
Estudos feitos pelos tribunais de Justiça dos estados de 
Santa Catarina e Espírito Santo revelam como a sobre-
carga de trabalho tem impactado na saúde dos magis-
trados. Em depoimento, juiz da Bahia conta os proble-
mas que enfrenta. 
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Bandeira histórica da AMB, a Reforma Política voltou à 
pauta após o período eleitoral. Magistrados se juntam 
a outras instituições e à sociedade para que mudanças 
na legislação possam combater a corrupção no país. O 
tema foi tratado no Seminário República. 
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Desde que a AMB, o CNJ e outras 14 instituições assinaram um protocolo de coope-
ração técnica em agosto, cresceu o interesse pela Justiça Restaurativa no país. O juiz 
Leoberto Brancher é um grande incentivador e entusiasta da prática. O magistrado foi 
escolhido para coordenar a campanha da AMB de difusão da Justiça Restaurativa  e 
mostra como a iniciativa tem chamado a atenção não só do Judiciário brasileiro como 
de outros países. 
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Foco na formação dos magistrados
Diretores de escolas da magistratura discutem os desafios do Poder 
Judiciário e as novas regras de credenciamento da Enfam. 

Restauração ampliada

Saúde dos juízes à prova Golpe contra a corrupção
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Carine Labres, Raquel Chrispino, Sergio Kreuz, Rafael Pagnon, Juarez Morais de 
Azevedo, Bernardo Ferraz. Esses são alguns dos magistrados brasileiros que es-
tão ajudando a colocar o Judiciário na vanguarda na discussão de temas polê-
micos, que envolvem a composição das novas famílias. Enquanto o Congresso 
Nacional ainda discute leis que regulamentem a questão, eles entraram para 
a história com decisões inéditas, que levam em conta principalmente o afeto. 
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Encerramos o nosso primeiro ano de gestão com 
mais um boletim que reforça a importância da magis-
tratura brasileira no processo de construção de uma 
sociedade humanista. Mostramos aqui o trabalho 
de vários juízes que, por circunstâncias do destino, 
foram levados a proferir decisões distantes da orto-
doxia do direito codificado, porém 
em estreita conexão com a essên-
cia dos direitos fundamentais.

 A civilização vai em frente e a 
percepção do ser humano na sua 
imensa complexidade é um fenô-
meno antecipado pela sensibili-
dade dos nossos juízes e juízas. 
Enquanto o legislador permanece 
enredado em um confuso modelo 
de representação, o Poder Judiciá-
rio assume a função de garantir a todos e a todas o 
direito de ocupar os mesmos espaços públicos sem 
qualquer restrição ou que cada um estruture a sua fa-
mília ou suas famílias se assim for a escolha, na forma 
que bem entender. 

Juízes e juízas de todos os cantos do país estão re-
tratados nessa edição. As sentenças que os levaram a 

ser notícia são daquelas que marcam a trajetória de 
qualquer magistrado que absorve a função pública, 
que exerce e coloca a jurisdição como meio de avan-
ço social. São decisões que superam a mera solução 
do conflito porque trazem também a revolução. Essa 
mesma revolução marca uma nova forma de interven-

ção que estamos propondo à socieda-
de por meio da Justiça Restaurativa. A 
revolução silenciosa da toga. 

Registramos também nessa edi-
ção o propósito da AMB em manter 
firme a luta pela Reforma Política e 
o fim do financiamento empresarial 
de campanhas eleitorais. Lançamos 
no Seminário República o desafio de 
vencermos os obstáculos que impe-
dem o país de superar o problema da 

corrupção endêmica a que somos submetidos. Que 
venha 2015 com todos os seus desafios. Os juízes e 
juízas brasileiros estão preparados.

Feliz Natal e próspero Ano-Novo.

João Ricardo dos Santos Costa

Reportagem:  Luciana Salimen, 
Márcia Delgado, Simone Caldas, 
Renata Brandão e Tatiana Damasceno

Estagiária: Fernanda Madeira 
Projeto gráfico e diagramação: 
Marconi Martins
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Luciana Salimen

direito de família

Decisões transformadoras 
de juízes em várias 
partes do país legitimam 
assuntos tabus, como 
uniões homoafetivas, 
multiparentalidade e 
famílias simultâneas

Veredictos 
ancorados no 
afeto

moafetiva, por exemplo, 
ainda é tabu. Ao idealizar 
um casamento coletivo 
com a participação de um 
casal de mulheres em um 
Centro de Tradições Gaú-
chas (CTG), a juíza Carine 
Labres ganhou os holofo-
tes e provocou polêmica. 
Titular da Vara de Família e 
diretora do Fórum de San-
tana do Livramento (RS), 
a jovem magistrada de 34 
anos foi alvo de ameaças e 
acabou, em parte, vencida 
pela intolerância. O CTG 
que seria palco da união 

Enquanto o conceito 
de família passa por 
discussões no Con-

gresso Nacional em função 
de dois projetos de lei com 
propostas absolutamente 
distintas – uma conser-
vadora e outra mais arro-
jada – magistrados Brasil 
afora formam a vanguarda 
do Judiciário em relação 
ao tema, acumulando de-
cisões inéditas que têm 
como base principalmente 
o afeto.   

Apesar de pauta cons-
tante da mídia, a união ho-

interdição do debate pela 
mordaça do preconceito”, 
defendeu a juíza, em seu 
discurso. 

Famílias 
simultâneas

Mas os desafios de Cari-
ne estão apenas começan-
do. Há apenas 4 anos na 
magistratura, ela já enfren-
ta outro caso controverso. 
Trata-se de um homem 
que tinha duas mulhe-
res: a oficial – com quem 
casou-se – e a amante de 

foi incendiado às vésperas 
do evento.  

O crime, porém, não 
impediu a cerimônia, que 
aconteceu na data pre-
vista: 13 de setembro de 
2014. O fórum da cidade 
abrigou os casais, e Carine 
celebrou os enlaces. “De-
fendo o direito de críticas 
às decisões judiciais como 
elemento fundamental da 
democracia, mas repudio 
a utilização de instituições 
para reprimir e calar a voz 
de magistrados ou de qual-
quer cidadão. Não aceito a 
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direito de família

quem era o pai dele, ele 
disse: ‘Tenho dois pais, o 
biológico e meu padrasto, 
que chamo de pai tam-
bém’. Percebemos que ele 
vivia um dilema, tendo 
que optar entre um e ou-
tro, já que a adoção, até 
então, excluía o outro pai. 
Apesar de não haver juris-
prudência, entendi que a 
sociedade não saía preju-
dicada com essa decisão. 
Pelo contrário: o menino 
ser assistido por dois pais 
é bom para todos”, argu-
menta o magistrado. 

Depois deste, outros 
episódios tornaram-se co-
nhecidos. No Rio Grande 
do Sul, o juiz Rafael Pagnon 
Cunha - diretor do Fórum 
de Santa Maria e juiz subs-
tituto da 1ª Vara de Famí-
lia da cidade – concedeu a 
um recém-nascido o direi-
to de ser registrado com o 
nome das duas mães – que 
formam um casal homoa-
fetivo – e do pai biológico, 
que é amigo das duas mu-
lheres. Esse direito nunca 
havia sido reconhecido já 
no nascimento da criança. 
“Os fatos da vida são mais 
ágeis do que a legislação. O 
registro da criança vai ser 
um espelho da vida dela”, 
entende o magistrado. 

Em setembro, o juiz Ju-
arez Morais de Azevedo, 
titular da Vara Criminal e 
da Infância e da Juventude 
de Nova Lima (MG), de-
cidiu pela adoção de uma 
criança por um casal, sem 
excluir a mãe biológica do 
registro civil. Os pais ado-
tivos são tios do menor e 
o criam desde seu nasci-
mento, já que a mãe do 
bebê morreu depois do 
parto e o pai biológico é 
desconhecido. A mãe se 
manteve na certidão por-
que não houve abandono 

-se em seus cuidados, bem 
como os filhos das duas 
uniões. Depois de sua 
morte, a segunda compa-
nheira reivindicou na Jus-
tiça uma pensão. “Ambas 
eram dependentes eco-
nomicamente dele. Não 
me pareceu justo negar o 
direito à segunda”, explica 
a magistrada, ao justificar 
sua decisão em favor da 
amante. 

Multiparentalidade

Tema tão novo quanto 
as famílias simultâneas é 
o da multiparentalidade, 
que prevê a legitimidade 
de mais de um pai e/ou 
mãe. O primeiro caso que 
se tem conhecimento no 
Brasil aconteceu no Para-
ná, em 2013. O juiz Sergio 
Kreuz, da Vara de Infância 
e Juventude da comarca de 
Cascavel, concedeu a um 
adolescente de 14 anos o 
direito de ter dois pais e 
uma mãe em seu registro. 

“Quando ouvimos o 
menino e perguntamos 

ticipantes pouco importa”, 
considera.  

Situações como essa 
nem sempre são aceitas 
por parte da sociedade, 
mas não por isso deixam 
de ser legitimadas pelo 
Judiciário. Ainda em 2010, 
Raquel Chrispino, juíza da 
1ª Vara de Família de São 
João de Meriti (RJ), apre-
ciou causa bem semelhan-
te. A de um homem com 
duas famílias, mas casado 
oficialmente com uma das 
mulheres. Quando ficou 
doente, ambas revezaram-

muitos anos. Com ambas 
teve filhos e as famílias 
não apenas sabiam uma 
da outra como conviviam 
harmoniosamente. Com 
a morte dele, a segunda 
mulher – sem direito à 
pensão – recorreu à Justi-
ça em busca do benefício. 
Carine estuda o processo 
sem amarras a conceitos 
convencionais. “Família é 
um grupo de indivíduos 
que estão unidos pelo afe-
to. Se é o afeto que merece 
proteção jurídica, a diver-
sidade do sexo e dos par-

Carine Labres sofreu ameaças após idealizar casamento homoafetivo no CTG de Porto Alegre

Sergio Kreuz (E) e Rafael Pagnon (D): decisões semelhantes

Lucas Rivas

Reprodução da Internet Reprodução da Internet
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direito de família

lher essa demanda, por 
outro, a sociedade ainda 
não percebeu o impacto 
dessas transformações na 
vida em grupo. No meio 
disso, o Legislativo está en-
gatinhando nessa matéria, 
e quando a legislação não 
consegue atender essa de-
manda com a velocidade 
que ela acontece, o Judi-
ciário não pode se omitir, 
precisa responder em tem-
po real. E tenho visto juí-
zes atentos às mudanças, 
preocupados em compre-
ender e não em julgar mo-
ralmente”, conclui.

diz.  Para a juíza, tudo que 
chega à Vara de Família 
precisa ser observado no 
caso concreto. “Não dá pra 
criar uma regra e dizer que 
nenhuma família simul-
tânea vai ser reconhecida 
ou que todas serão”, acres-
centa. Ela ressalta ainda 
que qualquer mudança 
que se pensar de uma for-
ma vertical pode engessar 
esse fenômeno, que está 
em plena ebulição. “Se por 
um lado, o acesso tem sido 
transformador na geração 
de famílias e o Judiciário 
tem caminhado para aco-

Pachá, vice-presidente da 
Comissão de  Magistra-
dos do Instituto Brasileiro 
de Direito de Família (Ib-
dfam) e integrante da di-
retoria Cultural da AMB, 
as situações que apare-
cem a todo momento 
nos tribunais exigem um 
intenso estudo, sensibili-
dade e cautela por parte 
dos magistrados. 

“Todo dia tem publi-
cação de jurisprudência 
inovadora em matéria de 
família e estamos cons-
truindo uma maneira de 
enfrentar esses conflitos”, 

e, portanto, não era razo-
ável a perda dos vínculos. 
“O conceito de família tem 
se alargado para abranger 
as mais diversas formas de 
núcleos familiares, dando 
especial relevo ao afeto”, 
destaca o magistrado.

Licença remunerada

Mas não só a inclusão 
de mais pessoas como 
responsáveis legais por 
uma criança reflete a van-
guarda do Judiciário. Pela 
primeira vez no Brasil, um 
pai solteiro ganhou licença 
remunerada de 180 dias 
para cuidar do menino 
de 4 anos que ele recém 
adotou. O juiz Bernardo 
Monteiro Ferraz, substi-
tuto da 9ª Vara Federal de 
Pernambuco, considerou o 
princípio constitucional da 
isonomia: “O pai é o úni-
co responsável pela tutela 
e bem-estar do menor. Há 
de se garantir o tempo livre 
necessário à adaptação da 
criança à sua nova rotina, 
em tempo idêntico ao que 
seria concedido à adotante 
do sexo feminino”.

Para a juíza Andréa 

Em tramitação
Estatuto da Família (PL nº6.583/13) 

– De autoria do deputado Ronaldo 
Fonseca (PROS-DF), o Projeto de Lei 
tramita na Câmara dos Deputados e 
define família como o núcleo formado 
a partir da união entre homem e mulher, por meio de casamento, união estável ou comuni-
dade formada pelos pais e seus descendentes. A definição é a mesma que está no Artigo 226 
da Constituição Federal.

Estatuto das Famílias (PLS nº470/13) – Apresentado pela senadora Lídice da Mata (PSB-
-BA), o Projeto de Lei Suplementar tramita no Senado Federal e reconhece a relação homoa-
fetiva como entidade familiar, além de prever a unificação e criação de normas que protejam 
as novas configurações familiares. O texto nasceu a partir de estudos do Ibdfam.

“Tenho visto juízes 
atentos às mudanças, 

preocupados em 
compreender e não em 

julgar moralmente”

Andréa Pachá, 
integrante da Secretaria 

Cultural da AMB

Paulo Vitor Nascimento

ASCOM/AMB
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excesso de trabalho

Catarinenses (AMC).
No Espírito Santo, pes-

quisa apontou problemas 
parecidos. Dos juízes que 
responderam ao questioná-
rio elaborado pelo Tribunal 
de Justiça do Estado, 54% 
têm insônia; 43% se sentem 
angustiados; 18% desenvol-
veram ansiedade; e 26,6% 
fazem uso de medicação 
continuada.

Encontro 

O tema foi um dos des-
taques do VIII Encontro 
Nacional do Poder Judici-
ário, em Santa Catarina. 
O presidente do Supremo 

Depressão, insônia e ansiedade são 
alguns dos problemas enfrentados pelos 
magistrados. Lewandowski reconhece 
esforço “sobre-humano” dos juízes

Saúde colocada em xeque

A cobrança por celerida-
de não parte só do cidadão 
comum, mas do CNJ, 
que impõe metas que 
não estão de acor-
do com a estrutura 
oferecida pelo Judiciário. 
Ao mesmo tempo, a corri-
da pela Justiça não para de 
crescer. Recente pesquisa 
da Fundação Getulio Var-
gas aponta que a maioria da 
população busca a Justiça 
em caso de conflitos.

O assunto é tão preo-
cupante que virou tema 
de estudos em alguns  es-
tados. Em Santa Catarina, 
relatório elaborado pelo 
Tribunal de Justiça no ano 
passado revela uma rea-
lidade preocupante. Dos 
449 magistrados consulta-
dos, 74% responderam aos 
questionários. Destes, 84% 
disseram que trabalham 
nas férias, de forma even-
tual ou constantemente 
em casa; 29% têm insônia; 

A cada piscar de olhos, 
um novo processo 
chega ao Judiciário. 

No ano passado, segundo o 
Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), os tribunais e co-
marcas receberam mais 28 
milhões de ações. O estoque 
é de 95 milhões e, em 2020, 
pode chegar a 114,5 milhões. 
Os conflitos da sociedade, 
na maioria das vezes, aca-
bam nas mãos de juízes que, 
sobrecarregados, estão ado-
ecendo. Depressão, insônia, 
ansiedade e males causados 
por esforço repetitivo são al-
guns dos problemas enfren-
tados pelos magistrados.

Pesquisa do CNJ mos-
tra que, para dar conta da 
alta demanda de trabalho, 
os 16,4 mil juízes traba-
lham, em média, 9 horas 
e 18 minutos, sendo que 
boa parte chega a 10 ho-
ras. E não são raras as ve-
zes em que precisam levar 
processos para casa. 

27% sofrem de ansiedade; 
e 36% sentem angústia. 

Mais da metade (57%) 
tem até 40 anos e 70% evi-
denciam a falta de funcio-
nários nos tribunais como 
um problema a ser resol-
vido. “A sobrecarga de tra-
balho, aliada à falta de es-
trutura, tem trazido muito 
cansaço, isso é inegável. Os 
números não deixam dúvi-
das. Por mais que se traba-
lhe duro, os resultados po-
dem ser desanimadores. O 
ingresso de ações é muito 
alto e continua aumentan-
do”, assinala Cintia Costi, 
diretora de Saúde da As-
sociação dos Magistrados 

Márcia Delgado
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Tribunal Federal (STF) e 
do CNJ, ministro Ricardo 
Lewandowski, disse que os 
segmentos da Justiça de-
vem “zelar pelas condições 
de saúde e qualidade de 
vida no trabalho de magis-
trados e servidores”.

Para rebater as críticas 
sobre as metas estabele-
cidas pelo CNJ, o ministro 
disse que elas levaram em 
conta “aspectos huma-
nos”, tais como a saúde e 
a qualidade de vida dos 
funcionários do Judiciário. 
Mas reconheceu que os 
juízes chegaram ao limite. 
“Verificamos que, na mé-
dia dos últimos anos, os 

juízes chegaram pratica-
mente ao limite, prolatan-

do cerca de 1,4 mil a 1,5 
mil decisões por ano. 

Isso é um esforço so-
bre-humano, que começa 
a afetar a saúde, o bem-es-
tar e a qualidade de vida 
de magistrados e servido-
res”, disse Lewandowski.

No Acre e em Sergipe, 
os juízes relatam o esgo-
tamento por conta do 
excesso de demandas. “A 
carga de trabalho chega a 
ser desumana. Tem uma 
Vara que trata de violên-
cia doméstica que tem 
apenas uma juíza para 
cuidar de 7,5 mil proces-
sos ”, exemplifica o presi-
dente da Associação dos 
Magistrados do Acre, Rai-
mundo Nonato. 

O assunto foi deba-
tido em um encontro 
promovido pela Asso-
ciação dos Magistrados 
de Sergipe em setembro 
deste ano. “Por mais que 
tentemos, não consegui-
mos colocar 100% da ju-
risdição em dia”, afirma 
o presidente da entida-
de, Gustavo Plech. 

Saúde colocada em xeque
“É preciso fazer algo”

“Infelizmente, muitos juízes não estão a 
suportar o pesado fardo que têm que carre-
gar diuturnamente. Em regra, são subme-
tidos a trabalho estafante, despercebidos 
de condições de trabalho basilares para o 
desempenho satisfatório da difícil arte de 
julgar. Não há quadro de pessoal suficiente 
e sequer materiais de escritório estão sendo 
fornecidos pelos tribunais. As cobranças 
das corregedorias dos tribunais e do CNJ, 
muitas das quais injustas e difíceis, senão 
impossíveis de resolver, contribuem sobre-
maneira com o aparecimento de diversas 
doenças nos juízes de direitos, sobretudo 
mentais. É fato que muitas vezes o juiz 
removido ou promovido encontra acervo 
processual volumoso, muitas vezes causa-
do pela inércia dos tribunais que deixam 
a vara sem magistrado por muito tempo, 
sendo o recém-chegado responsabilizado 
pela morosidade que não deu causa.

Não nego, e muitos colegas sabem, que 
somente tenho suportado a magistratura 
mediante a utilização de remédios. Dentre 
vários outros, faço uso de remédios para 
ansiedade e para compulsão. Sei de deze-
nas de juízes que também estão a utilizar 
remédios controlados, consultam-se men-
salmente com psiquiatras e fazem terapia. 
Os casos de alcoolismo e de tendência ao 
suicídio já são visíveis e chegou o momen-
to de fazer algo a respeito. Os juízes estão 
estressados, nervosos e já começam a apre-
sentar algum traço de problema mental. 
Tem juiz que chora somente de adentrar 
no prédio do fórum. Os sinais físicos sal-
tam aos olhos. Em minha comarca, por 
exemplo, tem uma colega que nos últi-
mos meses foi conduzida três vezes para 
o pronto-socorro por conta de problemas 
relacionados ao coração e estresse.”

Juiz que atua na primeira instância do 
interior da Bahia

“Verificamos que, na média dos últimos 
anos, os juízes chegaram praticamente 
ao limite, prolatando cerca de 1,4 mil a 

1,5 mil decisões por ano. Isso é um esforço 
sobre-humano, que começa a afetar a 

saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de 
magistrados e servidores”

Ricardo Lewandowski, 
presidente do STF e do CNJ

Ilustração: Divisão de Artes Gráficas TJSC
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debate 

2015: julgar mais proces-
sos do que os distribuídos; 
julgar processos antigos; 
aumentar os casos solu-
cionados por conciliação; 
priorizar o julgamento dos 
processos relativos à cor-
rupção e à improbidade 
administrativa; impulsio-
nar processos de execução; 
priorizar o julgamento das 
ações coletivas; e priorizar 
o julgamento dos proces-
sos dos maiores litigantes 
e dos recursos repetitivos. 

“Devemos impedir que 
os grandes litigantes pros-
sigam abarrotando nossa 
Justiça e tomar decisões 
que impeçam que as ações 
se repitam indefinidamen-
te “, afirmou Lewandowski.

Promovida pelo CNJ, a oitava edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário abriu 
discussão sobre os principais problemas que ajudam a abarrotar os tribunais 

Menos metas e mais 
racionalidade

parte dos grandes litigan-
tes e alertou sobre outro 
entrave à celeridade do 
sistema: o excesso de re-
cursos. Para exemplificar, 
apresentou uma ação civil 
pública movida no Rio 
Grande do Sul contra um 
banco, ajuizada em maio 
de 2007, e que ainda não 
transitou em julgado 
pelo excesso de recursos: 
83 até agora.

“A AMB propõe ao 
Conselho que faça um es-
tudo sobre a litigância no 
Brasil. É necessário fazer 
um diagnóstico desse li-
tígio para que possamos 
monitorar as ações de 
massa. Com uma política 
pública para dar visibili-

O estresse provoca-
do pela imposi-
ção de metas e a 

litigância excessiva foram 
destaques entre as discus-
sões do VIII Encontro Na-
cional do Poder Judiciário. 
Promovido pelo CNJ, o 
evento aconteceu em no-
vembro, em Florianópolis 
(SC), e reuniu as princi-
pais autoridades da Justi-
ça brasileira.

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, parti-
cipou do debate sobre os 
dilemas e alternativas ins-
titucionais para o Poder 
Judiciário. Costa reforçou 
a importância de uma es-
tratégia que elimine o uso 
predatório da Justiça por 

dade ao uso contumaz de 
determinados agentes de 
forma predatória, pode-
mos mudar essa realida-
de”, reiterou. 

Ele acrescentou que o 
sistema de metas do CNJ 
tem se mostrado ineficien-
te para reduzir o estoque 
de processos na Justiça. 
O discurso foi endossado 
pelos presidentes da Ajufe, 
Antônio Bochenek, e da 
Anamatra, Paulo Schmidt.  

 
Planejamento 

No encerramento do 
evento, o presidente do 
STF e CNJ, Ricardo Lewan-
dowski, anunciou as sete 
metas aprovadas para 

Luciana Salimen

ASCOM/AMB
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movimento

Não há como atender às 
necessidades de justiça 
dos cidadãos sem desatar 
esses nós”, diz.

Pouco antes da reu-
nião, cerca de 80 magis-
trados fizeram um ato 
público no Fórum Ruy 
Barbosa para cobrar elei-
ções diretas nos tribunais.

AMC e vice-presidente 
Institucional da AMB, Sér-
gio Junkes, disse que a es-
colha do tema teve o obje-
tivo de entender as razões 
e as dificuldades que a 
Justiça brasileira tem para 
entregar uma prestação 
jurisdicional em tempo ra-
zoável ao cidadão. 

Mobilização 
na Bahia

Pela efetividade da Justiça

o órgão iniciou a votação 
de uma regulamentação 
que visa a distribuir, de 
maneira equânime, entre 
o primeiro e o segundo 
grau, a força de trabalho 
do Judiciário. 

De acordo com o co-
ordenador da Justiça Es-
tadual da AMB, Gervásio 

magistratura em favor da 
sociedade”.

Como resultado, os 
cerca de 250 participantes 
no encontro aprovaram 
a Carta de Florianópolis, 
documento que traz nove 
proposições para tornar a 
Justiça mais ágil. Entre elas, 
o apoio a propostas que 

Reunidos na capital 
baiana no dia 7 de 
novembro, juízes 

de todo o país cobraram 
melhores condições de 
trabalho, medidas de valo-
rização da magistratura e 
eleições diretas nos tribu-
nais de Justiça. As reivindi-
cações constam na Carta 
de Salvador, documento 
assinado pelos represen-
tantes de associações de 
magistrados após a reu-
nião da Coordenação da 
Justiça Estadual da AMB. 

Na ocasião, Rubens 
Curado, integrante do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), informou aos 
cerca de 20 presidentes de 
associações presentes que 

Durante dois dias, en-
tre 31 de outubro e 1º de 
novembro, juízes catari-
nenses discutiram os de-
safios do Poder Judiciário. 
Promovido pela AMC, o 
Congresso Estadual de 
Magistrados teve como 
tema “Efetividade da Jus-
tiça: um compromisso da 

Santos, os tribunais rece-
bem, em média, 10% das 
demandas judiciais e têm 
um número proporcional 
de servidores bem maior 
do que a primeira instân-
cia. “Esse desequilíbrio é 
uma das causas da mo-
rosidade e do congestio-
namento do Judiciário. 

diminuam a quantidade 
de recursos e incentivem 
medidas conciliatórias que 
possam desafogar o Judici-
ário.

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, par-
ticipou da abertura do 
evento. Anfitrião do en-
contro, o presidente da 

Simone Caldas

Magistrados cobram 
melhores condições de 
trabalho, valorização da 
magistratura e eleições 
diretas nos tribunais

Representantes das associações estaduais de magistrados assinaram carta com reivindicações

ASCOM/AMB
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legislativo notas

Comissão de Finanças e Tributação do Congresso aprova 
Projeto de Lei dos Subsídios

Recomposição do 
subsídio avança

Esforço conjunto pela 
PEC 63 

A diretoria da AMB e das outras associações nacionais, o repre-
sentante do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça e lide-
ranças regionais continuam a intensa mobilização no Congresso 
Nacional pela aprovação da PEC 63, que restabelece o Adicional por 
Tempo de Serviço. A proposta está no plenário do Senado aguar-
dando quórum qualificado para ser analisada. Os frequentes conta-
tos da associação com as bancadas de diversos partidos trazem uma 
boa perspectiva de aprovação do ATS.

este ano. O Projeto de Lei dos Sub-
sídios aumenta de R$ 29.462,25 para  
R$ 35.919,05 o salário dos ministros 
do STF, com reflexo direto nos ven-
cimentos dos magistrados. O reajus-
te considera a reposição das perdas 
da inflação de 2009 a 2013 e o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(IPCA) projetado para este ano. 

Depois de mui-
tas semanas 
de mobiliza-

ção no Congresso 
Nacional, a magis-
tratura conseguiu a 
aprovação do Projeto 
de Lei dos Subsídios 
(PL 7.917/14), em 26 
de novembro, na Co-
missão de Finanças e 
Tributação da Câmara dos Deputa-
dos. Agora, o PL passa para a Comis-
são de Constituição e Justiça e de-
pois vai a plenário. A AMB mantém 
o forte trabalho junto às bancadas 
partidárias para que o Projeto de 
Lei seja votado em regime de urgên-
cia e assim possa ser aprovado em 
definitivo no Senado Federal ainda 

Luciana Salimen

PEC da Bengala 
A AMB divulgou nota conjun-

ta com Anamatra, Ajufe e OAB re-
afirmando posição contrária à PEC 
457/2005 – conhecida como “PEC da 
Bengala” –, que fixa a aposentadoria 
compulsória aos 75 anos aos servido-
res públicos. Para a associação, a PEC 
é um entrave à renovação do Poder 
Judiciário e à evolução jurisprudencial 
devido ao engessamento que vai pro-
vocar na carreira dos juízes. 

Auxílio-moradia 

As associações nacionais de ma-
gistrados – AMB, Ajufe e Anamatra – 
protocolaram pedidos para que o CNJ 
reveja a regulamentação do auxílio-
-moradia em relação aos magistrados 
aposentados e aos casais. A intenção 
é estender a todos o benefício conce-
dido aos juízes brasileiros garantindo 
a paridade prevista na Constituição.

Orçamento 

A ministra Rosa Weber, do STF, 
determinou que o Executivo envie ao 
Congresso Nacional a proposta ori-
ginal do Judiciário para o Orçamen-
to de 2015. A decisão atende a um 
mandado de segurança protocolado 
pela Procuradoria-Geral da República 
(PGR). A AMB também ingressou com 
mandado de segurança coletivo no 
Supremo para barrar o corte, junta-
mente com a Anamatra e a Ajufe.

Prerrogativas do Advogado 

A AMB encaminhou nota técnica 
aos senadores da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania pedindo a 
rejeição do PLS nº 385/2013, de auto-
ria do senador Gim Argelo (PTB/DF). O 
projeto define como crime a violação 
de direitos e prerrogativas do advoga-
do, acrescentando tal disposição na 
Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advoca-
cia e da OAB). Há ainda outros dois 
projetos em tramitação –  no Senado 
Federal (PLC nº 83/2008) e na Câmara 
dos Deputados (PL nº 7508/2014) – 
com o mesmo objetivo.

ASCOM/AMB
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entrevista 

ou cada escola judicial nos 
estados possam replicar 
um centro de estudos, de 
pesquisas e de formação.” 
Um curso de iniciação em 
Justiça Restaurativa, com 
inscrições abertas aos ma-
gistrados interessados, tam-
bém deverá ser incluído no 
calendário da ENM. 

Responsável pela forma-
ção realizada na área pela 
Associação de Juízes do Rio 
Grande do Sul (Ajuris), Le-
oberto destaca, por fim, o 
apoio dos corregedores-gerais 
dos tribunais à iniciativa. Con-
fira a entrevista com o juiz.

Foco na restauração do 
tecido social

interesse por esse modelo 
de Justiça. O juiz Leober-
to Brancher é um grande 
incentivador e entusiasta 
da prática e, por sua expe-
riência, foi escolhido para 
coordenar a campanha da 
AMB de difusão da Justiça 
Restaurativa no Brasil. Ele 
começou a aplicar a medida 
no Rio Grande do Sul em 
2005, na área socioeduca-
tiva. Recentemente, foi de-
signado pelo TJRS para co-
ordenar um programa que 
prevê a expansão da JR no 
Estado. O magistrado tam-
bém viajou a Cartagena, na 

O movimento de di-
fusão da Justiça Res-
taurativa (JR) cresce 

em todo o país. Eventos em 
Pernambuco, no Paraná, no 
Rio de Janeiro, em Rondô-
nia, no Acre, em Fortaleza, 
no Rio Grande do Sul, em 
Minas Gerais e em Brasília, 
ocorridos recentemente, 
ajudam a ampliar a prática 
que tem o apoio da AMB, 
do CNJ e de diversas enti-
dades. Em agosto, essas ins-
tituições assinaram, junto 
com outras 14, um proto-
colo de cooperação técnica 
e, desde então, aumentou o 

Colômbia, para representar 
o Brasil na elaboração do 
texto final de uma Declara-
ção Ibero-americano sobre 
a Justiça Juvenil Restaura-
tiva. No ano que vem, ele 
integrará a coordenação de 
um curso da AMB voltado 
para jornalistas. Entre abril e 
junho, coordena um encon-
tro de alinhamento de lide-
ranças. Deverão participar 
40 juízes já envolvidos com 
a JR em seus estados. “A 
ideia é criar um núcleo jun-
to à Escola Nacional da Ma-
gistratura (ENM), para que 
cada escola da magistratura 

Márcia Delgado

Um dos pioneiros, incentivador 
e entusiasta da Justiça 
Restaurativa, o juiz Leoberto 
Brancher mostra a expansão da 
prática em todo o país
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feito, não apenas falado. En-
tão, se não tem quem faça, 
a gente perde energia. E tem 
que fazer bem-feito, para 
não desacreditar a propos-
ta. Esse é o desafio. Sobre 
as capacitações, no Brasil, 
basicamente, tem se traba-
lhado principalmente com 
três linhas de metodologia. 
O Juizado Especial – Crime 
de Brasília, no Núcleo Ban-
deirante, trabalha com me-
diação vítima/ofensor. Os 
programas de Porto Alegre 
e de São Paulo começaram 
com a metodologia da co-
municação não violenta e, 
desde 2010, foram introdu-
zidos no país os círculos de 
construção de paz. Pessoal-
mente, eu tenho preferido 
os círculos de construção 
de paz por conta exatamen-
te da facilidade de treinar e 
multiplicar. A comunicação 
não violenta é muito boa e 
consistente, mas um pouco 
sofisticada, os facilitadores 
custavam a aprender, a fi-
carem seguros. O círculo 
de construção de paz tem 
uma dinâmica mais aberta. 
A proposta é que qualquer 
pessoa possa atuar como fa-
cilitador. É importante que 
o juiz conheça o método, 
embora ele não deva atuar 
como facilitador nos pró-
prios casos, porque aí já en-
tra em uma relação vertical 
e o círculo pressupõe hori-
zontalidade. Mas depende 
do contexto. Eu mesmo 
facilito círculos – principal-
mente em casa, com minha 
esposa e as crianças.

Qual a importância de 
as escolas da magistratura 
e de os próprios magistra-
dos se envolverem nesse 
processo de capacitação?

Particularmente no RS 
e em SP, nós tivemos um 

Restaurativa, considerada 
como uma Justiça baseada 
em valores. Me perguntava 
qual é o papel da lei naquele 
espaço de selvageria, onde 
não havia mais espaço para 
dialogar, não tinha espaço 
para a palavra. Nem a pala-
vra da lei se fazia mais ouvir. 
A JR surgiu como resposta.

E quando o senhor co-
meça a adotar essa prática 
no Rio Grande do Sul?

De 1999 até 2002, eu me 
transformei em um obser-
vador atento. A Justiça Res-
taurativa traz uma grande 
provocação de mudança 
de postura, ela propõe a 
mudança do olhar. Nossa 
principal obra de referên-
cia se chama “Trocando as 
Lentes”. Passei três anos ob-
servando o contexto e ini-
ciei algumas práticas mais 
dialógicas, mais negociadas, 
na área administrativa. A 
prática de aplicação de en-
contro da Justiça Restaura-

O senhor é um dos pio-
neiros na implantação da 
Justiça Restaurativa no 
país. Como surgiu o inte-
resse e o que lhe motivou 
a encampar esse traba-
lho de difusão da prática 
no Brasil?

Eu conheci a Justiça Res-
taurativa em 1999. Na épo-
ca, havia assumido a Vara 
de Execução de Medidas 
Socioeducativas em Porto 
Alegre. Eu era juiz da execu-
ção penal juvenil e respon-
sável pelas unidades da Fe-
bem. Não via perspectivas 
ali. A gente vivia um quadro 
de crises recorrentes, rebeli-
ões, motins, a tropa de cho-
que entrava, quebrava todo 
mundo, os meninos colo-
cavam fogo em colchões, 
morria gente lá dentro. 
Era um quadro dramático. 
Nessa época, fiz um curso 
de educação em valores 
humanos (em janeiro de 
1999) e foi aí que tive o pri-
meiro contato com a Justiça 

tiva em caso judicial foi em 
2002. A gente chamou de 
“Caso Zero”. Mas a aplica-
ção mais estruturada ocorre 
em 2005, que é o momento 
que tem início os três pilo-
tos – no Rio Grande do Sul, 
em São Paulo e no Distrito 
Federal.

Quais foram as resis-
tências iniciais à proposta?

Algumas resistências en-
frentadas foram relaciona-
das ao preconceito, no que 
se refere ao trato com in-
teresse da vítima. Algumas 
pessoas se opuseram, di-
zendo “mas a vítima não vai 
querer se encontrar com o 
ofensor. A vítima já é vítima 
uma vez e etc”. Foram argu-
mentos muito superficiais, 
superados com o tempo 
porque, na verdade, o prin-
cípio da voluntariedade sig-
nifica que a pessoa vai parti-
cipar se quiser. Ninguém vai 
ser obrigado a ir, ser forçado 
a ser revitimizado. O se-
gundo aspecto é o respeito 
à autonomia do sujeito. A 
ideia é que cada um fale por 
si próprio, e não delegando 
a palavra aos profissionais. 
O fato de o juiz, ou pro-
motor, ou advogado terem 
dúvidas ou estarem contra 
não significa recusa da par-
te. Ela deve ser consultada.

Quem são os facilita-
dores que trabalham com 
a Justiça Restaurativa? 
Como está a capacitação 
deles nos estados?

Os facilitadores são in-
dispensáveis. O rigor na 
metodologia e o treinamen-
to também. Sem um bom 
facilitador a gente não terá 
segurança nas práticas res-
taurativas. Justiça Restaura-
tiva é um negócio para ser 

“Os facilitadores são indispensáveis. O 
rigor na metodologia e o treinamento 
também. Sem um bom facilitador a 

gente não terá segurança nas práticas 
restaurativas. Justiça Restaurativa é um 

negócio para ser feito, não apenas falado”
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Restaurativa, mesmo que 
de forma pulverizada?

Podemos distinguir 
entre aplicação de práti-
cas e do enfoque restau-
rativo – uma visão para-
digmática que também 
muda nossa jurisdição. 
Se falarmos em colegas 
estudando e interessados 
no tema, temos colegas já 
atuando num paradigma 
restaurativo em pratica-
mente todos os estados. 
Ao que me consta, expe-
riências de efetiva aplica-
ção das práticas também 
já são uma realidade no 
Rio Grande do Sul, em 
Santa Catarina, no Pa-
raná, em São Paulo, no 
Mato Grosso do Sul, em 
Minas Gerais, no Mara-
nhão, no Pará, no Piauí, 
no Ceará, em Pernambu-
co, na Bahia, no Distrito 
Federal, em Rondônia e 
no Acre.

que promove pertencimen-
to, nos reúne em torno de 
algo que faz sentido. É algo 
que a gente experimenta, é 
algo que a gente sente. Num 
círculo, uma experiência de 
hostilidade e rancor pode 
se transmutar em compre-
ensão e alegria, com grande 
efeito liberatório da carga 
traumática. Sentimentos e 
valores negativos viram po-
sitivos. É isso que contamina 
e surpreende. Como surpre-
ende a gente conseguir, por 
exemplo, que instituições 
como a AMB, o CNJ, difun-
dam isso e nossos tribunais, 
nossos corregedores-gerais 
apoiando a Justiça Restau-
rativa. Isso porque são ideias 
que fazem sentido, falam ao 
coração das pessoas.

Qual a importância do 
apoio dos corregedores-
-gerais de Justiça à pro-
posta?

Os corregedores-gerais 
respondem pela organiza-
ção do serviço do Judiciário. 
Eles têm o poder de decidir, 
de autorizar, de dizer de que 
que forma podemos utilizar 
nosso tempo. Então, na me-
dida em que decidem ins-
titucionalmente apoiar os 
juízes que já estão fazendo, 
a gente muda de platafor-
ma, a gente sai do nível de 
voluntariado, que é mais ou 
menos como eu trabalhei 
nesses 15 anos. Hoje isso 
passou a fazer parte do meu 
trabalho, mas eu sempre fiz 
isso buscando as minhas 
condições e buscando ar-
ticular mais a nível pessoal 
do que institucional. Tinha 
apoio das instituições, ti-
nha aceitação, mas não 
tinha iniciativas das insti-
tuições para que eu fizes-
se isso. Agora é diferente. 
O Tribunal de Justiça do 

envolvimento importante 
das escolas - da Ajuris e a 
EPM. Elas se tornaram cen-
tros de referência de forma-
ção e de difusão da Justiça 
Restaurativa, não só dentro 
do Judiciário, mas também 
em uma relação direta com 
a comunidade. Na escola da 
Ajuris, por exemplo, a gen-
te tem um programa que já 
formou mais de 4 mil pesso-
as, e que está inclusive sen-
do convidado por escolas e 
tribunais de outros estados 
para realizar treinamentos. 
No Paraná,  o TJ e um grupo 
de jovens juízes estão fazen-
do um movimento incrível. 
Este ano, eles formaram 
nove turmas conosco. Fo-
ram 225 facilitadores, dos 
quais 40 são juízes. Então, 
mesmo que o juiz não seja 
o facilitador do caso que 
está atendendo, conhece 
o sistema, compreende de 
dentro, sabe propor, sabe 
o que vai acontecer quan-
do ele propor.

Quais são os avanços 
que fazem com que o se-
nhor tenha cada dia mais 
convicção de que essa é 
uma prática que deve ser 
difundida?

Eu me tornei grande en-
tusiasta na medida em que 
essas ideias devolveram o 
brilho nos olhos e aquece-
ram o coração de muitas 
pessoas. Teve uma funcio-
nária da Febem que ia se 
aposentar em Porto Alegre e 
mudou de ideia, continuou 
na ativa porque redescobriu 
um sentido para a sua pro-
fissão. Temos visto muitas 
pessoas entristecidas por fa-
zerem as coisas de um jeito 
que elas já sabem que não 
leva a lugar nenhum. Então, 
o que mais me anima é que 
Justiça Restaurativa é algo 

Rio Grande do Sul apro-
vou um projeto do nosso 
corregedor-geral e me de-
signou para coordenar um 
programa estadual. Espero 
que essa iniciativa sirva de 
inspiração e abra o cami-
nho para muitos colegas.

O que antes era uma 
coisa mais restrita, agora 
ampliou-se para todo o 
Estado?

Exatamente. Antes era 
uma coisa baseada na boa 
vontade de alguns juízes. 
Agora, virou uma política 
institucional. E é isso que 
a gente imagina que possa 
acontecer nos estados, por-
que nos estados a gente já 
tem juízes que fazem, que 
estudam. E se os tribunais 
assumirem isso, eles irão 
muito mais longe.

Quais os estados que 
hoje já aplicam a Justiça 

“O que mais me anima é que Justiça 
Restaurativa é algo que promove 

pertencimento, nos reúne em torno de 
algo que faz sentido. É algo que a gente 
experimenta, é algo que a gente sente”

Justiça Restaurativa é um dos caminhos para desafogar tribunais
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deixar de exercer contro-
le social, apenas mudar de 
estratégia. Insisto nisso: a 
nova equação é promover 
responsabilidade dosando 
estratégias de coerção – 
que não se confunde com 
punição – e de coesiona-
mento do tecido social. 
Com alguns determinados 
tipos de crime, de infrato-
res, nós precisamos exercer 
a coerção. Se o sujeito não 
está em condição de colabo-
rar, de respeitar, de conviver 
socialmente, aí nós temos 
que exercer a força por meio 
da coerção. Mas nós temos 
que aprender quando dei-
xar de usar a coerção, que é 
menos eficiente e tem um 
altíssimo custo-benefício. A 
Justiça Restaurativa propõe 
que a gente possa fazer um 
balanceamento caso a caso, 
aliviando as cargas coercitivas 
quando a gente pode contar 
com estratégias baseadas no 
coesionamento do tecido 
social. Quando você pega 
uma pessoa que está de-
sorganizada, desprotegida, 

pessoalmente perturbada 
e com isso ela está provo-
cando instabilidade social, a 
gente pode testar outras es-
tratégias, e não só prender e 
excluí-la da sociedade.

A Justiça Restaurativa 
pode ajudar a diminuir 
o número de presos no 
Brasil?

Eu acho que se a gen-
te tiver sabedoria, a médio 
e longo prazo, sim. Não 
pelo fato de aplicar mais 
as práticas restaurativas, 
mas principalmente pelo 
enfoque restaurativo. Se a 
gente compreender a ne-
cessidade de usar a coer-
ção da medida necessária, 
a gente poderá prender em 
situações que são necessá-
rias e deixar de prender em 
situações que são desne-
cessárias. Nosso sistema de 
controle penal hoje é irra-
cional, disfuncional, perdeu 
o sentido. Mesmo assim, 
gastamos fortunas nisso. A 
Justiça Restaurativa propõe 

Depois do protocolo 
assinado aqui em Brasí-
lia o tema se expandiu no 
país?

Eu não tenho a dimen-
são do quanto emergiu 
depois, mas, com certeza, 
muitas ações se potencia-
lizaram. Por exemplo, pos-
so dizer que a assinatura 
do protocolo da AMB e o 
apoio do CNJ foram decisi-
vos para que o meu tribunal 
(do Rio Grande do Sul) de-
cidisse que poderia investir 
mais no assunto. Esse convi-
te que eu recebi do Encoge 
(dos corregedores-gerais) 
também pode ser compre-
endido como um desdo-
bramento do convênio da 
AMB. Na medida em que 
a gente ganha sustentação 
institucional, a gente tem 
esse referendo, os caminhos 
se expandem.

O que o senhor diria 
para as pessoas que ain-
da pensam que Justiça 
Restaurativa é uma for-
ma de deixar o criminoso 
impune?

Aprendemos com a Co-
municação Não-Violenta 
que não se pode confundir 
necessidade com estratégia, 
e que é possível exercer for-
ça sem exercer violência. A 
punição é uma estratégia, 
violenta, não é uma neces-
sidade. A nossa necessidade 
é de promover segurança, 
paz e bem-estar social. Se a 
gente tiver estratégias mais 
eficientes, menos violen-
tas e mais resolutivas, elas 
merecem ser testadas. Não 
adianta a gente aumentar 
o investimento em punição 
quando a gente já viu que o 
resultado disso é ineficiente. 
Isso não significa que vamos 

um modelo de responsabi-
lização efetiva. Ela muda a 
forma. A responsabilização 
tradicional é passiva, o cara 
tem que se submeter ao 
castigo. A responsabilidade 
restaurativa é ativa, ele tem 
compromissos de se rein-
tegrar e recompor o dano, 
tem que fazer o bem para 
compensar o mal que ele 
causou. Isto possivelmente 
pode ter mais resultado a 
médio e longo prazo. É uma 
tarefa para várias gerações, 
que podemos antecipar se 
investirmos nisso. Nem preci-
samos gastar dinheiro novo. 
Orçamento existe, basta sa-
ber gastar. Realocar 1% de 
tudo que gastamos em re-
pressão e combate à violência 
para investir em restauração 
e promoção da paz já seria 
um bom começo.

O que o senhor gostaria 
de destacar por último?

Um programa de Justiça 
Restaurativa é, mais que um 
programa de resolução de 
conflitos, um instrumento 
de pedagogia social para a 
cultura de paz. E funciona 
com essa base de experi-
ência. Não é da retórica da 
cultura de paz. É a cultura 
de paz na prática. É tam-
bém um processo de em-
poderamento, de emanci-
pação das pessoas. Porque 
enquanto uma pessoa fica 
dependendo de terceiros 
para resolver seus proble-
mas, ela não assume a res-
ponsabilidade pela sua vida, 
pela condução do seu des-
tino, sempre vai ter alguém 
que vai vir e decidir por elas. 
Justiça Restaurativa tam-
bém é um projeto político, 
promove autonomia, e isso 
é fundamental para a saúde 
da democracia.

A diferença

Justiça Retributiva Justiça Restaurativa

Culpa Responsabilidade

Perseguição Encontro

Imposição Diálogo

Castigo Reparação de danos

Coerção Coesão

“Como surpreende a gente conseguir, por 
exemplo, que instituições como a AMB, 
o CNJ, difundam isso, e nossos tribunais, 

nossos corregedores-gerais apoiando 
a Justiça Restaurativa. Isso porque são 

ideias que fazem sentido, falam ao 
coração das pessoas”

Colaborou com esta entrevista: Fernanda Madeira
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solução de conflitos

As proposições, aler-
ta o ministro do STJ, são 
apenas uma parte da so-
lução para o excesso de 
ações que crescem ano a 
ano nos tribunais brasi-
leiros. Para ele, é neces-
sária também uma mu-
dança cultural. “Nós não 
temos uma cultura de 
composição harmônica 
de conflitos. No Japão, 
por exemplo, o cidadão 
que vai direto à Justiça 
e não tenta antes esgo-
tar todos os meios para 
mediar o conflito é se-
veramente repreendido 
na comunidade dele”, 
afirma Luis Felipe. 

Ministro do STJ Luis Felipe 
Salomão acredita que a 
mediação e a arbitragem 
podem ajudar a desafogar o 
Judiciário brasileiro

Alternativas 
extrajudiciais

Método alternativo

A arbitragem é um 
método de Justiça priva-
da e alternativa ao Judici-
ário para solução de con-
tendas que envolvem o 
direito patrimonial. Nesse 
caso, as partes escolhem 
o árbitro, que vai ditar 
uma sentença. A propos-
ta feita pela comissão de 
juristas amplia o rol de 
conflitos que podem ser 
resolvidos dessa forma 
como, por exemplo, as re-
lações de consumo. 

No caso da mediação, 
uma terceira pessoa, de 
forma imparcial, ajuda 

Métodos alterna-
tivos de solu-
ções de confli-

tos, sem a necessidade 
de um processo judicial, 
ainda são utilizados de 
forma tímida no Brasil. 
Entretanto, ampliam-se 
as iniciativas para mudar 
essa realidade. 

O ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
(STJ) Luis Felipe Salomão 
defende esses métodos. 
Em 2013, ele presidiu 
uma comissão de juristas 
responsável pela elabo-
ração de duas propostas: 
uma amplia o alcance da 
Lei de Arbitragem (Lei nº 
9.307/96) e a outra cria o 
marco legal para a media-
ção de conflitos. A inten-
ção de ambas é evitar a ju-
dicialização das disputas 
e desafogar a Justiça bra-
sileira. As duas propostas 
já foram aprovadas pelo 
Senado e agora tramitam 
na Câmara. 

“Em um mundo como 
o nosso, é absolutamente 
impossível você ter um 
único tipo de solução 
para os litígios, sejam eles 
de que natureza for. O 
mundo caminha para so-
luções extrajudiciais, em 
apoio à solução judicial, 
que vai ter sempre o seu 
espaço”, afirmou Salomão 
ao AMB Informa.  

as partes a encontrarem 
uma solução aceitável 
para ambas. O mediador 
não julga, apenas esti-
mula o acordo. “A Lei de 
Mediação será a primeira 
do nosso país. No texto, 
se estabelece a mediação 
pré-processual e após o 
ingresso em juízo. Esta 
lei, sim, tem um poten-
cial grande para diminuir 
o número de causas que 
ingressam no Judiciá-
rio”, revela Luis Felipe, 
lembrando que, no Bra-
sil, ainda não existe um 
mercado privado da me-
diação, como ocorre em 
vários países.

Tatiana Damasceno

“Em um mundo como o nosso, é 
absolutamente impossível você ter um 
único tipo de solução para os litígios, 

sejam eles de que 
natureza for”

Luis Felipe 
Salomão

ASCOM/STJ
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Cumprida extensa mara-
tona eleitoral, anuncia-
-se o alvorecer de mais 

uma legislatura. Muito bom, 
aliás, porque assim anda a 
democracia, de legislatura em 
legislatura. São cinquenta e 
cinco desde que Deodoro, no 
fundo um monarquista, capi-
taneou a instituição da nossa 
amada e quase sempre bem 
aventurada República.

Tenho um pendor imen-
so, primeiro, pela palavra, 
tão sonora, tão altiva: “Re-
pública”, de tão linda gêne-
se etimológica: res publica. 
Segundo, por aí adiante e 
no que é essencial, pelos 
fundamentos e ideais que 
encerra, para ser simples, 
que se pode traduzir numa 
sociedade justa, conce-
bida sobre princípios de 
fraterna relação humana 
e indissociável ambi-
ência solidária.

Como sonhada, 
o paraíso! Como 
vivida, quase um 
plano de horrores, 
resguardada a reali-

Gil Guerra*

O BRASIL E A 
55ª LEGISLATURA

dade desejável de ilhas urba-
nas, bolhas sociais e cafofos 
confortáveis dos poucos que 
vivem tão bem como todos 
mereceriam certamente viver.

Não pretendo aqui, evi-
dentemente, enfileirar um 
sem número de conhecidas 
frases de certo e efetivo 
efeito social, nem brincar ou 
articular com números que 
poderiam representar as as-
perezas dos dias presentes, 
em que nossa gente ainda 
morre na fila de hospitais ou, 
o que é quase mais terrível, 
de frio, congelada nas ma-
drugadas gélidas do sul da 
República-Continente.

Antes e sempre, enaltecer 
a esperança, a crença, convic-
ção mesmo em dias melhores 

para todos nós, homens e 
mulheres da res publica. 
Esperança, aliás, muito 

nossa, os habitantes 
da terra brasilis, que 
se renova, renasce, 
se reinventa sem-
pre, fazendo de nós 
– povo feliz – artífi-

ces da alegria!

É nesse contexto do bem, 
como gente da República, 
como juiz, como tantos de 
nós que se dispõem a dar um 
pouco de si nessa lida asso-
ciativa que olho agora para 
essa 55ª Legislatura. E olho 
com olhos de quem quer ver, 
para um dia crer!

O que nos reserva o futu-
ro próximo, prenúncio do re-
moto? O que farão as mulhe-
res e homens destinatários 
da confiança e sufrágio po-
pular em prol de nós outros, 
homens, mulheres e crianças 
da República?

E relativamente à outra 
faceta de nós mesmos, nós 
juízes da República, ou ao 
Poder que integramos, o que 
se nos reserva o porvir?

Nossa esperança, que se 
renova em 55ª Legislatura, é 
que os valorosos agentes de 
poder tenham também olhos 
de ver, de sentir, reconhecer e 
com inteligência trabalhar os 
mecanismos que o Poder Ju-
diciário não pode mais pres-
cindir para administrar a dis-
tribuição da Justiça à Nação 

Brasileira, como única forma 
democrática de pacificação 
do conflito social.

Nosso querer, que se re-
nova em 55ª Legislatura, é 
que os dignitários do poder 
cidadão exerçam esse poder 
com galhardia, entregando à 
nação a Reforma Política que 
há gerações almeja.

Nosso querer, que se re-
nova em 55ª Legislatura, é 
que temas dessa essenciali-
dade, tão e absolutamente 
necessários à governabilida-
de pacífica e justa do Brasil, 
sejam discutidos com serie-
dade e debatidos de forma 
ampla, garantida a partici-
pação popular por meio de 
entidades representativas re-
conhecidas, de modo e forma 
que as soluções encontradas 
sejam consentâneas com os 
anseios dos destinatários da 
norma, da jurisdição e das 
legislaturas.

Afinal, a coisa é pública!

*Gil Francisco Xavier 
Guerra é vice-presidente 
de Comunicação da AMB



17Visite o site: www.amb.com.br Informa

opinião

uma luta histórica da AMB 
e, desde 2002, a entidade 
compõe a “Coalizão pela Re-
forma Política” — formada 
por importantes associações 
e organizações civis que 
atuam pelo Movimento de 
Combate à Corrupção Elei-
toral (MCCE). Acreditamos 
que um projeto de lei de ini-
ciativa popular é o melhor 
caminho para promover essa 
mudança. Somente assim, a 
sociedade terá voz.

Mas, para que um projeto 
de lei popular possa ser leva-
do ao Congresso Nacional, é 
preciso 1,5 milhão de assi-
naturas. E é com o objetivo 
de ampliar a participação da 

O recente processo elei-
toral vivenciado em 
nosso país expõe as 

fragilidades do sistema po-
lítico brasileiro e traz nova-
mente à tona a necessidade 
de se avançar nas discussões 
sobre a Reforma Política. As 
propostas para “reformar” 
são amplas. Exigem-se mu-
danças no sistema eleitoral, 
nas regras de financiamento 
de campanhas, no sistema 
de governo entre os partidos 
políticos, mas ainda não há 
consenso.

Para a Associação dos 
Magistrados Brasileiros 
(AMB), a Reforma Política 
se resume em três grandes 
eixos principais. O primeiro 
deles é o financiamento de 
campanha por pessoa jurídi-
ca, seguido pela possibilida-
de da eleição em dois turnos 
para os cargos proporcionais 
– que vai promover a valori-
zação dos candidatos efeti-
vamente mais votados – e o 
estabelecimento de oportu-
nidades iguais para homens 
e mulheres na disputa eleito-
ral. Esses são os pontos mais 
urgentes que precisam ser 
discutidos com a sociedade.

No entanto, mais uma 
vez, um tema de tamanha 
relevância para os brasileiros 
começa a paralisar-se diante 
das discussões sobre a me-
lhor forma de fazê-lo: se por 
plebiscito ou referendo. A 
Reforma Política é pauta de 

João Ricardo Costa*

A LUTA PELA 
REFORMA POLÍTICA

sociedade nesse processo 
que a AMB vai realizar uma 
caravana pela Reforma Polí-
tica, para levar o debate aos 
principais estados da Fede-
ração e conseguir recolher o 
maior número de assinaturas 
pelo Brasil afora.

Os magistrados têm um 
papel fundamental para 
promover esse processo em 
conjunto com a sociedade. 
Somos cidadãos que votam, 
e, também, juízes que há 80 
anos presidem as eleições em 
todo o país. Os juízes eleito-
rais estão em contato direto 
com a realidade política das 

comunidades dos grandes 
centros e, também, dos luga-
res mais distantes do Brasil. 
Podemos e devemos moti-
var a sociedade e ampliar as 
contribuições em torno da 
Reforma Política. Estaremos 
reunidos juntamente com os 
poderes de Estado e com as 
instâncias regionais para dis-
cutir as principais propostas 
e conseguir angariar o maior 
número de assinaturas para 
apresentar um projeto com 
forte legitimidade, com a 
aprovação, primeiramente, 
da sociedade.

*João Ricardo Costa é
presidente da AMB
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igualdade de direitos

Luta pela paridade mobiliza aposentados e coordenadoria do setor passa a ter um 
representante de cada associação filiada

O valor da experiência

vembro, o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, 
reafirmou o compromis-
so de trabalhar pela pa-
ridade como elemento 
fundamental da política 
remuneratória da magis-
tratura.   Os participantes 
reafirmaram a necessidade 
de se manter, na inativi-
dade, os mesmos ganhos. 
“É importante respeitar a 
experiência e o tempo de 
serviço do magistrado que 
trabalhou uma vida inteira 
na aplicação diária do direi-
to e em favor da sociedade 
brasileira”, disse o desem-
bargador do Ceará Ademar 
Bezerra.

No encontro, ficou de-
finida uma nova estrutura 
para a Coordenadoria dos 
Aposentados. Em aten-
dimento a essa decisão, 
o presidente da AMB as-
sinou Ato Executivo que 
transforma a coordena-
doria em Foro Permanen-
te de Discussão e Delibera-

“Meu filho ingres-
sou na magis-
tratura há qua-

tro anos, e ganha mais do 
que eu que tenho 38 anos 
de carreira”. A declaração 
do desembargador An-
tônio Chedid, da Amatra 
12, é uma das principais 
queixas dos 2.500 juízes 
aposentados associados 
à AMB. O combate a essa 
disparidade faz parte das 
lutas da associação. Exem-
plo disso foi a emenda 
apresentada pelo senador 
Blairo Maggi (PR-MT) à 
PEC 63/13, a pedido des-
ta gestão, para estender o 
Adicional por Tempo de 
Serviço (ATS) aos aposen-
tados e às pensionistas. 
No âmbito do Supremo 
Tribunal Federal (STF) foi 
proposta ação visando o 
pagamento do auxílio-mo-
radia para os aposentados.  

Durante reunião com 
25 representantes de apo-
sentados, em 18 de no-

ção da Política do setor. Ela 
terá um membro de cada 
associação filiada à AMB. 
Outra novidade é a criação 
de subcoordenarias adjun-
tas, com a função de tratar 
dos assuntos relacionados 
aos aposentados. São elas: 
de assuntos legislativos, de 
acompanhamento proces-
sual, de comunicação e de 
cultura e esportes.  

“É necessário o trabalho 
conjunto da AMB com os 
aposentados. Demos o pri-
meiro passo, pois antes os 
assuntos tratados diziam 

Renata Brandão

respeito mais aos interes-
ses dos ativos. O presiden-
te João Ricardo procura 
integrar os inativos por-
que, afinal, o contribuinte 
precisa ser tratado como 
igual”, diz o coordenador-
-adjunto dos aposentados 
da AMB, Irio Grolli.

Para Nelma Padilha, 
aposentada desde 2012, é 
a primeira vez na história 
da AMB que ações efetivas 
são desenvolvidas no sen-
tido de estabelecer a pari-
dade entre os magistrados 
ativos e inativos.

Encontro ocorrido em Brasília reuniu 25 representantes de aposentados

Antônio Chedid destaca a disparidade salarial entre os juízes
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perfil

respeito à paridade; o direi-
to de votar para presidente 
das associações e, também, 
o de receberem suas pen-
sões diretamente dos tri-
bunais de Justiça.

A viagem a Buenos Ai-
res foi uma oportunidade 
de confraternização, mas 
o congresso programado 
para 2015, em Grama-
do, terá apresentações de 
trabalhos e debates mais 
aprofundados. Ela não es-
conde o gosto por viagens. 
Conhece 50 países. “Tenho 
o mapa de Hong Kong na 
cabeça.” E já levou as com-
panheiras a vários deles.

Diretora da AMB relata batalhas e vitórias conquistadas em 82 anos de vida. Há 23, se 
dedica ao associativismo e defende a paridade e igualdade de direitos 

Dona Eneida: 
luta incansável pelas pensionistas

Filha de industrial, dona 
Eneida nunca se furtou ao 
trabalho. Professora por 29 
anos, elaborou uma carti-
lha de alfabetização e, com 
ela, ensinou as primeiras 
letras a crianças que hoje 
são autoridades respeita-
das no Rio Grande do Sul, 
inclusive magistrados.

Entrou para o associati-
vismo há 23 anos, quando 
foi convidada para ser dire-
tora do departamento de 
pensionistas da Ajuris. O 
sucesso do trabalho a trou-
xe, em 2002, para a AMB, 
na gestão do desembarga-
dor Cláudio Baldino Maciel. 

No luxuoso hall do 
Hilton Hotel, fincado 
em Puerto Madero, 

bairro nobre de Buenos Ai-
res, dona Eneida Terezinha 
Barbosa discorre, precisa, 
sobre as aspirações políticas 
das pensionistas e, entre um 
chá e outro, conta partes 
marcantes de sua vida. A en-
trevista aconteceu durante a 
5ª viagem internacional do 
grupo, organizada por ela.

Aos 82 anos, um filho, 
um neto, e energia invejável, 
Eneida, que aos 14 recons-
truiu, com a amiga Lorita 
Sanvitto, o aristocrático 
clube juvenil Falenas, de Ca-
xias do Sul, destruído por 
um incêndio 14 anos antes, 
lidera o movimento que al-
meja reservar as diretorias 
de pensionistas das associa-
ções de magistrados a elas 
próprias. “São essas mulhe-
res que vivenciaram a dor 
da perda, a burocracia e as 
dificuldades para conseguir 
seus direitos. É mais fácil 
para elas, que passaram por 
isso, ajudar quem precisa de 
orientação”, afirma.

Nos bailes do Falenas, 
Eneida tinha como par o se-
nador gaúcho Pedro Simon 
(PMDB). E foi lá também 
que conheceu, no final do in-
verno de 1951, o juiz Aluísio 
Maia Barbosa, 15 anos mais 
velho, com que se casou. 

Naquela época, apenas as 
associações do Paraná, de 
São Paulo e do Rio Gran-
de do Sul tinham depar-
tamento de pensionistas. 
A missão de dona Eneida 
foi sair pelo país plantan-
do a semente nas outras 
entidades. E conseguiu. 
Atualmente, somente dois 
estados permanecem sem 
essas representações. 

É do alto da experiência 
acumulada que ela luta, 
junto com as companhei-
ras, pelo direito de coman-
darem as diretorias que 
cuidam dos seus interesses. 
Outros pontos da pauta: 

Simone Caldas

Eneida: “São essas mulheres que vivenciam a dor da perda e as dificuldades de conseguir seus direitos”

ASCOM/AMB
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seminário república

humanos como um proble-
ma central a ser resolvido 
no país. De acordo com ele, 
“o juiz que o povo precisa é 
um juiz garantidor dos di-
reitos humanos”. 

As manifestações dos 
movimentos populares ao 
longo da história foram 
analisadas pelo professor e 
ex-reitor da Universidade 
de Brasília (UnB) José Ge-
raldo de Sousa Junior. “Os 
magistrados devem dialo-
gar com a sociedade e en-
tender o que os movimen-
tos sociais reivindicam”, 
pontuou. Ao final do even-
to, a juíza Andréa Pachá 
lançou o seu mais novo 
livro, intitulado “Segredo 
de Justiça”. O Seminário 
República – Impasses da 
Democracia encerrou as 
comemorações dos 65 
anos da Associação dos 
Magistrados Brasileiros.

Presidentes do Supremo e da AMB 
e o ministro da Justiça reforçam 
a necessidade de tirar a Reforma 
Política do papel

Em defesa da 
democracia

última eleição presidencial. 
De acordo com João Ricar-
do, é necessário acabar com 
o financiamento empresa-
rial das campanhas, que, 
segundo ele, é a maior fonte 
de corrupção no país.

O presidente da AMB 
ressaltou as peculiaridades 
do último pleito, “marcado 
por uma polarização extre-
ma e o aparecimento de 
vertentes que pensávamos 
estar sepultadas”. E enfati-
zou: “Esse é um momento 
que exige reflexão sobre a 
democracia que queremos.” 

O presidente do Supre-
mo ressaltou a importân-
cia do Seminário República 
como meio de promover 
os debates necessários ao 
país. “Os magistrados preci-
sam estar na liderança desse 
projeto de Reforma Política. 
Nós temos muito a con-
tribuir, nós temos muitas 

O Seminário República 
– Impasses da De-
mocracia Brasileira 

–, promovido em novem-
bro pela AMB, reuniu em 
Brasília diversas autoridades 
para discutir mudanças que 
o país necessita para com-
bater males como a corrup-
ção. Participaram do evento 
o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ri-
cardo Lewandowski, o mi-
nistro da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo, além de 
intelectuais reconhecidos 
no meio acadêmico, como 
os professores Juarez Cirino 
e José Geraldo de Sousa. 

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, de-
fendeu, na mesa-redonda 
formada pelos ministros 
Lewandowski e Cardozo, 
a necessidade urgente de 
uma Reforma Política no 
Brasil, evidenciada após a 

ideias e muita experiência, 
portanto, está de parabéns 
a AMB. Eu acho que nós 
vamos fazer história a partir 
deste seminário”, reforçou 
Lewandowski.  

O ministro José Eduardo 
Cardozo fez um forte dis-
curso de defesa da Reforma 
Política e afirmou que a AMB 
assume um papel importan-
te no diálogo entre a ma-
gistratura e a sociedade. “A 
AMB, ao fazer um seminário 
como esse, debatendo algo 
tão central para o país, assu-
me um papel de fundamen-
tal importância”, enalteceu.

Palestras

Advogado criminalista, 
professor universitário, pes-
quisador e autor de diversos 
livros jurídicos, Juarez Cirino 
destacou em sua participa-
ção a violação dos direitos 

Tatiana Damasceno

José Eduardo Cardozo, Lewandowski e João Ricardo Costa: discussão sobre os caminhos da democracia

Paulo Vitor Nascimento
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reforma política

que regulam os processos 
eleitorais”, disse Marlon. 

A AMB defende o fim do 
financiamento de campanha 
por pessoa jurídica. “Somen-
te assim será possível coibir 
o maior instrumento de cor-
rupção eleitoral e a influência 
das empresas na condução 
da política brasileira”, defende 
João Ricardo Costa. “A eleição 
em dois turnos para os cargos 
proporcionais e o estabeleci-
mento da igualdade política 
entre homens e mulheres são 
os outros pontos que preci-
sam ser discutidos com a so-
ciedade”, acrescentou.

Ele diz que a AMB se 
prepara para sair em cara-
vana pelo país a fim de re-
colher assinaturas de apoio 
ao projeto de iniciativa po-
pular que visa a promover 
mudanças na legislação 
eleitoral. Mais informações 
no site www.mcce.org.br.

AMB reforça luta para 
promover mudanças na 
legislação eleitoral com o 
apoio da sociedade

Antídoto 
contra a corrupção

o Congresso Nacional rece-
ba a proposta e promova, 
de fato, as mudanças que a 
população defende. Até o 
momento, foram angariadas 
cerca de 600 mil. Precisamos 
atuar fortemente nesse mo-
vimento para conseguir mos-
trar que a sociedade tem voz”, 
afirma João Ricardo Costa.

A Reforma Política é uma 
das bandeiras históricas da 
AMB. Para o juiz Marlon 
Reis, que representa a asso-
ciação no MCCE, o apoio da 
entidade a essa luta é signi-
ficativo. “A AMB congrega 
praticamente todos os juí-
zes eleitorais e tem grande 
legitimidade social e exper-
tise para participar desse de-

A Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros 
(AMB) defende a Re-

forma Política como um dos 
principais antídotos contra 
a corrupção no país. Para o 
presidente da entidade, João 
Ricardo Costa, são necessárias 
mudanças urgentes na legisla-
ção eleitoral, principalmente 
relacionadas ao financiamen-
to empresarial de campanha 
e às eleições proporcionais. E 
o Judiciário, diz ele, não deve 
ficar de fora dessa discussão.

A AMB faz parte da  
“Coalizão pela Reforma Polí-
tica” ao lado de importantes 
entidades que compõem 
o Movimento de Comba-
te à Corrupção Eleitoral 
(MCCE). Elas estão mobili-
zadas e defendem a reforma 
por meio de um projeto de 
lei de iniciativa popular. 

“São necessárias 1,5 mi-
lhão de assinaturas para que 

bate junto à sociedade e ao 
Parlamento”, destacou. 

Há mais de 20 anos, se 
fala em Reforma Política 
no país, mas o assunto não 
avança. “O maior obstáculo 
é a falta de consenso entre 
os partidos políticos e lide-
ranças. A sociedade, por ou-
tro lado, está percebendo, de 
forma cada vez mais aguda, 
a  necessidade de uma pro-
funda alteração das normas 

Márcia Delgado

O que a AMB defende
Fim do financiamento empresarial de campanha
Eleição em dois turnos para cargos proporcionais
Igualdade de gênero entre candidatos às eleições

Marlon Reis integra o MCCE

Em 2007, a AMB lançou propostas para a Reforma Política com a presença do senador Romero Jucá  e do então ministro da Justiça, Tarso Genro (D)

2007LINHA DO TEMPO

Divulgação MCCE
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Independência dos juízes e combate à corrupção foram os principais temas do evento

Ações marcantes da UIM
internacional

Menezes. A juíza uruguaia 
Cristina Crespo foi eleita 
presidente da UIM.

Entre as principais pro-
postas aprovadas durante 
o evento, estão o comba-
te à corrupção por meio 
do sistema judicial, bem 
como o estímulo ao as-
sociativismo de juízes nos 
países onde esse movi-

Decisões importan-
tes marcaram o 57º 
Encontro Anual da 

União Internacional de Ma-
gistrados (UIM), em Foz do 
Iguaçu, em novembro. O 
Brasil conquistou a presi-
dência do grupo ibero-ame-
ricano da entidade, com a 
eleição do diretor interna-
cional da AMB, Rafael de 

mento ainda é incipiente 
ou proibido.

Também ficou decidido 
que a UIM vai trabalhar no 
âmbito das Nações Unidas, 
onde tem assento, para 
que os estados membros 
da ONU acolham a Carta 
de Prerrogativas dos Ma-
gistrados. O documento 
estabelece parâmetros de 

Simone Caldas

garantia de independência 
da magistratura: liberdade 
para julgar, irredutibilidade 
de salários, vitaliciedade e 
inamovibilidade.

Resoluções de apoio 
a juízes de países que so-
frem pressões para julgar 
de acordo com interesses 
políticos foram igualmen-
te aprovadas. 

Encontro reuniu magistrados de diversos países: a AMB conquistou a presidência do grupo ibero-americano da UIM

Meio Ambiente na pauta
A criação do Instituto 

Judicial do Ambiente foi 
tema de palestra do mi-
nistro Herman Benjamin, 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), e de reunião 
de juízes de todos os con-
tinentes durante a UIM.

De acordo com o mi-
nistro, houve um avanço importante das discussões, mas ainda existe 
um longo caminho a percorrer para vencer os desafios. O Instituto é uma 
iniciativa de várias instituições internacionais, inclusive do Pnuma – Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

Ele deverá coordenar iniciativas judiciais no campo ambiental; ge-
renciar portal que pretende ser a ferramenta de comunicação entre 
juízes de todo o mundo; cooperar com parlamentares e organizações 
internacionais para o aperfeiçoamento da legislação do setor em cada 
país; e oferecer cursos de atualização para juízes.

João Ricardo Costa, presidente da AMB, ao discursar na abertura da 
reunião, afirmou que a associação apoiará a institucionalização do Insti-
tuto Judicial do Ambiente.

Congresso no Reino Unido

O Congresso Internacional da AMB, em 2016, acon-
tecerá em Londres e Edimburgo. Durante o encontro da 
UIM, o coordenador da comissão de organização do 
evento, José Lucio Munhoz, e o diretor de Internacional 
da entidade, Rafael de Menezes reuniram-se com Ni-
colas Blake, juiz da Alta Corte da Inglaterra e de Gales, 
e com o Lord Eassie Ronald MacKay, juiz da Suprema 
Corte da Escócia, para estabelecer as primeiras estraté-
gias e garantir o sucesso do evento. 

Blake e Mackay disseram que esses encontros inter-
nacionais são importantes para que juízes troquem co-
nhecimentos. Helen Jamieson, representante diplomática 
do consulado britânico em São Paulo, também participou 
do encontro. “O congresso será mais um passo para aper-
feiçoar as relações diplomáticas entre os países”, afirmou. 

ASCOM/AMB

ASCOM/AMB
ASCOM/AMB
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morosidade

telefonia representaram 
aproximadamente 35,5% 
do total de processos que 
ingressaram na Justiça.   

Novo CPC 

O texto do Novo CPC 
traz uma novidade que 
promete resolver no ata-
cado o que hoje se trata 
no varejo. A proposta per-
mite que, ao identificarem 
processos sobre o mesmo 
assunto, os juízes de pri-
meira instância acionem o 
tribunal de segunda instân-
cia para que este decida a 
controvérsia, suspendendo 
a tramitação das ações. Seu 
resultado seria então apli-
cado, obrigatoriamente, às 
milhares de causas idênti-
cas que tramitam nas cor-
tes do país. O prazo defini-
do no Novo CPC para que 
o tribunal decida o mérito 
é de 180 dias.

Ações sobre o mesmo assunto tramitam aos milhares e ajudam a congestionar a Justiça

Demandas repetitivas
abarrotam 
os tribunais

o Núcleo de Repercussão 
Geral e Recursos Repeti-
tivos (Nurer) do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande 
do Sul (TJRS), cita como 
exemplo o piso salarial dos 
professores no estado, que 
representam 87 mil pro-
cessos individuais em trâ-
mite na Corte e que aguar-
dam decisão do Superior 
Tribunal do Justiça (STJ). 

“Isso mostra a inadap-
tação do nosso processo, 
que é do século 19 e feito 
para resolver uma deman-
da individual e não esses 
casos que são situações 
que se repetem. Nós pre-
cisamos ter um processo 
eficaz para ações coletivas, 
a exemplo de outros paí-
ses, como Estados Unidos 
e Alemanha”, defende.  

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) criou, este ano, 
uma comissão especial de 
ministros, coordenada pelo 

E xiste uma discussão 
permanente no Po-
der Judiciário sobre 

como resolver o proble-
ma das demandas repeti-
tivas. Para boa parte dos 
magistrados, o fenôme-
no agride especialmente 
o princípio da isonomia, 
pois cidadãos em situação 
idêntica acabam tendo 
tratamento diferenciado 
no Judiciário. 

“Essas ações se repro-
duzem aos milhões, mui-
tas vezes com decisões 
conflitantes. E a tramita-
ção multiplicada de todos 
esses processos tem um 
efeito predatório de ener-
gia jurisdicional”, opina o 
juiz Paulo Henrique Mo-
ritz, que integra a comis-
são de estudos da AMB 
sobre o novo Código de 
Processo Civil (CPC). 

O desembargador Luiz 
Felipe Difini, que coordena 

desembargador Paulo de 
Tarso Sanseverino, para atu-
ar junto ao Nurer da Corte 
e dar encaminhamento às 
ações repetitivas. O assunto 
também foi tratado no VIII 
Encontro Nacional do Po-
der Judiciário, ocorrido em 
novembro em Santa Cata-
rina. Entre as metas aprova-
das, está o julgamento dos 
processos dos maiores liti-
gantes. “Estamos aprenden-
do com nossa experiência 
que devemos impedir que 
os grandes litigantes prossi-
gam com essa atitude, mui-
tas vezes nefasta, de abarro-
tar os escaninhos da nossa 
Justiça”, disse o presidente 
do STF e do CNJ, ministro 
Ricardo Lewandowski.

No relatório dos 100 
maiores litigantes do país, 
divulgado em 2012 pelo 
CNJ, o setor público (fede-
ral, estadual e municipal), 
os bancos e empresas de 

Tatiana Damasceno
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Magistrados contam como 
estão se preparando para 
a competição com 13 
modalidades, que ocorrerá 
em 2015

“Quero novamente trazer mais 
medalhas. É muito interessante 
reunir juízes, família. É uma exce-
lente oportunidade de encontrar 
colegas de todo o Brasil”. 

Magistrado há 22 anos, Ema-
nuel Bonfim esteve em quatro 
edições dos jogos. Foi campeão 
Norte e Nordeste de xadrez. 
Para o evento do ano que vem, 
garantiu a presença nas modali-
dades xadrez, sinuca, atletismo 
e tiro esportivo. Ele garante que 
já está se preparando. “Procuro 
sempre praticar como uma for-
ma de lazer e manter treinando 
para os torneios e campeonatos. 
O esporte é um excelente meio 
de interação e congraçamento 
entre as pessoas. Uma oportuni-
dade de fazermos novos amigos, 
revermos antigos companheiros, 
além de fazer bem para a mente 
e o corpo”, explica. 

A corrida surgiu na vida 
dos magistrados per-
nambucanos Sérgio e 

Valdereyes Oliveira, em 2005, 
para combater a depressão. O 
motivo foi o falecimento da filha 
Bruna, aos nove anos. Para aliviar 
um pouco o sofrimento, o casal 
passou a se dedicar ao esporte. 
Eles participaram de mais de 100 
corridas de rua, fora as meias 
maratonas do Rio de Janeiro, 
Fernando de Noronha e Volta 
da Pampulha. As internacionais 
também fazem parte do roteiro. 
Entre elas, estão as meias mara-
tonas de Paris e Buenos Aires e as 
maratonas em Los Angeles, San-
tiago do Chile e Alemanha, onde 
já correram 42 km. 

Esta será a primeira vez que 
Sérgio e Valdereyes vão partici-
par dos VII Jogos Nacionais da 
Magistratura, evento marcado 
para ocorrer entre os dias 29 de 
abril e 3 de maio de 2015. O casal 
já garantiu a vaga na modalidade 
atletismo. “Sempre participo dos 
jogos da Amepe (Associação de 
Magistrados do Estado de Per-
nambuco) porque, além de gos-
tar de esportes, aproveito para 
ter um momento descontraído 
com os colegas e suas famílias. 
Vejo de forma saudável e amis-
tosa a competição na qual os 
atletas tentam na verdade supe-

rar os seus próprios limites”, diz 
Valdereyes. 

Quando está se preparando 
para uma maratona, Sérgio con-
ta que chega a correr 65 km por 
semana. Para a sua estreia nos 
jogos da AMB, ele espera que “o 
evento sirva para incutir na men-
te das pessoas que, muito além 
de uma competição, a prática de 
esporte proporciona aos partici-
pantes resultados maravilhosos, 
como bem-estar, disposição, su-
peração e saúde”, afirma. 

Analucia Paiva, juíza aposen-
tada do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJRS), já recebeu, 
em média, cinco medalhas na 
modalidade natação nas edições 
dos jogos nacionais que aconte-
ceram em São Paulo, Maceió e 
Foz do Iguaçu. Costuma nadar 
50, 100 e 200 metros, sempre de 
duas a três vezes por semana. 

Participe
As inscrições para os VII Jogos Nacionais da Magistratura já estão abertas. 

Os interessados poderão competir em 13 modalidades: atletismo, basquete, 
futevôlei, futsal, natação, pebolim, corrida rústica de 5 e 10 mil metros, sinuca, 
tênis de mesa, tiro, vôlei de praia (duplas), vôlei de quadra e xadrez.

“João Pessoa tem todas as condições exigidas para sediar os jogos, inclu-
sive, se destaca no quesito turismo. Sem dúvida, será um grande evento que 
cumprirá seus objetivos, além das disputas esportivas, a confraternização, o 
investimento na saúde do magistrado e a participação da família”, explica o 
diretor de Esportes da AMB, José Flores.

A inscrição é de graça e pode ser feita no site www.amb.com.br. A organi-
zação espera público de 700 participantes. Não perca! 

A postos 
para os jogos

esporte

Renata Brandão
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cultura

espiritual, assim como 
em seus exemplos de 
bondade, tolerância, ca-
ridade e respeito ao pró-
ximo”, afirma.

O juiz é enfático ao 
dizer que não faz da ati-
vidade judicante um 
palco de exposição das 
suas convicções religio-
sas. “Não faço pregação 
religiosa com os colegas, 
muito menos com as 
partes, até porque res-
peito as convicções de 
cada um. Procuro ser no 
fórum apenas um juiz es-
piritualmente bom, não 
apenas do ponto de vis-
ta técnico, mas também 
humano, sensível às an-
gústias das partes, ten-
tando afastar de mim 
preconceitos. O escritor 
ajuda o juiz a ser melhor 
a cada dia”, afirma. O úl-
timo livro lançado foi O 
Amigo Jesus, em outu-
bro. De Lucca pretende 
escrever o próximo no 
ano que vem quando a 
inspiração chegar. 

O juiz paulista José De Lucca 
tem 16 livros publicados em 
25 anos de magistratura. O 
primeiro, Sem Medo de Ser 
Feliz, lançado em 1999, vendeu 
mais de 100 mil exemplares

Leitura e 
reflexão

Com 53 anos, 25 deles 
dedicados à magistratu-
ra, De Lucca já publicou 
16 livros. Um romance – 
Justiça Além da Vida –  e 
os outros ligados a temas 
de motivação espiritu-
al para o enfrentamento 

dos desafios existenciais. 
Entre eles estão: Sempre 
Melhor, Socorro e Solu-
ção, Minutos com Chico 
Xavier e Força Espiritual. 

O magistrado conta 
que todos os direitos au-
torais são doados a enti-
dades filantrópicas, como 
o Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança 
com Câncer (GRAACC) e 
o Centro de Valorização 
da Vida (CVV).

De Lucca não se consi-
dera um escritor propria-
mente dito. “Escrevo com 
o objetivo de ajudar as 

Com mais de 13 mil 
processos em an-
damento na Vara 

do Juizado Civil do Foro 
Regional da Penha, o juiz 
José Carlos De Lucca, do 
Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP), ain-
da encontra tempo para 
escrever livros. A rotina 
é árdua. Em média, ele 
profere até 200 sentenças 
por mês, fora as 90 au-
diências realizadas. Mas, 
nas horas vagas, se dedi-
ca à leitura e à produção 
de suas obras e palestras. 

A ideia de se tornar 
escritor surgiu quando 
começou a fazer palestras 
em São Paulo. Os partici-
pantes sempre sugeriam 
que os temas poderiam 
resultar em livros. O pri-
meiro, Sem Medo de Ser 
Feliz, foi lançado em 1999. 
Vendeu mais de 100 mil 
exemplares e, segundo o 
autor, é um convite à re-
flexão sobre a felicidade, 
sem impor regras ou fór-
mulas mágicas.

pessoas a enfrentarem seus 
desafios de vida, a enten-
derem a missão que cada 
um tem neste mundo a  
realizá-la da melhor forma. 
O mundo se engrandece 
com pessoas melhores, fe-
lizes e realizadas”, diz.

Autores preferidos

Os seus autores pre-
feridos são Machado de 
Assis, Fernando Pessoa, 
Cecília Meireles, Rubem 
Alves e Martha Medei-
ros. Na área espírita, os 
livros de Allan Kardec 
e Chico Xavier são fon-
tes de inspiração. “Chi-
co Xavier sempre foi 
uma grande inspiração 
porque, nos momentos 
difíceis da minha vida, 
encontrei muita força e 
consolo nas obras que 
ele recebeu do mundo 

Renata Brandão

 “O escritor ajuda o juiz a ser 
melhor a cada dia”
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missão no exterior

Desembargador mineiro 
conhece a estrutura judiciária 
de Moçambique e 
Timor-Leste

Justica 
além da 
fronteira

O desembargador 
mineiro Doorgal 
Gustavo Borges 

de Andrada viveu experi-
ências enriquecedoras nos 
últimos dois anos em mis-
sões no exterior. Em 2012, 
ele deixou o trabalho no 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) para acom-
panhar de perto o funcio-
namento do Judiciário no 
Timor-Leste, país localizado 
no Sudeste asiático. Agora, 
ele acaba de chegar de mais 
uma empreitada. Por três 
meses, Doorgal atuou como 
voluntário do Programa das 
Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud) em 
Moçambique,   no Sudeste 
africano, onde vivem 25 
milhões de pessoas em um 
ambiente de pobreza.

O magistrado de 55 
anos, que já foi delegado, 
promotor, professor e é 
membro da 4ª Câmara Cri-
minal do TJMG, descreve a 
estrutura judiciária de Mo-
çambique como precária. 
“Faltam juízes. Alguns fun-
cionários sequer têm curso 
médio”, diz Doorgal, que faz 

Márcia Delgado

Doorgal fez 
registros da 
rotina vivida 
nos dois países

parte da Secretaria Legislati-
va da AMB.

Diferentemente do 
Brasil, em Moçambique, 
os processos são julgados 
por três juízes, dois deles 
comunitários, leigos. Os 
processos relacionados ao 
Direito Administrativo são 
analisados em uma instân-
cia separada do Judiciário, 
nos tribunais administrati-
vos.  Somente agora, o país 
que enfrentou uma severa e 
cruel guerra civil por quase 

duas décadas começa a es-
truturar seus tribunais de 
Justiça – tem apenas três 
em funcionamento. Ainda 
há fortes denúncias de cor-
rupção em geral. 

A experiência será des-
crita em um relatório, que 
irá para o Pnud. “Vou apon-
tar e identificar os estran-
gulamentos que, na minha 
visão, estão dificultando 
um melhor funcionamento 
do Judiciário em Moçam-
bique. Por exemplo, vejo a 

necessidade de bons asses-
sores qualificados para cada 
juiz. Há também a depen-
dência do Judiciário com o 
Executivo, financeiramente, 
que é um grave problema 
jurídico-estrutural”, afirma. 

Agora, o magistrado 
espera a próxima missão. 
“Essas experiências só nos 
engrandecem. Aprecio o 
ensinamento do poeta Fer-
nando Pessoa: ‘Tudo vale a 
pena quando a alma não é 
pequena’”, assinala. 

“Essas experiências só nos 
engrandecem. Aprecio o 
ensinamento do poeta 

Fernando Pessoa: ‘Tudo vale 
a pena quando a alma não é 

pequena’”

Doorgal Andrada Fo
to

s: 
Ar

qu
iv

o 
pe

ss
oa

l



27Visite o site: www.amb.com.br Informa

divulgadas por localidade 
apontou o Distrito Federal 
e os estados do Paraná, Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro e 
Pernambuco com o maior 
número de publicações no 
período. Do total de repor-
tagens, 94 foram publicadas 
em veículos de circulação 
nacional com alcance de 13 
milhões de leitores.

Os fatos que foram destaques 
na imprensa nacional

amb na mídia

No mesmo período, 
os gráficos de notícias 
apontaram picos nos 
dias 21 e 22 de novem-
bro, com destaque po-
sitivo para o Seminário 
República. A partici-
pação do ministro da 
Justiça, José Eduardo 
Cardozo, e do presi-
dente do STF, ministro 
Ricardo Lewandowski, 
ampliou a cobertura 
da mídia durante o 
evento, com a presen-
ça das principais TVs, 
rádios e impressos: 
Globo, Band, Record, 
CBN, TV Brasil, Valor 
Econômico, O Estado 
de S. Paulo, Agência 
Estado, O Globo, en-
tre outros.

Em continuidade às 
ações para divulgação 
das práticas da Justiça 
Restaurativa no Brasil, a 
assessoria de imprensa 
articulou a publicação 
de artigos e reporta-
gens sobre o tema. Os 

jornais Correio Brazilien-
se e Folha de S. Paulo 
Online publicaram dois 
artigos de autoria do 
presidente da AMB. A 
edição impressa da Fo-
lha de S. Paulo, de 29 de 
novembro, publicou um 
suplemento especial com 
destaque para ações de-
senvolvidas em 15 esta-
dos do país. 

nos jornais O Estado de S. 
Paulo, Correio Braziliense, 
Folha de S. Paulo, Conjur 
e Migalhas.

Em novembro, dentre 
as mais de 180 matérias re-
lativas à associação, a dis-
tribuição de reportagens 

Os meses de ou-
tubro e novem-
bro contabili-

zaram a publicação de 
mais de 370 matérias 
em referência à Asso-
ciação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB). Du-
rante o período, temas 
como a regulamenta-
ção do auxílio-moradia 
pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), a 
Justiça Restaurativa e 
o Seminário República 
– Impasses da Demo-
cracia tiveram ampla 
repercussão no noticiá-
rio nacional.

No mês de outubro, 
32,6% das reportagens 
publicadas sobre a 
AMB tiveram desta-
que em veículos onli-
ne; 21,2% em veículos 
regionais; 15,8% em 
plataformas especia-
lizadas na cobertura 
do Judiciário; e 5,4% 
em mídia nacional. No 
mesmo período, a re-
gulamentação do auxí-
lio-moradia a todos os 
ramos da magistratura 
resultou em inúmeras de-
mandas para entrevista. 
Por meio de notas de es-
clarecimento, a AMB re-
passou dados para infor-
mar e orientar a imprensa. 
O posicionamento da 
entidade em defesa dos 
magistrados foi destaque 

Márcia Leite

Justiça Restaurativa e Seminário República ampliam repercussão positiva nos principais 
veículos de comunicação. Em dois meses, foram mais de 370 matérias relacionadas à AMB
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Novo site

O site da AMB está de cara nova. Os conteúdos e 
o design foram reestruturados para facilitar o aces-
so e tornar a página mais atrativa aos visitantes.  As 
campanhas da entidade, as notícias e informações 
das associações regionais ganharam mais destaque. 
Por mês, o site registra mais de 100 mil acessos, e a 
expectativa é de aumentar a visibilidade.

Maria Helena Mallmann 
no TST

O nome da desembargadora Maria Helena Mall-
mann foi aprovado pelo plenário do Senado Federal 
para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Tra-
balho. Ela vai ocupar a vaga aberta com a aposentado-
ria do ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Natural de 
Estrela (RS), Maria Helena já ocupou a presidência do 
TRT-RS, da Amatra IV e da Anamatra. 

O papel dos juízes em 
temas ambientais 
foi o foco central 

das discussões do Coló-
quio Internacional Juízes e 
Meio Ambiente. Promovi-
do pela AMB, pela CCJ do 
Senado, pelo Programa 
das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (Pnu-
ma) e pela Organização 
dos Estados Americanos 
(OEA), o evento, ocorrido 
em novembro, em Brasília, 
reuniu as principais autori-
dades mundiais no assunto. 

Na abertura, o presiden-
te da AMB, João Ricardo 
Costa, destacou o compro-
metimento da entidade em 
promover discussões que 

congresso nacional

Juízes e especialistas apontam a 
importância de se criar um Instituto 
Judicial Global ou tribunais para 
tratar especificamente de questões 
relacionadas ao meio ambiente

Discussão 
ambiental

tragam avanços na área. 
“Todo e qualquer desenvol-
vimento deve ser sustentá-
vel, caso contrário, repre-
senta um retrocesso e não 
um passo adiante”, afirmou. 

Durante o evento, au-
toridades e magistrados 
do Brasil e do exterior 
abordaram perspectivas 
brasileiras e internacio-
nais sobre o assunto, re-

forçando a importância 
de se criar um Instituto 
Judicial Global, bem como 
tribunais que possam tra-
tar especificamente de as-
suntos ambientais.

Discussões sobre o meio ambiente ocorreram na CCJ da Câmara dos Deputados
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curtas

Trabalho Seguro
A AMB firmou 

termo de coopera-
ção com Tribunal 
Superior do Traba-
lho para atuação 
em conjunto no 
Programa Traba-
lho Seguro, que 
tem o objetivo de 
prevenir aciden-
tes de trabalho. A 

vice-presidente de Assuntos Legislativos da 
associação, Maria Madalena Telesca, assinou 
o documento, que estabelece a parceria. O 
coordenador da Justiça do Trabalho da AMB, 
Antônio Coêlho dos Santos, também represen-
tou a entidade no evento.

Congresso Brasileiro de Magistrados
A região Centro-Oeste foi escolhida para sediar 

o XXII Congresso Brasileiro de Magistrados. O even-
to será realizado entre 29 e 31 de outubro de 2015 
no Rio Quente Resorts, localizado no município de 
Rio Quente (GO). São esperadas 2 mil pessoas, en-
tre juízes e familiares. O associado da AMB que fizer 
a inscrição até 29 de abril pagará R$ 400, mesmo 
valor do XXI Congresso Brasileiro de Magistrados 
realizado há dois anos, em Belém (PA).

Fonaje

O XXXVI Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fo-
naje), em Belém (PA), abordou experiências inovadoras 
que possam trazer mais eficiência na prestação jurisdi-
cional. O evento aconteceu entre os dias 26 e 28 de no-
vembro, e contou com palestra do presidente da AMB, 
João Ricardo Costa. Ele falou sobre a complexidade do 
litígio contemporâneo.

Prêmio Patrícia Acioli
Os vencedores da 

3ª edição do Prêmio 
Patrícia Acioli de Di-
reitos Humanos fo-
ram anunciados no 
dia 17 de novembro, 
em solenidade no 
Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro. O 
presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, 

e integrantes da diretoria da entidade prestigiaram o evento, 
promovido pela Amaerj. A cerimônia teve apresentações artís-
ticas e contou com a presença de autoridades. Os ganhadores 
podem ser conhecidos no site amaerj.org.br/premio.

Violência contra a mulher
A AMB manifestou 

apoio à campanha “16 
Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência Contra 
a Mulher”, lançada pelo 
Congresso Nacional em 
19 de novembro. O ob-
jetivo é erradicar abusos 
e garantir os direitos das 
mulheres. A ação existe 
desde 1991, por iniciativa 
do Centro de Liderança 
Global de Mulheres, e conta com a participação de mais 
de 150 países.
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Principal reunião do ano tratou das novas regras de credenciamento da Enfam e dos 
desafios na formação dos juízes

Encontro Nacional discute 
capacitação dos magistrados

aplicação do coaching no 
Judiciário. 

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, par-
ticipou da abertura e re-
forçou a importância das 
escolas na formação dos 
magistrados, especialmen-
te nesse momento em que 
se discutem ações que aju-
dem a solucionar o proble-
ma do litígio no Brasil.

O professor da Uni-
versidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) Aurélio 
Wander Bastos – um dos 
palestrantes do encontro - 
apresentou um panorama 
geral da Justiça brasileira e 
do papel dos magistrados. 
Em pauta, a dinâmica so-
cial dos conflitos, o que os 
diferencia e como se dá a 
interferência do Judiciá-
rio em situações distintas. 

Em novembro, repre-
sentantes de escolas 
da magistratura de 

todo o Brasil participaram 
de um encontro nacional 
dos dirigentes dessas enti-
dades.  À frente do evento 
estavam o diretor-presi-
dente da Escola Nacional 
da Magistratura (ENM), 
Marcelo Piragibe, o vice-
-diretor presidente, Cláu-
dio dell’Orto, o secretário-
-geral, Eladio Lecey, e a 
assessora especial, Monica 
de Lucca.  

As palestras trataram 
dos desafios do Poder Ju-
diciário e a formação dos 
magistrados, as novas 
regras para o credencia-
mento de cursos junto à 
Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam) e a 

Bastos falou ainda sobre o 
congestionamento da Jus-
tiça nacional e do grande 
volume de processos no-
vos a cada dia. Segundo 
o professor, o déficit de 
juízes no Brasil é grande e 
preocupante. 

O ministro João Otá-
vio Noronha, diretor-geral 
da Enfam, também par-
ticipou do evento, abor-
dando a preparação ne-
cessária para o exercício 
da magistratura. Segundo 
Noronha, os juízes preci-
sam unir o conhecimento 
técnico à vivência social e 
ao preparo psicológico em 
sua atuação. Diante disso, 
defendeu que os cursos 
de formação deveriam 
integrar os concursos pú-
blicos. Já a coordenadora 
de Ensino e Pesquisa da 

Luciana Salimen

Palestras e discussão de temas de interesse da magistratura foram destaques no encontro de diretores

Enfam, Marizete Oliveira, 
apresentou os critérios 
de credenciamento de 
cursos para magistrados 
e pontuou que o foco na 
prática jurisdicional deve 
ser o principal objetivo da 
formação profissional dos 
juízes.

Os conceitos de coa-
ching foram trazidos pelo 
desembargador James 
Magno Farias, do Conse-
lho Nacional das Escolas 
de Magistratura do Traba-
lho (Conematra). Ele ex-
plicou que, no Judiciário, 
este tipo de trabalho se 
dá basicamente na prepa-
ração dos candidatos aos 
concursos. Farias também 
analisou os avanços tecno-
lógicos nos últimos anos e 
seus impactos na socieda-
de e na Justiça.
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Novo polo no interior 
proporciona mais 
oportunidades a juízes que 
atuam no Ceará

Aprendizagem 
fora da capital

Mestrado em Direito Comparado
Em convênio inédito, a ENM vai oferecer oportunidade de bolsa para o primeiro ano no mestrado em Direito Comparado 
(MCL) da Cumberland School of Law – Samford University, em Birmingham, nos EUA, para associados à AMB. O magistrado 
deverá passar por uma prova de proficiência em inglês, sob supervisão da desembargadora Maria Cristina Zucchi, do TJSP. As 
inscrições começam em fevereiro, pelo site da ENM.

Desde outubro, ma-
gistrados do Ceará 
contam com mais 

um polo de aprendizado 
no interior do estado, na 
cidade de Crato, a 500 qui-
lômetros de Fortaleza. Já 
nos primeiros dias de fun-
cionamento, o polo ofere-
ceu uma palestra sobre o 
novo Código de Processo 
Civil, e o primeiro curso na 
nova unidade ocorreu no 
início de dezembro, sobre 
dosimetria da pena e alter-
nativas penais. 

Para o diretor da Escola 
Superior da Magistratura 
do Estado do Ceará (Es-
mec), Haroldo Máximo, a 
iniciativa gera mais oportu-
nidades para os juízes que 
atuam em comarcas distan-
tes da capital e estimula a 

Luciana Salimen

A Escola Superior da 
Magistratura da Pa-
raíba (Esma-PB) re-
cebeu o V Curso de 
Jurisdição e Psicaná-
lise, promovido pela 

ENM, Enfam e Esma-PB. O vice-diretor presidente da ENM, 
Cláudio dell’Orto, destacou que o curso teve o objetivo 
de discutir o papel do juiz na sociedade. A 6ª edição do 
curso está marcada para novembro de 2015, na Região 
dos Lagos (RJ).

Associados à AMB 
participaram, em no-
vembro, do II Curso 
Internacional de Se-
gurança para Ma-
gistrados, no Conda-
do de Lake, Flórida (EUA). O curso foi realizado pela academia de 
formação policial do Condado em parceria com a AMB/ENM. Além 
dos estudos em Direito Comparado, os magistrados visitaram o 
Centro de Detenção do Condado de Lake e o Centro de Operações 
de Segurança da Corte de Orlando. 

Jurisdição e psicanálise Segurança para magistrados
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Polo de aprendizado foi inaugurado em outubro e vai estimular a capacitação

Ximenes. Agora, o projeto 
passa por uma reformula-
ção. Segundo a escola, os 
polos se expandem de for-
ma sustentável, em parce-
ria e mediante convênios 
com instituições de ensino 
superior –  as quais  têm 
professores qualificados 
para colaborar com a for-
mação de juízes. 

capacitação. “O interesse é 
significativo, notadamente 
porque a interiorização das 
ações da escola é uma rei-
vindicação antiga de todos 
que atuam naquela região”, 
comentou. 

O diretor-presidente 
da ENM, Marcelo Piragibe, 
participou da inaugura-
ção do polo. “É de funda-

mental importância para 
a formação permanente 
dos juízes do interior e um 
exemplo a ser seguido pe-
las escolas judiciais do Bra-
sil”, assinalou.

As primeiras  iniciativas 
de interiorização da Esmec 
começaram em 1997 e 
1998, durante a gestão do 
desembargador Fernando 
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Juízes discutem temas importantes, como a adoção internacional, a escuta protegida e a 
Justiça Restaurativa, durante eventos ocorridos no Rio Grande do Sul 

Experiências compartilhadas 
na área da Infância e Juventude

Congresso em Madri
Em novembro, magistrados de 15 países participaram, em Madri, do 8º 
Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial,  realizado pela ENM 
e Rede Latino-Americana de Juízes   (Redlaj). O diretor-presidente da ENM, 
Marcelo Piragibe, participou da abertura, junto com o presidente do Supremo 
Tribunal e Conselho Geral de Poder Judicial da Espanha, Carlos Lesmes.  

Juízes de todo o país 
discutiram a atuação 
na área da Infância e Ju-

ventude durante três even-
tos, em novembro, no Rio 
Grande do Sul: o Curso de 
Atualização para Magistra-
dos do TJRS, o VI Encontro 
Nacional de Magistrados da 
Infância e Juventude e o XVI 
Encontro do Fórum Nacio-
nal da Justiça Juvenil (Fo-
najuv). Os debates foram 
promovidos pela AMB/
ENM, TJRS e Ajuris, em 
parceria com a Associação 
Brasileira de Magistrados 
da Infância e Juventude 
(Abraminj), Fórum Nacio-
nal da Justiça Juvenil (Fo-
najuv) e CNJ.

Os magistrados trata-
ram, entre outros temas, 
da adoção internacional, 

Luciana Salimen

Dentro das comemorações dos 
77 anos da Justiça Militar de 
Minas Gerais, aconteceu o 1º 
Curso de Atualização em Direi-
to Militar da Escola Nacional 
da Magistratura. O diretor-

-presidente da ENM, Marcelo Piragibe, participou da abordagem de 
temas como a Justiça Militar e Estado Democrático de Direito e tradi-
ção e autoridade no Direito Militar.

Temas como liderança, habilidade e tecnologia na 
educação judicial e o sistema eleitoral serão destaque 
na 7ª Conferência Internacional para a Formação de 
Magistrados, que acontecerá de 3 a 7 de novembro 
de 2015, em Recife (PE). O evento ainda terá uma fei-
ra do conhecimento. Mais informações no site  http://
www.iojt2015-brazil.com.

Direito Militar 7ª Conferência Internacional 
para a Formação de Magistrados

Debates foram promovidos pela AMB, TJRS e Ajuris

Porto Alegre – e pelo vice-
-presidente Administrativo 
da Ajuris, Gilberto Schäfer. 
O presidente do TJRS, José 
Aquino Flôres, falou sobre o 
pioneirismo do Rio Grande 
do Sul em temas como a Jus-
tiça Restaurativa – que ga-
nha alinhamento nacional.

escuta protegida de crian-
ças e adolescentes, famí-
lias acolhedoras e Justiça 
Restaurativa. O presidente 
da AMB, João Ricardo Cos-
ta, e o diretor-presidente 
da ENM, Marcelo Piragibe, 
participaram dos debates 
e ressaltaram a importân-

cia das discussões para a 
qualificação dos juízes. 

A mesma posição foi 
destacada pela juíza Vera 
Lúcia Deboni – integrante 
da Secretaria da Infância e 
da Juventude da AMB e ti-
tular do 3º Juizado Regional 
da Infância e Juventude de 
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