REGULAMENTO DA PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
Capítulo I
DOS TRABALHOS DO XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS E
SUA CONSTITUIÇÃO
Título I
Das Disposições Gerais
Art. 1º O Congresso Brasileiro de Magistrados tem por objetivo trazer à discussão dos
Associados questões polemicas que interferem na atuação da Magistratura e deliberar para
sugerir diretrizes de atuação ao órgão representativo da classe.
Art. 2º O XXII Congresso Brasileiro de Magistrados compreenderá as seguintes atividades
científicas, realizadas no RIO QUENTE RESORTS (Fazenda Água Quente S/N, Rio QuenteGO, CEP: 75695-000) e no Centro de convenções DiRoma (Rua do Balneário, Caldas NovasGO, CEP: 75690)
a) Sessão Solene de abertura e Conferência Magna, com início às dezenove horas, na
quinta-feira, dia 29 de outubro de 2015;
b) Três palestras consecutivas com início às nove horas, na sexta-feira, dia 30 de
outubro de 2015;
c) Cinco painéis simultâneos, divididos em duas partes, a primeira com início às
quatorze horas e a segunda às dezesseis horas e trinta minutos, na sexta-feira, dia
30 de outubro de 2015;
d) Três mesas redondas sendo uma com início às quatorze horas e duas simultâneas
às dezesseis horas e trinta minutos, na sexta-feira, dia 30 de outubro de 2015;
e) Três oficinas temáticas, às 14h, 16h30 e 17h30, respectivamente, no dia 30 de
outubro de 2015;
f) Comissões Temáticas de trabalho que terão início às oito horas e trinta minutos, no
sábado, dia 31 de outubro de 2015;
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g) Conferência de Encerramento a ser realizada às onze horas, no sábado, dia 31 de
outubro de 2015.
§ 1º Cada Conferência terá a participação de um Presidente de Mesa e um
Conferencista;
§ 2º Cada painel terá um Presidente de Mesa, um Coordenador e até três Palestrantes;
§ 3º Cada mesa redonda terá a participação de um coordenador e até três debatedores;
§ 4º As comissões temáticas de trabalho terão um Coordenador e um Relator.
Art.

3º

São

órgãos

do

XXII

Congresso

Brasileiros

de

Magistrados:

I – Plenário.
II – Comissão Executiva.
IV – Comissão Científica.
V – Comissões Temáticas de Trabalho.
Art. 4º As comissões temáticas de trabalho serão coordenadas pela Comissão Científica,
composta pelos seguintes magistrados: COORDENADOR: Antônio Silveira Neto (Assessor
da Presidência), MEMBROS: André Gustavo Bittencourt Villela (Assessor da Presidência),
André Reis Lacerda (Secretário-Adjunto de comunicação institucional), Monica Elias De
Lucca (Assessora especial da Escola Nacional da Magistratura), Rogério Favreto
(Coordenador da Justiça Estadual), CONSULTORES: Alexandre Morais da Rosa (TJSC),
Ingo Wolfgang Sarlet (TJRS)
Parágrafo único. A Comissão Científica terá por atribuição o recebimento, exame e
aprovação das teses e seu encaminhamento para apreciação das Comissões Temáticas de
Trabalho, bem como a orientação das atividades a serem desenvolvidas no Congresso.
Art. 5º Competirá à Comissão Científica a indicação dos Coordenadores e Relatores das
Comissões Temáticas de Trabalho.
§ 1º Competirão às Comissões Temáticas de Trabalho a coordenação dos debates e a votação
das teses.
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§ 2º Serão 5 (cinco) as Comissões Temáticas de Trabalho que tratarão dos seguintes assuntos:
I.
Democratização do Sistema de Justiça e os desafios para o Judiciário na
Sociedade Contemporânea;
II.

Justiça Criminal e Sistema Penitenciário;

III.
Perspectivas Sobre o Novo Código de Processo Civil, mecanismos de
enfrentamento do excesso de litigância e o Processo Coletivo;
IV.

Valorização da Magistratura;

V.

Efetivação dos Direitos Humanos e Fundamentais;

§ 3º Os trabalhos observarão os assuntos descritos nos incisos I a V e deverão estar
relacionados ao tema do Congresso: “O Poder Judiciário e a Consolidação da Democracia: O
Papel da Justiça na Sociedade Contemporânea”.
§ 4º Serão rejeitadas liminarmente as teses que não guardem pertinência com os assuntos
descritos e com o tema do Congresso, ou que possam ser ofensivas ou que afrontem posições
institucionais estatutárias da AMB.
Título II
Das Teses e Emendas
Art. 6º As teses deverão ser enviadas pelo hot site
(www.amb.com.br/congresso), até o dia 31 de agosto de 2015.

do

XXII

Congresso

§ 1º O encaminhamento de teses só será permitido aos Magistrados associados à AMB e a sua
defesa pode ser feita pelo próprio Autor ou delegada a outro Magistrado, sendo obrigatório
que aquele que fizer a defesa esteja regularmente inscrito no Congresso.
§ 2º As teses deverão observar o formato de folha A4 (21cm de largura por 29,7cm de altura),
espaçamento entre linhas 1,5, fonte Arial, tamanho 12, máximo de 15 laudas, desconsiderada
a bibliografia, no formato .doc ou .rtf. A configuração da página deve ser de 3 cm margem
superior, 2 cm margem inferior, 2 cm margem direita e a margem esquerda de 3 cm. O
alinhamento deve ser justificado.
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§ 3º O título da tese deve vir em letras maiúsculas, com o nome do autor e da instituição a que
está vinculado logo abaixo do título. Citações em itálico. As páginas devem ser numeradas ao
centro, na parte superior, exceto a primeira.
§ 4º São requisitos essenciais das teses: a) Resumo da tese com no máximo 600 caracteres
(para divulgação e fácil compreensão da idéia); b) fundamentação (que não será objeto de
votação ou emenda); e, c) conclusão objetiva, de forma articulada e com proposição que
permita a votação nas Comissões e no Plenário.
§ 5º Com a apresentação da tese deverá ser indicado o responsável por sua defesa na
Comissão Temática de Trabalho, bem como o endereço eletrônico para comunicação da
deliberação da Comissão Científica.
§ 6º Cada autor poderá apresentar, no máximo, 3 (três) teses.
Art. 7º Caberá à Comissão Científica o exame e a análise dos requisitos previstos neste
regulamento, em relação a cada tese, com consequente recebimento ou não do trabalho, bem
como o encaminhamento para a Comissão de Trabalho em que será apreciada.
§ 1º A Comissão Científica comunicará ao autor da tese seu recebimento ou não através de
mensagem eletrônica, em até 15 dias de sua apresentação, podendo abrir prazo de 03 (três)
dias para o Autor realizar ajustes ao trabalho, antes da eventual rejeição.
§ 2º As teses recebidas serão disponibilizadas no hotsite do Congresso na “internet”,
conforme forem sendo admitidas pela Comissão Científica, até a data limite de 05 de
setembro de 2015 e os associados da AMB poderão apresentar comentários ou eventuais
emendas, que, após aprovadas pela Comissão Científica, também serão publicadas.
§ 3º As emendas serão formatadas obedecendo aos mesmos requisitos das teses descritos
neste regulamento e deverão ser enviadas para a Comissão Científica até às 18h do dia 18 de
setembro de 2015.
§ 4º A Comissão Científica comunicará a aprovação das emendas ao seu autor até o dia 25 de
setembro de 2015, publicando no site ou “blogs” as aprovadas;
§ 5º Considerando o número de teses apresentadas e a disponibilidade de recursos, a
Comissão Científica deliberará até a abertura do Congresso sobre o fornecimento de cópias ou
de resumo a todos os congressistas, por meio digital.
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§ 6º A Comissão Científica poderá encaminhar a tese recebida à Comissão Temática de
Trabalho distinta da qual foi endereçada, no caso de inadequação da tese ao objeto da
Comissão de Trabalho do endereçamento original ou de necessidade de melhor ordenar os
serviços nas comissões.
§ 7º Quando as teses tratarem de temas afins, a Comissão Científica determinará seu
aglutinamento e defesa conjunta perante as Comissões de Trabalho, fato que será comunicado
aos autores quando da aceitação do trabalho.
Art. 8º Do indeferimento da admissão da tese ou emenda, pela Comissão Científica, caberá
recurso para a própria comissão no prazo de 02 (dois) dias a contar da comunicação do
indeferimento (realizada por meio de envio de correio eletrônico e publicação no hotsite do
Congresso).
Art. 9° A Comissão Cientifica deverá apreciar o recurso de que trata o Art. 7º deste regimento
até 03 (três) dias após o término do prazo do recurso, comunicando a decisão ao autor, por
mensagem eletrônica.
Título III
Da Instalação e Funcionamento das Comissões de Trabalho
Art. 10. As cinco Comissões Temáticas de Trabalho serão instaladas às 8h30min, no sábado,
dia 31 de outubro de 2015, de forma simultânea.
Art. 11. Cada Comissão de Trabalho terá um Coordenador e um Relator, a serem designados
pela Comissão Científica do Congresso.
§ 1º Competirá ao Coordenador instalar a Comissão, dirigir seus trabalhos, fazer valer este
regulamento e resolver as questões de ordem surgidas durante os debates.
§ 2º Competirá ao Relator secretariar os trabalhos da Comissão, auxiliar o Coordenador,
relatar as teses, colher inscrições para debate (defesa ou rejeição) elaborar e apresentar o
relatório articulado das conclusões por ocasião da sessão plenária.
§ 3º Com o material do Congresso, entregue a partir de sua instalação, o congressista inscrito
em uma das cinco comissões receberá a relação nominal das teses que serão discutidas na sua
Comissão.
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§ 4º É vedada a inscrição de um mesmo congressista em mais de uma Comissão Temática de
Trabalho, permitindo-se a alteração da escolha somente até o dia 02 de outubro de 2015 e tal
só ocorrerá se ainda houver vaga na nova comissão pretendida.
§ 5º Só terão direito a voz e voto nas Comissões os Magistrados associados à AMB inscritos
no Congresso. Não serão discutidas emendas ou teses apresentadas sem observância dos
prazos previstos no Título II deste Regulamento.
§ 6° O trabalho das Comissões será público, vedada, contudo, a manifestação de pessoas não
inscritas nos trabalhos.
Art. 12. A discussão e votação das teses nas Comissões obedecerão às seguintes regras:
a) a tese que não recebeu qualquer emenda prévia só será apreciada em seu mérito, sendo
aprovada ou rejeitada. Apenas emendas para efeito de correção gramatical ou lógica poderão
ser ofertadas diretamente perante a Comissão.
b) caberá ao autor da tese ou a quem ele indicar e, na ausência destes, ao Relator da respectiva
Comissão de Trabalho, o tempo máximo de 5 (cinco) minutos para a apresentação e defesa da
tese;
c) apresentada a tese que não recebeu emenda prévia, será perguntado aos congressistas
integrantes da respectiva Comissão Temática de Trabalho se alguém se opõe à aprovação do
texto. Havendo oposição, será permitida a inscrição de Magistrados para a defesa ou rejeição
da tese, até o limite de dois para cada lado, permitida a manifestação por 02 (dois) minutos.
d) após as manifestações, o autor da tese terá o tempo máximo de 3 (três) minutos
improrrogáveis para réplica;
e) não havendo manifestações contrárias, não serão admitidas manifestações a favor nem
réplica por parte do autor, passando-se de imediato à votação da tese;
f) havendo emendas, aplicar-se-ão as regras previstas nas letras “c” e “d” deste Artigo, sendo
que a ordem de votação será previamente estabelecida pelo Coordenador para cada caso;
g) a aprovação ou rejeição será por maioria simples;
h) a tese aprovada não poderá mais ser retirada nem deixar de ser submetida à Plenária;
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i) as teses aglutinadas deverão ter a conclusão unificada pela Comissão, por meio de seu
Relator; e
j) as decisões da mesa diretora da Comissão de Trabalho são irrecorríveis.
Parágrafo único. Nos casos em que houver sido determinada a aglutinação das teses, o
tempo de defesa (pelos autores) e de réplica será de 6 (seis) e 4 (quatro) minutos,
respectivamente, devendo os autores pactuar sua divisão ou apresentação por apenas um.
Art. 13. As teses aprovadas nas Comissões Temáticas de Trabalho, após exame da Comissão
Científica para fins de sistematização, serão encaminhadas para debate e votação perante o
Plenário.
Parágrafo único. As teses rejeitadas nas Comissões não serão encaminhadas ao Plenário.
Título IV
Do Funcionamento do Plenário
Art. 14. Os relatórios das Comissões de Trabalho, pela ordem prevista no § 2º, do Art. 4º
deste regulamento serão submetidos para discussão e votação no Plenário do XXII Congresso
Brasileiro de Magistrados, segundo as regras estabelecidas neste Título.
Art. 15. Os Relatores das Comissões Temáticas de Trabalho apresentarão uma a uma as
conclusões das teses aprovadas, abrindo-se discussão, em cada uma delas, para defesa ou
contestação da conclusão, mediante prévia e rigorosa ordem de inscrição, em número máximo
de três para cada hipótese.
§ 1º Cada inscrito terá o tempo máximo e improrrogável de 2 (dois) minutos para sustentação
de sua posição.
§ 2º Não haverá defesa da tese pelo autor em Plenária mas, em havendo manifestação
contrária, ficará assegurado (ao autor) o direito de réplica por 3 (três) minutos improrrogáveis.
§ 3º Encerradas as manifestações, será votada cada conclusão individualmente, exceto no caso
de teses aglutinadas que serão votadas em conjunto.
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Art. 16. A Comissão Executiva do Congresso constituirá durante a Plenária uma Comissão
integrada por 05 (cinco) Magistrados, para redigir a “CARTA DE GOIÁS”, onde estarão
indicadas as conclusões do Congresso.
Art. 17. As questões de ordem e os casos omissos serão submetidos e decididos pelo
presidente da mesa do plenário.
Art. 18. Qualquer modificação nas regras de funcionamento do Plenário somente poderá ser
requerida, apreciada e efetivada imediatamente após a sua instalação, sendo expressamente
vedada a alteração dos procedimentos após iniciada a discussão e votação dos relatórios das
Comissões de Trabalho.
Parágrafo único. O requerimento será formulado por escrito e por pelo menos 20 (vinte)
congressistas com direito a voto.
Capítulo II
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. Os membros inscritos, convidados especiais, integrantes da Secretaria Executiva,
assistentes e demais participantes serão identificados mediante crachá, cujo porte será exigido
para a circulação nos locais de realização do XXI Congresso Brasileiro de Magistrados.
Art. 20. Todos os congressistas inscritos farão jus a certificado de participação.
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