 
em defesa da 
Magistratura

por  Sergio Torres  

atuação 
associativa
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A AMAERJ foi a primeira associação de clas-
se recebida por Fux, relator de quatro pedidos 
de suspensão da medida prevista no Pacote 
Anticrimes. Gonçalves manifestou ao minis-
tro a preocupação dos magistrados com a 
criação do juiz das garantias. A norma seria 
implantada sem debate prévio e aprofundado 
com agentes do Sistema de Justiça.

Dois dias depois, Fux suspendeu o projeto do 
juiz das garantias. A atuação firme e ágil do 

então presidente eleito, que criou um grupo 
de trabalho na Associação para estudar o 
tema, foi fundamental para esta conquista.

Pandemia
O início da pandemia, com o fechamento dos 
fóruns às atividades presenciais em 12 de 
março, gerou o aumento excessivo do traba-
lho dos magistrados de plantão. A sobrecarga 
foi informada ao TJ por Felipe Gonçalves. Em 
atendimento ao pedido da AMAERJ, o Tribunal 

Os magistrados 
Felipe Gonçalves 
e Ricardo Alberto 
ladeiam o então 
vice-presidente 
do STF, Luiz Fux

Foto: Evelyn Soares
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1. Roberto Felinto, 
Felipe Gonçalves, 
Rodrigo Maia e 
Flávia Balieiro
2. O presidente da 
AMAERJ com o juiz 
Richard Fairclough (à 
esquerda) e dirigentes 
da Polícia Civil
3. Felipe Gonçalves e 
a presidente da AMB, 
Renata Gil, em Brasília

1

2

3

restaurou a distribuição de processos à segun-
da instância e determinou que o Regime Dife-
renciado de Atendimento de Urgência (RDAU) 
se restringisse aos processos físicos.

Como os magistrados, a AMAERJ não parou 
na pandemia. Desde o início da crise na 
saúde, a Associação participou de reuniões 
no TJ, informou os associados sobre deci-
sões e esclareceu dúvidas sobre procedimen-
tos novos, como a restrição aos gabinetes, o 
home office após a adoção do RDAU eletrônico 
e a situação dos servidores sem acesso ao Ser-
viço de Aplicações Remotas (SAR).

A AMAERJ criou pasta no OneDrive (serviço de 
armazenamento em nuvem) para facilitar a 
busca dos magistrados por atos do TJ e da Cor-
regedoria Geral da Justiça, requerimentos da 
Associação e decisões judiciais relativas à saúde. 
Em março, a entidade conclamou os associados 
a seguir com rigor as recomendações sanitárias.

Como parte do esforço nacional de combate à 
expansão do vírus, a AMAERJ fechou as sedes 
Administrativa e recreativas. Os funcionários 
passaram a trabalhar remotamente para atender 
o associado por meio eletrônico. Com a retoma-
da gradual do Judiciário, o serviço na Associação 
voltou a ser presencial, em sistema de rodízio.

A volta escalonada ao trabalho, a partir de 29 
de junho, mobilizou a AMAERJ, que listou 28 
medidas de segurança sanitária necessárias 
ao retorno às unidades judiciais. A maioria 
das recomendações foi acolhida pelo TJ, como 
controle de acesso, aferição de temperatu-
ra corporal, demarcação de distanciamento 
mínimo, entrega de máscaras, álcool em gel e 
face shields, desinfecção dos ambientes, vis-
toria pela Diretoria de Engenharia em salas 
de audiência, limitação do uso dos elevado-
res, rodízio de servidores, manutenção do 

trabalho remoto para integrantes dos grupos 
de risco, expediente fora do horário de pico e 
prioridade para audiências e sessões virtuais.

Audiências de 
custódia e virtuais
Reivindicação da Magistratura apoiada pela 
AMAERJ e pelas demais associações represen-
tativas da classe, a realização de audiências de 
custódia por videoconferência foi aprovada 
pelo Conselho Nacional de Justiça em novem-
bro. Felipe Gonçalves acompanhou a sessão.

“Ou não realiza a audiência, que é um direito do 
preso, ou realiza por videoconferência com todos 
os cuidados. A pandemia não acabou. Não vive-
mos um momento de normalidade. O CNJ tem o 
papel uniformizador, há a possibilidade de rea-
lizar as audiências de custódia por videoconfe-
rência com cautelas”, afirmou Fux, na ocasião.

A Associação defendeu no CNJ a legalidade 
das audiências virtuais durante a pandemia. 
O pedido da Defensoria Pública do Estado do 
Rio de suspensão das audiências virtuais e 
por videoconferência no TJ foi negado por 
unanimidade pelos conselheiros. A AMAERJ 
atuou como amicus curiae no Procedimento de 
Controle Administrativo. 

Relação com os Poderes
Em defesa dos magistrados, a AMAERJ man-
teve contatos com representantes dos Pode-
res Executivo e Legislativo do Brasil e do Rio 
de Janeiro. Em janeiro, o governo do Estado 
regulamentou a antecipação de 50% do 13º 
salário dos servidores públicos ativos, ina-
tivos e militares do Executivo. Para atender 
ao princípio da isonomia entre os servidores 
dos Poderes, a AMAERJ pleiteou a extensão da 
medida a magistrados e servidores da Justiça.

Felipe Gonçalves esteve em Brasília diversas 

atuação 
associativa
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vezes no decorrer do ano. Em março, com a 
diretora-adjunta Flávia Balieiro e o diretor de 
Aposentados, Roberto Felinto, visitou o Con-
gresso Nacional para tratar de pautas de inte-
resse da Magistratura, reunindo-se com o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Maia, e deputados.

Aos parlamentares, os representantes da 
AMAERJ ressaltaram pontos prejudiciais à 
Magistratura em duas Propostas de Emenda à 
Constituição. A PEC Emergencial 186/2019 prevê 
a redução para 30 dias do período de férias de 
magistrados e membros do Ministério Públi-
co. A proposta veta a conversão das férias em 
pecúnia, reduz o subsídio quando da violação da 
regra de ouro, proíbe o vínculo automático entre 
subsídios, restringe o pagamento de vantagens 
pecuniárias e torna improbidade administrati-
va o pagamento acima do teto remuneratório.

A PEC da Regra de Ouro (438/2018) estabelece 
medidas emergenciais para corte de despesas, 
como proibição de reajustes ao funcionalismo, 
redução de jornada e salários dos servidores, 
aumento da alíquota previdenciária, exonera-
ção de servidores não-estáveis, diminuição de 
despesas com cargos em comissão e dispensa 
de pagamento do abono salarial.

Previdência
A AMAERJ preparou anteprojeto de lei para a 
reabertura do prazo de migração do Rioprevi-
dência para a RJPrev. Elaborado pela advoga-
da Vanice Valle, especialista em Previdência 
Social, o documento foi entregue aos coman-
dos dos três Poderes. Ele aborda a evolução do 
regime público de previdência complemen-
tar, esclarece dúvidas e prevê a instituição 
de benefício especial no modelo da Funda-
ção de Previdência Complementar do Servi-
dor Público Federal (Funpresp). Em outubro, 
o presidente da AMAERJ o entregou ao gover-
nador em exercício, Cláudio Castro.

Termo Circunstanciado 
de Ocorrência
Após a decisão do STF na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3807, duas entidades 
de classe dos delegados policiais sustenta-
ram que seria atribuição judicial a lavratu-
ra do Termo Circunstanciado de Ocorrência 
(TCO) em caso de flagrante de uso ou posse de 
entorpecentes para consumo próprio. 

Para esclarecer a questão, o presidente Feli-
pe Gonçalves e o secretário-geral Richard 
Robert Fairclough se reuniram com o então 
secretário de Polícia Civil do Rio, Flávio Brito. 
Os magistrados defenderam que o TCO fosse 
lavrado por autoridade policial. O secretá-
rio concordou com a AMAERJ e não alterou a 
orientação da Polícia Civil acerca da questão.

Condições especiais 
de trabalho
O CNJ aprovou em setembro a Resolução 
343/20, que cria condições especiais de traba-
lho para magistrados e servidores com defi-
ciência, necessidades especiais ou doença 
grave ou que tenham filhos ou dependentes 
nestas condições. A proposta foi apresentada 
pela Associação dos Magistrados Brasileiros e 
defendida pela AMAERJ. 

Segundo a norma aprovada, o magistra-
do poderá ser designado provisoriamente 
para atividades fora de sua comarca a fim 
de aproximar-se do local de moradia ou de 
prestação de serviços médicos, terapêuti-
cos ou pedagógicos do filho ou dependente. 
Também pode ser prestado apoio à unida-
de judicial do magistrado, com nomeação de 
juiz auxiliar, aumento do quadro de servi-
dores ou mutirão de prestação jurisdicional. 
Ainda poderá haver concessão de jornada 
especial ou atuação em teletrabalho, sem 
acréscimo de produtividade.

Fotos: AMAERJ, Sergio Torres e AMB
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UMA DAS FORMAS EFICAZES DE 
ATUAÇÃO DA AMAERJ É POR MEIO DE 
REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
Em 2020, a Associação apresentou 43 pedi-
dos em defesa dos magistrados do Estado 
do Rio de Janeiro e do Poder Judiciário. 

No âmbito do Tribunal de Justiça do Rio, 
foram encaminhados requerimentos à presi-
dência, à Corregedoria Geral de Justiça (CGJ), 
ao Conselho da Magistratura, à Comissão de 
Políticas Institucionais para Eficiência Ope-
racional e Qualidade dos Serviços Judiciais 
(COMAQ) e ao Comitê Gestor de Tecnologia 
da Informação e da Comunicação (CGTIC). 

A AMAERJ pleiteou, ainda, ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), ao governo do 

Pedidos da 
AMAERJ garantem 
conquistas para 
a Magistratura

por  Diego Carvalho 

Associação apresentou 43 requerimentos 
para o TJ-RJ e outras entidades em 2020

requerimentos

1
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Estado do Rio, à Assembleia Legislativa 
(Alerj), ao Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-RJ) e à concessionária Prolagos.

Muitas solicitações da AMAERJ resulta-
ram em importantes vitórias para a clas-
se. A Associação conseguiu, em agosto, 
que os critérios de produtividade míni-
ma para fins de cumulação fossem fle-
xibilizados pelo TJ. A COMAQ atendeu ao 
requerimento da Associação para ajustar 
a mediana. A flexibilização foi necessá-
ria em razão das limitações de trabalho 
impostas pela pandemia do coronaví-
rus, como a implantação do home offi-
ce e a suspensão de audiências e prazos. 

A AMAERJ identificou as competências 

em que a produtividade estaria prejudi-
cada, seja, como exemplo, por ter gran-
de parte do acervo em formato físico 
ou pela necessidade de realização das 
audiências. A pedido da Associação, o 
ajuste foi prorrogado mês a mês.

Também durante a pandemia, o pre-
sidente Felipe Gonçalves encaminhou 
ofício ao TJ sobre o aumento excessivo 
de trabalho dos magistrados de plan-
tão. Em atendimento à solicitação da 
AMAERJ, em março, o tribunal res-
taurou a distribuição de processos à 
segunda instância e determinou que o 
RDAU (Regime Diferenciado de Aten-
dimento de Urgência) ficasse restrito a 
medidas relativas aos processos físicos.

GRATIFICAÇÃO E 
HORÁRIO DOS FÓRUNS
O Tribunal reconheceu, em feverei-
ro, importante direito dos magistra-
dos. Requerida pela AMAERJ, a gra-
tificação por exercício em Turma 
Recursal foi estendida. A nova reso-
lução contemplou os juízes que atuam 
em Turmas Recursais Cíveis, Crimi-
nais e de Fazenda Pública e os juí-
zes coordenadores. Os magistra-
dos passaram a receber a diferen-
ça de remuneração para o cargo de 
desembargador. O juiz coordenador 
das Turmas Recursais fez jus à verba 
indenizatória prevista na Lei Estadual 
nº 5.535/09. De acordo com a regra, 
o magistrado suplente recebe os 

1 e 2. Presidente Felipe Gonçalves apresentou requerimentos ao governador 
em exercício Cláudio Castro e ao presidente do TJ-RJ, Cláudio Mello 3. Tribunal 
retomou a chamada dos estagiários após pedido da Associação

3
2

Fotos: Diego Carvalho, AMAERJ e TJ-RJ
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requerimentos

valores nos períodos de férias e licenças 
dos integrantes das Turmas Recursais.

A AMAERJ solicitou ao TJ, em agosto, a 
antecipação para as 13h do período de 
atendimento ao público durante a pande-
mia. A Associação informou ao TJ-RJ que 
o antigo horário (14h) prejudicava o início 
das audiências criminais e o andamen-
to da pauta, em razão da dificuldade que 
as partes eventualmente tinham na loca-
lização das salas de audiência. O reque-
rimento foi deferido. O acesso do público 
passou a ocorrer das 13h às 19h.

Também em atendimento à AMAERJ, o 
Tribunal retomou, em agosto, a chama-
da de estagiários. Por motivo de conten-
ção de despesas, os contratos de estágio 
haviam sido suspensos em 1º de junho. Em 
consequência, diversos juízos do Estado 
ficaram sem estagiário. Após o requeri-
mento da Associação, aproximadamente 
800 vagas de estágio foram preenchidas 
de forma gradual e escalonada.

SUSPENSÃO DO PJE E 
MUDANÇA DE AVISO
No início de novembro, depois de requeri-
mento da AMAERJ, a presidência do TJ-RJ 
suspendeu a implantação do Proces-
so Judicial Eletrônico (PJe) nos Juizados 
Especiais Cíveis (JECs). O sistema estava 
trazendo extrema dificuldade para a rea-
lização dos trabalhos nos JECs. No pedi-
do, a Associação enumerou os problemas 
enfrentados pelos magistrados.

Em atenção a mais um pedido da AMAERJ, o 
então presidente do Tribunal, Claudio Mello, 
modificou o Aviso 92/2020, que normatiza-
va a realização de atos processuais híbridos. 
O aviso fixava o prazo de até 24 horas antes 
da audiência para o Ministério Público, a 
Defensoria Pública e os advogados proto-
colarem sua realização de maneira híbrida 

(remota e presencial, simultaneamente). 

O novo prazo passou a ser de cinco dias 
antes da audiência. Ainda foi atendida a 
solicitação da AMAERJ para que o reque-
rimento de audiência híbrida fosse pre-
viamente justificado pelas partes.

ABERTURA DE 
EDITAIS E ATUAÇÃO 
DE EXTRAQUADRO
Além dos requerimentos acolhidos 
citados anteriormente, a AMAERJ apre-
sentou novos pedidos em defesa dos 
magistrados ao longo do ano. Ao TJ-RJ, 
a Associação solicitou a publicação de 

mais editais de remoção e promoção, 
a atuação de extraquadro em gabine-
te de juízes, a alteração do horário das 
Comarcas da Baixada Fluminense e a 
abertura de edital para mutirão nos Jui-
zados Especiais da Fazenda Pública. 

A AMAERJ atuou, ainda, para solu-
cionar questões como o plantão das 
audiências de custódia, a lentidão no 
sistema DCP (Distribuição e Contro-
le de Processos), a escala estabeleci-
da para o Plantão Extraordinário, o 
regime de atendimento telepresen-
cial do Judiciário fluminense duran-
te a pandemia e o espaço de convi-
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vência na Comarca de Barra do Piraí.

A Associação buscou a antecipação do 13º 
salário, o pagamento de indenização por 
renúncia à licença prêmio e a criação de 
condições especiais de trabalho a magis-
trados com deficiência e pais de depen-
dentes com necessidades especiais.

PARTICIPAÇÃO FEMININA
A AMAERJ pediu que o TJ institua meca-
nismos de incentivo à participação 
feminina no Judiciário, com a forma-
ção de grupo de trabalho para debater o 
tema. A solicitação relaciona-se à Políti-
ca Nacional de Incentivo à Participação 

Institucional Feminina no Poder Judi-
ciário, estabelecida em 2018 pelo CNJ.

A Associação sugeriu ao Tribunal, também, 
a criação do “Tempo de Aprender”, projeto 
para a reeducação de agressores de mulhe-
res. O objetivo é implementar política públi-
ca efetiva para atender à Lei 13.984/20, pela 
qual o juiz determina que o agressor receba 
acompanhamento psicossocial e frequen-
te programas de recuperação e reeducação.

PRECEDENTES, 
DUODÉCIMO, FUNDO 
ESPECIAL E PREVIDÊNCIA
Ao CNJ, a AMAERJ requereu a criação de 
ferramenta no PJe que identifique prece-
dentes. Por causa da pandemia, a Associa-
ção enviou ofício à Corregedoria Nacional 
de Justiça sobre a realização de audiên-
cias concentradas. A Associação pediu que 
fique a cargo dos magistrados da Infância 
e Juventude a decisão de realizar ou não as 
audiências, de acordo com a realidade local.

À Assembleia Legislativa, foi pedida a 
rejeição das propostas de emenda à Cons-
tituição Estadual que tratam do repasse do 
duodécimo e do fundo especial. Em nota 
técnica, a Associação ressaltou que os pro-
jetos, do deputado Renan Ferreirinha (PSB), 
são flagrantemente inconstitucionais.

Ao governador em exercício do Rio, Cláu-
dio Castro, o presidente Felipe Gonçalves 
entregou o anteprojeto de lei da Associa-
ção de reabertura do prazo de migração do 
Rioprevidência (Fundo Único de Previdên-
cia Social do Estado do Rio de Janeiro) para 
a RJPrev (Fundação de Previdência Com-
plementar do Estado do Rio de Janeiro). A 
proposta foi apresentada em reunião no 
Palácio Guanabara, em outubro. A Associa-
ção propôs no anteprojeto que seja adota-
do o modelo da União, que promoveu a rea-
bertura do prazo com benefício especial.

A AMAERJ  
pediu à Alerj 
a rejeição das 
propostas 
do duodécimo 
e do fundo 
especial

1. A pedido da AMAERJ, TJ mudou 
o horário de atendimento na  
pandemia 2. Associação solicitou 
mecanismos de incentivo  
à participação feminina no Judiciário  
3. Gonçalves e Ricardo Alberto com o 
presidente da Alerj, André Ceciliano1

3

2

Fotos: Evelyn Soares, CNJ e AMAERJ
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É PAPEL PRIMORDIAL DA AMAERJ A DEFE-
SA E A REPRESENTAÇÃO DOS MAGISTRA-
DOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Desde 
o início da nova gestão, a entidade buscou pro-
teger os associados, com afinco e dedicação, de 
ataques injustificados e represálias. A Associa-
ção esteve sempre ao lado dos colegas atingi-
dos por qualquer ato de ofensa à independência 
funcional da Magistratura.

No ano passado, a AMAERJ defendeu 60 magis-
trados em processos judiciais e administrativos, 
além de notificações extrajudiciais. Por meio 
de três escritórios de advocacia contratados, os 
associados foram assistidos em cerca de cem 
ações no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Supremo 
Tribunal Federal (STF) e no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Trinta novas defesas foram assu-
midas ao longo de 2020 pela AMAERJ, sendo as 
demais remanescentes dos anos anteriores.

A Associação encaminhou à Corregedoria-
Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro duas representações contra defensores 

que ofenderam a honra de magistrados. Por 
meio de notificações extrajudiciais, a entidade 
também atuou pela retirada de postagens em 
redes sociais que atentavam contra a dignidade 
de magistrados.

A AMAERJ divulgou 20 notas públicas, em seu 
site e para a imprensa, de esclarecimentos de 
magistrados do Estado, de defesa da Magistra-
tura e da autonomia do Judiciário.

ASSISTÊNCIA À 
FAMÍLIA DE JUÍZA
Na véspera de Natal, o assassinato da juíza Vivia-
ne Vieira do Amaral chocou o país. Desde o trági-
co e covarde crime, a AMAERJ tem prestado todo 
o apoio à família da saudosa magistrada. A enti-
dade acompanhou a elaboração do exame peri-
cial do local do crime e atuou pela autorização 
de cremação do corpo. Ainda auxiliou juridica-
mente o pedido de concessão da guarda das três 
filhas da magistrada à avó materna, concedida 
pelo Plantão Judiciário de Niterói.

A AMAERJ colocou sua equipe de advogados à 

Proteção 
individual e 
coletiva aos 
associados

por  Diego Carvalho 

defesa dos 
magistrados

AMAERJ defende magistrados 
nos campos jurídico, 
administrativo e público
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Fotos: Luiz Silveira/Agência CNJ, Wallace Ferreira e AMB

disposição para atuar como assistente de acu-
sação na ação criminal e para acompanhar os 
atos relacionados à guarda e ao pensionamen-
to das crianças.

COMISSÕES
A participação da AMAERJ em comissões e 
comitês do TJ-RJ representa importante ação 
em defesa dos magistrados. Atualmente, a 
Associação tem assento e participa ativamente 
das reuniões em 12 grupos.

Indicados pela diretoria, representam a entida-
de Alberto Republicano na Comissão de Políti-
cas Institucionais para Eficiência Operacional e 
Qualidade dos Serviços Judiciais (Comaq); Criscia 
Curty no Comitê de Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (CGTIC), no Comitê 
Gestor de Segurança da Informação (CGSI) e no 
Comitê Interinstitucional do Processo Judicial 
eletrônico (PJe); João Felipe Mourão na Comis-
são de Políticas Institucionais para Integração 
da Gestão Estratégica, Financeira e Orçamentá-
ria (Copae); Juliana Cardoso Monteiro de Barros 
no Comitê de Promoção da Igualdade de Gênero 

e de Apoio às Magistradas e Servidoras (Cogen); 
Luiz Alfredo Carvalho Junior no Comitê Gestor 
Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau 
de Jurisdição; Marcia Succi na Comissão Judiciá-
ria de Articulação dos Juizados Especiais (Cojes); 
Richard Robert Fairclough na Comissão de Segu-
rança Institucional (Coseg); Roberto Felinto na 
Comissão de Apoio aos Magistrados Aposentados 
e Pensionistas (Comap); Rodrigo Moreira Alves 
na Coordenadoria Judiciária de Articulação das 
Varas com Competência em Dívida Ativa (Codiv); 
e Wilson Marcelo Kozlowski na Comissão de 
Gestão Estratégica e Planejamento (Cogep).

A AMAERJ ainda integra comitês externos, como 
os conselhos do Rioprevidência (Fundo Único 
de Previdência Social do Estado do Rio de Janei-
ro), representada por Felipe Gonçalves e Rodri-
go Moreira Alves, e o Municipal de Políticas sobre 
Drogas do Rio de Janeiro, com Vitor Moreira Lima.

Na Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), a AMAERJ é representada por Criscia Curty 
no Núcleo de Tecnologia e Inovação e por Rober-
ta Braga Costa na Secretaria de Direitos Humanos.

1. AMAERJ 
acompanhou 

sessões do 
plenário do CNJ, 

em Brasília 
2. Associação 

divulgou notas 
públicas em 

defesa de 
magistrados 

3. Juízes Richard 
Robert Fairclough 

e Felipe Gonçalves 
com o presidente 

do STF e do CNJ, Luiz 
Fux 4. Dirigentes 
da AMAERJ e da 

AMB no Conselho 
Nacional de Justiça

1 3

2

4
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campanhas

Presidente Felipe Gonçalves engaja a 
AMAERJ em campanhas institucionais

Movimentos em defesa 
da mulher, de combate 
à pandemia e pela ação 
eficiente da Justiça marcam 
primeiro ano de gestão

O presidente 
da AMAERJ 

discursa no 
lançamento 

da Sinal 
Vermelho 

em Niterói

por  Sergio Torres 
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Fotos: Evelyn Soares e divulgação

Magistrados do 
Rio de Janeiro 
participaram 
ativamente 
da campanha 
Sinal Vermelho

OS PRIMEIROS 12 MESES DA GESTÃO DO JUIZ 
FELIPE GONÇALVES NO CARGO DE PRESI-
DENTE da Associação dos Magistrados do Esta-
do do Rio de Janeiro (AMAERJ), no biênio 2021/22, 
coincidem com o início e a persistência da pande-
mia de coronavírus que tanta sofrimento tem cau-
sado à humanidade. À frente do órgão represen-
tativo dos magistrados fluminenses, o presidente 
não perdeu tempo, engajando-se, logo na primei-
ra hora, em movimentos de apoio a instituições 
médicas e assistenciais e de amparo aos carentes, 
vítimas potenciais da nova doença.

Em parceria com a Associação dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho da 1ª Região (AMATRA1), 
a Associação dos Juízes Federais do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo (Ajuferjes) e o Insti-
tuto dos Advogados Brasileiros (IAB Nacional), 
a AMAERJ organizou, no âmbito do movimen-
to associativo das entidades representativas 
da Magistratura e do Direito, pioneira campa-
nha de solidariedade, iniciativa importante no 
esforço global de combate à pandemia.

As duas etapas iniciais da campanha, realiza-
das de 23 de março a 2 de maio, arrecadaram R$ 
96.971,80. O dinheiro foi empregado na compra 
de 27.380 produtos, entre materiais hospitalares 
e cestas básicas. Foram adquiridos 23.600 luvas, 
1.005 aventais, 800 gorros cirúrgicos, 600 óculos 
de proteção, 600 máscaras, 533 cestas básicas com 
alimentos e produtos de higiene (6.230 kg), 100 
máscaras de acrílico, 100 cobertores para desabri-
gados, 40 frascos de álcool gel (200 litros) e dois 
ventiladores pulmonares neonatais (CPAPs).

Os insumos médicos destinaram-se ao Hospital 
Universitário Pedro Ernes-
to (Vila Isabel, Zona Norte do 
Rio), da rede pública do Esta-
do do Rio de Janeiro. As ces-
tas básicas seguiram para 
nove entidades da sociedade 
civil e 85 famílias em Duque 
de Caxias (cidade carente 
na Região Metropolitana do 
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Rio). A AMAERJ entregou os cobertores ao proje-
to social Missão Amor que Cura, que os distribuiu 
para moradores de rua no Rio. 

A partir de maio, e ao longo de 2020, houve mais 
quatro fases da campanha de solidariedade de 
combate à pandemia empreendida pelas qua-
tro instituições parceiras. Os recursos arrecada-
dos nestas etapas adicionais foram aplicados na 
aquisição de insumos hospitalares, mantimen-
tos, remédios, materiais de proteção e produtos de 
higiene pessoal, domiciliar e coletiva.

Os produtos abasteceram a rede pública de saúde, 
além de famílias pobres, do Centro Especializa-
do de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonza-
ga, da Patrulha Maria da Penha da Polícia Mili-
tar e de projetos de cunho social indicados por 
magistrados e advogados.

As seis etapas da campanha de solidariedade 
angariaram, na totalidade, R$ 142.373,89.

CAMPANHAS PRÓ-MULHER
O aumento expressivo dos casos de feminícidios 
e de agressões domésticas à mulher mobiliza-
ram a Magistratura brasileira logo nos primeiros 
meses da pandemia. Em 10 de junho, a AMAERJ 
divulgou o vídeo “Magistrados por Elas”.

Na filmagem, juízes e 
desembargadores do 
Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ) fazem 
um alerta aos agressores 
de mulheres. Falam que 
o procedimento crimi-
noso gera, além do repú-
dio da sociedade, cadeia e 
condenação. 

Nas redes sociais, a 
Associação publicou 
fotos de dezenas de juí-
zes e desembargadores 
do Estado do Rio com a 

campanhas

Repúdio ao 
feminicídio e à 
violência contra 
a mulher 
mobilizou  
a Associação e  
os magistrados
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letra X, em cor vermelha, riscada na palma da 
mão. Este é o símbolo da campanha Sinal Ver-
melho contra a Violência Doméstica, organiza-
da pela AMB e pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), com apoio institucional da AMAERJ e de 
seus associados.

O objetivo do X vermelho é incentivar as denún-
cias a partir do gesto da mão aberta mostrada a 
trabalhadores de estabelecimentos comerciais 
e repartições públicas que apoiam a campanha, 
como as farmácias.

No final de 2020, logo após o feminicídio que viti-
mou a juíza Viviane Vieira do Amaral, na véspe-
ra do Natal, a AMAERJ lançou nas redes sociais a 
campanha Magistradas contra o Feminicídio. 

Foram produzidos dois filmes com a participação 
de magistradas. Elas contribuíram com frases e 
fotografias em que aparecem com os punhos cer-
rados, forma de protesto contra os assassinatos 
de mulheres, a maior parte deles cometidos por 
maridos, namorados e ex-companheiros.

A JUSTIÇA NÃO PARA
A Associação dos Magistrados do Estado do Rio 
de Janeiro também se engajou no movimento “A 
Justiça não para”, deflagrado logo após a pande-
mia ter interrompido o trabalho presencial nas 
unidades de Justiça de todo o Brasil.

A dedicação dos juízes e desembargadores do Rio 
foi ressaltada em vídeo produzido pela AMAERJ. 
No filme, 11 magistrados explicam que a Justi-
ça permanecia ativa, a serviço da população, por 
meio eletrônico.

“Conte conosco. A Justiça não para”, destacaram 
os magistrados na gravação.

Em gravação diante do da sede do Plantão Judi-
ciário do Tribunal de Justiça, no Fórum Cen-
tral, o presidente Felipe Gonçalves afirmava que 
magistrados e servidores permaneciam, dia e 
noite, à disposição da sociedade fluminense.

Os materiais 
arrecadados 
na campanha 
foram entregues 
a instituições 
carentes (1), à 
rede estadual 
de saúde (2) e à 
Patrulha Maria da 
Penha da PM

1

2

3

Fotos: divulgação
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gestão 
participativa

Magistrados ativos e aposentados de todo  
o Estado têm voz nas decisões associativas

JÁ NO DISCURSO DE POSSE, HÁ UM ANO, O PRESIDENTE FELI-
PE GONÇALVES ressaltou que a AMAERJ teria, de fato, uma gestão 
participativa, a fim de que houvesse “o manifesto de toda a Magistra-
tura, sem distinções e sem preferências”.

“Daremos destaque aos colegas do interior, que estarão representados 
– e com voz – na gestão que se inicia na AMAERJ. A importância dos 
juízes no interior do Estado é expressiva e substancial. Conosco, eles 
terão abertura para trazer seus problemas e discuti-los. Canal aberto, 
comunicação direta, movimento associativo fortalecido nos municí-
pios interioranos”, disse Felipe Gonçalves na posse. E assim foi feito.

Logo no primeiro semestre, o presidente reativou o Conselho de 
Representantes da AMAERJ, integrado por 22 juízes, dois represen-
tantes de cada Regional da entidade. 

Presidido por Gonçalves, o Conselho é composto pelos juízes Alberto 
Republicano (Nova Iguaçu), Ana Paula Chini (Niterói), Andrea Mauro de 
Oliveira (Itaguaí), Antonio Cardoso Junior (Duque de Caxias), Beatriz Pan-
toja (Niterói), Elen de Freitas Barbosa (Petrópolis), Ivan Mirancos Junior 
(Itaguaí), Luiz Fernando Souza Filho (Petrópolis), Marcela Assad (Tere-
sópolis), Marcio Dantas (São Pedro da Aldeia), Maria do Carmo Gerk (Nova 
Friburgo), Octávio Chagas (Nova Iguaçu), Orlando Feitosa (Teresópolis), 

Associados 
participam 
ativamente 
das iniciativas 
da AMAERJ

por  Diego Carvalho 

1. Primeiro  
encontro  
da diretoria,  
realizado antes  
da pandemia  
2 a 4. A partir de março, 
reuniões de diretores e 
dos conselhos passaram a 
ocorrer por videoconferência

Diretoria reativou 
o Conselho de 
Representantes e 
criou o Conselho 
de Aposentados e 
o Departamento 
de Pensionistas
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Otávio Mauro Nobre (Campos dos Goytacazes), Ralph Manhães Junior 
(Campos dos Goytacazes), Raquel Cardoso (Volta Redonda), Ricar-
do Starling (Duque de Caxias), Rodrigo Rebouças (Itaperuna), Rodri-
go Rocha de Jesus (Itaperuna), Samara Cesario (Nova Friburgo), Sheila 
Draxler de Souza (São Pedro da Aldeia) e Thiago Gondim (Volta Redonda).

“A reativação do Conselho representa excelente iniciativa desta gestão, 
que certamente vem para estreitar ainda mais o contato entre as Regio-
nais e a presidência da AMAERJ. A medida contribui para a rápida res-
posta às demandas dos colegas do interior”, disse a juíza Raquel Cardo-
so, representante da AMAERJ-Volta Redonda.

A retomada do Conselho, inativo havia anos, foi proposta por Gon-
çalves aos diretores-presidentes das 11 Regionais. O contato entre os 
integrantes é ágil, direto e constante. As deliberações acontecem por 
meios eletrônicos.

“A reativação do Conselho devolve às comarcas do interior a representati-
vidade, aumenta a interlocução e viabiliza com mais facilidade o encami-
nhamento dos pleitos dos colegas à presidência, para melhorar o próprio 
exercício da judicatura, a proteção das garantias e as prerrogativas dos 
magistrados”, disse Marcela Assad, da AMAERJ-Teresópolis.

Com o propósito de ter uma gestão integrada, a AMAERJ desmembrou 
o Departamento de Aposentados e Pensionistas. Foi criado o Conselho 
de Aposentados, formado por 15 magistrados: Roberto Felinto (diretor), 
Antonio Augusto Chaves de Meireles, Eunice Ferreira Caldas, Fernando 
Marques de Campos Cabral, Índio Brasileiro da Rocha, Joel Pereira dos 
Santos, Maria Elisa Peixoto Lubanco, Newton Paulo Azeredo da Silvei-
ra, Nilton Ramos Dantas Santos, Paulo Maurício Pereira, Ricardo Silva 
de Bustamante, Roberto Guimarães, Ronald dos Santos Valladares, Ruyz 
Athayde Alcântara de Carvalho e Thiago Ribas Filho.

Em razão da pandemia, os conselheiros realizaram as sete reuniões por 
videoconferência. A tecnologia permitiu a deliberação de ações associa-
tivas em temas de interesse da categoria, como questão remuneratória, 
Previdência Social e prova de vida.

Além do Conselho de Aposentados, a Associação criou o Departamen-
to de Pensionistas, dirigido por Patrícia Khaddour Pinheiro, Alda Gua-
riento Rodrigues e Marylza de Paiva Ultra.

Para definir as estratégias de atuação, a AMAERJ promove frequentes 
reuniões de diretoria. Os magistrados representam a Associação, ainda, 
em 16 comissões do Tribunal de Justiça e comitês externos (confira os 
nomes na página 17).

Fotos: Matheus Salomão e reprodução
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comunicação

Associação alcança 18 mil seguidores 
nas redes sociais em 2020

Rapidez, precisão e interesse 
público são as marcas da 
AMAERJ no setor informativo

por  Sergio Torres 
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NA NOITE DE 12 DE MARÇO DO ANO PAS-
SADO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO 
DE JANEIRO (TJ-RJ) e a Corregedoria Geral 
de Justiça decidiram suspender audiências, 
sessões de julgamento, prazos processuais e 
atendimento ao público em todo o Estado, por 
causa da pandemia do coronavírus. A AMAERJ 
divulgou as medidas em primeira mão, às 
21h38. Com 16 mil acessos, a reportagem foi a 
mais lida do site da Associação em 2020.

Ao longo de todo o ano passado, a Asses-
soria de Comunicação da AMAERJ publicou 
1.500 reportagens no site (www.amaerj.org.
br). De acordo com dados do Google Analy-
tics (serviço estatístico do Google), o por-
tal recebeu, ao todo, 278 mil visitas, com a 
visualização de 526 mil páginas.

Em 2020, a AMAERJ chegou aos 18 mil seguido-
res nas redes sociais em que atua _Facebook, 
Instagram, Youtube e Twitter_, cerca de 2 mil 
a mais do que era registrado no final de 2019.

No setor de comunicação, divulgação e 
informação, uma das primeiras decisões 
tomadas a partir da posse do presidente 
Felipe Gonçalves foi a de reformular a apre-
sentação visual do site, do boletim distri-
buído aos associados de segunda a sexta-
feira, diariamente, e da revista fórum.

As modificações nos layouts não resultaram 
da constatação de que site, boletim e revis-
ta estavam desatualizados no aspecto visual. 
Muito pelo contrário. Os modelos usados até 

Foto: Matheus Salomão

A reformulação  
do design da  

fórum e das redes  
da AMAERJ foi  
decidida logo 
após a posse

Jornalistas 
entrevistam 
o presidente 
Felipe 
Gonçalves
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então eram bem modernos, antenados com o 
que há de mais contemporâneo em termos de 
artes visuais e design.

A proposta de alterar foi motivada pelo inte-
resse do presidente da AMAERJ e de seus 
assessores de comunicação em dar uma espé-
cie de “estampa nova” às publicações digitais 
e materiais da gestão que se iniciava.

O novo layout do site da Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro 
estreou em 16 de março. A reforma da pági-
na da AMAERJ na Internet foi projetada com 
o objetivo de facilitar o acesso do associado às 
informações e aos conteúdos.

A partir do novo site foram firmados os 
modelos renovados dos boletins diários e 

1

1

3

comunicação
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Fotos: reprodução

1. Reprodução do boletim 
digital em que a AMAERJ 
informou sobre a 
interrupção dos trabalhos 
presenciais no TJ
2. Leitora consulta página 
da Associação na Internet
3. Capa da fórum 63
4. Felipe Gonçalves 
fala à TV Globo sobre 
campanha solidária
5. “O Estado de S. Paulo” 
publica artigo do presidente 
e da vice Teresa Castro Neves2

5

4

extras e das publicações da instituição no 
Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.

O design modernizado da fórum foi apresen-
tado aos leitores na edição de número 60, refe-
rente ao segundo trimestre do ano. O desen-
volvimento do novo projeto gráfico ficou a 
cargo da multitalentosa especialista Andréa 
Miranda, designer e diagramadora da revista.

Mudanças leves, mas que deixaram nítidas 
as diferenças em relação ao projeto gráfico 
anterior, também de autoria de Andréa.

A AMAERJ esteve presente, neste primeiro 
ano da gestão Felipe Gonçalves, nos princi-
pais órgãos da imprensa brasileira. A campa-
nha solidária de combate à pandemia e a sole-
nidade virtual do 9º Prêmio AMAERJ Patrícia 

Acioli de Direitos Humanos foram noticiadas 
em programas das emissoras Globo, Globo-
News e Record, nas rádios CBN, Tupi e Agência 
Nacional, nos jornais “O Globo”, “O Dia” e “O 
Estado de S. Paulo” e nos portais G1, Valor, The 
Intercept Brasil e Consultor Jurídico (Conjur).

O profissionalismo, a eficiência e a dedicação 
dos magistrados e servidores do TJ-RJ foram 
destacados em artigo publicado em agosto 
no site de “O Globo”. Assinam o texto o pre-
sidente Felipe Gonçalves e a desembargadora 
Teresa de Andrade Castro Neves, 1ª vice-pre-
sidente da AMAERJ. O artigo exalta a gran-
de produtividade do Tribunal fluminense e 
a rapidez da adaptação de todos ao trabalho 
remoto imposto pela pandemia. Os autores 
também publicaram artigo sobre a temática 
no site do jornal “O Estado de S. Paulo”.



Revista fórum28

encontros 
virtuais

O distanciamento social foi 
encurtado pelas lives, webinars 
e premiação transmitidas em tempo real

NO ANO EM QUE A DISTÂNCIA FÍSICA SE IMPÔS, A AGEN-
DA DE EVENTOS PRESENCIAIS FOI SUBSTITUÍDA PELOS 
ENCONTROS VIRTUAIS. Debates relevantes sobre o Direito, 
promovidos ou apoiados pela AMAERJ, tiveram transmissão ao 
vivo pela internet. Também de forma inédita, a Associação reali-
zou a cerimônia do 9ª Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos de modo digital. 

Os impactos da pandemia não ficaram restritos à solenidade, em 
9 de novembro. O tema e suas consequências na sociedade brasi-
leira também foram abordados na videoconferência, com a par-
ticipação de representantes dos Poderes Judiciário e Legislativo 
e dos finalistas das quatro categorias.

O presidente da AMAERJ, Felipe Gonçalves, homenageou os defen-
sores da dignidade humana, especialmente em um ano tão atípi-
co.  “Como já é uma tradição da AMAERJ, celebramos nesta sole-
nidade as causas justas da sociedade. Uma sociedade que respeita 
os direitos humanos cultua a civilização. Neste esforço de comba-
te à terrível pandemia, personagens destacaram-se ao longo des-
tes meses atrozes. O momento é de agradecimento e de reverência 
aos que combatem o arbítrio e defendem os direitos humanos. Em 
todos os campos do comportamento e do saber”, afirmou.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, enviou 
mensagem por vídeo. Ele exaltou a juíza Patrícia Acioli, sua aluna 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). “Esta premia-
ção possui o intuito de perpetuar o legado da doutora Patrícia Acio-
li, promovendo o diálogo entre o Judiciário e a sociedade civil, bem 
como reconhecendo institucionalmente iniciativas e projetos volta-
dos ao fortalecimento dos direitos humanos e da cidadania.”

A um clique 
de distância

por  Evelyn Soares 

Reunidos em 
plataformas virtuais, 

magistrados 
promoveram 

debates em lives; o 
Prêmio Patrícia Acioli 

aconteceu online
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Houve 323 inscrições. A categoria Reportagens Jornalísticas 
registrou 140, seguida por Trabalhos Acadêmicos (121), Práticas 
Humanísticas (43) e Trabalhos dos Magistrados (19). O Hors Con-
cours contemplou a biomédica Jaqueline Goes de Jesus, uma das 
cientistas responsáveis pelo estudo que levou ao sequenciamen-
to genético do novo coronavírus. Ela foi escolhida pelos associa-
dos em votação online.

ENCONTROS VIRTUAIS
Os canais virtuais da Associação foram as ferramentas de cone-
xão com o público. O site, o canal de YouTube e o perfil de Insta-
gram transmitiram a AMAERJ Live, série de encontros em que, 
no palco online, magistrados e representantes do Sistema de 
Justiça debateram os mais diversos assuntos do Direito. Foram 
realizados, ainda, os webinários “Mediação em tempos de pós- 
pandemia” e “Discutindo a violência contra a mulher”.

Além das lives próprias, a AMAERJ fez parceria com instituições 
em eventos online. O webinário “Práticas adotadas pelo Poder 
Judiciário para a manutenção da prestação jurisdicional durante 
a pandemia do coronavírus” reuniu a Associação, o Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a Uerj e a Universidade Nova de 
Lisboa (Portugal). Com a Escola da Magistratura do Rio de Janei-
ro (EMERJ), aconteceu a live “Regime Jurídico Emergencial de 
Direito Privado”. 

A AMAERJ participou da organização do 3º Fórum dos Juízes da 
Infância e Juventude do Estado do Rio de Janeiro (Foeji-RJ), rea-
lizado de modo virtual em setembro. Divulgou, ainda, dezenas 
de encontros virtuais sobre Direito organizados por magistra-
dos e instituições.

Pela primeira vez, o 
Prêmio Patrícia Acioli 
de Direitos Humanos 

foi promovido 
online e transmitido 

ao vivo para mais 
de mil usuários

Fotos: Reprodução e AMAERJ
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sedes

AMAERJ realizou obras de 
remodelação das sedes 
recreativas na pandemia

O DISTANCIAMENTO SOCIAL IMPOS-
TO PELA PANDEMIA fez a AMAERJ fechar 
temporiamente as sedes Campestre, em 
Vargem Grande (bairro da Zona Oeste do 
Rio), e Praiana, em São Pedro da Aldeia 
(município na Região dos Lagos). Com a res-
trição, foram iniciadas obras de manuten-
ção da infraestrutura nos espaços recreati-
vos da Associação.

Em São Pedro da Aldeia, seis banheiros com 
vazamentos em tubulações e infiltrações 
foram recuperados A sede passou por pintu-
ra. As obras na sede Praiana foram concluí-
das em junho de 2020. Em setembro, foi soli-
citado à Prolagos (concessionária de água e 
esgoto) o conserto da rede de esgoto danifi-
cada em frente ao local. 

Mudanças maiores ocorreram em Vargem 
Grande. A piscina foi reformada. Agora há 
novas espreguiçadeiras, mesas, cadeiras e 
ombrelones em volta da piscina. O deque, 
revitalizado, também recebeu novo mobi-
liário (mesas, cadeiras e sofá). 

O castelo de água e as churrasqueiras foram 
reformadas, assim como as quadras polies-
portiva e de tênis. A sede tem novas mesas de 
totó e pingue-pongue. As reformas termina-
ram em janeiro deste ano.

Espaços 
renovados

por  Evelyn Soares  

Unidades Praiana e 
Campestre reabriram 
com a adoção de 
protocolos sanitários

Piscina e deque da 
Sede Campestre 
foram revitalizados

Quadras, como a de tênis, também passaram por obras
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REABERTURA GRADUAL
Com atenção aos protocolos sanitários de 
prevenção e controle da pandemia, as sedes 
foram reabertas em agosto.  O uso de más-
cara é obrigatório. A temperatura de todos os 
que ingressam é aferida por aparelho digi-
tais. Estão disponíveis frascos de álcool 70%, 
líquido ou em gel, nos ambientes.

Fotos: Matheus Salomão e AMAERJ

Renovação de 
banheiros na Sede 
Praiana, em São 
Pedro da Aldeia

Sede em 
Vargem 

Grande ganhou 
novas mesas 

de pingue-
pongue e totó
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OS CONVÊNIOS COM ESTA-
BELECIMENTOS DOS MAIS 
DIVERSOS RAMOS DE 
NEGÓCIOS ESTÃO ENTRE OS 
MUITOS BENEFÍCIOS pro-
porcionados aos associados à 
AMAERJ. Ao todo, a Associação 
tem 44 parceiros, que oferecem 
condições especiais na aquisi-
ção dos produtos que oferecem.

Neste primeiro ano da gestão 
do presidente Felipe Gonçal-
ves foram firmados convênios 
com representantes de seto-
res diversos: Universidade 
Estácio, spa Squasso Centro 
de Beleza, assessoria especia-
lizada Ágora Investimentos, 
imobiliária Davi Saramago, 
loja Ary Delicatessen e salão 
Prya Centro de Beleza.

Veja a seguir os convênios da 
AMAERJ, separados por cate-
gorias. Saiba todas as condi-
ções oferecidas aos associa-
dos no site da AMAERJ (www.
amaerj.org.br).

convênios

Parcerias são 
anualmente firmadas 
com estabelecimentos 
que oferecem 
condições especiais

Mais facilidades 
aos associados

por  Evelyn Soares  

Prya Centro 
de Beleza

Rituaali Spa

Squasso Centro 
de Beleza

The Barber

 Blindagem  
 veicular 

Blocker Brasil

MF 4 Blindados

 Agência  
 de viagens 

TM Travel

 Arte 

Dom Quixote  
Galeria de Arte

 Beleza e estética 

Gávea Beleza  
e Estética

Judy 
Micropigmentação 
Studio

Solution  
Place Blindagem

 Casa de festas 

Jardins 
Independência

 Editoras 

Juruá 

Espaço Jurídico

 Educação 

Centro Brasileiro  
de Mediação 
Empresarial (CBMA)



33

EDIÇÃO ESPECIAL > fevereiro de 2021

CCAA

Instituto 
Universitário de 
Pesquisas do Rio 
de Janeiro (Iuperj)

Instituto 
Universitário do Rio 
de Janeiro (IURJ)

Universidade Estácio

 Esportivo 

A7 Crossfit

Clube de Tiro  
Colt 45

Leão Teixeira 
Escola de Jiu-Jitsu

 Eventos 

Wine Eventos

 Investimentos 

Ágora 
Investimentos

Davi Saramago 
Imobiliária

 Gastronomia 

Ary Delicatessen

CBM Seguros

Icatu Seguros

Magicred

Mongeral Aegon

Primoseg

SulAmérica Viagens

Camilla Bandarra 
Buffet

 Hospedagem 

Búzios Mar Hotel

Pousada Infinito

Pousada Maravilha 
de Friburgo Inn

 Moda  

Otto

Swains

 Óticas 

Arnaldo 
Gonçalves Ótica

Celso Paciello Ótica

Occhiali Ótica

 Seguradoras 

Adegair Seguros

Banco Alfa

Bradesco
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FELIPE GONÇALVES

entrevista

Presidente Felipe 
Gonçalves fala 
sobre seu primeiro 
ano de gestão

PANDEMIA, FEMINICÍDIO, DEFESA DE PRERROGATIVAS, RELAÇÕES COM O TRIBUNAL, 
MELHORIAS NO 1º GRAU E BOM ATENDIMENTO À SOCIEDADE são temas tratados pelo 
magistrado Felipe Gonçalves nesta entrevista. Presidente da AMAERJ desde 7 de fevereiro de 
2020, Gonçalves diz que a nova direção do Tribunal de Justiça do Rio poderá contar com a Asso-
ciação na meta de fortalecer o Judiciário Estadual. 

“A AMAERJ sempre se colocou e se coloca mais uma vez à disposição da administração do TJ-RJ 
para auxiliar no que for necessário, sobretudo no diálogo cooperativo com os magistrados que 
compõem os quadros do Tribunal.”

Em 2021, uma meta será melhorar as condições 
de trabalho dos juízes de 1º instância

por  Diego Carvalho, Evelyn Soares, 
 Matheus Salomão e Sergio Torres 

fórum: Neste primeiro ano, quais as principais 
conquistas da AMAERJ para a classe?
Felipe Gonçalves: Mesmo em um ano tão atí-
pico, a AMAERJ trabalhou ativamente no Rio 
e em Brasília para preservar as prerrogativas 
da Magistratura e fortalecer o Judiciário. Cria-
mos grupo de trabalho para analisar, ponto a 
ponto, a figura do juiz das garantias e debater 
as mudanças necessárias. Muitos argumentos 
do grupo foram levados ao ministro Luiz Fux 

em exitosa reunião em 20 de janeiro. Dois dias 
após o encontro com os então presidentes elei-
to (Felipe Gonçalves) e interino (Ricardo Alber-
to) da AMAERJ, Fux suspendeu, por tempo 
indeterminado, o projeto do juiz das garantias.

Por meio de requerimentos administrativos ao 
TJ, a AMAERJ assegurou a extensão de grati-
ficação por exercício em Turma Recursal aos 
juízes Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública e 
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Foto: Matheus Salomão

O presidente 
da AMAERJ 

trabalha em 
seu gabinete

aos juízes coordenadores, bem como a restau-
ração da distribuição de processos à segunda 
instância e da determinação de que o Regi-
me Diferenciado de Atendimento de Urgência 
ficasse restrito a medidas relativas aos pro-
cessos físicos, em razão do aumento excessivo 
de trabalho dos magistrados plantonistas.

A associação agiu para manter as audiên-
cias virtuais na pandemia. Figuramos como 

amicus curiae em Procedimento de Controle 
Administrativo, em que defendemos a legali-
dade da audiência virtual perante o Conselho 
Nacional de Justiça, que, em junho, negou, por 
unanimidade, pedido da Defensoria Públi-
ca de suspender as audiências virtuais e por 
videoconferência no TJ-RJ.

Conseguimos, em conjunto com a AMB, o 
estabelecimento de condições especiais de 
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trabalho para magistrados e servidores com 
deficiência, necessidades especiais ou doença 
grave ou que tenham filhos ou dependentes 
nesta condição. Em setembro, o CNJ aprovou 
a Resolução que trata do tema. 

Diversos são os requerimentos formulados 
pela AMAERJ em favor da classe. Os pedidos 
podem ser consultados em https://amaerj.
org.br/category/requerimentos/.

Quanto à defesa de prerrogativas, a associa-
ção emitiu em 2020 mais de dez notas públi-
cas em apoio a magistrados e à autonomia 
do Judiciário. A participação da AMAERJ em 
comissões e comitês do TJ representa impor-
tante atuação em defesa dos magistrados. A 
associação tem assento e participa ativamen-
te das reuniões em 11 grupos.

fórum: A Magistratura se uniu nas campa-
nhas da AMAERJ, a solidária e a contra a 
violência no lar.
Gonçalves: Os associados têm papel funda-
mental nas ações promovidas pela AMAERJ. 
Foi impressionante a adesão e a mobilização. 
No que diz respeito às campanhas solidárias, 
atravessamos seis fases com a Associação dos 
Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo, a Associação dos Juízes do Trabalho da 

entrevista

de saúde, populações carentes e 
projetos indicados por magis-
trados, como “Panela do Bem”, 
“Primeira Chance”, “Viadu-
to Literário”, “Missão Amor que 
Cura”, Centro Especializado de 
Atendimento à Mulher Chiqui-
nha Gonzaga e Patrulha Maria da 
Penha da Polícia Militar.

Quanto às campanhas contra a 
violência doméstica, a Magis-
tratura fluminense se mostra 

Para Felipe 
Gonçalves, as 
audiências virtuais 
são importantes

1ª Região e o Instituto dos Advogados Brasilei-
ros. Foram arrecadados R$ 142.373,89, empre-
gados na compra de insumos, mantimentos, 
remédios, materiais de proteção e produ-
tos de higiene pessoal, domiciliar e coletiva. 
Os donativos foram entregues à rede pública 

FELIPE GONÇALVES

“A Associação emitiu 
em 2020 mais de 
dez notas públicas 
em defesa de 
magistrados.”

Foto: Matheus Salomão
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engajada. A AMAERJ aderiu à Sinal Verme-
lho contra a Violência Doméstica, da AMB e 
do CNJ. Em junho, divulgou o vídeo “Magis-
trados por Elas”, em que seis magistrados do 
TJ fazem um alerta aos agressores de mulhe-
res. Nas redes sociais, a AMAERJ publicou 
fotos de dezenas de juízes e desembargadores 
com o símbolo da campanha, um X vermelho 
na palma da mão. O objetivo é incentivar as 
denúncias a partir do gesto. Após o inescru-
puloso e lamentável episódio de feminicídio 
envolvendo a juíza Viviane Vieira do Amaral, 
a AMAERJ e a EMERJ lançaram a campanha 
Magistradas Contra o Feminicídio. Por meio da 
veiculação nas mídias sociais de fotos e vídeos, 
magistradas do TJ participam ativamente, 
incentivando as vítimas de relacionamentos 
abusivos a se libertarem de vínculos que per-
petuam os ciclos de violência contra a mulher. 

fórum: O presidente Henrique Figueira 
manifestou o desejo de visitar os magistra-
dos do interior.
Gonçalves: A ideia é louvável. A AMAERJ, 
nesta gestão, adotou medida semelhan-
te ao reativar o Conselho de Representan-
tes, pelo qual busca entender, ouvir e auxiliar 
nas demandas provenientes dos magistra-
dos das diversas regiões do Estado. Entender 
as demandas da Magistratura Estadual como 
um todo é imprescindível ao bom funciona-
mento da Justiça no Estado. Sabemos as com-
plexidades, quão diferentes são as realidades 
de cada região. Por isso, a promoção de espa-
ços de debate que contemplem as mais varia-
das situações fáticas é de suma importância. 
A AMAERJ sempre se colocou e se coloca mais 
uma vez à disposição do TJ-RJ para auxiliar 
no que for necessário, sobretudo no diálogo 
cooperativo com os magistrados. 

fórum: Quais os maiores desafios do Judiciá-
rio e da Magistratura em 2021?

Gonçalves: A promoção do efetivo acesso à 
Justiça continua um desafio. A relação entre 
a prestação jurisdicional adequada, o tempo 
e os custos é delicada. O uso de mecanismos 
tecnológicos na rotina dos tribunais acen-
de a esperança de uma Justiça mais acessí-
vel à sociedade. Importante considerar que 
o remédio não pode se tornar veneno. Em 
meio à inserção de tecnologias que propiciam 
maior dinâmica ao Judiciário, o grande desa-
fio da Magistratura consistirá em não se dei-
xar atrair por uma atuação mecânica, bus-
cando manter o viés humanista que nos per-
mite estar integrados às realidades sociais. 

fórum: A pandemia impactou a humanida-
de. Os modos de trabalho se modificaram. 
Na AMAERJ, o serviço digital domiciliar e o 
rodízio presencial poderão seguir como prá-
tica cotidiana ao fim da crise?
Gonçalves: O teletrabalho e o rodízio vêm 
sendo adotados na AMAERJ de forma exi-
tosa. Custos foram diminuídos, sem prejuí-
zo à qualidade do trabalho. É provável que 
esta nova forma de trabalho seja estendida 
ao pós-pandemia.

fórum: O presidente do TJ disse ser irrever-
sível a manutenção dos serviços digitais ao 
fim da pandemia.
Gonçalves: O avanço da inserção da tecnolo-
gia nas rotinas laborais já era esperado. Com a 
pandemia, esta realidade foi antecipada. Ao que 
parece, veio para ficar. Os magistrados flumi-
nenses, como toda a sociedade, tiveram que se 
adaptar prontamente. E conseguiram. Prova é 
que, em meio ao isolamento social, o TJ mante-
ve a produtividade. O home office, a digitaliza-
ção de processos, os atendimentos e audiências 
de modo remoto contribuíram para que a Jus-
tiça não parasse, se mantivesse à disposição da 
sociedade. Magistrados e servidores mostra-
ram competência e versatilidade em situações 
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difíceis. É com essa capacidade de resiliência 
que o presidente do TJ e toda a sociedade podem 
contar. A promoção da justiça é o que nos move.  

fórum: O que priorizar no segundo ano de 
mandato?
Gonçalves: A melhoria das condições de tra-
balho da 1ª instância. Os juízes precisam de 
mais um auxiliar de gabinete com gratifica-
ção. A maioria dos juízes não conta com o 4º 
secretário. Ou por falta de funcionários ou 
porque a ausência de gratificação para este 
servidor fomenta um ambiente de injustiça 
no gabinete. O 4º secretário desempenha fun-
ções muito parecidas com as realizadas pelos 
demais, embora receba vencimento inferior. A 
distorção merece ser resolvida. Outra priori-
dade é que os juízes de 1ª instância participem 
da eleição para cargos da alta administração 
do Tribunal. A disparidade das condições de 
trabalho entre as instâncias só será resolvi-
da quando juízes tiverem participação demo-
crática em paridade com desembargadores.    

fórum: O que planeja a AMAERJ para con-
tinuar a promover a união da Magistratura 
fluminense?
Gonçalves: Até que estejamos todos com a saúde 
assegurada, a AMAERJ pretende manter os 
encontros virtuais. Nossas reuniões de diretoria 

“O teletrabalho e o 
rodízio presencial 
vêm sendo adotados 
na AMAERJ de 
forma exitosa”

entrevista

magistrados aposentados aos 
colegas ativos?
Gonçalves: Fazemos reuniões 
bimestrais com o Conselho de 
Aposentados, em que discutimos 
assuntos de interesses específi-
cos deste grupo e comuns com 
os ativos. Esperamos o arrefe-
cimento da pandemia para mar-
carmos o tradicional encontro 
de magistrados e pretendemos 
promover um encontro próprio 
com os aposentados.

e de conselhos têm sido realizadas em platafor-
mas digitais. Isso tem nos ajudado a estarmos 
juntos sem estarmos próximos. Esperamos 
que a situação se estabilize para que possamos 
dar andamento às atividades presenciais que 
nos permitem renovar o vínculo associativo. 

fórum: Outra marca de 2020 foi a luta contra 
a violência doméstica, tema que ganhou pro-
porção maior com a morte da juíza Viviane 
Vieira do Amaral.
Gonçalves: A AMAERJ seguirá com a linha 
pedagógica de promoção de conscientização 
social, com o apoio de associados, socieda-
de civil e instituições de segurança pública. O 
Departamento de Desenvolvimento de Acom-
panhamento das Políticas de Atendimento à 
Mulher e das Varas de Violência Doméstica é 
atuante na realização de campanhas. É impres-
cindível que a vítima de violência doméstica se 
sinta acolhida pelas instituições e segura para 
denunciar. A culpa nunca é e nunca será da víti-
ma. A postura enérgica diante de brutalidades 
como a ocorrida com a colega Viviane é carac-
terística da AMAERJ. Basta de violência contra 
as mulheres, não mais toleraremos. Permane-
ceremos vigilantes e atuantes. 

fórum: O sr. criou o Conselho de Aposenta-
dos. Como estimular ainda mais a união dos 

FELIPE GONÇALVES
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