
PODEROSA ASSEMBLEIA ESTADUAL LEGISLATIVA 
Poder Legislativo do Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de 

Janeiro 
Instalada em 23 de junho de 1979 

paelrj@gmail.com 

 

 
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 
 

 

REF: Prancha nº 040/ PAEL-RJ de 05 de novembro de 2021 

REF: Presidência da PAEL-RJ 

REF: Análise da indicação do mandato 

 

 
Por solicitação da Mesa Diretora da Poderosa Assembleia Estadual 

Legislativa passamos a analisar o Decreto Legislativo de nº 001, editado pelo 

PAEL-RJ, em 5 de abril de 2021, tendo sido aprovado na sessão do dia 31 de 

março de 2021, que trata da recondução ao cargo de JUÍZ DO TRIBUNAL 

ESTADUAL DE JUSTIÇA MAÇÔNICO DO GOB-RJ do irmão e M:.I:. LAUDICIR 

ZAMAI JUNIOR, CIM 191.584, membro efetivo e regular da ARLS LUX lN 

TENEBRIS N° 2245, com mandato até outubro de 2024, como indicação da 

PAEL/RJ conforme determinado na Constituição Estadual do GOB/RJ. 

O decreto em sua edição comete erro material ao nominar como 

indicação da PAEL/RJ quando deveria constar indicação do GOB/RJ, 

conforme consta na prancha n⁰ 058/21 – GOB-RJ, de 3 de março de 2021 

solicitando a recondução do irmão a Mesa Diretora da PAEL/RJ, nos moldes 

da constituição do GOB/RJ e do RIPAEL, que encaminhou e deliberou o 

pedido na sessão de 31 de março de 2021. 

Corrobora com fato o Edital da PAEL/RJ para sessão de 31 de março de 

2021 que trata, no item primeiro da Ordem do Dia, da referida indicação, que 

abaixo transcrevemos: 

1. Apreciação e delibera a seguir com a votação do nome indicados 
pelo Grão-Mestre do GOB/RJ, na qualidade de RECONDUÇÃO do 
M:.I:. LAUDICIR ZAMAI JUNIOR, CIM 191.584, membro efetivo e 
regular da ARLS LUX lN TENEBRIS N° 2245, ao cargo de JUÍZ DO 
TRIBUNAL ESTADUAL DE JUSTIÇA MAÇÔNICO DO GOB-RJ, 
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Assim, como forma de corrigir e pacificar o entendimento  quanto  a 

efetiva indicação do irmão para o TJM do GOB/RJ, sugerimos que a PAEL-RJ 

reedite o decreto 001/2021, com a  devida  correção,  para  que  seja 

publicado no boletim informativo do GOB-RJ e tenha a devida publicidade. 

Desse modo passe a figurar definitivamente que o  irmão  e  M:.I:. 

LAUDICIR ZAMAI JUNIOR, CIM 191.584, membro efetivo  e  regular  da  ARLS 

LUX lN TENEBRIS N° 2245, com mandato até outubro de 2024, teve sua 

indicação na cota do GOB/RJ. 

Por oportuno, sugerimos que se mantenha uma planilha atualizada na 

secretaria da PAEL-RJ com os dados de seus indicados aos tribunais e 

conselhos, a fim de facilitar a verificação de interstícios dos mandatos. 

 

 
Ronald Cortes Vieira CIM 159.502_ 

Presidente da CCJ 
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