
Pesquisa encomendada pela AMB vai identificar quem usa a 
Justiça de forma predatória no país. A partir dos dados coleta-
dos nos tribunais, a associação vai propor ações que possam 
ajudar a desafogar o Judiciário.
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Mais de 500 magistrados e familiares participaram dos VII Jogos Nacionais da Magistratura em João Pessoa (PB), de 29 
de abril a 2 de maio. Foram distribuídas 369 medalhas de ouro, prata e bronze. Em Brasília, no dia 11 de maio, a AMB 
premiou as melhores reportagens referentes ao Judiciário e à magistratura. Ao todo, a associação entregou R$ 115 mil por 
meio do X Prêmio AMB de Jornalismo.  

Páginas 20 e 21 e 23 a 25
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Amini Haddad destaca importância da campanha do Judiciário “Paz nossa Justa Causa”  – Página 14

José Carlos Kulzer assinala os prejuízos causados pela proposta que amplia a terceirização no país  – Página 15 

ARTIGOS

Reverência
O secretário-geral da Escola Nacional da Magistratura (ENM) da AMB, Eladio Luiz da 
Silva Lecey, será o grande homenageado do 20º Congresso de Direito Ambiental, que 
ocorrerá entre os dias 23 e 27 de maio, em São Paulo.

O mapa 
do litígio

Os melhores no pódio

Desde que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, anunciou a retomada da dis-
cussão sobre a Loman pela Corte, a AMB criou uma comissão interna para reunir os pleitos e os anseios dos seus associados 
e contribuir com o debate. Alguns princípios são considerados prioritários pela AMB, como a garantia da paridade entre 
ativos e inativos constituir cláusula pétrea;  uma política remuneratória estável e de carreira para os magistrados; a simetria 
remuneratória com o Ministério Público; a inamovibilidade; a democratização do Judiciário; a possibilidade de permuta de 
juízes entre os tribunais; e a criação de critérios objetivos para ascensão na carreira.

Leia das páginas 3 a 4

Princípios da Loman
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Luta permanente no Congresso Nacional, compromisso com 
a carreira, comprometimento da magistratura com a função pú-
blica, congraçamento e reconhecimento dos nossos imprescin-
díveis quadros pautam a presente edição. A Loman é objeto de 
grande esforço da AMB e a palavra de ordem é a paridade como 
conceito basilar. A nossa Comissão da Loman está empenhada 
na consolidação estatutária de uma carreira consolidada na iso-
nomia remuneratória entre magistrados ativos e inativos. Um 
princípio inarredável para todos nós. 

A luta pela paridade virou tema de uma campanha da AMB. 
Entre outros assuntos, estamos focados na unidade de todos os 
segmentos da magistratura, pois, da forma como está estrutura-
da a nossa política remuneratória, criou-se um fosso entre ativos 
e inativos. Nesta edição, estamos encaminhando, junto com o 
AMB Informa, um encarte com as ações desenvolvidas em defe-
sa dos magistrados aposentados.

Afirmamos aqui a defesa intransigente da nossa participação 
na construção das políticas nacionais para o Poder Judiciário. 
A conquista de participar do Conselho Consultivo do CNJ não 
pode sofrer retrocesso, porque a democracia requer a constan-
te criação de espaços de participação. A magistratura brasileira 
lutou por este espaço e dele não abre mão, notadamente pela 
circunstância de estarmos na rotina anual de crescentes índices 
de congestionamento judicial e temos propostas concretas para 
uma política eficaz para enfrentar a questão. 

Como demonstração da necessidade de criação de um nú-
cleo de inteligência no sistema de Justiça, uma campanha que 
a AMB prepara vai desvelar o DNA da litigiosidade brasileira e, 

com isso, nortear as ações para reduzir a brutal utilização preda-
tória do Poder Judiciário. Já contamos com o apoio dos correge-
dores-gerais dos tribunais estaduais de todo o país. 

A abrupta e não refletida Emenda Constitucional que au-
mentou a aposentadoria compulsória para os 75 anos nos ser-
ve de respaldo para exigir dos três poderes outras medidas que 
fortaleçam a carreira da magistratura, como a paridade, o ATS e 
a democratização dos tribunais. A nossa resistência organizada 
nesta metade de gestão, com a união da magistratura, garante 
uma força política substancial para dar rumo às conquistas. 

Retratamos também nesta edição o compromisso da nossa 
magistratura com os direitos humanos para mostrar ao país o 
esforço dos nossos juízes para levar a justiça aos rincões mais 
inacessíveis. A luta contra a precarização do trabalho e pela 
superação de uma cultura que vitimiza a mulher está presen-
te na ocupação dos nossos juízes e juízas. Todas as frentes de 
atuação não nos impediram de realizar a grande confraterni-
zação esportiva em João Pessoa, em memorável evento dos 
Jogos Nacionais da Magistratura. E como tributo merecido, 
registramos o reconhecimento internacional do nosso mestre 
há muito consagrado no Brasil – Eladio Lecey. Já direcionados 
à uma boa leitura, peço a atenção de todos à matéria sobre o 
XXII Congresso Brasileiro de Magistrados, convicto de que a 
imediata inscrição virá como reação inevitável.

Saudações a todos e a todas

João Ricardo Costa
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possibilidade de permuta 
de juízes entre os tribunais; 
e a criação de critérios ob-
jetivos para a movimenta-
ção da carreira.

O coordenador da Co-
missão da Nova Loman, 
Eduardo Uhlein, diz que 
a entidade considera que 
o princípio fundamental 
que deve nortear a elabo-
ração e a discussão sobre 
o Estatuto é da indepen-
dência substantiva do juiz. 
Veja abaixo os 10 itens que 
a comissão pontua como 
sendo prioritários para in-
clusão na nova Loman.

AMB destaca princípios 
que devem ser assegurados 
durante a revisão da lei para 
a valorização da magistratura 
e a melhoria da prestação 
jurisdicional no país

paridade 
é palavra de ordem

tos e os anseios dos seus 
associados e contribuir 
com essa discussão. 

Alguns pontos da nova 
Loman são considerados 
prioritários pela AMB não 
só para a valorização da 
magistratura como para 
a melhoria da prestação 
jurisdicional. Entre eles, a 

Instituída em 1979, em 
plena Ditadura Militar, 
a Lei Orgânica da Ma-

gistratura Nacional (Lo-
man) deve ser revista. 
Em dezembro de 2014, o 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), ministro Ri-
cardo Lewandowski, di-
vulgou a proposta de um 
anteprojeto para mudar 
o Estatuto da Magistratu-
ra. Desde então, a AMB, 
como não poderia ser dife-
rente, criou uma comissão 
interna para reunir os plei-

garantia da paridade en-
tre ativos e inativos como 
uma cláusula pétrea; de 
uma política remunera-
tória estável e de carreira 
para os magistrados; a si-
metria remuneratória com 
o Ministério Público; a 
inamovibilidade; a demo-
cratização do Judiciário; a 

Márcia Delgado

Pontos fundamentais
Paridade remuneratória entre ativos e inativos, de forma a assegurar a igualdade de tratamento remuneratório entre todos os membros 
da carreira, ativos e aposentados (e, no que couber, aos pensionistas), assim efetivando a garantia constitucional da vitaliciedade;

Definição de mecanismo que concretize o direito à revisão anual do subsídio, previsto constitucionalmente, assim como a 
automaticidade a toda a magistratura, observado o seu caráter nacional;

Eleições diretas para cargos administrativos nos tribunais, uma das bandeiras históricas da AMB;

Definição de critérios objetivos para a promoção por merecimento, aspiração histórica da magistratura, e que, atualmente, apesar dos 
atos administrativos editados pelo CNJ, ainda não é uma realidade observada pela maioria dos tribunais;

Participação efetiva do primeiro grau no planejamento orçamentário e financeiro dos tribunais;

Fixação de prazo máximo de dois anos para a sanção disciplinar de disponibilidade remunerada, visto que, pela Loman atual, há 
apenas a previsão de que o magistrado colocado em disponibilidade pode, após dois anos, requerer o seu retorno à atividade. Desta 
forma, o juiz fica sujeito à discricionariedade do respectivo tribunal, acarretando, em muitos casos, o prazo ilimitado da sanção, com 
ofensa ao princípio da proporcionalidade;

Previsão do direito à permuta entre juízes estaduais vinculados a diferentes tribunais estaduais, desde que já vitalícios e sujeitos ao 
mesmo regime previdenciário, o que vai ao encontro do caráter nacional da magistratura;

Impossibilidade do enquadramento de atos jurisdicionais como improbidade administrativa:  as decisões judiciais, ainda quando 
reputadas ilegais, devem ser combatidas pelos recursos e medidas processuais, no devido processo legal, sem retirar a independência 
do magistrado e o seu livre convencimento, erigidos em benefício da sociedade;

Extensão à magistratura dos mesmos direitos e vantagens das demais carreiras jurídicas;

Distribuição da força de trabalho proporcional à demanda nas unidades do Judiciário.

Comissão já elencou 10 princípios considerados importantes

Loman: 
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ESTATUTO DA MAGISTRATURA

as prerrogativas do exercí-
cio da função jurisdicional”. 
A comissão ainda é forma-
da pelos seguintes integran-
tes: Sérgio Junkes, Alexan-
dre Abreu, Antônio Carlos 
Facioli Chedid e Claudir Fi-
delis Faccienda.

Comissão interna da AMB analisa 
sugestões encaminhadas pelos 
associados e entidades filiadas 
à proposta que a associação 
pretende encaminhar ao STF 

Contribuição 
valorosa

mativo que assegure a de-
mocracia no âmbito do 
Poder do Judiciário”, des-
taca o juiz Marcos Sales, 
outro integrante da comis-
são da AMB. 

O diretor-tesoureiro da 
AMB, Emanuel Bonfim, 

A proposta da AMB 
está sendo cons-
truída com a con-

tribuição de associados e 
entidades filiadas. “A parti-
cipação das associações é 
extremamente importante, 
pois essas entidades têm 
condições de captar, com 
maior rapidez, os anseios da 
magistratura. O Brasil é gran-
de e as realidades dos estados 
distintas. Esse mosaico de vi-
sões permite que a AMB pos-
sa construir uma proposta de 
caráter nacional”, destaca o 
juiz Gervásio Santos, coorde-
nador da Justiça Estadual da 
AMB e um dos integrantes 
da comissão da Loman.

As associações de magis-
trados de Goiás (Asmego), 
do Ceará (ACM) e Tocan-
tins (Asmeto) encaminha-
ram suas contribuições, as-
sim como juízes associados 
de Goiás e Paraná. “Estamos 
analisando as contribuições 
recebidas por colegas de 
todo o país e, juntamente 
com nossas conclusões, va-
mos apresentar propostas 
que otimizem o texto a ser 
encaminhado ao Congresso 
Nacional”, diz o juiz Pedro 
Ivens Simões de França, que 
também integra a comissão.

“É fundamental que a 
AMB conte com a contri-
buição dos associados para 
a construção dessa propos-
ta, na luta pela preservação 
e conquistas de direitos. 
Estamos trabalhando para 
construir um sistema nor-

que também faz parte da 
comissão, pontua a impor-
tância da revisão da Loman. 
“Por se tratar de uma lei que 
traça as diretrizes da ma-
gistratura nacional, a nova 
Loman deve resguardar os 
princípios constitucionais e 

Márcia Delgado

Duas perguntas para 
Eduardo Uhlein, coordenador da Comissão da Nova Loman

Por que a Loman precisa ser atualizada?

A atual Lei Orgânica da Magistratura é de 1979 e foi editada ainda durante 
o Regime Militar, sob os influxos do autoritarismo então vigente.  Na Consti-
tuição de 1988, o constituinte previu a edição de uma nova Lei Complementar, 
de iniciativa do STF, então estabelecendo apenas os princípios que deverão 
ser observados no novo Estatuto, fundamental para nortear a carreira da ma-
gistratura e suas prerrogativas.  Desde então, passados mais de 25 anos, os 
magistrados aguardam a revogação da atual Loman e sua substituição por um 
Estatuto moderno e mais democrático.

De que forma a modificação da Loman pode contribuir para a valoriza-
ção da carreira da magistratura? 

Se conseguirmos que o novo Estatuto contemple os 10 
pontos enumerados (confira quadro na página anterior), 
teremos conseguido valorizar a carreira da magistratura, 
o que significa, em verdade, a garantia do próprio regime 

democrático.  Cumpre recordar que a independên-
cia do juiz está instituída pela própria ordem ju-
rídica como forma de garantir ao cidadão que o 

Estado de Direito será respeitado e defendido. 
Só um juiz independente e imparcial pode efi-

cazmente garantir a realização dos direitos 
fundamentais, inclusive contra os eventu-

ais abusos dos demais Poderes de Estado, 
e é papel do Estatuto da Magistratura 
estabelecer as bases e os mecanismos 
que assegurem a realização dessa inde-
pendência judicial.AS

CO
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ABERTURA NO CNJ

conselheiros do CNJ, além 
do que uma das maiores 
críticas que temos ao ór-
gão é a sua incapacidade 
de democratizar a Justiça 
Brasileira. Ao contrário, 
seu viés centralizador e 
unitário é um dos maio-
res obstáculos para que 
se apropriem do que está 
acontecendo no Judiciário 
de todo o país”, defende.

O presidente do CNJ 
e do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Ri-
cardo Lewandowski, tam-
bém considera a atuação 
dos conselhos consultivos 
primordial em uma de-
mocracia. “Não é possível 
estabelecer metas e prio-

ridades de cima para baixo, 
sem ouvir aqueles que são 
atingidos por essas metas. 
É muito importante que se 
ouça aquele que está na trin-
cheira, muitas vezes abando-
nado nos rincões mais extre-
mos do país”, ponderou.

Em nota e artigo de João Ricardo Costa divulgado na imprensa, AMB reforça a importância 
da participação dos juízes nas decisões do CNJ relativas ao Judiciário

Em defesa dos 
conselhos consultivos

uma conselheira, intitulado 
‘Cortejo Fúnebre. O Enterro 
Precoce do CNJ’, em tom de 
obituário, quando, sem dis-
farces, demonstra a intenção 
de controlar a magistratura 
na medida que pauta seu 
texto por uma concep-
ção subvertida da ordem 
constitucional e alheia aos 
parâmetros basilares de 
uma instituição que deve 
primar pela independên-
cia”, diz Costa, em trecho 
do documento.

No texto, o magis-
trado ainda lembra da 
atuação firme e direta da 
entidade junto ao CNJ em 
diversos temas de grande 
importância para o Judi-
ciário e para a sociedade: 
“Lutamos no Conselho 
pelo fim do nepotismo 
e, editada a Resolução nº 
07, a AMB ajuizou no STF 
a ADC 12, diante da relu-
tância de alguns tribunais 
em cumprir a resolução. 
O resultado foi a Súmula 
Vinculante nº 13, que es-
tendeu a medida aos Três 
Poderes da República. 
Foram vários os requeri-
mentos questionando os 
critérios de promoções e 
outros tantos buscando 
a melhor distribuição de 
recursos nos tribunais. A 
adjetivação como entida-
de meramente corporativa 

C riados em março 
deste ano com o ob-
jetivo de tornar mais 

democráticas as decisões re-
ferentes ao Poder Judiciário, 
ampliando o diálogo com 
as associações representati-
vas da magistratura e tribu-
nais de Justiça, os conselhos 
consultivos da presidência 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) foram alvo 
de críticas por parte de 
alguns conselheiros.

A controvérsia gerou re-
ação imediata da AMB, que, 
em conjunto com Anama-
tra e Ajufe, divulgou nota 
defendendo a atuação dos 
conselhos. Reforçando o 
posicionamento, o presi-
dente da entidade, João Ri-
cardo Costa, escreveu um 
artigo que foi divulgado 
pela imprensa especializa-
da, intitulado “Democracia 
e transparência: é isso que 
necessitamos no CNJ”.  

“A postura histórica da 
AMB sempre foi de buscar a 
máxima efetividade das polí-
ticas nacionais para o Poder 
Judiciário. Assim, as manifes-
tações públicas, inclusive de 
membros do próprio Conse-
lho, surpreendem e pecam 
por um equívoco conceitual, 
notadamente como revela o 
primeiro artigo assinado por 

contrasta com o histórico 
da AMB”.

Para concluir, Costa fala 
sobre a imprescindível atu-
ação dos conselhos consul-
tivos: “O conhecimento do 
sistema judicial brasileiro 
não se esgota na atuação dos 

Luciana Salimen

Conselho consultivo no 
CNJ é tema de artigo

“Não é possível 
estabelecer metas e 

prioridades de cima para 
baixo, sem ouvir aqueles 

que são atingidos por 
essas metas”

Ricardo Lewandowski,
presidente do STF
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USO PREDATÓRIO

contro do Colégio Perma-
nente de Corregedores Ge-
rais dos Tribunais de Justiça 
do Brasil (Encoge), em Tere-
sina (PI). Na ocasião, o presi-
dente da AMB, João Ricardo 
Costa, apresentou a propos-
ta da criação de um centro 
de inteligência e diagnósti-
co sobre o litígio no Brasil, 
sugestão contemplada na 
Carta de Teresina, editada 
ao fim do Encontro. 

Confira as deliberações 
do documento:

AMB encomenda pesquisa para mapear o litígio no país. A partir dos dados encaminhados 
pelos tribunais, a entidade vai propor ações para ajudar desafogar o Judiciário

tribunais de Justiça, a enti-
dade pretende propor, em 
conjunto com outras insti-
tuições, ações para ajudar a 
desafogar o Judiciário. Nesta 
primeira fase, participam os 
tribunais do Rio Grande do 
Sul, de Rondônia, de Santa 
Catarina, de São Paulo, do 
Rio de Janeiro, do Espírito 
Santo, da Bahia, da Paraíba, 
do Distrito Federal, do Mato 
Grosso do Sul e de Sergipe.

“Nesta primeira etapa, 
selecionamos os tribunais 
que disponibilizaram da-
dos mais abrangentes por 
região e segundo o seu 
porte. O levantamento vai 
apresentar dados do 1º e 
2º graus e das Turmas de 
Recursos”, explica o coor-
denador da pesquisa e vi-
ce-presidente Institucional 
da AMB, Sérgio Junkes. Ele 
acrescenta que a pesquisa 
trará números quantitati-
vos e abrangerá um perío-
do amplo: de 2010 a 2013.

O cruzamento e análise 
dos dados serão feitos por 
uma equipe liderada pela 
professora Maria Tereza Sa-
dek, da Universidade de São 
Paulo (USP), e a expectativa 
é de que em junho a AMB já 
esteja discutindo ações fun-

Sobrecarga de trabalho 
e excesso de demandas 
repetitivas são comuns 

no dia a dia de trabalho dos 
juízes e é uma realidade que 
pode ser comprovada por 
dados. A mais recente pes-
quisa Justiça em Números 
do CNJ mostra que a pro-
dutividade dos juízes brasi-
leiros aumenta a cada ano: 
em 2013, por exemplo, cada 
magistrado sentenciou uma 
média de 1.564 processos, 
ou 1,7% a mais que o mes-
mo período anterior. Ainda 
assim, o estoque de deman-
das é muito alto - chega a 95 
milhões de ações, o que dá 
em torno de 6 mil por juiz.

A conta que não fecha já 
teve a principal razão detec-
tada pela AMB: o uso preda-
tório da Justiça. No relatório 
dos 100 maiores litigantes 
do país, divulgado em 2012 
pelo CNJ, o setor público, os 
bancos e as empresas de te-
lefonia representavam 35,5% 
do total de processos que 
ingressaram na Justiça de 1º 
de janeiro a 31 de outubro 
de 2011. 

Para mapear o litígio no 
país, a AMB encomendou 
uma pesquisa e, a partir dos 
dados encaminhados por 

damentadas nas conclusões 
do trabalho. 

“Nosso objetivo é dimi-
nuir a litigiosidade, evitar a 
sobrecarga e fazer com que, 
a partir do momento em que 
existam menos processos, 
possa se dar maior celerida-
de e efetividade às demandas 
importantes, que são aquelas 
que dizem respeito à cidada-
nia”, sintetiza Junkes.

 A questão das deman-
das repetitivas foi um dos 
itens tratados no 68º En-

Luciana Salimen

Basta aos grandes litigantes

CARTA DE TERESINA

1)    Manifestar integral apoio às iniciativas de implementação e nor-
matização das audiências de custódia como forma de política pública de 
controle do ingresso de presos no sistema carcerário e garantia dos direitos 
constitucionais do preso.

2)    Apoiar a proposta da Associação dos Magistrados Brasileiros 
de criação pelos Tribunais de Justiça de Centros de Inteligência e Moni-
toramento das demandas judiciais de massa.

3)       Reiterar a preocupação quanto à demora de julgamento pelos 
Tribunais Superiores das ações suspensas por força de recursos repetitivos.

4)      Instituir grupo de estudos composto por magistrados das cin-
co regiões do país: Rubens Hideo Arai (SP), Ricardo Pippi Schmidt (RS), 
Thiago Brandão de Almeida (PI), Áureo Queiroz (RO) e Jayder Araújo 
(DF), para analisar o impacto do novo CPC na gestão da prestação juris-
dicional.

5)    Apoiar o oportuno encaminhamento à Corregedoria Nacional de 
Justiça de proposta de regulamentação da operacionalização do Cadastro 
Nacional de Adoção.

6)    Sugerir ao CNJ a constituição de um grupo técnico para pa-
dronização e uniformização de procedimentos de cálculos judiciais.
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A AMB
quer ouvir 

você

RETRATO DA MAGISTRATURA

mente preenchidas até a 
data em questão. 

Ainda há o sorteio de 
viagens para Nova Iorque, 
Santiago, Montevidéu e 
Buenos Aires aos ques-
tionários que chegarem 
à AMB até 29 de maio, 
sendo que as passagens 
para Nova York serão 
sorteadas apenas entre os 
associados da entidade 
filiada à AMB que atingir 
o maior número propor-
cional de respostas entre 

Entidade faz pesquisa para saber o 
que pensam e quais são as principais 
demandas dos associados

ampla participação dos 
colegas. “Até o dia 21 de 
maio, a AMB havia rece-
bido 3.700 pesquisas res-
pondidas. Essa participa-
ção é muito importante 
para nós”, disse.

O trabalho conta com 
a consultoria científi-
ca da professora Maria 
Tereza Sadek, da Uni-
versidade de São Paulo 
(USP), que, juntamente 
com sua equipe, provi-
denciará uma análise do 
material recebido. Os ju-
ízes que enviarem suas 

Buscando uma sinto-
nia cada vez maior 
com seus associa-

dos, a AMB lançou este 
ano uma pesquisa que vai 
revelar o que pensam os 
magistrados sobre diver-
sos temas importantes 
para o Judiciário e para a 
sociedade. São 64 ques-
tões que abrangem assun-
tos como a eleição direta 
para os cargos de direção 
dos tribunais, valorização 
da magistratura, atuação 
do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), inde-
pendência dos tribunais, 
composição do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
reforma política, descri-
minalização do uso das 
drogas, além de uma ava-
liação em diversos âmbi-
tos e sob diferentes aspec-
tos da Justiça brasileira. 

Os questionários – 
que são totalmente si-
gilosos e anônimos – já 
chegaram às casas dos 
magistrados e devem ser 
respondidos e enviados 
de volta à AMB. Apenas 
o material que chegar à 
entidade até o dia 30 de 
maio será analisado. 

O vice-presidente Ins-
titucional da associação 
e coordenador da pesqui-
sa, Sérgio Junkes, diz que 
a entidade espera uma 

respostas, além de con-
tribuir com a atuação da 
AMB, ainda concorrem a 
prêmios. O primeiro de-
les - uma viagem a Paris 
com direito a acompa-
nhante - foi sorteado em 
11 de maio, entre os ma-
gistrados que mandaram 
suas pesquisas devida-

Luciana Salimen

“Até o dia 21 de maio, a AMB havia 
recebido 3.700 pesquisas respondidas. 
Essa participação é muito importante 

para nós”

Sérgio Junkes, vice-presidente 
Institucional da AMB 

e coordenador da pesquisa 

seus próprios associados, 
filiados à AMB.

No hotsite da pesqui-
sa –  www.amb.com.br/
pesquisa – é possível en-
contrar todas as notícias 
a respeito do questioná-
rio, o regulamento dos 
sorteios e a carta de apre-
sentação do trabalho.
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PEC DA BENGALA

STF acata ADI ingressada pela AMB, 
Ajufe e Anamatra e barra nova sabatina 
de ministros da Corte no Senado e a 
extensão da idade da aposentadoria 
compulsória para os tribunais estaduais

Vitória 
no Supremo
Márcia Delgado

O repúdio à PEC é tão 
forte que, logo após sua 
aprovação, a AMB decre-
tou luto de 24 horas por 
meio de seu site. “A PEC 
representa um desestímu-
lo ao ingresso na carreira 
e um desserviço à Nação”, 
assinala o presidente da 
Associação Cearense de 
Magistrados (ACM), An-
tônio Araújo. “A medida 
provoca um enorme en-
gessamento na carreira e, 
por consequência, com-
promete a necessária 
alternância e a oxigena-
ção do Poder Judiciário”, 
acrescenta o presidente 
da Associação dos Magis-
trados Piauiense (Ama-
pi), Leonardo Trigueiro.

Para o coordenador da 
Justiça Estadual da AMB e 
presidente da Associação 
de Magistrados do Mara-
nhão (Amma), Gervásio 
Santos, a aprovação da 
PEC trará sérios prejuízos a 
médio e longo prazo ao Ju-
diciário. “A PEC impede o 
processo natural de oxige-
nação do Poder, uma vez 
que, como seus membros 
não são eleitos, o processo 
natural de renovação é por 
meio da aposentadoria.” 
“A emenda trará prejuízo 
à própria renovação da 
jurisprudência”, destaca o 
presidente da Associação 
dos Magistrados do Es-
tado de Goiás (Asmego), 
Gilmar Coelho.

sidente da AMB, João Ri-
cardo Costa. No entanto, 
na avaliação de Costa, “é 
importante que o Supre-
mo decida sobre a idade 
da aposentadoria compul-
sória por meio do novo 
Estatuto da Magistratura e 
que não seja encaminhado 
um projeto de lei pontual 
para tratar do tema.”

D uas semanas de-
pois da aprovação 
pela Câmara dos 

Deputados da Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) 457/05, a chamada 
“PEC da Bengala”, a AMB, 
a Ajufe e a Anamatra 
conseguiram uma vitória 
importante no Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
barra a nova sabatina dos 
ministros da Corte pelo 
Senado e também suspen-
de a extensão da idade da 
aposentadoria compulsó-
ria aos 75 anos para ser-
vidores e magistrados dos 
tribunais estaduais, da Jus-
tiça do Trabalho e Federal. 
A ação foi aprovada por 
oito ministros da Corte 
Suprema. Teve apenas dois 
votos contrários.

Já na Câmara dos De-
putados, a “PEC da Ben-
gala” passou, no último 
dia 5, com 333 votos a 
favor e 144 contra após 
uma manobra inespera-
da do presidente da Casa, 
Eduardo Cunha (PMDB/
RJ). Três dias depois, a 
AMB, a Ajufe e Anama-
tra entraram com uma 
Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) do 
Supremo, aprovada no úl-
timo dia 21. “A decisão do 
Supremo restabelece pa-
drões republicanos, traz a 
segurança necessária para 
garantir a independência 
do Judiciário”, disse o pre-

Mesmo diante da vitória 
no Supremo, a AMB enten-
de que a PEC é prejudicial 
ao Judiciário. “A propos-
ta cria um abismo muito 
maior entre o 1º e 2º graus, 
o que vai causar maior con-
gestionamento judicial e 
maior precariedade na pres-
tação jurisdicional na base 
da magistratura”, disse. 

Votação em primeiro turno (4 de abril)

SIM 318

NÃO 131

ABSTENÇÕES 10

OBSTRUÇÕES 7

Total  460 votantes

Segundo turno (5 de maio)

SIM 333

NÃO 144

ABSTENÇÃO 10

Total da votantes 487

Quórum 488

Plenário do STF: ADI foi aprovada pela maioria dos ministros
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PEC DA BENGALA

Noventa por cento das de-
mandas do Judiciário estão 
concentrados no primeiro 
grau, e os juízes dessa ins-
tância não pode ficar de 
fora das eleições para os 
dirigentes dos tribunais”, 
avalia Gilmar Coelho, pre-
sidente da Asmego.

O vice-presidente Ins-
titucional da AMB, Sérgio 
Junkes, também comen-
tou a aprovação da “PEC 
da Bengala” pela Câma-
ra dos Deputados. “Essa 
mudança gera instabili-
dade, desestrutura e difi-
culta o acesso dos juízes 
aos tribunais superiores”. 
Ele lembra que um levan-
tamento realizado pela 
entidade revela que 75% 
dos juízes são contrários à 
alteração constitucional. 
“Essa PEC representa pre-
juízo e desestímulo para a 
carreira da magistratura”, 
acrescenta o presidente 
da Associação dos Magis-
trados do Distrito Federal 
(Amagis-DF), Sebastião 
Coelho.

Desde o começo da legislatura, 
representantes dos magistrados 
brasileiros travam batalha árdua na 
Câmara dos Deputados para tentar 
impedir a aprovação da proposta

Mobilização 
intensa

A luta segue no Con-
gresso com bandeiras histó-
ricas da AMB, como as elei-
ções diretas nos tribunais. 
A discussão foi retomada 
pela Câmara dos Deputa-
dos.  “A luta da categoria 
vai continuar focando em 
outras propostas, como a 
que estabelece as eleições 
nos tribunais, uma forma 

Desde o início da le-
gislatura, a AMB e os 
presidentes de asso-

ciações filiadas trabalharam 
intensamente para tentar 
barrar a “PEC da Bengala” 
no Congresso Nacional. 
“Elaboramos cartilha didá-
tica, visitamos lideranças, 
falamos para as bancadas 
e monitoramos as posições 
de cada partido, de cada 
deputado, dividindo tarefas 
com os presidentes das as-
sociações regionais”, ressal-
tou o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa. 

O trabalho não foi em 
vão. Muitos votos a favor 
à proposta foram reverti-
dos, mas com 28 deputa-
dos a mais no plenário du-
rante a votação no segundo 
turno não houve como evi-
tar a derrota, até porque a 
emenda virou moeda de 
troca política. “Registro o 
trabalho hercúleo de cada 
presidente das nossas as-
sociações filiadas e demais  
magistrados. O comprome-
timento e a capacidade de 
trabalho de cada um com-
põem o maior alento neste 
momento, porque nos for-
nece a certeza de que temos 
força de sobra para superar 
o retrocesso imposto e re-
cuperar a nossa carreira”, 
destacou ainda João Ricar-
do Costa, em mensagem 
aos associados logo após a 
aprovação da PEC pela Câ-
mara dos Deputados.

de democratizar o Judiciá-
rio, bem como o retorno do 
ATS (Adicional por Tempo 
de Serviço), por meio da 
PEC 63, uma maneira de 
valorizar a carreira”, apon-
ta o presidente da Amapi, 
Leonardo Trigueiro. “Va-
mos intensificar o corpo 
a corpo em favor da PEC 
das Diretas nos Tribunais. 

Márcia Delgado

Segundo turno de votação

Orientação aos partidos
PT NÃO
PCdoB NÃO
PSol NÃO
PSDB SIM
PSB SIM
DEM SIM
Solidariedade SIM
Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN SIM
PROS SIM
PPS SIM
PV SIM
Minoria SIM
Bloco PRB/PMN/PSD/PRTB/PTC/PSI/PTdoB Liberado
PDT Liberado
GOV Liberado

Movimentação no Congresso: dirigentes da AMB e das associações filiadas em luta contra a PEC
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TRABALHO SEGURO

tos que ator-
mentam a vida 

dos trabalhadores e 
chegam ao Judiciário. 
“Depois que veio a 

competência da Justiça 
do Trabalho em julgar as 
indenizações decorrentes 
do acidente de trabalho, 
o juiz trabalhista ficou 
impactado com a grande 
quantidade de deman-
das. O acidente gera di-
versas repercussões, na 
Previdência Social, na 
saúde pública, trabalhis-
tas, econômicas, admi-
nistrativas, e há pontos 
de contato entre os di-
versos ramos do Judiciá-
rio”, comenta um dos pa-
lestrantes do seminário, 
o desembargador Sebas-
tião Geraldo de Oliveira, 
do TRT da 3ª Região.

AMB e TST promovem 
debate sobre as questões 
jurídicas que envolvem a 
saúde do trabalhador e os 
acidentes de trabalho

esse resgate à dignidade 
do trabalhador”, explica 
o coordenador da Justi-
ça do Trabalho da AMB, 
Antônio Oldemar Coêlho 
dos Santos. Para ele, é 
importante resgatar essa 
discussão no Judiciário. 
“Esse seminário é uma 
proposta para abrirmos 
dentro do Judiciário uma 
agenda e um espaço de 
reflexão desse assunto. A 
AMB está propondo uma 
discussão com as três es-
feras, numa agenda co-
mum de atuação”, diz.

Um dos destaques na 
programação será o painel 
que tratará das controvér-
sias sobre a suspensão dos 
benefícios relacionados a 
acidentes de trabalho pela 
Previdência Social e seus 
efeitos nas esferas traba-

A AMB e o Tribunal 
Superior do Tra-
balho (TST) pro-

moverão um seminário 
para juízes inteiramen-
te dedicado a debater 
a questão da saúde do 
trabalhador e o acidente 
de trabalho. O evento, a 
ser realizado em Brasília 
nos dias 18 e 19 de junho, 
fará parte da programa-
ção oficial dos 10 anos 
do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho 
(CSJT) e também é um 
dos resultados do Termo 
de Cooperação assinado 
pela AMB junto ao TST, 
no âmbito do programa 
Trabalho Seguro, que tra-
ta da formulação e execu-
ção de projetos nacionais 
voltados à prevenção de 
acidentes de trabalho.

O seminário terá dois 
dias de programação. 
No primeiro, será feita a 
conferência de abertura, 
com o tema “Saúde do 
Trabalhador e Dignidade 
da Pessoa Humana”. O se-
gundo dia será dedicado 
aos aspectos do acidente 
de trabalho que são obje-
to de processos em três 
ramos da Justiça: traba-
lhista, federal e estadual.

 “A AMB pretende le-
var aos juízes brasileiros 
e colocar na agenda de 
preocupações da socie-
dade brasileira, e do ma-
gistrado em particular, 

lhista, previdenci-
ária e indenizatória. 
Os juízes terão a opor-
tunidade de debater so-
bre umas das problemá-
ticas que o acidente de 
trabalho acarreta. 

O coordenador da 
AMB dá o exemplo: o 
empregado teve um aci-
dente de trabalho e aca-
bou afastado por licença 
médica por mais de um 
mês. A partir de 30 dias, 
o pagamento do salário 
é feito pelo INSS, que de-
mora a marcar as perícias 
para avaliar se concede 
ou não o benefício. Se o 
órgão entender que o tra-
balhador não tem direi-
to ao pagamento, quem 
paga o salário dos meses 
parados? Esse tipo de 
processo é um dos mui-

Tatiana Damasceno

Antônio Coêlho (D) no TST: 
acertos para o seminário

Fique atento
O evento será realizado no 
auditório Ministro Mozart 

Victor Russomano, no TST, 
e será gratuito, mas com 
limitação de vagas. Mais 
informações e inscrições 

estarão disponíveis no site 
da AMB. 
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JUSTIÇA

tes com dificuldades de 
locomoção.

O juiz Vinicius Caldas 
da Gama e Abreu, titu-
lar do Segundo Juizado 
Especial Cível e Criminal 
da Comarca de Itumbia-
ra (GO), participa dos 
mutirões. “É muito gra-
tificante ver o Judiciário 
funcionando como deve 
funcionar, respondendo 
aos anseios da população 
de forma rápida e ade-
quada”, ressalta. “Quan-
do conseguimos garantir 
direitos aos mais neces-
sitados, a sensação é de 
dever cumprido”, acres-
centa o juiz Reinaldo de 
Oliveira Dutra, titular do 
Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de 
Acreúnas e coordenador 
do Núcleo Previdenciário 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJGO).

Magistrados se aproximam cada 
vez das comunidades com ações 
como mutirões de conciliação, 
previdenciário, palestras e projetos 
que mudam a vida das pessoas

A serviço 
do cidadão

ele foi até a comunidade 
indígena de Nova Alegria 
onde fez um casamen-
to comunitário. Com o 
apoio da Funai, aprendeu 
até algumas palavras do 
dialeto falado na região 
para atender ao chama-
do da população local. 
Em outra ocasião, foi até 
Caburi, uma comunidade 
rural a oito horas de dis-
tância de Parintins, já que 
não conseguia intimar 
um jurisdicionado.

De tanto ser questio-
nado pelos moradores se 
torcia para o azul ou ver-
melho (cores que dividem 
a cidade ao meio durante 
o Festival de Parintins), ele 
acabou escrevendo uma 
canção com o seguinte re-
frão: “Não importa a cor, 
mais vale o amor. O impor-
tante é conciliar”. A músi-
ca, que virou clipe e hino 

Na terra dividida 
pelo boi garanti-
do e caprichoso, 

o juiz Aldrin Rodrigues 
mostra a importância da 
pacificação dos confli-
tos judiciais por meio da 
conciliação. Pelo menos 
uma vez por ano, o ma-
gistrado atende a popu-
lação no meio da praça 
ou em escolas da peque-
na Parintins e incentiva 
acordos entre as partes. 
Também não mede es-
forços para viajar mais de 
oito horas de barco e le-
var cidadania aos rincões 
do Amazonas, onde vi-
vem índios, comunidades 
ribeirinhas e agricultores. 

Aldrin Rodrigues está 
entre os milhares de ma-
gistrados que colocam 
a Justiça frente a fren-
te com o cidadão. Um 
exemplo: recentemente, 

da Semana de Conciliação, 
é mais uma forma de apro-
ximar a Justiça da comu-
nidade. A iniciativa é sem 
fins lucrativos. Por meio de 
uma cartilha, o magistrado 
também mostra como fun-
ciona o juizado especial cri-
minal. E nos mutirões e nos 
diversos projetos comuni-
tários que promove em Pa-
rintins, recebe o apoio de 
instituições e órgãos locais. 

Ajuda a quem precisa

Em Goiás, os magis-
trados promovem muti-
rões para atender pedi-
dos de aposentadoria, de 
pensão e de benefícios 
previdenciários. Chegam 
a rodar 600km para al-
cançar quem mais pre-
cisa. Muitas vezes, vão 
a hospitais e até mesmo 
nas casas dos requeren-

Márcia Delgado

Aldrin realizou 
casamento comunitário 
em aldeia indígena

Vinicius Abreu integra 
mutirões para atender 
aposentados
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Erminio A. Darold criou 
e desenvolve o projeto 
“O juiz vai à escola”

Mafalda Lucchese leva 
cidadania a alunos do 
Rio de Janeiro

JUSTIÇA

nos com o registro in-
completo, informam aos 
órgãos competentes, tais 
como a Justiça e o Minis-
tério Público. Lucchese 
resume o seu sentimento 
ao garantir cidadania por 
meio do Projeto “Toda 
Criança tem Direito à Fi-
liação”. “É muito gratifi-
cante. Há casos em que 
os alunos são aproxima-
dos dos pais, a criança 
deixa de sofrer bullying. 
A questão de autoestima 
melhorou muito”, afirma 
a magistrada. 

O número de regis-
tros com filiação incom-
pleta no 1° Distrito de 
Duque de Caxias reduziu 
após a implantação do 
projeto nas escolas pú-
blicas do município: de 
10,71%, em 2012, para 
6,89%, em 2014. O traba-
lho de conscientização 
envolve a distribuição de 
uma cartilha elaborada 
pela magistrada. 

Em Santa Catarina, juiz ajuda na 
formação de alunos de colégios 
públicos. No Rio de Janeiro, 
magistrada desenvolve projeto 
que virou lei municipal e estadual

Parceria 
com as escolas

Mostra que, assim como 
ele, que sempre estu-
dou em escola pública 
e se tornou juiz, todos 
podem alcançar seus 
sonhos.  “Estudei a vida 
toda em escolas públi-
cas e valorizo muito a 
educação pública. Com 
o projeto, vislumbrei 
não apenas uma forma 
de difundir essa mensa-
gem, dizendo que o êxito 
é possível, mas também 
resgatar uma dívida que 
eu acredito ter com o en-
sino público.”

O juiz conta que, com 
suas palestras, busca se 
antecipar a alguns proble-
mas que chegam à Vara 
de Família. “Tenho cons-
ciência de que não pos-
so mudar o mundo, mas 
posso contribuir para   
salvar algumas pessoas, 
especialmente aquelas 
que estão no limiar entre 
o mau e o bom caminho”, 
destaca. As palestras são 

Há seis anos, o juiz 
Ermínio A. Darold, 
da Vara de Famí-

lia, Órfãos e Sucessões 
de Chapecó (SC), criou e 
desenvolve o projeto “O 
juiz vai à escola”. Sem a 
toga, longe dos processos 
e decisões, Darold fica de 
frente com alunos, pro-
fessores e pais e fala das 
responsabilidades de 
cada um, da imensa im-
portância da escola e de 
temas delicados, muitas 
vezes polêmicos, como 
respeito pela diversida-
de,   bullying, violência, 
gravidez precoce, uso 
racional da internet e 
uso de drogas.

O magistrado já pro-
feriu mais de 120 pales-
tras somente em escolas 
públicas. Em todas, ele 
procura não só passar 
orientações sobre di-
reitos e deveres dos jo-
vens, como elevar a au-
toestima dos estudantes. 

realizadas, em média, 
duas vezes ao mês. Em 
determinadas comuni-
dades ou municípios do 
interior, são realizados 
eventos concentrados, 
alguns com mais de 1.000 
participantes.

Registro completo

No Rio de Janeiro, a ju-
íza Mafalda Lucchese, ti-
tular da 1ª Vara de Famí-
lia de Duque de Caxias, 
desenvolve um projeto 
desde 2010, que se trans-
formou em lei municipal, 
em 2011, e estadual, em 
2013, e pode virar lei fe-
deral. Com a parceria de 
escolas da região, o pro-
jeto garante cidadania a 
estudantes sem registro 
ou filiação incompleta no 
registro civil.  

Mais de 5 mil crianças 
e adolescentes já foram 
atendidos. Assim que as 
escolas identificam alu-

Márcia Delgado
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PARCERIA

AMB reforça parceria com o CNJ e divulga ações para difundir a Justiça Restaurativa

Campanha para ampliar 
práticas restaurativas

torno dos quais as par-
tes podem transigir”, 
disse Lewandowski. E 
acrescentou: “Gostaria 
de dizer da minha grande 
alegria, da minha grande 
satisfação em poder estar 
aqui para reconfirmar a 
minha parceria com a As-
sociação dos Magistrados 
Brasileiros nesse grande 
projeto que é o projeto da 
Justiça Restaurativa.”

João Ricardo Costa tam-
bém destacou a importân-
cia da parceria com o CNJ e 
aproveitou a presença dos 
presidentes das associações 
regionais de magistrados na 
reunião do Conselho de Re-
presentantes para pedir que 
se engajem na campanha. 

A AMB lançou, em 
conjunto com o 
Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), a cam-
panha nacional da Justiça 
Restaurativa. Ocorrido no 
dia 11 de maio, o evento de 
lançamento foi marcado 
pelo anúncio de diversas 
ações que visam ampliar 
as práticas restaurativas 
no país, como confecção 
de peças publicitárias, di-
vulgação da campanha nas 
redes sociais, formalização 
de parcerias institucionais 
e acadêmicas, mobilização 
interna junto às associa-
ções e tribunais, capaci-
tação por meio da Escola 
Nacional da Magistratura 
(ENM), entre outras.

A campanha foi lan-
çada pelo presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, 
o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do 
CNJ, Ricardo Lewandowski, 
e o coordenador do pro-
grama Justiça Restaurativa 
da associação, Leoberto 
Brancher. Eles ressaltaram 
a importância da prática 
como uma alternativa para 
enfrentar os milhares de 
conflitos que chegam dia-
riamente ao Judiciário.

“O CNJ tem patroci-
nado formas alternati-
vas de solução de litígios, 
sobretudo naquilo que 
chamamos de direitos 
disponíveis, que são os 
direitos patrimoniais, em 

“Essa é uma poderosa alter-
nativa às altas taxas de con-
gestionamento do Judiciário. 
Somos os maiores compro-
missados em dar à socieda-
de uma Justiça melhor.”

O juiz Leoberto Brancher 
resumiu a Justiça Restaurati-
va em três itens: responsabi-
lidade, encontro e reparação 
de danos. Ele lembrou que, 
desde agosto de 2014, quan-
do a AMB assinou um termo 
de cooperação com diversas 

Oficina

A Justiça Restaurativa será 
tema de uma oficina que 
será realizada pela Escola 
Nacional da Magistratura 

(ENM) da AMB no XXII 
Congresso Brasileiro de 
Magistrados, que será 
realizado em Goiás. 

Coordenarão os trabalhos 
o juiz Leoberto Brancher e 
a juíza Vera Lúcia Deboni, 
que integram a Comissão 

Executiva da Justiça 
Restaurativa da AMB. A 

oficina ocorrerá às 14h do 
dia 30 de outubro.

Márcia Delgado

Lançamento da campanha teve a presença de Lewandowski

entidades, incluindo o CNJ, a 
associação investe em ações 
para alavancar a Justiça Res-
taurativa no país. Ao final, 
Leoberto conclamou: “Aqui 
não é a AMB que pede a pa-
lavra, mas a paz que pede a 
palavra. Contamos com to-
dos vocês.”

A cerimônia de lança-
mento da campanha con-
tou com a presença de re-
presentantes da Secretaria 
da Reforma do Judiciário, 
do Pnud, da Unesco, da 
Terre des Hommes, do 
Departamento Penitenci-
ário Nacional (Depen), da 
Associação Brasileira de 
Magistrados da Infância e 
da Juventude (Abraminj) e 
conselheiros do CNJ.
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cromossômica (masculino e femi-
nino). Infelizmente, essa igualda-
de nunca foi compreendida.

Conforme relatório de 2013, 
da Organização Mundial de Saú-
de, uma em cada três mulheres 
é vítima de violência de gênero 
(física/sexual). Comumente, no 
Brasil, a violência contra as mu-
lheres está relacionada às ocor-
rências de agressões, tais como 
escravidão doméstica, estupros, 
assédios, abusos e assassinatos, 
por nítida compreensão de que 
a existência do feminino está 
subjugada ao masculino, com 
a cultura de desvalor. Não há, 
concretamente, equivalência de 
direitos e de dignidade. 

As ocorrências da violência 
de gênero contra mulheres são 
inúmeras. Por vezes são chama-
dos de “crimes de honra”, estes, 
pois, praticados contra meninas 
ou mulheres a mando da pró-
pria família, por haver suspeita 
ou até a ocorrência de algum 
caso de transgressão sexual 
(quebra de regras). Em alguns 
países a situação é agravada. 
Esses crimes podem ser pratica-
dos pelos pais contra meninas 
após estas sofrerem estupros, 
para simplesmente não se man-
char o nome da família. A ONU 
estima que, no mínimo, 5 mil 
são vítimas desses crimes. 

Em outros países, como na 
Índia, há ainda exigências do 
dote. Caso esse valor não seja 
entregue, a família do noivo se 
vê no direito de matar a noiva. 

Amini Haddad*

POR HORIZONTES 
DE PAZ

De acordo com o estudo Glo-
bal Burden of Disease, realiza-
do pela OMS/2012, na região 
sudeste da Ásia, o fogo foi a 
3ª causa mais comum dessas 
mortes (pelo não pagamento 
do dote pela família da noiva à 
família do noivo). Infelizmente, 
esses condicionamentos cultu-
rais projetam condutas. A vio-
lência de gênero não é somente 
praticada pelo masculino. É prá-
tica social, culturalmente enfa-
tizada, onde a mulher também 
se vê condicionada à maldição 
primitiva inculcada à primeira 
mulher, decorrente de inúme-
ras tradições religiosas. Muitas 
mulheres, portanto, praticam 
a violência de gênero contra 
outras mulheres, inclusive suas 
próprias filhas. 

Percebe-se, pois, que até a 
maldição dada ao primeiro ho-
mem está mais atrelada ao femi-
nino. Afinal, o suor dos rostos das 
mulheres é evidente... Os dados 
estatísticos evidenciam que elas 
representam mais de 80% de 
todo o trabalho desenvolvido no 
mundo, apesar de deterem ape-
nas 1% das propriedades mun-
diais (ONU/2012). 

Temos a informação ainda 
de 100 milhões de meninas ví-
timas de casamentos forçados 
(Unicef/2013). Esta prática co-
mum no Sul da Ásia e em zonas 
da África Subsaariana tem atin-
gindo 65% de meninas em Ban-
gladesh, 48% na Índia e 76% 

no Níger, por exemplo. Outra 
desgraça aterrorizante é a mu-
tilação genital feminina. Prática 
exercida pelas próprias famílias, 
como avós/mães, em relação às 
suas netas/filhas. Mais de 135 
milhões de meninas já foram ví-
timas. Na Somália, a incidência 
de mulheres que sofrem mutila-
ção é de 99% (ONU/2013). 

Conforme bem frisado pelo 
secretário-geral/ONU, Ban Ki-
-moon, uma das maneiras mais 
eficazes de combate a essa cul-
tura é a devida punição/respon-
sabilização. Portanto, a iniciati-
va da nossa ministra é louvável 
e se mostra como instrumental 
eficaz na luta à fiel concretiza-
ção da paz nas famílias e em 
todas as relações humanas. Um 
lar melhor significa a esperança 
de um mundo melhor.

A AMB parabeniza a culta e 
honrada ministra Cármen Lúcia 
por sua sensibilidade em tão re-
levante ação. Participemos, pois, 
todos, dessa nobre e histórica 
iniciativa. Afinal, não almeja-
mos justiça? Sejamos, então, ao 
menos capazes de realizá-la em 
nossos próprios lares.

*Diretora da Secretaria 
de Gênero da AMB
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O STF, por iniciativa de sua 
vice-presidente, ministra 
Cármen Lúcia Antunes 

Rocha, deu início à campanha 
nacional “Paz nossa Justa 
Causa”. Toda a magistratura 
aderiu prontamente, conhe-
cedora do quão significativo é 
uma campanha que visa à paz 
nas famílias. Em atos concre-
tos, busca-se solucionar, prin-
cipalmente, os casos de assas-
sinatos de mulheres/meninas 
por seus cônjuges ou explo-
radores, com júris, audiências 
de instrução, pronúncias, sem 
prejuízo da determinação de 
medidas protetivas com moni-
toramento eletrônico (art. 319/
CPP), além do trâmite de pro-
cessos circunscritos à família.  

A AMB vem acrescer voz a 
essa nobre ação. Reconhece-
mos que um dos maiores proje-
tos de direitos humanos é o al-
cance da equidade de gênero. A 
própria magistratura se tornou 
melhor pela soma de mulheres 
em sua composição. Compar-
tilhar as existências significa 
democratizar também os po-
deres. Torná-los mais repre-
sentativos na sociedade.

Dividir também significa 
somar. Os lares, a educação 
dos filhos, os deveres domés-
ticos, o exercício profissional, 
o desenvolvimento de nossas 
habilidades são projetos que 
não deveriam adquirir sexo. 

Sabemos que a sociedade é 
constituída por famílias. Todos nós 
nascemos do ventre de uma mu-
lher. Fomos gerados pela projeção 
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Conforme entendimento pacificado na doutrina 
e pela Justiça do Trabalho, há mais de 20 anos 
é permitido contratar terceiro para a realiza-

ção de atividades que não constituem o objeto prin-
cipal da empresa. Assim, pela Súmula 331, do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), não forma vínculo de 
emprego a contratação de serviços especializados 
ligados à atividade-meio do tomador, desde que ine-
xistente a pessoalidade e a subordinação direta. A 
terceirização também não gera vínculo de emprego 
com órgãos da administração pública, mesmo quan-
do a contratação for considera ilegal (art. 37, II, CF) 
e o tomador de serviços responde subsidiariamente 
por todas as verbas do período da prestação laboral 
em caso de condenação na Justiça do Trabalho.

O Projeto de Lei nº 4.330/2004, aprovado re-
centemente pela Câmara dos Deputados, permite 
a terceirização de qualquer atividade de uma em-
presa para outra, sem qualquer limite, inclusive para 
empresas individuais, a chamada ‘pejotização’. Para 
entusiastas do projeto, regular a terceirização au-
mentará a geração de emprego porque as empresas 
poderão usar os recursos hoje reservados para cobrir 
os riscos do custo da insegurança. Afirma-se que o 
projeto vai possibilitar até 3 milhões de novos pos-
tos de trabalho no país, pois a regulamentação atual 
gera insegurança trabalhista e o novo texto resolve-
rá a causa de milhares de processos na Justiça do 
Trabalho pois há dificuldade de distinguir atividade-
-fim de atividade-meio. 

No entanto, os processos em tramitação no TST 
indicam que apenas 5,6% envolvem terceirização. 
Além disso, é possível afirmar que na maior parte 
dos processos que tramitam hoje não se discute 
mais a legalidade da terceirização. Na maioria dos 
casos, o trabalhador terceirizado apenas demanda 
contra seu empregador verbas básicas como as res-
cisórias, que o tomador de serviços somente terá 
que pagar se vier a ser inadimplente. 

Justamente para que sejam avaliadas corre-
tamente questões como essas, a Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) está propondo ao 
CNJ a criação de um Centro de Inteligência e Mo-
nitoramento de Demandas de Massa nos tribunais 

José Carlos Kulzer*

TERCEIRIZAÇÃO: 
PORQUE OS JUÍZES 

NÃO DEVEM CALAR!

brasileiros, com o objetivo de atuar no combate à 
morosidade da Justiça por meio do tratamento ade-
quado para os conflitos que envolvem muitas pes-
soas, com a instituição de mecanismos de análise 
de dados para identificar as causas e proporcionar 
a tomada de decisões nos tribunais, com base em 
dados estatísticos, em vez de confiar no instinto e 
em experiências empíricas ou em meras suposições. 
O exame criterioso desses dados, como proposto 
pela Associação, certamente desmentiria a tese dos 
defensores do PL da terceirização.

Os direitos dos terceirizados de hoje já estão 
assegurados pela própria CLT. Não precisa uma 
nova lei que promete vantagens da propalada ‘se-
gurança jurídica’ com ‘pompa’ aos 12,5 milhões de 
trabalhadores. Se for aprovado o projeto, na for-
ma proposta, as empresas irão, paulatinamente, 
substituir os atuais empregados não terceirizados 
– estimados em 41 milhões de trabalhadores – por 
mão de obra fornecida por prestadores de serviços, 
pagando menos, enquanto outros serão demitidos 
e recontratados como empresa individual, sem di-
reito a férias, 13º salário e FGTS. O resultado será 
a redução da média salarial brasileira. Afinal, na 
economia, não tem ‘almoço grátis’.

Portanto, num momento de crise, o grande ca-
pital, que financia as campanhas políticas, faz pres-
são ostensiva para aprovar o projeto, transferindo 
ao trabalhador brasileiro o problema da baixa pro-
dutividade ao invés de investir na qualificação e no 
treinamento da mão de obra. Enquanto a terceiri-
zação sem limites torna letra morta grande parte 
da CLT, a ‘pejotização’, pouco discutida no projeto, 
simplesmente mata a Carteira do Trabalho. Essa é 
a cara da ‘modernidade’ do projeto que será lega-
da aos nossos filhos. As relações de trabalho serão 
alteradas profundamente, com reflexos sobre toda 
a sociedade brasileira, em benefício do capital, que, 
na verdade, está buscando ‘segurança jurídica’ para 
contratar e demitir mão de obra com menor custo.

 
*Assessor da Presidência e coordenador da 

Comissão Legislativa da AMB
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ENTREVISTA

O juiz Edinaldo César Santos Junior conta sua trajetória profissional marcada pela defesa 
dos direitos fundamentais do cidadão, trabalho que lhe rendeu reconhecimento na área

Luta incansável 
pelos direitos humanos

O juiz Edinaldo César Santos Junior lembra, com 
exatidão, como iniciou a carreira voltada aos 
direitos humanos: pouco após o término da fa-

culdade de Direito, em 1998, foi “convocado” por um 
primo a defendê-lo por injúria racista. A causa resultou 
na primeira sentença sobre este tipo de crime na Bahia e 
uma das primeiras emitidas pela Justiça no Brasil.

Esse foi um dos muitos casos em que o magistrado 
atuou na área de direitos humanos. O mais triste epi-
sódio aconteceu durante sua atuação como defensor 
público na Bahia. Um homem, porteiro de uma escola, 
casado, pai, acabou preso e, em razão de tortura, per-
deu o órgão genital. Edinaldo lutou para que a ação de 
indenização contra o Estado não prescrevesse. Por essa e 
outras histórias, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos 
em 2009 das mãos do então presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Juiz de Sergipe, foi o idealizador do Projeto “Cida-
dania é Legal”, disseminando o conceito de cidadania a 
adolescentes e crianças das comunidades em que atuava 
como magistrado. Na entrevista concedida ao AMB In-
forma, Edinaldo falou sobre sua trajetória profissional e 
a atuação na área dos direitos humanos.

Tatiana Damasceno

Edinaldo é graduado em 
Direito pela Universidade 
Católica de Salvador (UC-
SAL), especialista em Direi-
tos Humanos pela Univer-
sidade do Estado da Bahia 
(Uneb) e mestre em Direitos 
Humanos pela Universidade 
de São Paulo (USP), com o 

tema “Sistema Interameri-
cano dos Direitos Humanos: 
a garantia do juiz indepen-
dente, imparcial e pré-cons-
tituído e seus reflexos no 
direito brasileiro.” Atuou 
como advogado, defensor 
público na Bahia e, desde 
2005, é juiz em Sergipe. Foi 

o 1º estagiário brasileiro pe-
rante a Corte Interamerica-
na de Direitos Humanos.

Atualmente, além de 
integrante da Comissão 
de Direitos Humanos 
da AMB, atua no Comi-
tê Nacional de Preven-
ção e Combate à Tortura 

(CNPCT), órgão ligado à 
Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da 
República, e está engajado 
na criação do Comitê Esta-
dual de Combate à Tortu-
ra em Sergipe. É juiz titular 
da 2ª Vara Cível da Comar-
ca de Lagarto (SE). 
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firme nas minhas convic-
ções e no desejo de conti-
nuar trabalhando em prol 
das causas a que abracei. 
Na época, fui agraciado 
pelo presidente Luís Inácio 
Lula da Silva na Categoria 
Enfrentamento à Tortura. 
Atualmente, represento a 
AMB no Comitê Nacional 
de Prevenção e Combate à 
Tortura (CNPCT). Ou seja, 
continuo na jornada. 

Como foi a história 
em que atuou como de-
fensor público no caso 
de uma vítima que se 
tornou deficiente men-
tal em razão de torturas 
sofridas por agentes do 
Poder Estatal?

Esse foi um dos casos 
mais tristes em que atuei 
como defensor público no 
combate à tortura. A víti-
ma, um homem em ple-
nas condições de trabalho, 
porteiro de uma escola, 
casado, pai, acabou sen-
do preso e, em razão de 
tortura, perdeu seu órgão 
genital. Mas não perdeu 
somente isso. Perdeu a es-
posa, o trabalho e a saúde 
mental. Anos depois, a ví-
tima ingressou com uma 
ação indenizatória contra 
o Estado. O julgamento 
foi pela improcedência 
por prescrição. Neste mo-
mento, passei a atuar no 
processo. O recurso de 
apelação interposto pela 
Defensoria Pública foi pela 
impossibilidade da decla-
ração da prescrição em 
razão de ser o autor abso-
lutamente incapaz, condi-
ção a que foi submetida 
pelos próprios agentes 
estatais. Ou seja, naquele 
caso, o Estado estaria uti-

que atuávamos na defesa 
de diversos grupos vulne-
ráveis. Foram anos muito 
importantes para o cres-
cimento enquanto ser 
humano e como defensor 
dos direitos humanos. O 
contato com o sofrimen-
to humano forja-nos na 
capacidade de nos colo-
carmos no lugar do ou-
tro, condição indispensá-
vel a um julgador.

Em 2005, enfim, ingres-
sei na magistratura ser-
gipana. Mas foi em 2008, 
já como juiz titular, que 
retomei minha trajetória 
na atuação dos direitos 
humanos, como coorde-
nador de Direitos Huma-
nos pela Associação dos 
Magistrados Sergipanos 
(Amase), realizando semi-
nários, especialmente vol-
tados à infância e juventu-
de e ao combate à tortura.

Qual trabalho seu que 
considera o mais signifi-
cativo na área de direitos 
humanos?

Conte-nos um pouco 
sobre sua trajetória pro-
fissional como defensor 
dos direitos humanos. 
Como começou a atuar 
na área?

Comecei a atuar na área 
logo após o término da fa-
culdade de Direito. Menos 
de um mês depois da for-
matura, fui “convocado” 
por um primo a defendê-
-lo como vítima de injúria 
racista. Isso era setembro 
de 1998. Com pouco mais 
de um ano da publicação 
da Lei nº 9.459, que altera-
va o Código Penal e qua-
lificava a injúria, a defesa 
dos grupos vulneráveis 
passou a fazer parte da 
minha história. Daquele 
episódio, saímos vitorio-
sos dois anos mais tarde, 
com a primeira sentença 
procedente em injúria ra-
cista na Bahia e uma das 
primeiras no Brasil. 

Em 2000, a partir de 
uma iniciativa do Ministé-
rio Público da Bahia e da 
Universidade do Estado da 
Bahia, fui um dos coorde-
nadores de um curso pio-
neiro de direitos humanos 
no Nordeste, cuja interdis-
ciplinaridade era a tônica. 
A partir dessa experiência, 
fui convidado a estagiar na 
Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, em San 
José da Costa Rica, tendo 
sido o primeiro estagiá-
rio brasileiro perante esta 
Corte, sendo o revisor da 
tradução do Regulamento 
da Corte para o português.

Antes ainda de in-
gressar na magistratura, 
na Defensoria Pública da 
Bahia, assumi a coorde-
nação do Núcleo de Di-
reitos Humanos, local em 

Cada trabalho teve a 
sua importância. Em cada 
momento de minha vida, 
cumpri missões. Muitas, 
com certeza, ainda virão. 
Entretanto, o que posso 
dizer é que o juiz nacio-
nal é o primeiro juiz de 
direitos humanos. E ser 
magistrado para mim é 
esse desafio significativo, 
ímpar e permanente: ser 
um juiz humanista todos 
os dias, a despeito dos re-
veses e das dores que isso 
possa causar.

O senhor recebeu um 
Prêmio de Direitos Hu-
manos em 2009. O que 
significou isso para sua 
trajetória profissional?

É uma láurea que mui-
tos recebem no fim de 
toda uma vida; alguns 
post mortem. Para mim, 
esse prêmio significou 
além de um reconheci-
mento a um trabalho de-
senvolvido, também um 
estímulo a permanecer 

ENTREVISTA

“Ser magistrado para mim é esse desafio 
significativo, ímpar e permanente: ser 

um juiz humanista todos os dias, a 
despeito dos reveses e das dores que isso 

possa causar”

Curso da Escola

O juiz Edinaldo César Santos Junior será um dos coorde-
nadores do Curso de Direitos Humanos organizado pela 
ENM/AMB, Escola Superior da Magistratura do Ceará e 
Associação Cearense dos Magistrados (ACM). A formação 
tem como objetivo capacitar o associado a compreender 
o fenômeno da proteção integral da dignidade da pessoa 
humana e encontrar maneiras de solucionar os litígios 
decorrentes das violações dos direitos humanos. O curso 
será realizado de 15 a 17 de julho em Fortaleza (CE).



18 Visite o site: www.amb.com.brInforma

lizando-se da sua própria 
torpeza para eximir-se da 
obrigação de indenizar. Foi 
um caso emblemático. 

Quais avanços signifi-
cativos no Brasil obtive-
mos em direitos huma-
nos nos últimos anos?

Muitos foram os avan-
ços. Há mais ou menos 15 
anos, quando comecei a 
vivenciar a questão dos di-
reitos humanos no Brasil, 
tudo era pioneiro. Quando 
estagiei perante a Corte In-
teramericana de Direitos 
Humanos (2001/2002), era 
impressionante como ou-
tros países da América La-
tina já acessavam o Sistema 
Interamericano de Direitos 
Humanos, e no Brasil mui-
to pouco se sabia sobre o 
tema. Hoje, constato a exis-
tência de uma sociedade 
civil cada vez mais organiza-
da, envolvida em temas de 
grande relevância nacional; 
temos uma Secretaria de 
Direitos Humanos no país, 
que congrega uma série 
de conselhos e comitês de 
direitos, com participação 
paritária da sociedade civil. 
A AMB, inclusive, participa 
atualmente de três deles: 
Conselho Nacional dos Di-
reitos Humanos (CNDH), 
Comitê Nacional de Preven-
ção e Combate à Tortura 
(CNPCT) e Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conan-
da). Em termos acadêmicos, 
existem muitos cursos de 
pós-graduação stricto e lato 
sensu na área dos direitos 
humanos nas mais diversas 
regiões do país. Em termos 
de marco legal, podemos 
afirmar que temos um país 
signatário dos mais diversos 
tratados internacionais de 

direitos humanos. Entretan-
to, ainda há um longo ca-
minho na formação huma-
nista dos componentes do 
sistema de Justiça. Os tra-
tados de direitos humanos, 
que há muito estão inseri-
dos no ordenamento jurí-
dico brasileiro, devem fazer 
parte das nossas decisões 
judiciais, refletindo a nossa 
maneira de ver os fatos, de 
sentir e de julgar. 

A pauta do Congres-
so Nacional mostrou-se 
conservadora nessa nova 
legislatura, como a redu-
ção da maioridade penal. 
Qual a sua opinião sobre 
esta proposta?

Sou totalmente contra 
a redução da maioridade 
penal. Primeiro pelo seu 
caráter inconstitucional e 
inconvencional. É incons-
titucional porque o artigo 
228 da Constituição Fede-
ral, que assinala que os me-

nores de 18 anos são inim-
putáveis, é clausula pétrea, 
tratando-se de garantia in-
dividual da pessoa menor 
de 18  anos. É inconvencio-
nal porque vai de encontro 
a inúmeros instrumentos 
internacionais de direitos 
humanos assinados pelo 
Brasil, que estabelecem a 
idade de 18 anos para de-
terminar a responsabilida-
de penal das pessoas, bem 
como contraria a decisões 
da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. É indu-
bitável que as soluções não 
são simples, mas nós, juízes, 
não podemos receber as 
informações sem a devida 
crítica, em especial ouvindo 
aqueles que lidam com a 
questão infanto-juvenil dia-
riamente, que, regra geral, 
repelem qualquer possibili-
dade da redução da maiori-
dade penal. 

Gostaria que o senhor 
falasse da atuação da 

AMB no Comitê Nacio-
nal de Prevenção e Com-
bate à Tortura (CNPCT). 
Como os juízes podem 
ajudar nessa temática?

A criação do Comitê 
é mais um passo na lon-
ga jornada de luta contra 
a tortura no nosso país. 
O CNPCT é um dos ór-
gãos integrantes do Siste-
ma Nacional de Preven-
ção e Combate à Tortura 
(SNPCT). O colegiado é 
composto por 23 mem-
bros, sendo 11 represen-
tantes de órgãos federais e 
12 da sociedade civil.  Den-
tre os 12 membros da so-
ciedade civil, encontra-se 
a AMB, estando represen-
tada por mim como titular 
e pelo juiz Ricardo Barreto 
(CE) como suplente.

A participação da AMB 
no CNPCT é um recado 
para a sociedade brasileira 
de que o juiz pessoalmente, 
e por meio de sua entidade 
de classe, tem preocupações 
sociais e pode contribuir 
para a discussão de temas 
importantes como o com-
bate à tortura, até porque 
está na ponta do sistema, 
visualizando no dia a dia 
do seu trabalho as mais di-
versas violações. 

Há uma iniciativa do 
CNJ que também pode, 
em muito, contribuir para 
a diminuição dos casos de 
tortura no Brasil. É o pro-
jeto “Audiência de Custó-
dia”. Lançado recentemen-
te pelo ministro Ricardo 
Lewandowski (presidente 
do Conselho), acaba de 
ser instalado em São Pau-
lo. O projeto consiste na 
criação de uma estrutura a 
ser viabilizada pelos Tribu-
nais de Justiça, para rece-
ber presos em flagrante e 

“A participação da AMB no CNPCT é 
um recado para a sociedade brasileira 

de que o juiz pessoalmente, e por 
meio de sua entidade de classe, tem 

preocupações sociais e pode contribuir 
para a discussão de temas importantes, 

como o combate à tortura”

ENTREVISTA

Última reunião do CNPCT: Comitê luta contra a tortura no país
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encaminhá-los à primeira 
audiência em até 24 horas 
após a prisão. Tal situação 
atende a uma determina-
ção já prevista na Conven-
ção Americana de Direitos 
Humanos, comumente 
conhecida como Pacto de 
San José da Costa Rica. 

Qual foi a sua parti-
cipação no I Seminário 
Internacional da Associa-
ção Sindical dos Magis-
trados Judiciais Guineen-
ses (Asmagui). Como foi 
a troca de experiências e 
o que a realidade local te 
mostrou? 

Esse seminário da As-
magui contou com o apoio 
da União Internacional 
de Magistrados (UIM), da 
União Internacional de Ju-
ízes de Língua Portuguesa 
(UIJLP), e demais entida-
des de juízes da Comuni-
dade de Língua Portugue-
sa,  dentre as quais a AMB. 
Minha participação foi no 
painel “a Independência e 
a Afirmação do Poder Ju-
dicial enquanto Garantia 
dos Direitos Humanos”. 
Na fala, dentre as várias 
abordagens, deixei claro, 
conforme a jurisprudência 
da Corte IDH, que a in-
dependência de qualquer 
juiz pressupõe que o Esta-
do garanta um adequado 
processo de nomeação; a 
inamovibilidade do cargo; 
e uma garantia contra pres-
sões externas. Sem isso, o 
magistrado sempre restará 
vulnerável, em prejuízo do 
próprio jurisdicionado. Ser 
independente, mais do que 
uma garantia para o pró-
prio juiz, é uma garantia do 
jurisdicionado. A troca de 
experiências foi excelente, 
contando aquele país com 

juízes de extraordinário ní-
vel acadêmico, muitos deles 
graduados e pós-graduados 
em universidades de Por-
tugal, haja vista os poucos 
centros universitários em 
Guiné-Bissau e a facilida-
de da língua portuguesa. 
Entretanto, muitas foram 
as dificuldades apresenta-
das pelos juízes guineenses 
quanto às garantias judiciais 
e às condições de trabalho. 
Situações como uma úni-
ca sala de audiência para a 
toda a capital Bissau ou a 
inimaginável realidade de 
ficarem 11 meses sem re-
cebimento de salário foram 
alguns dos tristes relatos pe-
los juízes daquele país. 

Quais são os grandes 
desafios da Justiça brasi-
leira hoje, em relação aos 
direitos humanos?

O nosso grande desa-
fio como  “Justiça” é  agir 
dentro de uma ética de 
alteridade. Agir na pers-
pectiva de que o homem, 

na sua vertente social, 
tem uma relação de inte-
ração e dependência com 
o outro. E, mais do que 
concedermos o direito de 
igualdade, a Justiça hoje é 
convocada para respeitar 
e conhecer as diferenças. 
Esse é o grande desafio. E 
como analisar diferenças, 
concedendo direitos, se 
não saímos de nosso lugar 
comum, das nossas ideias 
preconcebidas, da nossa 
zona de conforto, se não 
estamos dispostos a per-
quirir a dor do outro de 
ser o que é, diferentemen-
te de quem eu sou?

Vivemos um momento 
em que o Judiciário sofre 
com o aumento irrazoável 
de demandas, com temas 
cada vez mais complexos, 
suportando metas intermi-
náveis. Talvez diante de tan-
ta vulnerabilidade na qual 
nos encontramos, achemos 
um ponto de equilíbrio 
que significará a capacida-
de de enxergar a  vulnera-
bilidade do próximo. 

Muitos acreditam que 
defender direitos huma-
nos trata-se apenas de 
defender minorias, mas 
isso é uma visão simplista, 
não? Porque é importante 
que magistrados tenham 
conhecimentos sobre o 
tema?

Há sempre uma ten-
tativa de estigmatizar 
os direitos humanos, re-
duzindo-os às questões 
meramente policiais ou à 
defesa dos bandidos. To-
dos somos defensáveis e 
defendidos pelos direitos 
humanos, porque esta-
mos diante da defesa da 
dignidade humana que há 
em nós. Assim, na tensão 
entre o princípio demo-
crático majoritário e os 
direitos humanos, caberá 
ao magistrado – conhece-
dor do tema e utilizando-
-se da concepção kantiana 
de que o homem é um fim 
em si mesmo e não meio 
para obtenção de deter-
minado fim – decidir de 
maneira que a dignidade 
da pessoa humana seja 
a tônica, não obstante o 
clamor de uma maioria, 
que pode destoar dos prin-
cípios constitucionais e do 
direito internacional dos 
direitos humanos. Por fim, 
vale lembrar uma frase do 
eminente sergipano mi-
nistro Carlos Ayres Britto, 
utilizada há 10 anos em 
aula inaugural proferida 
no curso de formação para 
os novos juízes do Tribu-
nal de Justiça de Sergipe: 
“Se o Estado oprime, se 
o empregador explora, a 
sociedade humilha.” Cui-
demos, pois, dos opri-
midos, dos explorados e 
dos humilhados. Faz par-
te de nossa missão.

ENTREVISTA

“O nosso grande desafio como ‘Justiça’ é  
agir dentro de uma ética de alteridade. 

Agir na perspectiva de que o homem, na 
sua vertente social, tem uma relação de 
interação e dependência com o outro”

Edinaldo participou de seminário da Asmagui, em Guiné-Bissau
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X Prêmio AMB de Jornalismo 
consagra vencedores em sete 
categorias. Ao todo, foram 
distribuídos R$ 115 mil

As melhores 
reportagens
Os vencedores do X Prêmio AMB 

de Jornalismo receberam das 
mãos de integrantes da direto-

ria da entidade seus respectivos troféus 
em reconhecimento às reportagens 
vencedoras. A cerimônia realizada no 
dia 11 de maio, em Brasília, contou com 
a presença de magistrados, autoridades 
e jornalistas de todo o Brasil.

Foram sete categorias em disputa 
que consagraram diferentes veículos e 
seus profissionais. Todos concorreram 
com matérias relacionadas ao Judiciá-
rio e à magistratura que aproximam a 
Justiça do cidadão. Um total de 127 re-
portagens concorreram ao Prêmio, que 
distribuiu R$ 115 mil aos campeões.

O presidente da AMB, João Ricar-
do Costa, destacou a importância do 
trabalho do Judiciário e da imprensa 
para a democracia do país. “É um di-
reito do cidadão ter direito à infor-
mação de um órgão independente e 
blindado de qualquer pressão exter-
na. Esse prêmio promovido por uma 
associação de magistrados tem a con-
cepção de juntar dois segmentos im-
portantes para a sociedade brasileira 
e para a democracia, que é o Judiciá-
rio e a imprensa. É nesses momentos 
de crises que instituições republica-
nas, como a imprensa, se tornam ain-
da mais importantes”.

Na ocasião, o vice-presidente de 
Comunicação da entidade, Gil Guerra, 
lembrou que o prêmio foi criado em 
2003, na gestão do então presidente 
Cláudio Baldino Maciel. “O objetivo 
da iniciativa da Associação é quebrar 
paradigmas em relação à magistratura 
e à imprensa. A nossa sensação é que 
alcançamos o resultado. A qualidade 
dos trabalhos demonstra também a 
excelência da nossa imprensa no que 
se refere ao trabalho do Judiciário e dos 
juízes brasileiros”, disse. 

Renata Brandão

Grande Prêmio AMB de 
Jornalismo – Direitos 
Humanos
Vinicius Sassine – O Globo – 
Retratos da vida insana no cárcere
Telejornalismo
Clarissa Cavalcanti, César 
Menezes e equipe – TV Globo – 
Série Impunidade
Radiojornalismo
Bruno Feittosa e equipe – Band 
News – Os órfãos da Justiça

Mídia Impressa
Bruna Maestri e equipe – Gazeta do Povo – 
Crime sem castigo
Webjornalismo
Marília Banholzer e Mariana Dantas – NE10 
Portal – Por trás do muro
Fotografia
Domingos Peixoto – O Globo – Crime à 
liberdade de imprensa
Assessoria de Imprensa
Márcia Amy e Camilla Cahet – Almagis – Ações 
da Justiça regularizam documentos de idosos
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“Sou muito grato a vocês (magistrados) que entendem a 
importância do jornalismo e que nos ajudam. Espero sem-
pre contar com as portas dos gabinetes abertas e sempre 
fazer um jornalismo responsável”

Vinicius Sassine, O Globo

“Estou muito feliz. A nossa matéria foi feita com muita 
dedicação. É resultado de um trabalho de equipe, que não 
foi pensado só por mim, e que valeu muito a pena”

Bruno Feittosa, Band News

“A foto é bem emblemática e foi feita num momento de 
crise social. O repórter Domingos Peixoto fez questão de 
fazer uma alusão ao colega da Band, que infelizmente 
teve a vida ceifada”

Leonardo Rodrigues de Carvalho, que representou 
Domingos Peixoto de O Globo na premiação

Uma comissão de jurados – formada pelo especialista 
na área de Direitos Humanos, o jurista paranaense René 
Dotti; o fotógrafo Roberto Jayme; os jornalistas Rodrigo 
Haidar, Rosângela Caino, Erica Andrade, Luiz Felipe Neves 
e Elisabel Ferriche - analisou criteriosamente 35 trabalhos. 

A qualidade das reportagens e das fotos chamou a 
atenção da equipe examinadora. “Fiquei positivamen-
te surpreendido com o aprofundamento dos trabalhos, 
que buscavam entender os gargalos da Justiça e até pro-
por soluções”, disse o jornalista Rodrigo Haidar, vence-
dor do prêmio duas vezes.

Erica Andrade, chefe da Assessoria de Imprensa do Mi-
nistério do Planejamento,  ressaltou a relevância da premia-
ção e ainda a qualidade dos trabalhos, especialmente na 
área de direitos humanos.

O advogado, professor e jurista com atuação nas áreas 
de Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Eleitoral e 
Direito Penal René Dotti comentou a iniciativa da AMB. 

Como o senhor avalia a qualidade dos trabalhos 
do prêmio?

Os assuntos que foram objeto dos tra-
balhos e a excelente qualidade dos mesmos 
mostram as evidências de uma revolução co-
pérnica. Em lugar de um Judiciário que gira 
em torno de si mesmo, ele passa a se movi-

“Batemos na trave duas vezes, e agora nos sentimos muito 
honrada em receber o prêmio sobre a reportagem que apro-
xima o Judiciário da sociedade”

Márcia Amy, Almagis

“É uma satisfação muito grande. Ter um reconhecimento é 
importante porque mostra que o que tentamos fazer nós 
conseguimos, que foi um trabalho profundo, denso, mas 
sem sensacionalismo. Essa premiação de hoje mostra que as 
pessoas ouviram o que a gente disse”

César Menezes, TV Globo

“Foi uma surpresa. Sempre que tem um prêmio de direitos 
humanos eu procuro me inscrever. Foi a primeira vez que fui 
finalista e ganhar, então, foi um prazer enorme”

Marília Banholzer, NE10 Portal

“Ajudei com os dados que os repórteres ficaram um ano 
coletando. Foi um trabalho muito legal. Acho que o Paraná 
não tinha um material desse porte”

Guilherme Storck, Gazeta do Povo

mentar em torno da sociedade por meio de diversas fon-
tes, entre elas, a imprensa.

O que mais chamou a sua atenção na análise?

A sensibilidade da AMB na seleção dos temas.

Como o senhor vê a iniciativa da AMB de realizar um 
prêmio dando destaque também para a categoria de Di-
reitos Humanos?

Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 
ela se dirige e às exigências do bem comum (Lei de Intro-
dução às Normas do Direitos Brasileiro, art. 5º). Os Direitos 
Humanos são o conjunto de normas defendidas e aplicadas 
por instituições voltadas ao resguardo da vida,  saúde, segu-

rança, liberdade, dignidade, igualdade, honra e outros 
direitos e garantias fundamentais.

Com a iniciativa da AMB, o Poder Judiciário de-
monstra a grande preocupação com esses direitos 

“naturais, inalienáveis e sagrados do homem” que 
constam do preâmbulo da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, da Revo-
lução Francesa de 26 de agosto de 1789. O 
Prêmio   AMB de Jornalismo é relevantíssi-
mo para estabelecer aproximação positiva 
entre Poder Judiciário e a imprensa.

Jurados destacam qualidade dos trabalhos 

Veja o que os vencedores disseram 
após a entrega dos troféus
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APOSENTADOS

AMB. Esperamos que, com 
a criação da Coordenado-
ria dos Aposentados no fim 
do ano passado, as pautas 
também sejam acompa-
nhadas pelos próprios apo-
sentados”, diz. 

Tramita no STF a Ação 
Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 4802, em 
que AMB pede a declara-
ção de nulidade dos arti-
gos 1º da Emenda Cons-
titucional (EC) 20/1998 e 
dos parágrafos 2º e 3º do 
artigo 2º da EC 41/2003, 
que submeteram a ma-
gistratura ao regime ge-
ral de aposentadoria dos 
servidores públicos.

mostra-se contrária à ló-
gica republicana e se so-
brepõe ao Federalismo 
previsto pela Constitui-
ção. Assim, como a PEC 
nº457/2005, aprovada na 
Câmara dos Deputados, 
o projeto aprovado pela 
Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) im-
põe o enfraquecimento da 
carreira e traz obstáculos à 
oxigenação dos Tribunais 
de Justiça.

AMB luta pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 555, que desde 2010 
está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados

Pelo fim da 
contribuição 
previdenciária

Liminar contra PEC da Bengala fluminense

na comissão propõe não 
o fim imediato da contri-
buição dos inativos, como 
previa inicialmente a PEC 
555, mas sua redução gra-
dual. O projeto original é 
visto com desconfiança 
pelo governo por envolver 
perda de arrecadação es-
tadual e federal.

A AMB defende a apro-
vação da PEC 555 e vem 
atuando para convencer 
as lideranças partidárias e 
a presidência da Casa para 
pautar a matéria. Em en-
contro no fim do ano pas-
sado com o ex-presidente 
da Câmara Henrique Edu-
ardo Alves, junto com 

tucionalidade (ADI 5298) 
por entender que a mu-
dança fere a Constituição 
Federal. Um dia antes de 

Uma das prioridades 
da atual gestão da 
AMB é a mobiliza-

ção no Congresso Nacional 
para a aprovação da Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 555/2006, 
que acaba com a cobrança 
da contribuição previden-
ciária dos servidores públi-
cos aposentados. 

Apesar de ter sido 
aprovada por uma comis-
são especial  da Câmara 
dos Deputados em agos-
to de 2010, nunca houve 
consenso para que a pro-
posta fosse colocada em 
votação no plenário da 
Casa. O texto que passou 

O ministro do Su-
premo Tribunal Fede-
ral (STF) Luiz Fux defe-
riu, no dia 15 de abril, 
o pedido de liminar 
da AMB para suspen-
der a Emenda Consti-
tucional nº 59, do Rio 
de Janeiro, que altera a 
idade da aposentado-
ria compulsória de magis-
trados de 70 para 75 anos. 

A AMB ajuizou no STF 
Ação Direta de Inconsti-

outras entidades repre-
sentantes da magistratu-
ra, o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, pediu 
a prioridade do texto na 
pauta de votações. 

O coordenador da Co-
missão Legislativa da AMB, 
José Carlos Kulzer, explica 
que a entidade trabalha em 
duas frentes de atuação: no 
Congresso e com ações no 
Supremo. “Desde a edição 
da Emenda Constitucional 
41/2003, os aposentados 
vêm sofrendo uma cons-
tante perda na remunera-
ção, o que compromete a 
paridade entre ativos e ina-
tivos, uma das bandeiras da 

a liminar ser deferi-
da, o presidente da 
entidade, João Ri-
cardo Costa, e o di-
retor-presidente da 
Escola Nacional da 
Magistratura (ENM) 
da AMB, Cláudio 
dell´Orto, reuniram-
-se com o ministro 

Fux para expor os argu-
mentos da associação so-
bre a matéria. 

Para a AMB, a proposta 

Tatiana Damasceno
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VII JOGOS DA MAGISTRATURA

Mais de 500 participantes competiram 
em 13 modalidades, em João Pessoa (PB) 

no pódio 
Magistrados

“Os jogos representam um momento de cele-
bração para toda a magistratura e promove 
a amizade e a solidariedade entre os colegas 

e seus familiares”. A frase do presidente da AMB, João 
Ricardo Costa, na cerimônia de encerramento dos VII Jo-
gos Nacionais da Magistratura, resumiu o clima que im-
perou durante o evento – que aconteceu em João Pessoa 
(PB) de 29 de abril a 2 de maio.

Durante os três dias de provas, mais de 500 pessoas –
entre magistrados e seus familiares – competiram em 13 
modalidades, coletivas e individuais: atletismo, basquete, 
corrida rústica, tiro, futsal, natação, vôlei, vôlei de praia, fu-
tevôlei, pebolim, xadrez, tênis de mesa e sinuca.   

Foram distribuídas 369 medalhas de ouro, prata e 
bronze. O resultado geral consagrou a Associação dos Ju-
ízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), pela quinta vez, como 
a grande campeã, com 136 pontos. A segunda colocada, 
a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte 
(Amarn), atingiu 127 pontos, e a Associação dos Magis-
trados do Paraná (Amapar), alcançando 118 pontos, fi-
cou em terceiro lugar. 

O sucesso do evento rendeu homenagens aos ma-
gistrados que o organizaram: “É importante destacar o 
trabalho desenvolvido pelo presidente da Associação 
dos Magistrados da Paraíba (AMPB), Horácio Melo, bem 
como da doutora Maria Aparecida Gadelha e do doutor 
Sandro Espíndola”, reconheceu o diretor de Esportes da 
AMB, José Flores. 

Shows de rock, MPB e forró encerraram a festa.

Luciana Salimen

Colocação Pontos Associação Ouro Prata Bronze

1º 136 AJURIS 22 17 19
2º 127 AMARN 26 10 10
3º 120 AMAPAR 15 27 18
4º 91 AMEPE 15 18 10
5º 82 AMAERJ 12 11 13
6º 36 AMC 4 8 5
7º 34 AMPB 8 5  
8º 34 ALMAGIS 5 7 5
9º 33 ACM 7 3 6

10º 23 AMAGES 5 2 4
11º 21 AMEPA 4 2 5
12º 19 AMAGIS 4 3 1
13º 13 AMAAP  4 5
14º 8 AMAPI 1 2 1
15º 8 AMMA 1 1 1
16º 8 APAMAGIS 1 1  
17º 7 ASMETO 1 1 2
18º 5 ASMAC  1 3
19º 3 AMAB 1   
20º 2 AMASE   2
21º 1 AMAM   1
22º 1 ASMEGO   1
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VII JOGOS DA MAGISTRATURA

Natação
A competição aconteceu no dia 
1º/05, na Vila Olímpica Parahyba, 
nas categorias 50 metros nado 
livre; 50 metros peito clássico; 
50 metros nado de costas; 50 
metros borboleta; 100 metros 
nado livre e 4X50 metros nado 
livre - todas elas tanto feminino 
quanto masculino. 

Tiro  

As disputas em duelo de balões 
revólver veterano, revólver ama-
dor e pistola; duelo 20; carabina 
e IPSC – feminino e masculino – 
aconteceram no Clube Pessoense, 
no dia 1º/05. 

Atletismo
Uma das provas que reuniu o 
maior número de participan-
tes teve corridas nas distâncias 
100m, 200m, 400m, 800m, 
1500m e revezamento 4x100m, 
tanto feminino quanto masculino, 
em categorias máster, livre sênior 
e super sênior.  As competições 
foram na Vila Olímpica Parahyba, 
nos dias 30/04 e 1º/05.

Corrida Rústica
A corrida rústica de 5km e 10 
km, nas categorias livre, más-
ter, sênior e super sênior, abriu 
a maratona das competições da 
manhã do dia 02/05, na praia de 
Cabo Branco.

Xadrez 
Os vencedores do xadrez foram 
conhecidos já no dia 30/04. O 
ouro ficou com Namyr Carlos Fi-
lho (ES), a prata com João Jorge 
Tejo (PB) e o bronze com Elias 
Rodrigues dos Santos (TO).  

Sinuca
As medalhas da sinuca também 
foram definidas já no dia 30/04. 
Ouro para Marcel Higuchi dos 
Santos (SC), prata para José Hei-
drich Guerra (RJ) e bronze para 
Gilberto Ferreira (PR).

Tênis de mesa 
Uma curiosidade do tênis de 
mesa é que ele tem por princípio 
premiar dois terceiros lugares. Os 
vencedores foram conhecidos no 
dia 30/04. São eles:

Masculino

1º – Luiz Taro Oyama (PR) 
2º – Sebastião Firmino Lima (PI) 
3º – Antônio Fernando 
Carvalho Vilar (PA) 
3º – Vinícius Rosa (RS)

Feminino

1º – Ana Raquel da Silva 
Gama (AL) 
2º – Amanda Bezerra 
de Lima (RN) 
3º – Flávia Bezerra (RN) 
3º – Sueli Oyama (PR)

Os resultados completos das modalidades individuais estão no site dos jogos: www.amb.com.br/jogos/2014/
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VII JOGOS DA MAGISTRATURA

Futsal
A Associação de Magistrados do Estado do 
Rio de Janeiro (Amaerj) levou o ouro frente 
à equipe da Associação Paulista de Magis-
trados (Apamagis), em jogo que terminou 
em 1 a 0 para os cariocas. A Ajuris goleou 
por 4 a 1 a  Associação dos Magistrados da 
Paraíba (AMPB) e ficou com o bronze. 

Vôlei 
No masculino, a equipe da Ajuris foi a 
campeã, enquanto o time de Santa Ca-
tarina ficou com a prata e a Amarn com 
o bronze. Já no feminino, ouro para a 
Amarn, prata para a Ajuris e bronze para 
a Amapar.

Pebolim
Os gaúchos levaram a melhor no pebolim 
e conquistaram o ouro nas categorias fe-
minino e masculino.

Masculino

1º – Gustavo e Diego (RS) 
2º – Mauro Baldini e 
André Gêda Peixoto Melo (AL)
3º – Breno (PA) e Rommel Silva 
Patriota (PE) 

Feminino

1º – Ana Paula Braga Alencastro 
e Liane Machado dos Santos Caminha (RS)
2º – Viviane de Faria Miranda 
e Andreia (RS) 
3º – Fernanda Karam de Chueiri 
Sanches e Mylene Rey de Assis 
Fogagnoli (PR)

Basquete 
A equipe de ouro do basquete foi a 
Amarn, que venceu a Ajuris na final 
por 38 a 13. A Associação dos Ma-
gistrados do Maranhão (Amma) ficou 
com o bronze.

Futevôlei 
Essa modalidade foi dominada pe-
los cariocas, que levaram ouro, pra-
ta e bronze.

1º – Eduardo Jose da Silva Barbosa 
e Alvaro Luiz Carvalho Moreira (RJ) 
2º – Glauco Fernandes 
e Marcelo Silva (RJ/MG) 
3º – Ricardo Coimbra da 
Silva Barcellos 
e Alexandre Pimentel Cruz (RJ)

Vôlei de praia
Os gaúchos e as potiguares venceram 
o vôlei de praia, que foi disputado nas 
areias da orla de Cabo Branco. 

Veja os campeões.  

Masculino

1º – Sérgio e Hilbert (RS) 
2º – Michael e Jorge (RN) 
3º – David e Diego (PR)

Feminino 

1º – Flávia Bezerra 
e Flávia Dantas (RN) 
2º – Mariane e Rebeca (RS) 
3º – Valquíria e Liane (RS)
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INTERNET LIVROS

Número de reportagens 
relacionadas à AMB 
cresceu mais de 30% no 
primeiro trimestre do ano 
em comparação com o 
mesmo período de 2014

Fortalecimento 
das relações 
com a mídia

Conquista nas redes sociais

O relatório de ações 
apresentado pela In Press 
Oficina, agência de comu-
nicação responsável pela 
assessoria de imprensa da 
entidade, também revela 
que o posicionamento da 
AMB sobre importantes 
temas chegou a mais de 
120 veículos nacionais, es-
taduais e regionais, entre 

A análise de dados do 
primeiro trimestre 
de 2015 traz uma 

boa notícia: o total de re-
portagens relacionadas à 
AMB ou aos seus principais 
porta-vozes cresceu mais 
de 30% em comparação 
com o mesmo período de 
2014, alcançando o número 
de 461 matérias. 

Desse total, 208 reporta-
gens foram publicadas em 
veículos de circulação na-
cional, com destaque para 
os jornais O Estado de S. 
Paulo, O Globo, Folha de 
S. Paulo e portais Agência 
Brasil, G1.com, Consultor 
Jurídico, Jota, entre outros.

Outras publicações com bastante alcance 
no Facebook da AMB foram os depoimentos 
de diversas autoridades sobre a redução da 
maioridade penal – os posts atingiram 28.822 
acessos e 377 compartilhamentos. O post sobre 
valorização da magistratura teve 11.164 visua-
lizações e 134 compartilhamento.

O perfil mais recente da entidade nas redes 
sociais é o Instagram, que já conta com 213 se-
guidores. No YouTube, é possível ver o progra-
ma semanal Brasil Justiça, o programa da AMB 
veiculado pela TV Justiça. São 183 inscritos no 
canal. No Twitter, mais de 23,7 mil pessoas tem 
acesso às novidades que veiculadas no site ofi-
cial da entidade. 

A AMB está alcançando cada vez mais pes-
soas nas redes sociais. A página da associação 
no Facebook fechou o mês de abril com 5.958 
curtidas. O post que teve mais alcance nos dois 
últimos meses foi sobre a nota pública da enti-
dade contra a terceirização, com 52.656 visua-
lizações e 115 compartilhamentos. 

A homenagem da entidade pelo Dia In-
ternacional da Mulher, contando a história 
da primeira juíza do Brasil, Auri Moura Cos-
ta, que só tomou posse em 1939, pelo fato 
de ter sido confundida com um homem, con-
seguiu atingir 31.328 pessoas. A história foi 
compartilhada na rede social 371 vezes e 
recebeu 558 curtidas. 

jornais impressos, revis-
tas, sites, blogs e mídias 
especializadas.  

A AMB também man-
teve-se como fonte da 

imprensa nos temas 
relacionados ao Ju-

diciário. A análise quali-
tativa das matérias revela 
que 75% das reportagens 
relacionadas à associação 
são positivas; e apenas 
4% tiveram impacto ne-
gativo. Entre as citações, 
21% foram avaliadas com 
impacto “neutro”, por se 
tratar de menção à parti-
cipação de representan-
tes da entidade em even-
tos nacionais. 

O juiz Camilo 
José d’Ávila Cou-
to do Tribunal de 
Justiça do Espí-
rito Santo (TJES)  
lançou o livro 
“Dinamização do 

ônus da prova no Processo Ci-
vil  – Teoria e Prática”. A obra 
estuda minuciosamente os 
seguintes temas: Concepções 
contemporâneas sobre prova; 
Dogma do ônus da prova; Teo-
ria da dinamização do ônus da 
prova; e Perspectivas de inser-
ção da dinamização do ônus 
da prova no direito positivo.

A Lealdade na 
Processua l idade 
Democrática – Es-
copos Fundamen-
tais do Processo é 
uma obra do juiz 
Fabrício Simão 
da Cunha Araújo, 

que aponta inconsistências da 
compreensão atual e formaliza 
inovadora proposição à lealda-
de, compatível com a proces-
sualidade democrática, a fim 
de fortalecer as balizas discur-
sivas institutivas do processo 
e resguardar, da melhor forma, 
a irrestrita liberdade de argu-
mentação crítica, assim como a 
eficiência e eficácia processuais.

A Justiça Mili-
tar e a Democracia 
– Controle Judi-
cial da Atividade 
Policial é um livro 
de autoria do juiz 
mineiro Marcelo 
Adriano Menacho 

dos Anjos. A publicação traz 
um estudo do estabelecimen-
to de parâmetros para que a 
Justiça Militar Estadual tenha 
maior legitimidade democráti-
ca. Marcelo dos Anjos ingres-
sou na magistratura civil da 
Justiça Militar de Minas Gerais 
em 2003, sendo atualmente 
juiz de Direito titular da 1ª 
Auditoria. O livro é uma publi-
cação da D’Plácido Editora e 
custa R$ 74,90.

Márcia Leite

Redação AMB

Twitter:        @magistrados
Youtube:      AMB Magistrados

Siga a AMB nas redes sociais:
Instagram:   @magistradosbrasileiros
Flickr:           magistradosbrasileiros
FaceBook:   Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
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ENCONTRO

Management Associa-
tion. Ana Maria Rossi é 
presidente da Internatio-
nal Stress Management 
Association no Brasil (IS-
MA-BR) e copresidente 
da Divisão de Saúde Ocu-
pacional da Associação 
Mundial de Psiquiatria. 

Período do evento

29 a 31 
de outubro de 2015

Onde será realizado

Rio Quente Resorts

Como se inscrever

Pelo site 
www.amb.com.br 

(basta entrar 
no hotsite do evento)

XXII Congresso Brasileiros de 
Magistrados vai contar com a 
participação dos ministros do 
STF Ricardo Lewandowski, Luís 
Roberto Barroso e Luiz Fux. 
ENM terá inserção com oficinas

Evento reúne
grandes juristas

29 de outubro, às 19h. O 
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Luís 
Roberto Barroso também 
é outro palestrante do 
congresso que será re-
alizado entre 29 e 31 de 
outubro, em Rio Quente 
(GO). Barroso vai tratar 
do tema “O Direito e a 
Transformação Social” 
durante a palestra que 
ocorrerá no dia 30, às 9h.

O XXII Congresso Bra-
sileiro de Magistrados 
terá como tema central 
“O Poder Judiciário e a 
Consolidação da Demo-
cracia: O Papel da Justiça 
na Sociedade Contem-
porânea” e contará com 
conferências, palestras, 
painéis, mesas-redondas, 
oficinas de trabalho e 
comissões temáticas de 
trabalho.

O novo CPC será tema 
de um dos painéis do XXII 
Congresso Brasileiro de 
Magistrados, com a presen-
ça do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Luiz 

O XXII Congresso Bra-
sileiro de Magistra-
dos vai reunir perso-

nalidades e especialistas do 
mundo jurídico e de ou-
tras áreas para falar, entre 
outras questões, sobre a 
democratização do siste-
ma de Justiça; ações cole-
tivas e o excesso de liti-
gância no Brasil; direitos 
humanos; valorização da 
magistratura; formas al-
ternativas de solução de 
conflitos; desafios para o 
Judiciário na sociedade 
contemporânea; o novo 
Código de Processo Civil 
(CPC); processo penal e 
sistema penitenciário; a 
percepção da sociedade 
sobre a Justiça; e experi-
ências na aposentadoria 
da magistratura

O presidente do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) e do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), 
ministro Ricardo Lewan-
dowski, fará a palestra 
de abertura do evento. A 
conferência será no dia 

Fux. O professor José Rei-
naldo de Lima Lopes, da 
Universidade de São Paulo, 
vai participar do Painel I 
“Democratização do Siste-
ma de Justiça”. O tema que 
vai abordar é “A Formação 
do Judiciário Brasileiro e os 
Desafios da Democracia.”

Oficina

A Escola Nacional da 
Magistratura (ENM) da 
AMB vai ter uma parti-
cipação importante no 
congresso. No dia 30 de 
outubro, a psicóloga Ana 
Maria Rossi participa de 
oficina com o tema “Pre-
venção e Manejo do Es-
tresse”. Ana Maria Rossi 
é especialista em trata-
mento de estresse, dou-
tora em Psicologia Clínica 
e Comunicação Verbal. 

É licenciada pela Bio-
feedback Society of Ame-
rica, precursora das téc-
nicas de autocontrole e 
biofeedback no Brasil, 
membro da Academy of 

LIVROS

Os ministros do STF Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux tratarão de temas como o papel da Justiça e o novo CPC

Márcia Delgado
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Pelas Diretas Já
Com a presença de 
mais de 100 juízes e 
desembargadores do 
Distrito Federal, presi-
dentes de associações 
de magistrados esta-
duais e do presidente 
da AMB, João Ricardo 
Costa, aconteceu no 
dia 24 de março o ato 
pelas eleições diretas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Ter-
ritórios (TJDFT). A manifestação organizada pela Associação dos 
Magistrados do Distrito Federal (Amagis-DF) pediu a democrati-
zação interna do Poder Judiciário, com a possibilidade de todos 
os juízes de primeiro grau poderem votar para os dirigentes de 
seus respectivos tribunais.

Marcha contra o trabalho infantil
No dia 1° de março, 
mais de 20 mil pes-
soas participaram 
da Marcha de Be-
lém Contra o Traba-
lho Infantil. A ação 
foi promovida pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com o 
apoio da Amatra 8, do Tribunal de Justiça do Pará, da 
Prefeitura de Belém, do Governo do Estado do Pará, 
do Ministério Público do Trabalho e do Estado, da 
Unicef e de diversos movimentos sociais. 

Novo comando 1 

O juiz Cleofas Coelho de Araújo Júnior foi eleito presiden-
te da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte 
(Amarn) para a gestão de 2015/2017. Cleofas já ocupou a vi-
ce-presidência administrativa da entidade na gestão do juiz 
José Conrado (2006/2008); de Comunicação, na presidência 
do juiz Mádson Ottoni (2008/2010); e Administrativa, na 
gestão do juiz Azevêdo Hamilton. Ele substitui a juíza Hadja 
Rayanne, que é vice-presidente de Prerrogativas da AMB.

Direito Ambiental
A Associação dos Magistra-
dos do Estado do Rio de Ja-
neiro (Amaerj) sediou, no dia 
20 de março, a 2ª Reunião de 
Planejamento para o Con-
gresso Mundial de Direito 
Ambiental. O encontro reu-
niu autoridades de diversos 
países, o ministro do STJ Herman Benjamin e o presidente da as-
sociação, Rossidélio Lopes. A reunião ocorreu em Vargem Grande 
(RJ). O Congresso Mundial de Direito Ambiental ocorrerá entre os 
dias 27 e 29 de abril de 2016, no Tribunal Pleno do TJRJ.

Novo comando 2
O Juiz Odson Cardoso 
Filho assumiu, no dia 
14 de março, a pre-
sidência da Associa-
ção dos Magistrados 
Catarinenses (AMC) 
para um mandato de 
três anos. Ele sucede-
rá o juiz Sérgio Luiz 
Junkes, que é vice-presidente Institucional da AMB, Em sua 
despedida, Junkes agradeceu o apoio dos colegas e destacou 
a experiência vivida ao longo dos últimos três anos. “Com-
pleto hoje um dos mais importantes ciclos da minha vida. 
Com sinceridade, devo dizer que este foi um período muito 
gratificante”, disse.

CURTAS

50 anos da Amab
 
A Associação dos Magistrados dos Bahia (Amab) comple-
tou 50 anos. A cerimônia de comemoração foi realizada 
no dia 9 de março e contou com a presença do presi-
dente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ricardo Lewandowski, 
do presidente da AMB, João Ricardo Costa, entre outros 
integrantes da diretoria da entidade e de associações re-
gionais de magistrados. Os convidados foram recebidos 
pela presidente da Amab, Marielza Brandão.
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DIREITOS HUMANOS

o movimento social que 
vemos nas ruas é espontâ-
neo, formado nas redes so-
ciais. Cada um é o líder de 
si mesmo, com a sua pauta 
de reivindicações”. 

O evento foi organizado 
pela Universidade Federal 
do Tocantins (UFT) e Escola 
Superior da Magistratura To-
cantinense (Esmat), presidida 
pelo desembargador Marco 
Villas Boas. Durante o con-
gresso, João Ricardo Costa e 
o vice-presidente Legislativo 
da entidade, Nelson Missias, 
foram homenageados com 
o mérito acadêmico Feliciano 
Machado Braga, da Esmat.

Presidente da AMB fala sobre os movimentos sociais no contexto da Reforma Política em 
congresso realizado em Palmas, a capital de Tocantins

Evento internacional

mentos de direitos huma-
nos existem para defender 
criminosos, mas a verdade 
é que eles defendem os di-
reitos de todos. Temos que 
mudar urgentemente essa 

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, 
fez a conferência de 

abertura do III Congresso 
Internacional de Direitos 
Humanos, em Palmas (TO), 
no dia 22 de abril. Em sua pa-
lestra sobre “Os Movimentos 
Sociais no Contexto da Refor-
ma Política no Brasil”, Costa 
fez um resgate da atuação 
dos movimentos sociais 
em diferentes épocas e 
alertou que o avanço na 
área de direitos humanos 
está diretamente ligado a 
mudanças de atitudes. 

“As pessoas têm uma 
falsa ideia de que os movi-

compreensão da socieda-
de brasileira”, ressaltou. 

O presidente da AMB 
também destacou a nova 
forma do povo brasileiro 
se organizar: “Hoje em dia, 

Luciana Salimen

João Ricardo (D) participou da abertura do evento em Palmas

Reunião no STF
Durante reunião com 

Gilmar Mendes no dia 14 
de abril, o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, 
pediu que o ministro do STF 
coloque em pauta seu voto 
sobre a Ação Direta de In-

constitucionalidade (ADI) 4.650, que proíbe o financiamento empresarial de 
campanhas eleitorais e partidos políticos. Também acompanharam a reunião o 
vice-presidente institucional da associação, Sérgio Junkes, o assessor da presi-
dência, José Carlos Kulzer, e o presidente da Anamatra, Paulo Schmidt.

Parceria com universidade
O presidente da AMB, João Ricardo 

Costa, recebeu na manhã do dia 28 de 
abril representantes da Universidade de 
Syracuse, nos Estados Unidos, e da Secre-
taria de Reforma do Judiciário, do Minis-
tério da Justiça, para discutir uma possível 

parceria com a instituição de ensino americana. Por meio do acordo, a universidade 
poderá oferecer vagas em cursos de mestrado na área de Direito para magistrados 
associados à AMB. A proposta de parceria foi apresentada pelos professores Aviva 
Abramovsky, uma das coordenadoras do Programa de Pós-Graduação da Faculdade 
de Direito da Universidade de Syracuse, e Antônio Gidi, que ministra aulas de Proces-
so Civil na instituição. A universidade está entre as 60 melhores dos Estados Unidos. 

Protocolo de segurança
O Brasil é um 

dos 14 países que 
assinaram o proto-
colo com medidas 
mínimas de segu-
rança e proteção 
para magistrados 

que atuam na América Latina. O documento foi aprovado durante a 64ª 
Assembleia da Federação Latino-Americana de Magistrados (FLAM) – rea-
lizada no México no começo de março. O acordo foi firmado após relatos 
de juízes de que são alvos constantes de ataques. O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, a juíza paranaense Flávia Viana e o diretor internacio-
nal da AMB, Rafael de Menezes, participaram do encontro. 

Para entender direito
A AMB criou um grupo 

de trabalho para coordenar 
o Projeto “Para Entender Di-
reito”. A iniciativa será vin-
culada à Escola Nacional da 
Magistratura (ENM), da AMB, 

e tem o objetivo de proporcionar a compreensão do direito a partir de 
uma visão crítica, com base em princípios constitucionais e nas convenções 
internacionais. A primeira reunião para discutir ações do projeto ocorreu na 
tarde do dia 14 de abril, na sede da AMB.
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forte, que continua nos am-
parando, nos dando sombra 
e nos ajudando na continui-
dade dos nossos objetivos. 
A importância dele é ainda 
muito presente nas nossas 
atividades e a homenagem 
é uma maneira de nós re-
vertemos isso para ele”, diz.  

Esta edição do Congres-
so Ambiental terá como 
destaque a presença de 
alguns dos maiores espe-
cialistas em direito do con-
sumidor e ambiental. Entre 
os destaques estão o pro-
fessor da Universidade de 
Bremen (Alemanha), Gerd 
Winter, o ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
Antonio Herman Benjamin, 
e Claudia Lima Marques, 
presidente do Comitê de 
Proteção Internacional do 
Consumidor da Internatio-
nal Law Association. 

No mesmo evento, tam-
bém irá acontecer o 10º 
Congresso de Direito Am-
biental das Línguas Portu-
guesa e Espanhola, o 10º 
Congresso de Estudantes 
de Direito Ambiental e o 
IV Prêmio José Bonifácio de 
Andrada e Silva.

Secretário-geral da ENM, Eladio Lecey 
será homenageado durante o 

20º Congresso de Direito Ambiental

bargador aposentado do 
Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJRS), ex-
-diretor da Escola Superior 
da Magistratura do mesmo 
estado, hoje coordena o 
curso de especialização em 
Direito Ambiental da Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). A 
solenidade acontecerá no 
dia 25 de maio, durante a 
abertura do evento. 

Como profundo conhe-
cedor do tema, o magistra-
do afirma que a legislação 
brasileira ainda é, apesar de 
alguns retrocessos, a mais 
avançada do mundo. “Nos-
sa legislação ainda é, e isso 
é reconhecido no exterior, 

O secretário-geral da 
Escola Nacional da 
Magistratura (ENM) 

da AMB, Eladio Luiz da Silva 
Lecey, será o grande home-
nageado do 20º Congresso 
de Direito Ambiental, que 
ocorrerá entre os dias 23 e 
27 de maio, em São Paulo. 
Com realização do Instituto 
O Direito por Um Planeta 
Verde e ENM/AMB, este 
ano, o tema será: “Ambien-
te, Sociedade e Consumo 
Sustentável”. Durante os dias 
do evento, especialistas in-
ternacionais e brasileiros irão 
ministrar diversas palestras 
para discutir sustentabilida-
de e direito do consumidor. 

Eladio diz que está mui-
to honrado com a home-
nagem que receberá no 
congresso. “Acho que é o 
maior prêmio que eu terei 
na minha vida profissional”, 
reconhece. A condecoração 
não veio à toa. 

Diretor cultural e ex-pre-
sidente do O Direito por 
um Planeta Verde, do qual 
foi um dos fundadores, o ju-
rista Eladio Lecey tem uma 
trajetória notável na área de 
Direito Ambiental. Desem-

bastante protetiva, que já 
serviu de exemplo para ou-
tros países. Não há dúvidas 
que aconteceram recuos, 
principalmente no Novo 
Código Florestal, mas o Judi-
ciário está sendo chamado 
para enfrentar essa ques-
tão do retrocesso. Ainda 
temos uma boa legislação, 
o problema é a efetividade 
dela”, observa.  

Para o presidente do 
O Direito por um Planeta 
Verde, José Rubens Morato 
Leite, o objetivo da home-
nagem ao secretário-geral 
da ENM é reconhecer sua 
atuação em prol do direito 
ambiental. “O doutor Eladio 
é como se fosse uma árvore 

Tatiana Damasceno

Justa 
homenagem

“Eladio é o mestre da minha geração. 
Foi diretor da Escola da Magistratura do 
Rio Grande do Sul quando fiz o curso de 
preparação para a magistratura. Tenho 
profunda gratidão a ele, como muitos 

juízes brasileiros”

João Ricardo Costa,
presidente da AMB
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Justa 
homenagem

O PJe no sistema 
jurisdicional 

Márcia Delgado

31Visite o site: www.enm.org.br Informa

Escola oferece curso sobre o Processo Judicial 
Eletrônico nos dias 18 e 19 de junho

A Escola Nacio-
nal da Magis-
tratura (ENM) 

vai promover, nos 
dias 18 e 19 de junho, 
um curso de Direito 
Processual Eletrônico. 
A adequação dos tri-
bunais ao sistema PJe é 
uma realidade e, por isso, 
o treinamento é de funda-
mental importância para os 
magistrados.

O PJe foi instituído pela Re-
solução n°185, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), de 
18 de dezembro de 2013. Os 
tribunais estão implementando 
o sistema de maneira gradativa. 
As áreas federal e da Justiça Tra-
balhista são as que estão mais 
adiantadas na implantação do 
processo virtual.

O curso será coordenado 
pelo desembargador José Edu-
ardo de Rezende Junior, do Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG). “O processo eletrônico 
pressupõe nova racionalidade, 
mas essa nova lógica, esse novo 
paradigma não concerne à ele-
trônica, mas ao fato de ser um 
processo em rede. Esse novo 
processo plugado é beneficiário 
da inteligência coletiva, que é 
construída incessante online e 
que funda uma nova teoria ge-
ral para o processo”, disse.

“O processo eletrônico é 
uma realidade irreversível. En-
tão, nada mais pertinente que 
a Escola ofereça esta capacita-
ção”, diz o juiz Maurício Drum-
mond, diretor-adjunto da ENM 
e ex-coordenador do curso de 
Direito Processual Eletrônico 
ministrado no ano passado.

O curso terá o apoio do 
CNJ e vai abordar temas como 
Assinatura eletrônica e Docu-
mento eletrônico; Princípios 
específicos e nova teoria geral 
do processo eletrônico; O PJe 
e as alterações introduzidas no 
Código de Processo Civil; Tra-
mitação de processos judiciais 
em formato digital; Carta Pre-
catória Eletrônica; Transmissão 
de peças por meio eletrônico; 
Comunicação eletrônica dos 
atos processuais; arquivamento 
de autos digitais; e Bacen-Jud – 
Renajud – Infojud.

Fique atento

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
DO PODER JUDICIÁRIO
Carga horária: 40 horas/aula
Período: 25 a 29 de maio de 2015
Local: Sede da FGV no Rio de Janeiro
Vagas: 45
Coordenador: Juiz do trabalho 
Maurício Drummond

PROCESSO ELETRÔNICO
Carga horária: 16 horas/aula
Data: 18 e 19 de junho
Local: Brasília (sede da AMB)
Inscrições: Até 5 de junho
Vagas: 30
Coordenador: Desembargador federal 
do Trabalho José Eduardo Chaves

AS NOVAS FAMÍLIAS: 
DIREITO, ÉTICA E PSICANÁLISE
Data: 25 e 26 de junho de 2015
Local: Rio de Janeiro
Inscrições: até 31 de maio
Vagas: 50
Coordenação: Juíza Andréa Pachá 

DIREITO DO CONSUMIDOR
Carga horária: 16 horas/aula
Data: 24 a 25 de setembro de 2015
Inscrições: até 31 de agosto de 2015
Vagas: 30
Local: Teresina (PI)
Coordenador: 
Desembargador Eladio Lecey

ATIVISMO JUDICIAL: 
LIMITES E POSSIBILIDADES
Carga horária: 16 horas/aula
Data: 18 e 19 de setembro de 2015
Inscrições: até 4 de setembro de 2015
Vagas: 30
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Coordenador: 
Desembargador Celso Limongi
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Em dois dias de 
palestras e trabalhos 
práticos no Espírito 
Santo, magistrados 
discutem os direitos 
dos consumidores

Curso destaca 
superendividamento

T ema muito atual 
em razão do au-
mento do consu-

mo e da oferta de crédito 
no Brasil, o superendivida-
mento foi um dos princi-
pais assuntos abordados 
durante o curso de atuali-
zação em Direito do Con-
sumidor, que aconteceu 
Vitória (ES), nos dias 24 e 
25 de abril.

A palestra de abertura 
ficou por conta da pro-
fessora gaúcha Cláudia 
Lima Marques. “Começa-
mos com chave de ouro, 
com a maior autoridade 
do assunto no Brasil”, 
destacou o coordenador 
do curso e secretário-ge-
ral da Escola Nacional da 
Magistratura (ENM), da 
AMB, Eladio Lecey.

Claudia falou sobre o 
tema “Diálogo das fontes 
como técnica de decisão 
judicial”, principalmen-
te para os denominados 

Luciana Salimen

as técnicas definidas para a 
análise de casos concretos. 

Para o diretor-presi-
dente da ENM, Cláudio 
dell’Orto, o curso concen-
trou informações de ex-
trema importância para o 
trabalho dos juízes. “O ob-
jetivo é o aprimoramento 
de técnicas para decisão 
judicial sobre conflitos de 
massa na área do direito 
do consumidor”, disse. 

A capacitação foi pro-
movida pela ENM, Brasil-
con, Escola da Magistra-
tura do Estado do Espírito 
Santo e Escola Superior da 
Magistratura do Espírito 
Santo, com apoio da Es-
cola Nacional dos Defen-
sores Públicos e Ministério 
Público do Espírito Santo.

Nos dias 24 e 25 de se-
tembro, Teresina (PI) rece-
berá a segunda edição do 
curso. As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas 
no site www.enm.org.br.  

“hard cases”, abordando 
o processo de atualização 
do Código de Defesa do 
Consumidor. Outro as-
sunto relevante e atual foi 
abordado pelo assessor da 
presidência da AMB An-
tônio Silveira Neto, que 
dissertou sobre o compro-
metimento da privacidade 
dos cidadãos em função 
da internet. 

O ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
Ricardo Villas Bôas Cueva 
também proferiu uma das 
conferências de destaque, 
sobre a responsabilidade ci-
vil nas relações de consumo. 
Além das palestras, os ma-
gistrados participaram de 
um trabalho em grupo, uti-
lizado para avaliação de de-
sempenho de acordo com 

Informa

A ENM realiza nos dias 11 e 12 de junho mais 
um curso de Media Training – Módulo Básico. Se-
rão oferecidas 12 vagas. O objetivo é que os magis-
trados possam melhorar o relacionamento com os 
meios de comunicação e atuar positivamente em 
momentos de crise. 

Os participantes serão treinados para entrevis-
tas a vários meios de comunicação – jornal im-

presso, TV e rádio. O coordenador do curso é o 
juiz Giordane Dourado. As dinâmicas em grupo 
abordam temas de interesse da magistratura e do 
Judiciário, como o novo CPC, a chamada “PEC da 
Bengala” e audiência de custódia. O treinamento 
será ministrado pela equipe da In Press e Oficina 
da Palavra. A primeira turma do Módulo Básico fez 
o curso em março.

Media training em Brasília

Temas tratados no curso ajudarão no cotidiano dos juízes
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