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ARTIGOS

Pela primeira vez, a ENM promoveu um curso de Justiça Restaurativa 
A formação ocorreu em julho em Brasília e reuniu juízes de 24 estados. 
Leia essa e outras notícias relacionadas à Escola das páginas 30 a 32. 

Estudo inédito encomendado pela AMB – 
intitulado “O Uso da Justiça e o Litígio no 
Brasil” – mostra que os setores público, 
financeiro e de telefonia são os que mais 
demandam o Judiciário. O levantamen-
to foi feito em 11 unidades da Federação. 
Diante do resultado, a entidade lançou o 
movimento nacional “Não deixe o Judiciário 
parar”, e, por meio de um placar eletrônico, 
já lançado em Brasília e em Porto Alegre, a 
AMB mostra que a cada cinco segundos um 
novo processo chega à Justiça. 

A exemplo de outros estados, os juízes do 
Amazonas enfrentam dificuldades para 
prestar o atendimento à sociedade. Nem 
a enchente do Rio Solimões fez com que a 
equipe da Comarca de Anori suspendesse 
os trabalhos. Em Novo Airão, desde que o 
fórum foi completamente incendiado, em 
2009, a Justiça funciona no conselho tu-
telar da cidade. Atualmente, o mato alto 
toma conta da antiga sede da unidade.

Há 30 anos, o então procurador do municí-
pio de Olinda (PE), José Viana Ulisses Filho, 
passou no concurso de juiz com o propósito 
de transformar a atividade judicante em sua 

profissão de fé. Agora, como o 
mais novo desembargador do 
Tribunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE), demonstra o 
mesmo entusiasmo e defende 
posições transformadoras. 
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Informa

A crise vivenciada pela sociedade brasileira não jus-
tifica a estagnação de ideias ou resignação. Na linha de 
uma agenda reativa, pautamos a presente edição do nos-
so boletim, mais uma vez, com a ênfase na valorização da 
magistratura. Grifamos a entrevista de José Viana Ulisses 
Filho, desembargador recém-empossado no Tribunal de 
Justiça de Pernambuco (TJPE).  Sua trajetória de lutas 
expressa o compromisso com os Direitos 
Humanos e revela a nossa pluralidade ao 
romper com a ortodoxia jurisdicional. 
Motivação e coragem não lhe faltam aos 
30 anos de carreira.

A Justiça Restaurativa avança na nossa 
pauta. Um encontro de capacitação, em 
Brasília, consolidou a mobilização interna 
para a implementação da Justiça Restau-
rativa nos estados. Os atos alusivos aos 10 
anos da Justiça Restaurativa no Brasil já iniciaram com um 
seminário internacional na cidade de Santos, no estado de 
São Paulo, e culminarão com a teleconferência do professor 
Howard Zehr, um dos fundadores teóricos da Justiça Res-
taurativa no mundo.

Novamente mostramos a dramática realidade do pri-
meiro grau. Desta vez, fomos ao estado do Amazonas, nas 
comarcas de Anori e Novo Airão, para mostrar a dura rea-
lidade de magistrados que jurisdicionam em precárias con-

dições de trabalho. Enchentes e incêndio do foro não impe-
dem a prestação jurisdicional que é garantida com imenso 
esforço pessoal.

Em agosto, a AMB lançou uma importante campanha 
contra o congestionamento judicial. O movimento nacio-
nal “Não Deixe o Judiciário Parar” foi lançado com uma iné-
dita pesquisa sobre o “Uso da Justiça e o Litígio no Brasil”.  

O estudo expõe a utilização abusiva do sis-
tema de Justiça por reduzidos segmentos: 
o Poder Público, o sistema financeiro e o 
setor de telefonia produzem considerável 
parcela dos mais de 100 milhões de pro-
cessos que tramitam na Justiça brasileira.  
A campanha atende ao objetivo da nossa 
entidade de contribuir com uma política 
nacional para dar celeridade ao Poder Judi-
ciário. Apresentamos proposta ao CNJ para 

criação de um núcleo de inteligência para estudar e apre-
sentar diagnóstico sobre o litígio no Brasil, como forma de 
atuar na gestão processual e sobretudo preventivamente.

Estas e outras matérias de grande relevância estão nas 
páginas deste boletim.

Boa leitura!
João Ricardo Costa
presidente da AMB

A campanha atende 
ao objetivo da nossa 

entidade de contribuir 
com uma política nacional 

para dar celeridade 
ao Poder Judiciário
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missos institucionais, pois 
não há necessidade de ela-
boração de planos de ges-
tão, nem sequer de presta-
ção de contas a respeito das 
medidas adotadas”.

A PEC 15/2012 
estabelece que a elei-
ção para o comando 
dos tribunais esta-
duais e TRFs ocorra 
por maioria absoluta 
e voto direto e secre-
to. O mandato dos 
eleitos será de dois 

anos, permitida uma recon-
dução. O procedimento 
não será aplicado no caso 
dos dirigentes do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
dos Tribunais Superiores 
e dos Tribunais Regionais 
Eleitorais (TREs). Nestas 
instituições, o processo vai 
continuar submetido a re-
gras fixadas nos respectivos 
regimentos internos.

Democracia 
no Poder Judiciário

de Oliveira, e pelo coor-
denador da Justiça Esta-
dual da entidade, Gervásio 
Santos. “Estamos rumo à 
democratização do Judici-
ário, buscando uma maior 
valorização do juiz 
do primeiro grau. A 
batalha continua e 
será árdua, mas com 
o apoio e união de 
todos alcançaremos 
uma mobilização 
ainda maior e a vitó-
ria final”, comemo-
rou Maria de Fátima. “O 
resultado é fruto do tra-
balho realizado pelos pre-
sidentes das associações, 
pelo nosso presidente João 
Ricardo, e pelo esforço de 
todos aqueles que com-
põem a atual gestão da 
AMB”, creditou Gervásio. 

O relator da proposta, 
senador Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES), afirmou, em 

“É mais uma etapa 
importante ven-
cida pela persis-

tência e mobilização da 
magistratura”. Com esta 
frase, o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, 
resumiu a vitória histórica 
para a magistratura na-
cional após a aprovação, 
por parte da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado, da Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 15/2012 – 
que prevê eleições diretas 
nos tribunais brasileiros. 
Agora, a matéria deve pas-
sar por discussão e vota-
ção no plenário da Casa, 
em dois turnos. 

A sessão, que aconte-
ceu no dia 19 de agosto, 
foi acompanhada pela 
presidente em exercício 
da AMB, Maria de Fátima 
dos Santos Gomes Muniz 

seu relatório, que a PEC é de 
fato adequada para alcan-
çar a democracia interna no 
Judiciário: “A realização de 
eleições diretas é uma as-
piração da imensa maioria 

dos magistrados. Essa maio-
ria deseja não apenas a elei-
ção para a escolha de seus 
dirigentes, mas também 
uma efetiva participação na 
construção de uma gestão 
democrática no Judiciário”. 
Ele ainda reforçou que, no 
modelo atual de eleição, 
pelo qual apenas os desem-
bargadores podem votar, 
“não são firmados compro-

Luciana Salimen

Luta da AMB pelas eleições diretas nos tribunais de Justiça teve avanço significativo 
em agosto, por meio da aprovação da PEC 15/2012 pela CCJ do Senado Federal

“É mais uma etapa importante 
vencida pela persistência e 

mobilização da magistratura”

João Ricardo Costa, 
presidente da AMB

Após a aprovação da proposta pela CCJ, lideranças da AMB se reuniram com o senador Ricardo Ferraço (terceiro da esquerda para a direita)
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votam nos presidentes dos 
tribunais, segundo dados de 
2013 do relatório Justiça em 
Números do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ).

Para mudar esta reali-
dade, a AMB encabeçou 
um movimento nacional 
com a campanha “Diretas 
Já nos Tribunais Brasilei-
ros”. Em março de 2014, 27 
associações filiadas à AMB 
protocolizaram requeri-
mentos pedindo alteração 
dos regimentos internos 
para que todos os juízes 
possam eleger os dirigen-
tes dos tribunais.  

Recentemente, o Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
Roraima (TJRR) tornou-se o 
primeiro tribunal estadual 
a aprovar eleições diretas, 
por meio da Resolução N° 
10, de 17 de junho de 2015. 
Na Justiça do Trabalho, os 
tribunais regionais do Rio 
Grande do Sul (TRT4), de 
São Paulo (TRT2), do Rio de 
Janeiro (TRT1) e do Espíri-
to Santo (TRT17) também 
ampliaram o colégio eleito-
ral que escolhe seus respec-
tivos dirigentes. Amparada 
nos resultados positivos e 
na legitimidade da causa, a 
AMB segue na luta pela de-
mocratização do Judiciário 
em todo o Brasil. 

“Os magistrados brasileiros 
têm essa responsabilida-
de de construir um serviço 
público condizente ao cida-
dão. Uma forma de permitir 
esse aprimoramento é o sis-
tema de eleições diretas. Se 
nós conduzimos as eleições 
no país, porque não temos 
a possibilidade de fazer isso 
na nossa casa?”, questionou.

Mendes Júnior também 
ressaltou a mudança que a 
participação direta de to-
dos os juízes nas eleições 

PEC 187/2012

Sobre o mesmo tema e 
resultado de intenso traba-
lho da AMB, foi instalada na 
Câmara dos Deputados, no 
dia 1º de julho, a comissão 
especial que analisa a PEC 
187/2012 – que também 
dispõe sobre eleições dire-
tas nos órgãos diretivos das 
Cortes. O trabalho está em 
fase de discussões e depois 
segue para o Plenário, onde 
são necessários dois turnos 
para a aprovação.

Na primeira audiência 
pública sobre a proposta, no 
dia 13 de agosto, João Ricar-
do Costa argumentou que 
não se trata de uma deman-
da corporativa, e sim de um 
pleito da sociedade brasileira, 
uma vez que a medida resul-
tará na melhoria da prestação 
jurisdicional. “Democratizem 
os tribunais, democratizem 
a Justiça brasileira, para que 
possamos prestar um melhor 
serviço à nossa sociedade. 
Estamos há muito tempo 
lutando para prestar um 
excelente serviço à nossa ci-
dadania, mas encontramos 
fortes obstáculos. Hoje, o 
maior deles é a concentração 
de poder nos tribunais, é falta 
de democratização”, afirmou.

Na audiência seguinte, 
no dia 20 de agosto, foi a 
vez de ouvir presidentes de 
associações estaduais de 
magistrados. Na oportuni-
dade, o vice-presidente da 
Associação dos Juízes do Rio 
Grande do Sul (Ajuris), Gil-
berto Schäfer, e o presidente 
da Associações dos Magis-
trados do Paraná (Amapar), 
Frederico Mendes Júnior, fa-
laram sobre a questão. 

Schäfer defendeu que 
a intenção dos magistra-
dos com as eleições diretas 
é buscar mais qualidade no 
atendimento ao cidadão. 

trará para toda a sociedade. 
“A eleição direta fará com 
que haja uma aproximação 
maior entre os membros do 
primeiro e segundo graus 
dos tribunais, porque eles 
terão que conversar sobre 
os assuntos que importam 
ao Poder Judiciário”, disse.

Trajetória de luta

No Brasil, do total de 
15.968 magistrados, apenas 
2.226 deles (menos de 14%) 

Mobilização na Câmara resultou na instalação de uma comissão especial para discutir as eleições diretas

“Estamos rumo à democratização do Judiciário, buscando uma 
maior valorização do juiz do primeiro grau. A batalha continua 
e será árdua, mas com o apoio e união de todos alcançaremos 
uma mobilização ainda maior e a vitória final”

Maria de Fátima dos Santos Gomes Muniz de Oliveira, 
presidente em exercício da AMB na ocasião

“O resultado (no Senado) é fruto do trabalho dos presidentes 
das associações, pelo nosso presidente João Ricardo, e pelo es-
forço de todos aqueles que compõem a atual gestão da AMB”

Gervásio Santos, 
coordenador da Justiça Estadual da AMB

“A realização de eleições diretas é uma aspiração da imensa 
maioria dos magistrados. Essa maioria deseja não apenas a 
eleição para a escolha de seus dirigentes, mas também uma 
efetiva participação na construção de uma gestão democrática 
no Judiciário”

Ricardo Ferraço, 
senador e relator da PEC 15/2012
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para o STF todo o acúmulo 
de experiência dos juízes de 
carreira, aqueles que come-
çaram lá na comarca do in-
terior do Estado”, destacou, 
durante audiência pública 
na comissão especial que 
analisa a proposta, no dia 2 
de julho. A AMB também 
defende que os ministros do 
Supremo cumpram manda-
to, como já ocorre em vários 
países europeus.

AMB se manifesta sobre duas 
propostas relacionadas aos ministros 

do Supremo Tribunal Federal

PECs 473 e 443 
na pauta

e do Distrito Federal e dos 
procuradores municipais e 
estaduais aos salários dos 
ministros STF – o teto do 
funcionalismo público.

A entidade avalia que a 
medida ignora as diferenças 
em relação à natureza, ao 
grau de responsabilidade e à 
complexidade de cada car-
go e que ainda viola o artigo 
39 da Constituição Federal, 
ao preceituar que sejam 
observados importantes 
requisitos e peculiaridades 
dos cargos para a fixação 

A AMB posicionou-se 
sobre as Propostas 
de Emenda à Cons-

tituição (PECs) 443/2009 e 
473/2001, ambas relaciona-
das aos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

A PEC 443, aprovada 
em primeiro turno pela 
Câmara dos Deputados no 
dia 5 de agosto, vincula em 
até 90,25% os salários dos 
membros da Advocacia-
-Geral da União (AGU), 
dos delegados das Polícias 
Federal e Civil dos estados 

dos padrões de vencimento 
e dos demais componentes 
do sistema remuneratório.

Já sobre a PEC 473, que 
se refere à escolha dos mi-
nistros do STF, João Ricardo 
Costa reforçou a posição da 
AMB em defesa da criação 
de mandatos para ministros 
e reserva de vagas para juízes 
de carreira na Suprema Cor-
te. “A proposta é extrema-
mente relevante porque leva 

Luciana Salimen

Representantes de entidades con-
trárias à redução da maioridade penal, 
entre elas a AMB, se reuniram no início 
de julho com o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), para se 
posicionarem contra as mudanças apro-
vadas pela Câmara dos Deputados. Ca-
lheiros disse que o Senado vai garantir 
o amplo debate sobre o tema.  

A PEC (171/93) aprovada pelos 
deputados, e que agora tramita no 
Senado, prevê redução da maiorida-
de nos casos de crimes hediondos – 
como estupro e latrocínio – e também 

para homicídio doloso e lesão corpo-
ral seguida de morte. “Esse é mais um 
retrocesso para a democracia brasilei-
ra. O sentimento de todos os operado-
res do sistema de infância e juventude 
é de indignação. Buscar a redução da 
maioridade penal como solução para 
diminuição da violência juvenil, sem o 
profundo e importante debate, é uma 
medida que trará intangíveis danos 
à sociedade”, disse o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, por meio 
de nota divulgada após a aprovação 
da proposta pela Câmara. 

Contra a redução

João Ricardo Costa 
na audiência pública que 
analisa a PEC 473/01

Posicionamento dos juízes
Um dos resultados obtidos pela Pesquisa AMB 2015 foi a opinião dos juízes brasileiros sobre a redução da maioridade penal: 49,6% dos entrevistados são 
contrários a diminuir a idade penal; 48,1% são favoráveis. Outro dado: 85,1% são favoráveis a aumentar o tempo de internação de adolescentes infratores. 
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tivas da magistratura, o 
Poder Judiciário brasileiro 
estaria sem suas garantias 
fundamentais: imparcia-
lidade e independência. 
Sem tais predicados não 
teríamos força institucional 
para processar casos de cor-
rupção da envergadura das 
operações como a Lava Jato 
e Zelotes”, alerta a entidade.  

AMB participa de reunião no CNJ sobre priorização do primeiro grau e divulga nota 
reafirmando o compromisso dos magistrados com a institucionalidade do país

Pela valorização 
e independência

vulgou no início de agosto 
nota pública na qual con-
voca os juízes brasileiros 
em defesa da independên-
cia da magistratura.

“No momento em que 
o país enfrenta um de 
seus maiores desafios no 
combate à corrupção, fir-
mamos o compromisso 
público junto à sociedade 

A AMB participou em 
agosto de reunião 
do Comitê Gestor 

da Rede de Governança 
de Priorização do Primeiro 
Grau de Jurisdição, no Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ). “Deixamos claro a 
necessidade de medidas 
efetivas de priorização do 
primeiro grau e a AMB 
tem feito seu papel nes-
te sentido. O presidente, 
João Ricardo, tem traba-
lhado fortemente pela va-
lorização do primeiro grau 
e ela passa necessaria-
mente pela redistribuição 
e equalização da força de 
trabalho nos tribunais”, in-
formou o coordenador da 
Justiça Estadual da AMB, 
Gervásio dos Santos, re-
presentante da entidade 
no comitê.

Em outra iniciativa pela 
valorização da magistra-
tura, e diante da crise po-
lítica-institucional que o 
Brasil atravessa, a AMB di-

brasileira pelas prerrogati-
vas de independência dos 
magistrados na condução 
do devido processo legal”, 
diz o texto. 

A nota informa que 
“os juízes brasileiros estão 
mobilizados para assegu-
rar a manutenção da ins-
titucionalidade no país”. 
“Não fossem as prerroga-

Tatiana Damasceno

A AMB protocolizou, no início de agosto, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5.361) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Lei Comple-
mentar (LC) 151, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A lei – que determina a transformação do dinheiro de depósitos judiciais em receita 
do Executivo – foi publicada com alguns vetos, mas mantém a transferência de 70% do dinheiro dos depósitos judiciais e administrativos para a 
União, estados e municípios. Os outros 30% serão destinados a um fundo de provisionamento para custear litígios judiciais.

De acordo com a AMB, a lei é inconstitucional porque não garante a devolução imediata para o jurisdicionado/administrado, assim que o juiz de-
terminar. “Como se pode depreender, a lei impugnada promove uma ingerência indevida no Poder Judiciário ao diminuir a eficácia de suas decisões, 
na medida em que, quando algum juiz determinar à instituição financeira — onde tiver sido realizado o depósito judicial — que promova o seu 
levantamento imediato, tal decisão ficará condicionada à existência de valores no Fundo previsto na referida lei”, diz trecho do documento.

A iniciativa da AMB recebeu o apoio do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça (CPPTJB), que divulgou nota 
ressaltando a importância da ação.  

Lei inconstitucional 

AMB defende medidas concretas para valorizar o 1º grau durante reunião do comitê gestor do CNJ
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Entidades 
lutam por 
melhorias no 
subsídio e 
na Justiça de 
Primeiro Grau 

Ações 
conjuntas

dos subsídios da magistra-
tura recomponha as perdas 
inflacionárias acumuladas. 

As entidades nacionais 
da magistratura também 
encaminharam ao mi-
nistro Ricardo Lewando-
wski, presidente do STF e 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), pedido de 
providências solicitando a 
revisão parcial das Reso-
luções 194, 195 e 198 do 
Conselho – relativas a me-
didas para valorização da 
primeira instância. 

Com posição favorável 
às audiências de custódia, 
a AMB tem acompanha-
do a ampliação da medi-
da pelo Judiciário. No dia 
7 de agosto, o presidente 
da entidade, João Ricardo 
Costa, esteve em Manaus, 
que aderiu ao projeto de-
senvolvido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 
Em maio, Costa acompa-
nhou a adesão feita pelo 
Tribunal de Justiça do Es-
pírito Santo (TJES). 

Presente nos dois even-
tos, o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 

Em sessão administra-
tiva realizada no início 
de agosto, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) apro-
vou a proposta que prevê 
reajuste de 16,38% no sub-
sídio dos ministros da Cor-
te, que passaria, em janeiro 
de 2016, para R$ 39.293,38. 
Antes da aprovação do tex-
to pelos ministros, a AMB 
protocolizou junto ao STF 
ação conjunta com Ana-
matra e Ajufe apontando 
a necessidade de reajuste 
de 23,08%, para que o valor 

Em outra ação, a AMB 
enviou ofício ao ministro 
Lewandowski, em conjun-
to com a Anamatra, com o 
objetivo de prestar esclare-
cimentos sobre reportagem 
publicada no site da Secio-
nal paulista da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB/
SP), em que a entidade su-
gere alterações e acréscimos 
ao anteprojeto do Estatuto 
da Magistratura. O docu-
mento informa que tais su-
gestões causaram descon-
forto na classe.

Tatiana Damasceno

Márcia Delgado

Apoio a audiências de custódia

e do CNJ, ministro Ricardo 
Lewandowski, destacou a 
importância do projeto. 
“Nós prendemos muito 
e prendemos mal. Temos 

cerca de 600 mil presos no 
Brasil e o pior de tudo é que 
40% são presos provisórios, 
ou seja, são 240 mil pessoas 
encarceradas nesse nosso 

país em flagrante ofensa ao 
princípio da presunção de 
inocência”, explicou.

Em entrevista recente, 
o especialista em Direitos 
Humanos da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
Juan Méndez pediu res-
posta urgente das autori-
dades federais e estaduais 
brasileiras à questão da su-
perlotação das prisões no 
país. Como medidas pre-
ventivas à tortura, Méndez 
destacou as audiências de 
custódia e recomendou 
sua expansão e redesenho 
no Brasil.

Lewandowski acompanha implantação das audiências pelo país
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AGENDA 

Ao cumprir os com-
promissos nos esta-
dos, o presidente da 

AMB, João Ricardo Costa, 
tem sempre reservado um 
tempo na sua agenda para 
atualizar os magistrados so-
bre os projetos que trami-
tam no Congresso Nacional 
de interesse da categoria, 
como o Adicional por Tem-
po de Serviço (ATS), a Lo-
man, as eleições diretas dos 
tribunais, entre outros. Nos 

Renata Brandão

Em encontros com os magistrados 
em Fortaleza, Rio Branco e 
Manaus, o presidente da AMB 
relata o trabalho feito pela 
entidade no Congresso Nacional

Compromissos 
nos estados

Manaus

Na sede da Escola Superior da Magis-
tratura do Amazonas (Esmam), no dia 7 
de agosto, João Ricardo também relatou 
os projetos que tramitam no Congresso 
Nacional e, ainda, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 443/09, aprovada 
no dia 5 de agosto pela Câmara dos De-
putados. Na ocasião, ele informou sobre o 
lançamento do estudo “O Uso da Justiça 
e o Litígio no Brasil”,  divulgado  no dia 
11 de agosto. Participaram do encontro o 
presidente da Associação dos Magistrados 
do Amazonas (Amazon), Cássio Santos, o 
desembargador do Tribunal de Justiça do 
Amazonas (TJAM) Flávio Pascarelli, entre 
outros magistrados. 

dias 14 e 15 de julho, ele se 
reuniu com os juízes cearen-
ses e foi recebido pela presi-
dente do Tribunal de Justiça 
do Ceará (TJCE), desembar-
gadora Iracema Vale.

Participaram do encon-
tro o presidente da Asso-
ciação Cearense de Ma-
gistrados (ACM), Antônio 
Araújo, o vice-presidente 
de Direitos Humanos da 
AMB, Ricardo Barreto, en-
tre outros magistrados.

Rio Branco

Em Rio Branco, o primeiro compromisso 
da agenda do presidente da AMB, João Ri-
cardo Costa, foi com o governador, Tião Viana 
(PT-AC), no dia 27 de julho, na sede do go-
verno. Na pauta do encontro, foram discutidos 
alguns assuntos de interesse da magistratura 
acreana e nacional.

Na ocasião, João Ricardo, que estava 
acompanhado do presidente da Associação de 
Magistrados do Acre (Asmac), Giordano Dou-
rado, e de um grupo de magistrados, ressaltou 
o bom relacionamento entre os magistrados 
acreanos e o governo do Estado. 

O governador do Acre elogiou o trabalho 
desenvolvido pelos magistrados. “Nossos ju-
ízes são de grande respeito, símbolos de re-
ferência e credibilidade. Não deve haver uma 
disputa de poderes no país”, disse Tião Viana.

Os magistrados se reuniram também com 
a corregedora do Tribunal de Justiça do Acre 
(TJAC), Regina Ferrari, na Câmara Cível. Ela 
falou da satisfação de receber o presidente 
da AMB. “É uma grande honra tê-lo aqui, pois 
fortalece as nossas lutas em prol dos nossos 
interesses da magistratura. Estamos empe-
nhados, compromissados e parceiros nessa 
luta, que é de todos nós”, afirmou.

João Ricardo e os magistrados acreanos 
se encontraram com os senadores Sérgio Pe-
tecão (PSD-AC) e Gladson Cameli (PP-AC), 
no Palácio da Justiça. Eles conversaram so-
bre os projetos que tramitam no Congresso 
como o ATS, a recomposição dos subsídios, 
entre outros. No fim do dia, o presidente da 
AMB participou de um bate-papo com um 
grupo de magistrados. 

João Ricardo conversa com 
os magistrados acreanos

Na Esmam, magistrados 
amazonenses se atualizam 

sobre os projetos que 
tramitam no Congresso Nacional

Magistrados são recebidos pela presidente do TJCE, Iracema Vale 
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APOSENTADOS

vamos fazer uma exposição 
da nossa luta, que vem des-
de 2006”, disse Gervásio.

A causa ganhou o apoio 
da deputada Carmen Za-
notto (PPS-SC). “A PEC 555 
é desejo de todos nós que 
contribuímos a vida toda. 
Hoje temos uma espécie de 
bitributação. Coloco-me à 
disposição para aprimorar 
este debate”.

O resultado positivo da 
reunião foi ressaltado pela 
vice-presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho de 
Santa Catarina (TRT-SC), Vi-
viane Colucci. “Toda medida 
que visa o congraçamento 
fortalece as associações e a 
Justiça. Vejo que a pauta dos 
aposentados é extremamen-
te importante, porque a va-
lorização deles repercute na 
valorização da própria car-
reira”, considerou.

Também participaram 
das discussões os presiden-
tes da AMC, Odson Cardoso 
Filho, e da Ajufesc, Nelson 
Ribeiro Alves, a vice-presi-
dente da Amatra 12, Andrea 
Cristina de Souza Haus Bun, 
o diretor-tesoureiro da AMB, 
Emanuel Bonfim, e Alexan-
dre Abreu, secretário-geral 
adjunto da entidade.

AMB luta pela aprovação de projetos e princípios que garantam a paridade entre ativos e inativos

Igualdade de direitos 

a defesa de princípios para 
a nova Loman. “Criamos 
um conceito de paridade 
no sentido de não admitir 
nenhuma verba remunera-
tória que não seja extensiva 
aos aposentados e pensio-
nistas. Outro critério é a 
questão da simetria com 
outras carreiras”, explicou.

Sobre as lutas no Con-
gresso, o presidente da AMB 
ratificou que a associação 
segue mobilizada pela apro-

A AMB está participan-
do de reuniões pelo 
Brasil na luta pela 

aprovação da PEC 555, que 
acaba com a contribuição 
previdenciária dos servidores 
aposentados e pensionistas. 
No dia 11 de setembro, a 
Amatra 12 foi sede de encon-
tro em Florianópolis. O pre-
sidente da associação, João 
Ricardo Costa, diretores, li-
deranças da magistratura de 
Santa Catarina e aposenta-
dos discutiram os caminhos 
traçados até o momento e 
linhas de atuação em busca 
da paridade.

O presidente da Amatra 
12 e assessor da presidência 
da AMB, José Carlos Kulzer, 
ressaltou que a reunião é 
uma oportunidade de inte-
gração entre os magistrados. 
“Há um fosso muito gran-
de entre a remuneração de 
aposentados e ativos, e es-
tamos focados para reverter 
esta realidade”, afirmou. 

João Ricardo disse que a 
associação vem desenvol-
vendo um intenso trabalho 
para garantir a paridade na 
carreira da magistratura, 
com o revigoramento da 
Coordenadoria de Apo-
sentados e também com 

vação da PEC 63 – que be-
neficia tanto ativos quanto 
inativos ao restabelecer o 
ATS – e da PEC 555, que vem 
sendo trabalhada pelo coor-
denador da Justiça Estadual 
da AMB, Gervásio Santos, 
juntamente com represen-
tantes de cerca de 50 entida-
des. “Haverá uma mobiliza-
ção nacional (prevista para 
novembro) pela PEC 555. Es-
peramos reunir em torno de 
300 pessoas no Congresso e 

Luciana Salimen

Em defesa da PEC 555
O coordenador-adjunto da Coordenadoria dos Aposen-

tados da AMB, Irio Grolli, participou de uma reunião no dia 
9 de julho, na sede da Anamatra, com o objetivo de unir 
esforços pela aprovação da PEC 555/06, que já foi aprovada 
pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, a proposta 
aguarda votação  no plenário da Câmara dos Deputados.

“Pelo número de participantes da frente, é possível per-
ceber que a pressão é grande e, por isso, devemos continuar 
lutando”, disse Irio Grolli.

 Participaram do encontro o autor da proposta, o ex-
-deputado Carlos Mota, além de representantes das se-
guintes entidades: Associação dos Juízes Federais (Ajufe), 
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Fede-
ral (ANFIP), Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), Movimento dos Servidores Públicos Apo-
sentados e Pensionistas (MOSAP),  Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT),  Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR),  Fórum Nacional Perma-
nente das Carreiras Típicas de Estado (FONACATE) e Associa-
ção dos Procuradores da Previdência Social (ANPREV). 

José Carlos Kulzer dá boas-vindas 
aos convidados, na Amatra 12

João Ricardo Costa fala do trabalho da AMB 
pela paridade entre ativos e inativos

Gervásio Santos explica a atuação em 
busca da aprovação da PEC 555Fo
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nha, justamente no momento 
em que o magistrado há de 
festejar os anos de inteira e 
dedicação à causa da Justiça.

A crescente dissintonia en-
tre a remuneração dos magis-
trados ainda em exercício e os 
jubilados ameaça o surgimen-
to de um abismo entre uns e 
outros, situação extremamen-
te prejudicial à unidade da 
magistratura, com prejuízos a 
ativos e inativos.

No que diz respeito às apo-
sentadorias, sabe-se que as re-
formas constitucionais de 1998, 
2003 e 2005 importaram em 
redução dos proventos da apo-
sentadoria, especialmente para 
os magistrados que ingressa-
ram na carreira a partir de 2005, 
inclusive com submissão dos 
proventos da aposentadoria ao 
teto do regime geral e sistema 
de previdência complementar 
importando em enfraquecimen-
to das referidas garantias.

A par disso, há verbas pagas 
exclusivamente aos magistra-
dos da ativa, que ressaltam as 
diferenças remuneratórias entre 
ativos e inativos, dentre as quais 

A Associação dos Magis-
trados Brasileiros, dando 
continuidade ao histó-

rico trabalho em defesa das 
prerrogativas da magistratura, 
notadamente das previstas no 
art. 95, inciso I da Constituição 
Federal, que asseguram aos 
membros do Poder Judiciário 
garantias da inamovibilidade, 
vitaliciedade e irredutibilidade 
de vencimentos, as duas últi-
mas extensivas à inatividade, 
constituiu a “Comissão pela 
Paridade”. Ela é composta por  
membros aposentados e em 
atividade, que se soma à atua-
ção da Coordenadoria de Apo-
sentados, para tratar de temas 
específicos de interesse dos ina-
tivos, especialmente  questões 
de natureza remuneratória.

Não seria razoável imagi-
nar que as referidas garantias 
pudessem ser interpretadas 
de forma não harmônica e iso-
lada, porque estão intrinsica-
mente ligadas umas às outras 
e à própria natureza de função 
de estado exercida pela ma-
gistratura. A vitaliciedade e a 
irredutibilidade salarial man-
têm íntima relação entre si e 
são prerrogativas dos mem-
bros da carreira, independen-
te de estarem ativos ou ina-
tivos, repercutindo sobre os 
proventos de aposentadoria 
percebidos por magistrados 
e sobre as pensões pagas a 
seus dependentes.

Neste quadro, a referida 
Comissão foi formada ante à 
clareza do dissabor decorrente 
da jubilação com a perda re-
muneratória que lhe acompa-

COMISSÃO PELA PARIDADE*

DIREITO DA 
MAGISTRATURA

o auxílio-moradia. Quanto a 
este, a AMB busca a extensão 
aos inativos na Ação Originária 
nº 1.946 em curso no Supremo 
Tribunal Federal (STF). A propó-
sito, aos autos da referida ação 
judicial foi agregado parecer 
subscrito pelo jurista André 
Ramos Tavares, que analisou 
exaustivamente a questão, con-
cluindo pelo reconhecimento da 
“especial condição de com-
pensação financeira derivada 
diretamente do status cons-
titucional de magistrado” ao 
auxílio-moradia, cuja percep-
ção independe de qualquer 
padrão específico de desem-
penho, pelo que haverá de ser 
estendido aos inativos.

No âmbito legislativo, 
quanto à PEC nº 63/2013, 
que versa sobre o restabeleci-
mento do ATS, em tramitação 
no Senado Federal, estuda-se 
a apresentação de emenda 
substitutiva para conversão 
gradativa do valor do auxílio-
-moradia em ATS, garantindo 
a incorporação desse valor 
aos proventos de aposenta-
doria, já que o benefício foi 

concedido por uma liminar em 
ação judicial, que ainda preci-
sa ser confirmada pelo STF.

Outra vertente de atu-
ação em curso consiste na 
luta pela aprovação da PEC 
nº 555/2006, cujo escopo é 
o de desonerar os jubilados 
do pagamento da contribui-
ção previdenciária. 

A Comissão pela Paridade 
tem como propósito intensi-
ficar essa linha de atuação 
e estudo, debate e encami-
nhamento de medidas diver-
sas para garantir verdadeira 
igualdade das condições re-
muneratórias para os aposen-
tados em relação aos mem-
bros ativos do Poder Judiciário 
e restaurar a efetividade das 
garantias constitucionais ine-
rentes à magistratura.

 
*Antônio Carlos 

Chedid, Antônio Pimenta 
Gonçalves, Jocelaine 

Teixeira e José Nilo 
Ribeiro Filho - integrantes 

da Comissão pela 
Paridade da AMB
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que, apesar do fato de que os 
juízes brasileiros estejam dentre 
os mais produtivos do mundo, 
a litigância de grandes institui-
ções públicas e privadas era o 
que mais danos estava causan-
do ao jurisdicionado e ao Judici-
ário em face do uso predatório 
da Justiça e o desprezo aos di-
reitos básicos do cidadão.

A partir daí, a AMB pas-
sou a discutir a criação de um 
instrumento que permitisse a 
visualização de forma ampliada 
dos litígios e a elaboração de 
um diagnóstico que propiciasse 
a proposta de soluções e que 
interrompesse o uso abusivo do 
sistema judicial.

Como resultado dessa ini-
ciativa, surgiu o relatório intitula-
do “O Uso da Justiça e o Litígio 
no Brasil”, publicado em 11 de 
agosto de 2015 e coordenado 
pelo vice-presidente Institucio-
nal da AMB, Sérgio Luiz Junkes 
(juiz de Direito, SC), e da cien-
tista política e professora Maria 
Tereza Sadek. Foram recolhidos 
dados em tribunais de 11 uni-
dades da Federação de todas as 
regiões do país (Bahia, Distrito 

Federal, Espírito Santo, Mato 
Grosso do Sul, Paraíba, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Rondônia, São 
Paulo e Sergipe) e tabuladas 
informações relativas às ações 
em tramitação no primeiro e 
no segundo graus e nas turmas 
recursais dos juizados especiais.

O estudo revelou a alta 
concentração de ações judiciais 
protagonizadas por  número 
limitado de atores nos polos 
ativo ou passivo: do poder 
público, órgãos dos âmbitos 
municipal, estadual e federal; 
do setor econômico-financeiro, 
instituições de crédito, finan-
ciamento e investimento; e do 
setor de serviços, empresas de 
telefonia e comunicações.

Os dados coletados abran-
gem o período de 2010 a 2013 
e apontam que esse número 
reduzido de litigantes é respon-
sável por mais da metade do 
total de processos em tramita-
ção nos Judiciários estaduais 
pesquisados e que tal anor-
malidade prejudica o acesso à 
Justiça e a igualdade de trata-
mento no processo.

A partir desse levantamen-
to, a AMB propôs ao Conselho 
Nacional de Justiça a criação 
do Núcleo de Inteligência e 
Monitoramento de Demandas 
de Massa no Poder Judiciário 
e a instalação de centros de 
inteligência e monitoramento 
em todos os tribunais do país, 
coordenados pelo próprio 
CNJ, no intuito de propor so-
luções ao quadro de litigiosi-
dade excessiva e de definir as 
suas prioridades.

As alternativas serão obti-
das a partir da criatividade dos 
tribunais e de seus juízes e po-
derão implicar na utilização de 
estratégias como a adoção de 
mutirões de mediação e conci-
liação, a realização de audiên-
cias preliminares de conciliação 
inclusive no âmbito dos centros 
Judiciários de solução de con-
flitos e cidadania, a implemen-
tação dos incidentes de resolu-
ção de demandas repetitivas, 
a disseminação de audiências 
públicas para um processo par-
ticipativo de autocomposição 
de macroconflitos (na proposta 
do professor José Isaac Pilati, 
UFSC), a instituição de divisões 
de tramitação remota com o 
manejo de ferramentas tecno-
lógicas a potencializar a capa-
cidade de trabalho de magistra-
dos e servidores, e a arbitragem 
no setor público, entre outras 
possibilidades e mecanismos de 
gestão e administração judicial.

*Desembargador e 
presidente do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina 

(TJSC)

A sociedade brasileira 
clama por um siste-
ma judicial impar-

cial e eficiente, que contemple 
decisões rápidas, efetivas, jus-
tas, previsíveis e seguras. Contu-
do, há prejuízo à imparcialidade 
e à igualdade se um reduzido 
grupo de litigantes contumazes, 
de grande porte econômico ou 
acentuado potencial político-
-institucional, monopoliza ex-
pressivo espaço da estrutura 
do Judiciário. As decisões não 
são rápidas se os magistra-
dos deparam-se com gargalos 
derivados de macroconflitos e 
acúmulo insuportável de lití-
gios. Não há previsibilidade de 
tempo e julgamento em prazo 
razoável das demais ações pul-
verizadas se o sistema judicial 
é incompatível com os novos 
conflitos de massa. 

Segundo dados do CNJ no 
Relatório Justiça em Números 
2014, tramitavam no país no 
período, nos diversos ramos do 
Judiciário, aproximadamente 
95 milhões de processos, dos 
quais 81% encontravam-se nos 
órgãos das Justiças estaduais, 
que abrigam 69% dos magis-
trados do país.

O presidente da AMB, João 
Ricardo dos Santos Costa (juiz 
de Direito, RS), atento aos de-
safios da magistratura e à 
realidade da Justiça nacional, 
em 2014, já reconhecia que a 
morosidade na tramitação das 
ações judiciais era o principal 
motivo de queixa da população 
e a grande responsável pela 
imagem negativa suportada 
pelo Poder Judiciário. Asseverou 

OPINIÃO

O uso predatório da Justiça 
estadual e o relatório da AMB

Nelson Juliano Schaefer Martins*
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conflitos em processos que chegam à Justiça a todo 
o momento”, afirmou o presidente da AMB, João 
Ricardo Costa, no evento. 

A estimativa da entidade é de que existem 
atualmente cerca de 105 milhões de processos na 
Justiça. Desses, mais de 42 milhões não deveriam 
estar lá e poderiam ser resolvidos pelos órgãos e 
empresas competentes, como as agências regulado-

deral), sistema financeiro e instituições 
de crédito, seguidos pelo setor de telefo-
nia e comunicações. Dando seguimento 
à pesquisa, a entidade lançou no dia 11 
de agosto, em Brasília, o movimento na-
cional “Não Deixe o Judiciário Parar”. 

“Muitos afirmam que o Judiciário 
é moroso e pouco eficiente, mas nem 
todos conhecem os motivos e os se-
tores responsáveis por congestionar 
a Justiça. Hoje, ela é ocupada por um 
grande número de ações repetitivas 
de um pequeno grupo de litigan-
tes, que afetam o equilíbrio entre o 
desempenho do juiz e o volume de 
demandas. São setores específicos 
que, muitas vezes, desrespeitam leis 
e direitos e transformam milhares de 

A AMB apresentou um levanta-
mento inédito que revela como 
a Justiça vem sendo utilizada 

por importantes setores do país e os 
principais responsáveis pelas deman-
das judiciais entre os 100 maiores 
litigantes. Realizado em 11 unidades 
da Federação (Bahia, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 
Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Pau-
lo e Sergipe), o estudo “O Uso da Justiça 
e o Litígio no Brasil” mostrou uma alta 
concentração de processos apresenta-
dos por um número reduzido de atores 
– os dados abrangem os anos de 2010 
até 2013. No topo do ranking estão o 
poder público (municipal, estadual e fe-

Tatiana Damasceno e Luciana Salimen

a cada cinco segundos
Um processoUm processoUm processoUm processoUm processoUm processoUm processo

AMB lança pesquisa inédita e movimento para mostrar 
à sociedade quais os setores que mais congestionam 
o Poder Judiciário. Das 105 milhões de ações em 
tramitação, 42 milhões não deveriam estar na Justiça

Lançamento foi prestigiado por várias autoridades
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Placar da Justiça

Brasília foi a primeira cidade a 
receber o Placar da Justiça, que faz 
parte do movimento “Não Deixe 
o Judiciário Parar”. Instalado du-
rante um dia inteiro em frente ao 
Tribunal de Justiça do Distrito Fe-
deral e Territórios (TJDFT), no dia 9 
de setembro, os dados chamaram 
a atenção de quem passava pelo 
local e também da imprensa, que 
compareceu em grande número 
para divulgar a ação idealizada 
pela entidade. No dia 17, foi a vez 
dos gaúchos conhecerem a rea-
lidade do Judiciário brasileiro. O 
placar itinerante foi colocado em 
frente ao Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (TJRS) e tam-
bém contou com ampla cobertu-
ra da imprensa local. O contador 
digital percorrerá outros estados 
que aparecem na pesquisa.

Projeto científico

A cientista política e pes-
quisadora responsável pela co-
ordenação científica do projeto, 
Maria Tereza Sadek, ressaltou 
a originalidade do trabalho. 
“Fizemos um trabalho absolu-
tamente original e chegamos 
a resultados surpreendentes. 
Os maiores litigantes ocupam 
um espaço muito grande no 
Judiciário, mas, dentre eles, um 
número muito reduzido ocupa 
a metade dos processos nos tri-
bunais”, disse.

O vice-presidente Institucio-
nal da AMB e coordenador do 
projeto, Sérgio Junkes, destacou 
os desafios de se trabalhar com 
os dados de 11 tribunais bra-
sileiros e que a entidade quer 
avançar para a mudança da 
realidade de congestionamen-
to da Justiça brasileira. “Este 
evento não se esgota neste 
lançamento, queremos avan-
çar ainda mais, queremos que 
este quadro mude. Não que-
remos trazer apenas os da-
dos, queremos mudar essa re-
alidade, com engajamento da 
sociedade e de todos. Vamos 
caminhar porque o Judiciário 
não pode parar”, afirmou.

Para o vice-presidente de 
Comunicação da AMB, Gil 
Guerra, a campanha aponta 
um novo olhar para o número 

ras.  Mais do que apresentar 
um quadro da concentração 
dos processos por parte de 
poucos, o objetivo da AMB 
com a pesquisa sobre o uso da 
Justiça pelos maiores deman-
dantes e demandados é apon-
tar soluções para melhorar o 
sistema judicial brasileiro.

“A AMB acredita que a Jus-
tiça precisa continuar sendo um 
dos mais importantes caminhos 
para garantir os direitos de toda 
a sociedade. Nós vamos propor 
e desenvolver ações junto aos 
setores que mais têm ocupado 
a Justiça para que possamos 
descongestionar o Judiciário”, 
revelou Costa.

O presidente da AMB apre-
sentou ainda, durante o lança-
mento em Brasília, a plataforma 
digital do movimento “Não Dei-
xe o Judiciário Parar”.  “O pla-
car da Justiça será um contador 
eletrônico que vai contabilizar, 
em tempo real, uma estimati-
va sobre o número de proces-
sos que entram no Judiciário e 
quantos não deveriam estar lá 
se o poder público, os setores e 
as empresas de serviços regu-
lados cumprissem a legislação 
e garantissem os direitos dos 
cidadãos”, explicou. A meto-
dologia desenvolvida pela AMB 
estima que, no Brasil, a cada 
cinco segundos, um novo pro-
cesso chega ao Judiciário. 

expressivo de processos que 
tramitam nos tribunais. “Re-
presenta uma alternativa, uma 
nova perspectiva para um pro-
blema antigo, com a real pos-
sibilidade de contribuir para a 
solução do congestionamento 
da atividade judicante”, disse.

O evento contou com a 
participação de diversas auto-
ridades do Judiciário, entre elas, 
os ministros do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Luis Felipe 
Salomão, Paulo de Tarso San-
severino, Herman Benjamin; a 
ministra do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) Delaíde Miranda 
Arantes; o secretário-geral do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), Fabrício Bittencourt da 
Cruz; o juiz auxiliar da presi-
dência do CNJ, André Gomma 
de Azevedo; e o senador Dário 
Berger (PMDB-SC).

Depoimentos 

“A campanha da AMB é calcada numa pesquisa científica muito 
séria, que conseguiu estabelecer e diagnosticar os principais motivos 
[dos processos]. Qualquer solução que se deve buscar deve partir 
de um diagnóstico correto, que permite uma consciência de toda a 
sociedade a respeito desse problema”

Paulo de Tarso Sanseverino, ministro do STJ

 “Essa campanha é extremamente importante e demostra a pre-
ocupação da entidade nacional com a quantidade de processos que 
o Judiciário recebe. Isso revela a preocupação com a prestação juris-
dicional e em atender ao cidadão como ele merece. Mais uma vez, a 
atual gestão está de parabéns com essa campanha”

Mozart Valadares, ex-presidente da AMB

“Eu valorizo muito a campanha e acho que a AMB está no ca-
minho certo de apontar essas mazelas. Demandas repetitivas, no 
fundo, são violações repetitivas, cometidas por empresas e pessoas. 
Essa radiografia que a AMB está fazendo daquilo que é chamado de 
macrojurisdição é ultrainteressante para encontrar caminhos e solu-
ções para o povo brasileiro” 

Nelson Calandra, ex-presidente da AMB

O Placar da Justiça será lançado em vários 

estados. Confira a agenda:
Brasília - 9 de setembro

Rio Grande do Sul - 17 de setembro 

São Paulo - 29 de setembro 

Bahia - 20 de outubro 

Rio de Janeiro - 23 de outubro

Santa Catarina - 6 de novembro  

Paraíba - 9 de novembro  

Sergipe - 16 de novembro  
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de secretaria e dois 
oficiais de Justiça, e 
não tem segurança. 
Diariamente, cer-
ca de 20 pessoas 
passam pelo local. 
Mesmo alagado, o 
fórum não parou o 
serviço. “Nunca ti-
nha visto o nosso fó-
rum alagado, apesar 
disso continuamos 
nosso trabalho, em 
cima de marombas. 
Cumprimos nossos 
mandados andando 
por cima de pontes, 
de canoa, para que 
a Justiça não parasse. 
A nossa juíza Bárba-
ra foi uma guerreira, 
continuou na co-
marca atendendo a 
população e despa-
chando os processos, 
por meio da internet, 
que utilizava do seu 
celular. Não tinha 
sol e nem chuva que 

fizessem ela parar de tra-
balhar”, elogia o oficial de 
Justiça Flávio Bastos.

Para o morador Thiago 
Santos, o período da cheia 
foi muito difícil para a po-
pulação. “Tivemos muita 
dificuldade para procu-
rar a Justiça. Vi mães car-
regando o filho no colo, 
caindo da ponte, foi uma 
situação de calamidade. 
Mesmo assim, a juíza não 
deixou de nos atender”. 

Nem mesmo a cheia do 
Rio Solimões, ocorrida 
entre maio e junho, 
impediu o atendimento 
no fórum da comarca 
de Anori, no Amazonas

Trabalho sobre marombas 
e com galochas

de Anori, Elisilvia 
Marinho. 

Magistrada há 
oito anos e des-
de janeiro traba-
lhando na cidade, Bárbara 
conta que ficou impressio-
nada com o que viu. “Foi 
uma surpresa para todos 
e estamos tomando provi-
dências para que isso não 
ocorra mais. A maior difi-
culdade não foi só com a 
paralisação das audiências 
durante quase dois meses, 
porque o atendimento 
a gente ainda procurava 
fazer, mas a situação do 
sistema interno que teve 

A enchente do Rio So-
limões pegou os fre-
quentadores do fó-

rum da comarca de Anori, 
município que fica a 234 Km 
de Manaus, de surpresa. Pela 
primeira vez, a água invadiu 
o local entre os meses de 
maio e junho. A força-ta-
refa para cumprir a pauta 
de audiências contou com 
a colaboração de todos os 
servidores. Para não pre-
judicar o atendimento, a 
juíza Bárbara Folhadela, 
responsável pela comar-
ca, determinou que fos-
sem colocados assoalhos 
de madeiras suspensos, 
conhecidos como ma-
rombas, para não estra-
gar os móveis, os equipa-
mentos e não suspender 
o trabalho.  

Como a cheia tomou 
conta de Anori, quase 90% 
da cidade ficou coberta de 
água, os funcionários usa-
vam galochas e os usuários 
também eram obrigados a 
conviver com o mau chei-
ro da água e até com a pre-
sença de peixes, piolhos 
de cobra e sapos. Algumas 
pessoas ficaram doentes. 
“Não deixamos de fazer 
nosso serviço, mesmo com 
as dificuldades e sofren-
do, sem banheiro. O odor 
da água era muito forte e 
muita gente passava mal”, 
diz a diretora da secretaria 
da vara única da comarca 

que ser desligado porque 
a antena ficou debaixo 
d’agua. O pessoal da in-
formática solicitou que 
desligássemos o sistema 
em razão do aparelho do 
Projudi para não correr o 
risco de queimar”, relata a 
juíza, que andava mais de 
500 metros na ponte para 
chegar até o fórum. 

A comarca é pequena, 
conta com cerca de 700 
processos, uma diretora 

Renata Brandão

Juíza Bárbara 
Folhadela e 

funcionários 
trabalharam 
em cima das 
marombas e 

com galochas
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Desde que o fórum foi 
incendiado em 2009, Justiça 
funciona em duas salas 
dentro do conselho tutelar 

Em Novo Airão, 
falta infraestrutura
Renata Brandão

sede do fórum incendiado. 
É possível ver apenas uma 
coluna do que sobrou da 
explosão. O gabinete do 
juiz Anézio Pinheiro, titu-
lar da comarca na época, 
foi o menos atingido pelas 
chamas que destruiu cerca 
de 1.500 processos.  

A restauração dos pro-
cessos que foram quei-
mados é um dos maio-
res problemas para o 
atual magistrado respon-
sável pela comarca. Celso 
de Paula conta que ainda 
existem muitos penden-
tes, principalmente da 
parte cível, porque depen-
de da iniciativa dos auto-
res e estão parados. Até 
hoje, não descobriram o 
responsável pelo incêndio 
que destruiu os 160 me-
tros do fórum da cidade.  

são precárias e ter que fi-
car de pé é muito cansa-
tivo”, reclama a recepcio-
nista Lucileide Souza, que 
tem um filho preso. 

Localizado a 180 km de 
Manaus, o município 
de Novo Airão não so-

freu com as cheias do Rio 
Solimões. Lá, o problema 
é de infraestrutura. Desde 
que o fórum foi comple-
tamente incendiado, na 
madrugada do dia 29 de 
dezembro de 2009, a Jus-
tiça funciona no conselho 
tutelar da cidade. O aten-
dimento é realizado em 
duas salas: a do juiz Celso 
de Paula, onde ocorrem 
também as audiências, e a 
outra dos funcionários. 

O espaço é apertado, 
tem quatro metros de 
comprimento por quatro 
de largura, e com pouca 
ventilação. O ar-condicio-
nado cedido pelo Tribunal 
Regional Eleitoral não fun-
ciona com frequência e faz 
barulho. Além disso, apenas 
quatro mesas são disponí-
veis para as seis servidoras. 
Sempre duas funcionárias 
ficam de pé, aguardando 
as colegas cederem o lugar 
para trabalhar. A popula-
ção não tem onde se sentar. 
Para ser atendido, o jeito é 
também aguardar de pé. 

“Toda vez que a gente 
chega aqui é assim, não tem 
como se sentar e conversar 
no particular. Todo mundo 
escuta tudo e tem certas 
coisas que não quero me 
expor. As condições daqui 

“Ainda não tive resposta 
do tribunal, mas acho que 
vão dizer que é por cau-
sa da falta de recursos. O 
Tribunal Regional Eleito-
ral e o Ministério Público 
já construíram uma sede 
funcional e capacitada 
com auditório, sala de reu-
nião, entre outros”, disse 
o juiz, ao lembrar que as 
duas instituições também 
funcionavam dentro do 
fórum que foi incendiado.

Por dia, são feitos mais 
de 30 atendimentos na co-
marca única de Novo Airão. 
Atualmente, o fórum tem 
1.600 processos. A maioria é 
de réus presos.  

Incêndio 

O mato alto tomou 
conta do local onde era a 

Incêndio destruiu cerca 
de 1.500 processos, 

equipamentos e 
mobiliário do fórum

Faltam cadeiras e espaço 
para atendimento da 
população que procura a 
Justiça em Novo Airão

Quando tem audiência, 
a situação complica mais 
ainda. “É terrível quando 
tem audiência, a gente fica 
montando uma logística 
com eles, porque vem o 
réu, os policiais que acom-
panham o réu, os familiares 
do réu e a parte da vítima. 
Quando tem situações 
como estupro ou homicídio 
é muito complicado porque 
não temos uma sala reser-
vada”, explica a servidora 
Evânia Costa. 

Desde que assumiu a co-
marca em maio deste ano, 
o magistrado Celso de Pau-
la solicitou à presidência e 
à corregedoria do Tribunal 
de Justiça do Estado do 
Amazonas (TJAM) a cons-
trução de um prédio para 
o fórum, já que o terreno 
foi cedido pela prefeitura. 

Juiz Celso de Paula 
em frente à sede do 

conselho tutelar onde 
funciona o fórum
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Criada em 2012 pela juíza Branca Bernardi, APAC de Barracão vira referência na Região Sul

Privados da liberdade,
não da dignidade

O Brasil tem a quarta maior 
população carcerária do 
mundo. Perde apenas 

para Rússia, China e Estados Uni-
dos. São mais de 600 mil homens 
e mulheres amontoados em 
meio a condições precárias em 
um sistema que recupera pou-
co. Neste contexto desolador e 
preocupante, um trabalho de-
senvolvido pelas Associações de 
Proteção e Assistência aos Con-
denados (APACs) faz a diferença. 

As unidades estão espalha-
das em 18 estados. Uma delas 
virou referência para a Região 
Sul. Foi trazida para Barracão 
(PR) em 2012, pela juíza Branca 
Bernardi, titular da vara criminal 
da cidade. Abriga 50 detentos. 
Mas o que difere essas de ou-
tras unidades prisionais? A ma-
gistrada responde de pronto: “A 
grande diferença é o tratamento 
dado ao recuperando, um trata-
mento humanizado”.

A rotina na APAC é rígida. Às 
6h, os detentos já estão de pé. 
Deixam as celas impecáveis, lim-
pas. Em seguida, partem para ati-
vidades diversas. Todos estudam 
e participam de oficinas. Não há 
espaço para a ociosidade. A ideia 
é que eles paguem pelo erro, mas 
saiam melhores do que entraram 
na unidade, como explica a juíza 
Branca Bernardi. “Estamos lá na 
APAC para que realmente o pre-
so se ressocialize. A penitenciária 
olha para o passado do preso, 
nós olhamos para o futuro.”

Márcia Delgado

Resultados positivos

Custo mensal
Sistema prisional convencional APAC

Quatro salários mínimos 
(por preso) Um salário mínimo

Não reincidência

14% 91% 
(em Barracão, chega a 100%) 

Violência e indisciplina são mo-
tivos de expulsão sumária. Não im-
porta o crime cometido e a vida 
pregressa do detento: isso é caso para 
a Justiça. Importa o bom comporta-
mento e a vontade de o preso querer 
dar um outro rumo para a sua vida. 
E pergunta se alguém quer sair? Em 
três anos, apenas um deles pediu 
para deixar a unidade de Barracão.

Técnica judiciária do Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJPA), a presi-
dente da APAC de Barracão, Isaura 
Rosandra Pertile, diz que a partir do 
momento em que o detento entra 
para a unidade, a equipe de 11 fun-
cionários se dedica à recuperação 
do homem. Pelas APACs estão es-
palhadas frases como “O erro fica lá 
fora, aqui entra o homem”, “Estamos 
juntos”, “Ninguém é irrecuperável”, 
que resumem a filosofia aplicada 
nessas unidades. “Quando a gente 
trabalha o preso, a gente está devol-
vendo para a sociedade uma pessoa 
melhor”, afirma Isaura Pertile.

Contatos de Branca Bernardi
(49) 9917.7000 

ou solemel@uol.com.br

Juíza Branca Bernardi na APAC 
de Barracão: “A penitenciária 
olha o passado do preso, nós 
olhamos para o futuro”
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te acha que a APAC foi o que 
o devolveu para a sociedade 
com mais dignidade”. Cum-
prindo o resto da pena em 
regime aberto, o homem 
hoje trabalha em um frigo-
rífico e, segundo a irmã, leva 
uma vida tranquila.  

Comunidade e órgãos públicos ajudam 
no trabalho desenvolvido pela APAC de 

Barracão: retorno garantido

Apoio 
fundamental

tações, são comemoradas. 
Filhos estão nos planos do 
homem que pagou pelo 
erro da passado e teve a 
chance de um recomeço.

Irmã de um ex-detento, 
Neusa Marangoni elogia o 
trabalho da unidade. “A gen-

Márcia Delgado

pena. Ficou um ano e qua-
tro meses na unidade e diz 
que o trabalho feito lá trans-
formou a sua vida.

Michel trabalha em 
uma transportadora. Cui-
da do rastreamento de 
uma frota de 50 cami-
nhões. Vive com a mu-
lher e aplica na vida o que 
aprendeu na APAC. “Lá, 
eles criam uma rotina. 
Tem horário para acordar, 
para estudar, para lazer, 
com a família, e isso me 
ajudou na parte da organi-
zação da vida”. 

O que ele almeja para 
o futuro? “Muito trabalho 
e muitas conquistas”, re-
sume. As pequenas con-
quistas, como a compra de 
uma moto em longas pres-

Mantida pelo go-
verno do Estado, 
a APAC de Barra-

cão tem o apoio de diver-
sos órgãos e da comunida-
de. Entre os voluntários, 
está o engenheiro agrôno-
mo Antenor Dal Vesco. Ele 
ensina os detentos a faze-
rem sabão utilizando óleo 
de cozinha, a reciclarem 
lixo e a cuidarem da horta. 

Ex-prefeito da cidade, 
trabalha como voluntário 
há um ano e meio. Para ele, 
a APAC é um investimento 
com retorno certo. “Lá, es-
tamos aplicando no ser hu-
mano. É um grande inves-
timento”, acredita.  Michel 
Ribas, 32 anos, saiu dia 29 
de agosto de 2014 da APAC 
de Barracão, após cumprir 

Começo em 1972
A história das APACs no Brasil começa em 1972, com a primeira 
unidade implantada em São José dos Campos, em São Paulo. A 
de Itaúna, em Minas, existe há mais de 30 anos e é considerada 
modelo. Serviu de inspiração para a juíza Branca Bernardi. A 
APAC tem seu Estatuto resguardado pelo Código Civil e pela Lei 
de Execução Penal. Opera como entidade auxiliar dos Poderes 
Judiciário e Executivo, respectivamente, na execução penal e na 
administração do cumprimento das penas privativas de liberda-
de nos regimes fechado, semiaberto e aberto. A APAC é filiada à 
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), 
que tem a função de orientar, assistir e manter a unidade de 
propósitos das associações.

Além de participar de diversas oficinas, presos cozinham e fazem toda a limpeza do local
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de Direitos Humanos da 
AMB e a Associação dos 
Juízes para a Democracia 
(AJD). Também é dire-
tor Cultural da Associa-
ção dos Magistrados do 
Estado de Pernambuco 
(Amepe). Promovido 
a desembargador pelo 
critério de antiguidade, 
José Viana se diz con-
tra o critério de mereci-
mento. Nos 30 anos de 

demonstra o mesmo en-
tusiasmo e defende ideias 
transformadoras. Apesar 
de reconhecer avanços, 
diz que o Judiciário preci-
sa se aproximar do povo. 
José Viana se posiciona a 
favor das eleições diretas 
nos tribunais, da descri-
minalização do uso das 
drogas, em alguns casos, 
e repudia a redução da 
maioridade penal. Diz 

E m outubro de 1985, 
o então procura-
dor do município 

de Olinda, José Viana 
Ulisses Filho, ingressou 
na magistratura. Jovem, 
queria transformar a ati-
vidade judicante em sua 
profissão de fé. Exatos 30 
anos depois, agora como 
o mais novo desembarga-
dor do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE), 

que o juiz deve sempre se 
portar de maneira ética. 
“Muitos aspectos do meu 
ideário são utópicos, mas 
não quero deixar de acre-
ditar que essas utopias 
virarão uma realidade”, 
diz. José Viana tem uma 
trajetória marcada por 
lutas em favor da magis-
tratura e em defesa dos 
direitos humanos. Não à 
toa, integra a Comissão 

Há 30 anos, José Viana Ulisses 
Filho transformou a magistratura 
numa profissão de fé. Agora, 
como desembargador em 
Pernambuco, exibe o mesmo 
entusiasmo do início da carreira   

Movido por ideias 
transformadoras

Márcia Delgado
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“Precisamos aperfeiçoar o 
Poder Judiciário, radicalizar a 

democratização desse Poder da 
República que, apesar dos avanços 

já atingidos, necessita trilhar 
caminhos que consagrem uma maior 
aproximação com o povo, que é o seu 

principal destinatário e quem 
o remunera”

ENTREVISTA

falta de servidores devi-
damente treinados e pre-
parados para a função. 
Os juízes de primeiro 
grau não têm servidores 
em número e nem com o 
preparo suficiente, como 
na Justiça de segundo 
grau. O magistrado de 
primeiro grau padece de 
uma total deficiência nes-
se aspecto. Para não falar 
de outros empecilhos 
que encontramos, como 
ausência de peritos, de 
computador, de local 
digno para a prestação 
jurisdicional. Percebe-
mos que os investimen-
tos em termos materiais 
não estão chegando aos 
juízes de primeiro grau. 
No segundo grau, vemos 
que as dotações são bem 
mais satisfatórias. 

E por que há esta dis-
paridade entre a Justiça 
de primeiro e segundo 
graus?

Entendo que é uma 
questão de políticas pú-
blicas e de prioridade em 
relação à escolha de onde 
fazer os investimentos no 
Poder Judiciário.

O que o senhor acha 
das eleições diretas nos 
tribunais, bandeira histó-
rica que a AMB defende?

Uma das questões que 
não consigo entender, 
que me causa mais espé-
cie, é exatamente a forma 
como os tribunais esco-
lhem os seus gestores. Se 
você tem um poder que é 
constituído por magistra-
dos e esse poder é respon-
sável por escolher os seus 
gestores, como é que pode 
limitar essa escolha ape-
nas aos desembargadores? 

so de posse (em 13 de 
agosto), que o serviço de 
prestação jurisdicional é 
tão essencial como edu-
cação e saúde. O senhor 
defende um orçamen-
to pré-definido e maior 
para o Poder Judiciário?

Exatamente. Vou além: 
o orçamento do Poder 
Judiciário deveria ser par-
ticipativo. Deveríamos ter 
uma Lei Orçamentária que 
contemplasse o Poder Ju-
diciário com um percen-
tual mínimo, como é ga-
rantido para a educação 
e saúde, porque acredito 
que a prestação jurisdi-
cional é tão importante 
como saúde e educação. 
Uma prestação jurisdi-
cional ineficiente vai re-

magistratura, passou por 
diversas comarcas do Es-
tado, a primeira delas a 
de Lajedo. Agora, é um 
dos três desembargado-
res que atuam na Câmara 
Regional de Caruaru. Leia 
a entrevista completa nas 
próximas páginas.

O senhor tomou pos-
se recentemente como 
desembargador do Tri-
bunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE) e de-
clarou, em seu discurso, 
que o Poder Judiciário 
precisa se aproximar do 
povo. O que falta para a 
Justiça brasileira ser mais 
acessível?

Precisamos aperfeiçoar 
o Poder Judiciário, radi-
calizar a democratização 
desse Poder da República 
que, apesar dos avanços já 
atingidos, necessita trilhar 
caminhos que consagrem 
uma maior aproximação 
com o povo, que é o seu 
principal destinatário e 
quem o remunera. Nós 
ainda estamos muito en-
castelados nos gabinetes. 
Além disso, a nossa legis-
lação é de cunho bastan-
te formal e isso afasta as 
pessoas do Judiciário. Há 
um excesso de formalis-
mo das leis. 

Em relação às leis, o 
que pode ser mudado?

Acredito que o legisla-
dor deve olhar o princípio 
do acesso à Justiça, que 
é um princípio constitu-
cional. O legislador deve 
editar normas que efetiva-
mente propiciem a maior 
interação com o povo. 

O senhor defendeu 
também, em seu discur-

dundar em um povo sem 
educação e sem saúde, 
já que esses serviços são 
diuturnamente sonega-
dos à população. 

O senhor tem 30 anos 
de magistratura. Com 
base na sua experiência, 
como o senhor elenca 
os principais problemas 
que afetam a prestação 
jurisdicional? O cidadão 
hoje está encontrando 
justiça?

Nós vemos aí uma das 
principais omissões do 
Poder Público. Por mais 
que tenhamos tentativas 
de democratizar a Justi-
ça, essas iniciativas ainda 
são tímidas. O Judiciário 
padece, por exemplo, da 
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Deixando todo o quadro, 
toda a base da magistratu-
ra, de fora? Que democra-
cia é essa? 

O senhor, como de-
sembargador, pretende 
levar essa discussão para 
dentro do tribunal?

Sem dúvida nenhuma. 
Sempre que tiver oportu-
nidade de me manifestar a 
respeito deste pleito, des-
te anseio da magistratura, 
que acredito não seja só de 
Pernambuco mas de todo 
o país, eu sempre procura-
rei defender essa ideia.

O Brasil, embora te-
nha aderido a conven-
ções internacionais, des-
respeita muitos direitos 
garantidos pela Consti-
tuição. Como lutar con-
tra isso?

Lamentavelmente, nós, 
no Brasil, não adquirimos a 
cultura de respeito às con-
venções internacionais. In-
clusive o nosso Judiciário 

é um pouco arredio a isso. 
Ainda precisamos atentar 
que os tratados interna-
cionais, principalmente 
os que tutelam os direitos 
da humanidade, direitos 
humanos, devem ter prece-
dência em qualquer norma 
interna do Brasil. Se a Re-
pública Federativa do Bra-
sil firma um pacto, tem de 
cumprir. Nós, magistrados, 
precisamos nos empenhar 
na interpretação e no cum-
primento desses desidera-
tos que consagram a tutela 
dos direitos humanos.

A Câmara dos Depu-
tados acabou de aprovar 

a redução da maioridade 
penal para crimes graves. 
Qual a opinião do senhor 
sobre a redução?

Retrocesso geral. Es-
tamos na contramão da 
história. Temos estudos 
especializados, de natureza 
técnica, em que se com-
prova que a redução da 
maioridade penal vai agra-
var o problema da crimi-
nalidade juvenil. A questão 
da criminalidade do menor 
não tem nada a ver com a 
equação crime e castigo. O 
menor, antes de ser casti-
gado, precisa ser reintegra-
do. Precisa ser reeducado, 

receber a atenção especial 
do Poder Público. Sabe-
mos das deficiências que o 
nosso país tem em relação 
ao menor, principalmente 
quando ele é excluído. A 
gente sabe que a maioria 
desses adolescentes integra 
as camadas mais pobres da 
nossa sociedade. Por isso a 
redução da maioridade é 
um retrocesso pois, além 
de agravar a questão da po-
pulação carcerária, ainda 
vai ter um problema mais 
sério, porque esse menor 
jamais vai poder ser recu-
perado. Será tratado como 
um criminoso comum. 

O senhor falou dos di-
reitos humanos. O Brasil, 
com o apoio do Supremo 
e do CNJ, está impulsio-
nando as audiências de 
custódia. A AMB é a fa-
vor. Qual a opinião do se-
nhor? A audiência de cus-
tódia é uma iniciativa que 
pode evitar a tortura du-
rante e depois da prisão?

Não tenho a menor 
dúvida que as audiências 
de custódia são funda-
mentais para a garantia 
dos direitos humanos. In-
felizmente, sabemos que 
a tortura ainda existe, 
em delegacias e prisões. 
A imprensa denuncia 
diuturnamente as viola-
ções de direitos humanos 
por ocasião de prisões 
e dentro dos próprios 
presídios. A audiência 
de custódia é um instru-
mento importantíssimo 
de política criminal, com 
o objetivo de inibir a tor-
tura que ocorre princi-
palmente, volto a falar 
mais uma vez, na prisão 
desses excluídos, dessa 
grande população margi-

“Se a República Federativa do Brasil 
firma um pacto, tem de cumprir. Nós, 

magistrados, precisamos nos empenhar 
na interpretação e no cumprimento 
desses desideratos que consagram a 

tutela dos direitos humanos”
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nalizada que temos e que 
tem diuturnamente os 
seus direitos desrespeita-
dos. Com certeza, o nos-
so país e nossos órgãos 
jurisdicionais que apoiam 
essa iniciativa estão de 
parabéns ao implemen-
tar essa política de pro-
cesso penal, de combate 
à tortura e de prevenção 
para que a integridade 
física dos nossos presos 
seja respeitada. O Poder 
Judiciário tem a função 
de garantidor dos direi-
tos humanos.

E em relação à descri-
minalização do uso das 
drogas, cujo debate está 
no Supremo?

É um debate extrema-
mente importante, per-
tinente. O Brasil precisa 
se adequar ao que está 
ocorrendo no mundo. 
A gente já viu que a re-
pressão e a punição não 
resolvem. Os países mais 
avançados do mundo es-
tão implementando po-
líticas de descriminali-
zação do uso das drogas. 
É claro que a questão do 
tráfico deve ser encara-
da de maneira diferente. 
Mas o problema do uso 
da droga deve ser enca-
rado de forma que en-
contremos soluções ra-
cionais que não agravem 
o problema do tráfico. 
Por isso, acho pertinente 
essa discussão e defendo 
a descriminalização em 
determinadas situações. 

O senhor foi promo-
vido a desembargador 
pelo critério de antigui-
dade. Pelo que li em seu 
discurso, o senhor não 
defende o critério de 

merecimento, previsto 
em lei. Por quê?

Quando estabeleceu 
esse critério, o constituin-
te de 88 tinha em mente 
que a meritocracia deveria 
ser estimulada e incenti-
vada. Todavia, lamenta-
velmente, quando vamos 
para os casos concretos, 
as preferências pessoais 
nunca deixam de existir. Aí 
entra o aspecto político, 
pelo qual esse merecimen-
to é desvirtuado. Por mais 
merecedores que sejam 
aqueles que são escolhi-
dos, sempre tem aquele 
aspecto de subjetividade, 
que termina privilegiando 
nem sempre aquele que 
deveria ser promovido. 
Então, isso é lugar comum 
no Poder Judiciário. Essas 
promoções têm causado 
consequências nocivas ao 

Poder Judiciário, têm de-
sestimulado os magistra-
dos, de forma que enten-
demos que deveria haver a 
promoção dentre aqueles 
candidatos mais antigos. A 
não ser que seja levantado 
algo de negativo contra 
este magistrado.

A nova Loman está 
sendo discutida, inclusi-
ve no âmbito da AMB. O 
senhor acha que deveria 
incluir critérios objetivos 
para promoção na ma-
gistratura?

Já existem normas, al-
guns estados editam re-
gulamentos buscando 
sempre relevar esses as-
pectos que são considera-
dos, como produtividade, 
qualidade das sentenças, a 
conduta dos magistrados. 
Mas, na prática, a gente 

vê que sempre prevalecem 
interesses pessoais ou de 
grupos. A AMB poderia 
encampar essa sugestão, 
de que todas promoções 
fossem feitas por antigui-
dade, utilizando os con-
ceitos negativos, nos quais 
quem não tivesse con-
dição de ser promovido, 
mesmo sendo mais antigo, 
não seria. 

O senhor disse, tam-
bém em seu discurso, 
que preocupa a postura 
ética dos magistrados. 
Por quê?

Não tenho dúvidas em 
afirmar que a maioria es-
magadora da magistratu-
ra pernambucana é cons-
tituída por magistrados 
honrados. Existem, porém, 
exceções, pois os desvios 
éticos são imanentes à 
natureza humana. Perma-
neço fiel ao pensamento 
de que o magistrado, além 
de ser honesto, “tal como 
a mulher de César, deve 
parecer honesto”. Não sou 
melhor que ninguém, nem 
estou acima do bem e do 
mal. Mas precisamos re-
conhecer que a natureza 
e a peculiaridade do exer-
cício das nossas funções 
nos exige um comporta-
mento social mais come-
dido. Repleto de renúncias 
e resignações. Devemos 
ter cuidado com as nos-
sas companhias e com os 
ambientes que frequen-
tamos, principalmente 
com as nossas ações, pois 
ética e moral não são 
conceitos flexibilizáveis. 
Em um determinado mo-
mento a máscara cai, e o 
magistrado estará expos-
to às execrações impos-
tas pela vida social.

“Precisamos reconhecer que a 
natureza e a peculiaridade do exercício 

das nossas funções nos exige um 
comportamento social mais comedido. 

Repleto de renúncias e resignações”
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29/10/2015 – Quinta-feira
19h – Abertura solene e Conferência Magna 

Ministro Ricardo Lewandowski
STF 

30/10/2015 – Sexta-feira
8h45 – O Direito e a Transformação Social

Ministro Luís Roberto Barroso 
STF 

9h30 – Segurança Pública e o Poder Judiciário

Juiz João Ricardo dos Santos Costa 
Presidente da AMB

José Eduardo Cardozo 
Ministro da Justiça 

Marconi Perillo 
Governador do Estado de Goiás 

10h30 – Perspectivas sobre 
o Novo Código de Processo Civil

Ministro Luiz Fux
STF

14h – Painel I “Democratização do Sistema de Justiça”

Professor José Reinaldo de Lima Lopes
USP e FGV/SP

Professor Oscar Vilhena
FGV/SP

Painel II “Justiça e Sociedade: 
Percepções e Experiências”

Juíza Gláucia Falsarella Foley
TJDFT 

Juiz Nuno Coelho
Portugal

Professor Sérgio Adorno
USP

Painel III – “As Ações Coletivas 
e o Excesso de Litigância no Judiciário Brasileiro”

Professora Ada Pelegrini Grinover
USP

Professor Luiz Guilherme Marinoni
UFPR 

Professor Luiz Manoel Gomes Junior
UNIPAR/PR e Itaúna/MG

Procurador Sérgio Arenhart
MPF/PR 

16h30 – Painel IV “O magistrado e o Novo Código 
de Processo Civil”

Juiz Fernando da Fonseca Gajardoni
TJSP

Juiz José Igreja Matos
Portugal
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XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS

O maior evento da 
magistratura brasileira 
recebe palestrantes 
para abordarem temas 
importantes para o 
mundo jurídico

O XXII Congresso Brasileiro 
de Magistrados acontece-
rá de 29 a 31 de outubro, 

em Rio Quente (GO), e terá como 
tema central “O Poder Judiciário e 
a Consolidação da Democracia: O 
Papel da Justiça na Sociedade Con-
temporânea”. O evento vai reunir 
diversos especialistas do Direito e 
outras áreas para abordarem as-
suntos envolvendo o tema, assim 
como um show de talentos direcio-
nado aos magistrados. 

O escritor e advogado Eugênio 
Pacelli será um dos palestrantes, no 
dia 30 de outubro. O autor do livro 
“Curso de Direito Processual” vai 
abordar o processo de construção da 
verdade afirmada em juízo. O coor-
denador de Justiça Estadual da AMB, 
Gervásio Protásio dos Santos, fará 
palestra, no mesmo dia, sobre a Va-
lorização do Judiciário: a necessidade 
de informar a sociedade sobre as reais 
condições de trabalho da magistratu-
ra do primeiro grau. 

A conferência de encerramento 
será no dia 31 de outubro, por con-
ta do psicanalista e escritor Contar-
do Calligaris, que é responsável por 
uma das colunas mais lidas no jor-
nal Folha de S. Paulo. Ele escreve so-
bre temas relacionados às relações 
sociais, à modernidade, à política, 
entre outros assuntos do dia a dia. 
É autor de vários livros como “Hi-
pótese sobre o fantasma” e “Crôni-
cas do Individualismo Cotidiano”, 
além da peça de teatro “O homem 
da tarja preta”.

Da Redação

Destaques do       
  congresso

Painel V – “Solução de Conflitos: 
Conciliação e Arbitragem”

Ministro Luis Felipe Salomão
STJ

Ministro Marco Aurélio Buzzi
STJ

Painel VI – “Valorização da Magistratura”

Juiz Gervásio Protásio dos Santos
TJMA

Juiz Sérgio Junkes
TJSC

Professora Maria Tereza Sadek
USP

Painel VII – “Desafios na Efetivação 
dos Direitos Humanos e Fundamentais”

Juiz Roger Raupp Rios
TRF4 

Professora Débora Diniz
UnB 

Professora Jane Beltrão
UFPA

Professor Eugênio Pacelli
FDMC/MG

Oficinas especiais
14h – “Elaborando o Devir e Compartilhando 
Experiências na Aposentadoria da Magistratura”

Psicóloga Eliane Pelles Machado Amorim 
(GO)

“Círculo de Justiça Restaurativa”

Juiz Leoberto Brancher 
TJRS

Juíza Vera Lúcia Deboni
TJRS 

16h30 – “Prevenção e o Manejo do Estresse”

Psicóloga Ana Maria Rossi 
(RS)

“Técnicas de Mediação de Conflito”

Juiz André Gomma de Azevedo
TJBA

31/10/2015 – Sábado
8h30 – 11h – Comissões Temáticas de Trabalho
Apresentação de Teses

11h – Conferência de encerramento
Contardo Calligaris
Folha de S. Paulo

14h
Assembleia Geral – (art. 10 – Estatuto da AMB)
Pauta: Votação das teses selecionadas 
pelas comissões de trabalho
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Meio Ambiente e Direitos Humanos 
deram o tom dos debates 
em conferência realizada em 
Moçambique

Troca de 
experiências

Príncipe, Cabo Verde, Por-
tugal e Brasil.

Os debates giraram em 
torno das necessidades 
presentes e exigências futu-
ras da sociedade, especial-
mente no que diz respeito 
ao meio ambiente. João 
Ricardo proferiu palestra 
no encerramento do even-
to, falando sobre os ins-
trumentos legais no Brasil 
para buscar judicialmente a 
proteção do meio ambien-
te. “Temos que construir 
mecanismos fortes nos es-
tados para coibir a violação 
do ambiente. Nossa função 
como participantes de uma 
entidade internacional é de 
extrema importância para 
criar nos sistemas judiciais 
tribunais especializados em 
meio ambiente”, disse.

Brasil na UIM
O encontro anual da União 

Internacional dos Magistrados 
(UIM), que ocorrerá no mês de 
outubro em Barcelona, na Es-
panha, terá a participação de 
quatro juízes representando a 
AMB nas comissões temáticas 
do evento: Orlando Faccini Neto (Direito Penal), Walter Barone (Direi-
to Constitucional), Flávia Viana (Direito Civil), que é também diretora 
Internacional adjunta da AMB, e Rafael Palumbo (Direito do Traba-
lho). O presidente da AMB, João Ricardo Costa, participará do encon-
tro da UIM na condição de delegado do Brasil na assembleia geral.

Presidente do grupo ibero-americano e vice-presidente da UIM, o 
diretor Internacional da AMB, Rafael de Menezes, afirma que o tema 
recorrente e central da reunião sempre é a independência do juiz. 
“Um juiz independente precisa de estrutura de trabalho, segurança 
e educação continuada para garantir os direitos humanos em seu 
país”, destacou. Participarão do encontro representantes de 85 paí-
ses de cinco continentes.

O presidente da 
AMB, João Ricar-
do Costa, e os in-

tegrantes da diretoria In-
ternacional da entidade, 
Rafael de Menezes e Flávia 
Viana, participaram em 
agosto da Conferência In-
ternacional “Ambiente, Di-
reitos Humanos e Estado 
de Direito nos Países Afri-
canos de Expressão Portu-
guesa”, que aconteceu em 
Maputo, Moçambique. O 
evento foi organizado pela 
União Internacional de Ju-
ízes de Língua Portuguesa 
(UIJLP), em conjunto com 
a Associação Moçambi-
cana de Juízes, e contou 
com a participação de 
magistrados de Moçambi-
que, Angola, Guiné-Bissau, 
Timor-Leste, São Tomé e 

Da Redação

magistrada Flávia Viana fa-
lou de aspectos da prova e 
também da relevância do 
papel do juiz na instrução 
processual das demandas 
ambientais, fazendo refe-
rência essencialmente à 
ação civil pública.

Já Rafael de Menezes 
comentou sobre o traba-
lho do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) – conheci-
do em vários países como 
a Corte Verde – e os co-
mandos que expede para 
a proteção da natureza. A 

Hotsite no ar 

A página oficial do II Congresso Internacional da AMB já 
está no ar para todos os associados no endereço http://www.
amb.com.br/congressouk/. No hotsite, o interessado encon-
trará todas as informações sobre o evento, como inscrições, 
notícias, o regulamento geral, hotéis e voos. Para ter acesso ao 
conteúdo, o magistrado deverá efetuar seu login na área restrita 
do site da AMB. O evento tem caráter científico, cultural e de 
intercâmbio e visa propiciar aos juízes brasileiros o conhecimen-
to do sistema legal e jurisdicional britânico, em dois de seus 
principais países, os métodos de treinamento de magistrados, 
o controle e gestão dos tribunais, aspectos dos processos cíveis, 
criminais e trabalhistas, entre outras matérias correlatas.

Visite o site: www.amb.com.br
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JUSTIÇA RESTAURATIVA

Seminário, reunião e curso marcam atividades da Justiça Restaurativa em julho e agosto

Campanha turbinada

Mais um passo im-
portante para a 
difusão da Justi-

ça Restaurativa no Brasil 
foi dado no mês de julho, 
com a reunião da comissão 
executiva da JR, em Brasí-
lia. Na ocasião, os parceiros 
do protocolo atualizaram 
o planejamento da campa-
nha e iniciaram as tratativas 
das atividades alusivas aos 
10 anos da prática no Brasil. 

“Destaco que existe 
uma grande mobilização 
dos parceiros e todo mun-
do tem contribuído cria-
tivamente. Há um grande 
compromisso das parcerias 
no sentido de levar adiante 
a campanha”, afirmou Leo-
berto Brancher, coordena-
dor do programa da JR na 
AMB. O magistrado adian-
tou planos para trazer ao 
Brasil o professor Howard 

Luciana Salimen

Renata Brandão

E a ENM/AMB também 
promoveu um curso sobre 
a JR, centrado nas ações da 
campanha promovida pela 
entidade. A capacitação teve 
o objetivo de provocar uma 
mobilização interna para a 
implantação da JR nos esta-
dos. Mais informações sobre 
o curso podem ser encon-
tradas na página 31.  

Zehr, um dos fundadores 
teóricos da Justiça Restaura-
tiva no mundo, e a propos-
ta de mobilizar o sistema de 
educação para levar as prá-
ticas restaurativas a escolas. 

Ainda nas comemora-
ções dos 10 anos da JR, o es-
tado de São Paulo celebrou 
a marca com seminário in-
ternacional sobre o tema 

em agosto. O evento acon-
teceu em Santos - que tem 
a intenção de se tornar uma 
cidade restaurativa. Além 
de palestras, houve relatos 
de experiências sobre a im-
plementação da JR em dife-
rentes cidades. A AMB e a 
Associação Paulista de Ma-
gistrados (Apamagis) foram 
apoiadoras do seminário.

Comissão Executiva da Justiça Restaurativa em reunião, na sede da AMB, em Brasília

Assessores de imprensa conheceram em primeira mão estudo da AMB durante V Ejafa

Encontro 
com assessores 

Palestras, troca de experiências 
e os projetos desenvolvidos pela 
AMB pautaram o V Encontro de 
Jornalistas das Associações Filiadas 
à AMB (Ejafa). No dia 4 de agosto, os assessores de imprensa foram in-
formados, em primeira mão, sobre o estudo “O Uso da Justiça e o Litígio 
no Brasil”, lançado no dia 11.

A estratégia da AMB foi valorizar a comunicação interna e externa 
ao apresentar o estudo e as demais campanhas para que os assessores 
sejam multiplicadores. “Essa aproximação deve ser buscada cada vez 
mais, pois a integração contribui para otimizar e melhorar a comunica-
ção da AMB e os resultados desses encontros são evidentes ”, disse o 
vice-presidente de Comunicação da AMB, Gil Guerra. 

No encontro, o presidente da AMB, João Ricardo Costa, ressaltou a 
importância da parceria entre as assessorias das associações filiadas. 
“Estamos construindo esses laços de comunicação, porque quanto 
mais eficiente for a nossa comunicação com os jornalistas, mais eles 

estarão ligados com a magistratura, e assim vão se familiarizando 
com o Judiciário”, afirmou.

O vice-presidente Institucional da AMB e coordenador do estudo, 
Sérgio Junkes, falou sobre a importância do apoio das associações esta-
duais na divulgação. “São vários os desafios que a gente tem e estamos 
bem entusiasmados. Vamos dar uma contribuição muito grande para a 
sociedade e pretendemos, com esse projeto, trazer uma pauta positiva 
internamente e externamente, não só para a AMB, mas para todas as 
associações”, disse.

Os participantes assistiram ainda à palestra sobre “O crescimento 
da AMB nas redes sociais e os cuidados necessários com a postagem” 
ministrada por Richard Branco,  diretor da Ampli, agência responsável 
pelas mídia sociais da entidade. 
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MÍDIA

Entidade é citada em mais de 300 matérias entre julho 
e agosto, com destaque para o movimento Não Deixe o 

Judiciário Parar e ADI contra depósitos judiciais

Cobertura 
ampliada 

que foram veiculadas 
nos portais especiali-
zados como Jota, Con-
sultor Jurídico, Blog do 
Fred – Folha de S. Paulo 
Online e Blog do Fausto 
– Estadão.com

No mês de agosto, a 
AMB levou à imprensa 
o lançamento do mo-
vimento nacional Não 
Deixe o Judiciário Parar, 
com a divulgação do 
estudo inédito “O Uso 
da Justiça e o Litígio 
no Brasil”. A ação re-
sultou em 40 inserções 
na imprensa nacional 
e regional, sendo 12 
em veículos impressos, 
com reportagens e/ou 
notas em colunas po-
líticas de grande rele-
vância nacional; 17 em 
veículos online; cinco 
entrevistas para rádios: 
CBN Nacional – Jornal 
da CBN, com Milton 
Jung; Rádio Nacional, 

Entre os me-
ses de julho 
e agosto, o 

posicionamen-
to da Associação 
dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) 
sobre temas de 
grande relevância 
esteve presente 
em mais de 300 
matérias jornalís-
ticas, entre cita-
ções, notas públicas e 
entrevistas à imprensa 
com os principais por-
ta-vozes da entidade. 
Desse total, 67 maté-
rias foram publicadas 
em veículos nacionais 
impressos como Valor 
Econômico, O Estado 
de S. Paulo, Estado de 
Minas; na imprensa re-
gional, foram 95 cita-
ções e outras 108 no 
noticiário online como 
Agência Estado, Agên-
cia Brasil, Congresso em 
Foco e Folha Online.

A repercussão desse 
resultado chegou a mais 
de 18,6 milhões de lei-
tores em todo o país. Os 
veículos jurídicos que 
acompanham as pautas 
e assuntos relacionados 
ao Poder Judiciário e à 
magistratura responde-
ram pela cobertura de 
15,5% das matérias re-
lacionadas à entidade, 

Rádio Jovem Pan, Rá-
dio Justiça, Rádio Web; 
e três entrevistas para 
TV: Globo; Record e 
TV Justiça.

No período, a Asso-
ciação também se posi-
cionou sobre assuntos 
de destaque como a lei 
dos depósitos judiciais 
– quando ingressou 
com a ADI 5.361 junto 
ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra 
a medida sancionada 
no início de agosto; as 
discussões em torno 
da constitucionalida-
de da PEC 171/1993, 
que trata da redução 
da maioridade penal; o 
debate sobre descrimi-
nalização do porte de 
drogas; e a divulgação 
de nota pública em de-
fesa das prerrogativas 
da magistratura e em 
apoio à independência 
dos juízes.

Márcia Leite

LIVROS

O Livro dos Valores
Editora: Dinâmica 
Jurídica 
Autor: Francisco Meton 
Marques de Lima

 
O livro aborda uma vide-

oconferência sobre valores, conduzida 
por Sócrates, Platão e Aristóteles, em 
que eles reinventam seus antecessores 
orientais, interagem com seus contem-
porâneos hindus e dialogam com seus 
pósteros ilustres, como Epicuro, Virgí-
lio, Sêneca, Cícero, Jesus Cristo, Paulo, 
Agostinho, Dante, Tomás de Aquino, 
Kant, Scheler, Nietzsche e todos os 
grandes pensadores dos últimos dois 
séculos, que se limitaram a replicar-
-lhes o pensamento ou a contestá-los, 
adaptando-se, afinal, tudo isso, para um 
diálogo entre o homo  ratione, o homo 
emotione  e o  homo faber,  entre a inte-
ligência, o uso dela e a sabedoria.

Acidente de Trabalho 
Editora: Baraúna
Autor: Jarbas Miguel 
Tortorello

Este livro, escrito com base 
na experiência diária, trata exclusiva-
mente da matéria relativa aos acidentes 
de trabalho. A obra procura conceituar 
o acidente de trabalho sob todos os 
ângulos, tanto na visão constitucional 
assim como na visão da legislação ordi-
nária. Elaborando, em rápido apanhado, 
os fundamentos da intervenção judicial 
no infortúnio, uma vez que o Brasil 
sempre teve a preocupação histórica de 
zelar pela saúde do trabalhador.

Manual de Direito Civil 

– Vol. Único
Editora: Saraiva 
Autores: André Puccinelli 
Júnior (Coord.), 
Alexandre Ávalo, 

Allan Thiago Barbosa, Alessandro 
Carlo Meliso Rodrigues, José de 
Andrade Neto, Carlos Alexandre 
Moraes, Cid Eduardo Brown e 
Valéria Silva Galdino

Quinto livro da Coleção Ícones do Di-
reito, coordenada pelo Professor André 
Puccinelli Júnior, este manual contem-
pla os assuntos necessários ao estudo 
do Direito Civil. De forma bastante di-
dática, a obra está estruturada em dez 
capítulos, abarcando toda a matéria da 
grade de Direito Civil, respeitando a or-
dem disposta no Código Civil: A parte 
geral é composta pelas pessoas, pelos 
bens e pelos fatos jurídicos; a parte es-
pecial contém obrigações, a Responsa-
bilidade Civil, Teoria Geral dos Contra-
tos, os Contratos em espécie, as Coisas, 
as Famílias e as Sucessões. 
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ESPORTE

já perdeu as contas. Hoje, 
com 65 anos, não joga mais, 
mas está em todas competi-
ções. “O futebol é o carro-
-chefe, agrega a magistratu-
ra. É a modalidade que mais 
reúne os juízes”.   

Outro pioneiro é o pa-
ranaense Raul Gutmann. A 
vida dele se confunde com 
o futebol. “Eu jogava muito 
bem, modéstia à parte. Tan-
to que queria ser jogador 
profissional. Mas meu pai 
não deixou”, conta. O jeito 
foi levar o esporte paralela-
mente à magistratura. 

O ano era 1980. Nos 
seminários de estudos re-
gionais que aconteciam no 
Paraná, Gutmann escrevia 
nos ofícios para que colegas 
levassem material esportivo. 
Depois das aulas, o grupo 
se dividia em quatro times. 
Foi o início das competições 
envolvendo magistrados. A 
partir de 1987, RS e SC jun-
taram-se ao PR para realizar 
o sul-brasileiro de futebol, e 
gradativamente outros esta-
dos aderiram à ideia. 

Gutmann jogava na zaga, 
mas nunca teve retranca no 
amor pelo esporte. Foram 
mais de 25 anos jogando, 
atuando como técnico e em 
cargos de direção esporti-
va no Paraná e na AMB. “O 
futebol une a magistratura, 
é simplesmente espetacu-
lar, fabuloso”, empolga-se. 
Sobre os áureos tempos de 
craque, ficam as lembran-
ças. “Quem viu, viu. Quem 
não viu, não vê mais”.

Pioneiro entre as competições, 
o futebol ainda detém o título 
de esporte mais popular entre 
os juízes

Gol de placa 
da magistratura 

contratá-lo. Crescemos muito 
técnica e fisicamente”. 

É mais uma prova do 
quanto o esporte é levado a 
sério. E há magistrados que 
acompanham esta história 
há décadas. Apaixonado por 
futebol desde criança, o di-

Ainda que os últimos 
anos não tenham 
sido os mais glorio-

sos para o futebol brasilei-
ro, o esporte continua sen-
do paixão nacional. E não 
é diferente quando se fala 
em competições entre ma-
gistrados. Foi o sucesso das 
disputas nesta modalidade 
que impulsionou a AMB a 
promover os Jogos Nacionais 
da Magistratura.  

Marcar gols Brasil afora 
segue sendo uma das ativi-
dades favoritas dos juízes em 
seu tempo livre. A competi-
ção mais recente, o XXII Cam-
peonato Nacional de Futebol 
Society, que aconteceu em 
agosto, em Natal (RN), reuniu 
240 juízes de 15 estados mais o 
Distrito Federal. Foram 27 par-
tidas em 3 dias de disputas.      

A equipe campeã, a As-
sociação dos Juízes do Rio 
Grande do Sul (Ajuris), reve-
lou também o melhor joga-
dor, Diego Leonardo di Marco 
Pinheiro. O juiz, que atua na 
Vara de Família de Viamão 
(RS), tem experiência em 
campo: são mais de 10 anos 
participando de campeonatos 
regionais e nacionais. 

Diego joga pelo menos 
uma vez por semana, faz traba-
lho de reforço muscular há cin-
co anos e também credita o seu 
sucesso e o do grupo da Ajuris 
ao profissionalismo – que ga-
nhou outro patamar desde a 
chegada do novo treinador, o 
educador físico Renato Lopes. 
“Nosso time não vinha bem 
nos últimos anos e decidimos 

retor regional de Esportes 
do Centro-Oeste e diretor 
disciplinar da AMB, Jackson 
de Araújo, participou do seu 
primeiro campeonato em 
1989 - o regional de Caldas 
Novas (GO). De lá para cá, 
foram tantas disputas que 

Luciana Salimen 

XXII Campeonato Nacional de Futebol Society  

1º lugar – Ajuris
2º lugar – AMC
3º lugar – Amagis-MG
Melhor jogador – Diego (Ajuris)
Melhor goleiro – Guilherme (Amaerj)
Artilheiro – Marcelo Segato (Amagis-MG)
Goleiro menos vazado – Daniel (Ajuris)
Troféu Disciplina – Amarn e Amapar

Liderança isolada

Em 2014, foram 17 competições de futebol, incluindo todas as 
categorias dos campeonatos regionais e nacionais. O tênis, a 
segunda modalidade mais prestigiada, teve 3 campeonatos no 
ano passado – 2 regionais e 1 nacional  

Raul Gutmann (o terceiro, da esquerda para a direita, de pé) 
pronto para entrar em campo, em 1987

Diego recebe o troféu de 
melhor jogador do XXII 

Campeonato Nacional de 
Futebol Society

Jackson entrega o troféu ao 
artilheiro do XXII Campeonato 
Nacional de Futebol Society, 

Marcelo Segato, da Amagis (MG) 
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Próximos 
campeonatos

14 a 10 de outubro 
em Bento Gonçalves (RS) 

 categorias 
Sênior e Supersênior

25 a 29 de novembro 
em Florianópolis (SC) 

categoria Livre
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CULTURA

válvula de escape para 
evitar a depressão.  

O retorno dos leitores 
tem sido uma surpresa 
para o juiz que nunca teve 
a intenção de ser escritor. 
Ele já lançou o livro na 
sede do Tribunal de Justi-
ça do Estado de Tocantins 
(TJTO), na Associação dos 
Magistrados do Estado de 
Tocantins (Asmeto), em 
Gurupi e Goiânia. 

A obra pode ser en-
contrada no site www.

estandevirtual.com.
br, na GEP livraria de 
Palmas nos telefones 
(63) 3216-9501  e (63) 
9978-4808 ou pelos 
e-mails gep.palmas@
geplivraria .com.br 
e esmarfilho@uol.
com.br. O exemplar 
varia de R$ 24 a R$ 
29. Toda a renda será 
revertida para aju-
dar na construção 
da Casa de Apoio do 
Hospital Regional de 
Paraíso do Tocantins 
e na criação do labo-
ratório de informá-
tica para crianças e 
adolescentes vítimas 
de abandono, violên-
cia e abuso. 

Juiz de Tocantins escreve livro que conta 
sobre a sua história de superação e fé 

diante da perda do filho

Uma lição 
de vida

gistrado por livros e relatos 
sobre como se portar e su-
portar toda a situação vi-
vida naquela época. Como 
não encontrou nada sobre 
o assunto, decidiu divulgar 
em 150 páginas o que havia 
escrito para ajudar as pesso-
as que passavam pela mes-
ma situação. 

“Escrevia quando a dor 
aumentava e a saudade 
apertava. Demorei quatro 
anos para escrever todo o 
livro, era uma terapia para 
mim. Não tinha a in-
tenção de publicá-lo, 
pois achava que era 
uma história muito 
particular e que não 
interessaria as pes-
soas. Mas, quando 
amigos ficaram sa-
bendo dos manus-
critos, deram a ideia 
de editar”, explica. 

A história de su-
peração que serve 
de lição de vida traz 
também passagens 
espirituais, sem dar 
destaque ao cunho 
religioso ou dogmáti-
co à narrativa, e não 
tem relação com li-
vros de autoajuda. A 
lição que o juiz quer 

O s meses de de-
zembro de 2009 a 
abril de 2010 não 

foram fáceis para o juiz 
Esmar Filho, da Comarca 
de Paraíso do Tocantins. 
Nesse período, o seu único 
filho, Nicolas, 3 anos, ficou 
internado no Hospital da 
Criança de Goiânia. Víti-
ma de um acidente que 
resultou em traumatismo 
craniano, ele não resistiu e 
morreu três dias antes de 
seu aniversário.

As ocorrências e as ro-
tinas dos 120 dias de inter-
nação resultaram no livro 
“Abraço de Dinossauro – A 
perda de um filho revela o 
amor eterno”. A publicação 
surgiu após a busca do ma-

deixar com o aprendiza-
do é despertar no leitor 
bons sentimentos, passar 
uma mensagem positiva, 
de esperança, otimismo e 
alento, para que as pesso-
as valorizem os momentos 
vividos ao lado dos seus fa-
miliares e amigos. 

Ele conta que a fé em 
Deus, a família e os ami-
gos foram fundamentais 
para enfrentar todo o 
processo de superação. 
O trabalho serviu como 

Renata Brandão

“Escrevia quando a 
dor aumentava e a 
saudade apertava. 

Demorei quatro anos 
para escrever todo o 

livro, era uma terapia 
para mim” 

Esmar Filho

Esmar Filho durante o lançamento do livro 
“Abraço de Dinossauro”
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CURTAS

posto esquema de venda de 
sentenças em Mato Gros-
so; Antônio José Machado 
Dias, executado em Presi-
dente Prudente (SP), quan-
do saía do fórum; Alexandre 
Martins de Castro Filho, as-
sassinado no Espírito Santo; 
e Patrícia Acioli, morta na 
porta de casa com 21 tiros 
no Rio de Janeiro. 

Justiça do Espírito Santo condena coronel aposentado 
pela morte do juiz Alexandre Martins. Outro acusado 
pelo crime, ex-policial civil é absolvido

Julgamento,  
12 anos depois

tença foi anunciada na 
madrugada de 31 de agos-
to pelo juiz Marcelo Soares 
Cunha, em Vila Velha (ES).

Alexandre Martins foi 
executado a tiros no dia 
24 de março de 2003, 
com 32 anos.  O juiz in-
vestigava ações do crime 
organizado e havia de-
nunciado irregularidades 

Após sete dias de júri, o 
coronel aposentado da Po-
lícia Militar Walter Gomes 
Ferreira foi condenado a 23 
anos de prisão por mandar 
matar o juiz capixaba Ale-
xandre Martins. Ele pode 
recorrer em liberdade. O 
ex-policial civil Cláudio 
Luiz Andrade Baptista, o 
Calu, foi absolvido. A sen-

no sistema carcerário do 
Espírito Santo.

A edição 163 do AMB 
Informa, de janeiro e feve-
reiro de 2015, mostrou que 
202 juízes estão sob prote-
ção no país, segundo dados 
do CNJ. Desde 1999, quatro 
foram assassinados: Leopol-
dino do Amaral, morto no 
Paraguai após denunciar su-

Da Redação

Galeria de ex-presidentes 
As fotos do ex-presidente da AMB Nelson Calan-
dra e do ex-diretor-presidente da ENM Roberto 
Bacellar foram inauguradas no dia 10 de agosto 
no auditório da AMB, em Brasília. A cerimônia de 
descerramento da placa de inauguração contou 
a presença de magistrados e familiares.

Posses
Em 30 de julho, o juiz baiano Gerivaldo Neiva tomou posse no Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), do Ministério da Justiça. Já no dia 6 de agosto, 
o juiz Cássio Santos tornou-se o novo presidente da Associação dos Magistrados do 
Amazonas (Amazon). Em 18 de agosto, foi realizada a cerimônia de posse dos novos in-
tegrantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o biênio 2015-2017, 
entre eles, o juiz Sérgio Ricardo de Souza, do Tribunal de Justiça de Espírito Santo (TJES).

Encontro em Maceió

A Associação Alagoana de Ma-
gistrados (Almagis) promoveu 
o Encontro dos Presidentes das 
Associações de Magistrados dos 
Estados do Nordeste no dia 10 
de julho, em Maceió (AL). Du-
rante o evento, o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, desta-
cou as diferenças entre as rea-
lidades dos tribunais em todo 
o país e reforçou a importância 
política e associativa do Nor-
deste. Costa também escutou o 
relato da situação nos estados.
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Assembleia

A assembleia extraordi-
nária da Associação dos Ma-
gistrados da Bahia (AMAB), 
realizada do dia 24 de julho, 
deu aos associados a opor-
tunidade de acompanhar a 
transmissão online e partici-
par das discussões das pautas. Entre os assuntos abor-
dados, a implementação das medidas para a defesa 
das prerrogativas e direitos dos magistrados e o novo 
plano de cargos e salários. A assembleia aconteceu na 
Escola de Magistrados da Bahia (EMAB) e foi liderada 
pela presidente da AMAB, a juíza Marielza Brandão 
Franco. Contou com as presenças do presidente  da 
AMB, João Ricardo Costa, e da vice-presidente de In-
teriorização da entidade, Nartir Dantas Weber.

A AMB conta com várias marcas conveniadas para que os associados à entidade possam usufruir de produtos com descontos e pro-
moções especiais, como a Hertz, Calvin Klein e Companhia Atlhetica.

O magistrado que quer se matricular na academia Companhia Atlhetica ganha desconto especial na carteirinha e na matrícula, tendo 
assim uma economia de R$ 366. A empresa também diminui 15% da mensalidade daqueles que aderirem ao plano trimestral.

A marca de roupas Calvin Klein oferece aos magistrados 20% de desconto na primeira compra de 10% nas demais. Os descontos são apenas 
para a loja online da marca, para todos os produtos exceto joias, eletro e peças promocionais.

Outro convênio que AMB tem é com a empresa Hertz, de aluguéis de carros, que garante des-
contos de 10% sobre tarifas. As ofertas são válidas para locações diárias e semanais em todo o Brasil. 

Aproveite os benefícios oferecidos pela AMB. São ofertas nas mais variadas marcas de 
tecnologia, vestuário, restaurantes, viagens e muito mais!

Amab

Eleição Direta

A Associação dos Magistra-
dos de Sergipe (Amase) luta 
pela eleição direta para a Mesa 
Diretora do Tribunal de Justiça 
de Sergipe (TJSE). A entidade 
apresentou nova proposta de 
emenda regimental ao Tribunal 
Pleno para que a Corte adote o 
voto direto na escolha dos seus 
integrantes, exceto para o cargo 
de corregedor-geral.

Zonas Eleitorais
 

A Associação dos 
Magistrados Piauienses 
(Amapi) se manifestou 
contrária à possibilida-
de de extinção de zo-
nas eleitorais com me-
nos de 10 mil eleitores, 
prevista na Resolução 
nº 23.422/2014, do Tri-

bunal Superior Eleitoral (TSE). Por este critério, 
no Piauí, devem ser extintas 24 zonas eleitorais, 
afetando mais de 161 mil eleitores. Segundo o 
presidente da Amapi, Leonardo Trigueiro, a pró-
pria AMB já declarou preocupação com a pos-
sível extinção das zonas eleitorais, uma vez que 
os eleitores, especialmente os mais humildes, 
serão prejudicados.

Terceirização

A Amapi se posi-
cionou, no dia 6 
de agosto, durante 
audiência pública na 
Assembleia Legisla-
tiva do Piauí, contra 
o projeto de lei nº 
4330/2014, aprovado em abril deste ano na Câma-
ra dos Deputados, que permite a terceirização das 
atividades-fim das empresas do setor privado. “O 
projeto é um grande retrocesso”, diz o presidente 
da entidade, Leonardo Trigueiro.

Amapi Amase 

Para mais informações:
Site da AMB: www.amb.com.br 
Telefone: (61) 2103-9030
E-mail: convenios@amb.com.br

AFILIADAS

Convênios para associados
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Escola promove curso em 
Fortaleza e aborda temas 
como tortura, violência 
de gênero e racial

Direitos humanos 
no centro do debate

Fortaleza (CE) foi palco 
do curso de Formação 
de Direitos Humanos 

promovido pela Escola 
Nacional da Magistratu-
ra (ENM) da AMB, com o 
apoio da Escola Superior 
da Magistratura Cearen-
se (Esmec), na segunda 
quinzena de julho. Duran-
te três dias, magistrados 
e especialistas na área dis-
cutiram temas que afetam 
os brasileiros e param no 
Judiciário, como tortura, 
violência racial e de gênero. 
O presidente da AMB, João 
Ricardo Costa, fez a palestra 
de abertura do curso, no dia 
14 de julho.

A farmacêutica bioquí-
mica Maria da Penha, cuja 

Márcia Delgado

Luciana Salimen

Luiz de Almeida; a juíza do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP) e doutora em 
Direitos Humanos Cami-
la Mello Gonçalves; a juíza 
Adriana Ramos de Mello, do 
Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJRJ); o advogado 
da União Cezário Corrêa 
Filho; a diretora da Asso-
ciação para Prevenção da 
Tortura (APT), Sylvia Diniz 
Dias; e o procurador regio-
nal da República e profes-
sor da Universidade de São 
Paulo (USP) André de Car-
valho Ramos. Integrantes 
da Comissão de Direitos 
Humanos da AMB, os juí-
zes Marcelo Roseno e Edi-
naldo César Júnior promo-
veram workshops.

Magistrados aposenta-
dos de todo o Brasil par-
ticiparam de curso sobre 
mediação e conciliação, em 
Brasília, no mês de agosto. 
Além do conteúdo teórico, 
eles passaram por experiên-
cias práticas, com simula-
ção de conciliações. 

“Conhecer os diversos ti-
pos de mediação é um acrés-
cimo muito grande para a 
vida profissional”, destacou a 
coordenadora do curso, Eu-
tália Maciel Coutinho. 

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, desta-
cou a importância do tema: 

luta deu origem a uma lei 
com o seu nome, participou 
como palestrante. Ela desta-
cou que o Judiciário precisa 
agir rápido diante dos casos 
de violência doméstica. O 
diretor-presidente da ENM, 
Cláudio dell’Orto, disse que 
a AMB e a Escola ficaram 

honradas com a presença 
de Maria da Penha. “Dar 
nome a uma lei é a mesma 
coisa que dar vida a muitas 
mulheres vítimas de violên-
cia no Brasil.”

Participaram ainda como 
palestrantes o advogado e 
professor universitário Silvio 

“A mediação está avançan-
do e tem se mostrado uma 
alternativa de intervenção 
da Justiça brasileira. O acú-
mulo de conhecimentos 
dos colegas que já passaram 
pela jurisdição é extrema-

mente importante”. 
Para os participantes, o 

aprendizado deixou marcas 
positivas. “O curso nos apre-
sentou técnicas formais de 
mediação. Eu já tinha feito 
orientações, mas sem saber 

que estava fazendo media-
ção. Agora sei tecnicamente 
como fazer isso”, comemo-
rou o juiz aposentado José 
Ribamar, que atuou no Tri-
bunal de Justiça do Estado 
do Piauí (TJPI). 

“Foi um curso rico em 
detalhes sobre as ferramen-
tas utilizadas na mediação. 
Com o tempo, construi-
remos o modelo ideal de 
mediação e ela será aper-
feiçoada”, observou o juiz 
aposentado do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJRJ) Magno Alves 
de Assunção.

Mediação e conciliação para aposentados

Curso foi ministrado com o apoio da Esmec
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Magistrados aposentados concluem 
curso de mediação e conciliação
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Curso de Justiça 
Restaurativa atrai 
magistrados de 24 
estados brasileiros

Magistrados de todo 
o país participa-
ram do curso de 

Justiça Restaurativa, realiza-
do em Brasília, no fim de ju-
lho. A formação foi promo-
vida pela Escola Nacional 
da Magistratura (ENM), da 
AMB, como parte da cam-
panha da associação “Justi-
ça Restaurativa do Brasil, a 
Paz pede Palavra”, que tem 
o objetivo de disseminar a 
prática pelos estados.

De acordo com a secre-
tária-adjunta da ENM, juíza 
Vera Deboni, o curso faz 
parte da estratégia de im-
pulsionar a JR em todos os 
estados. “A ENM, com esse 
curso, vem dar cumpri-
mento ao início de sua tare-
fa dentro do segundo eixo 
da campanha, que prevê a 

lização de parcerias institu-
cionais e acadêmicas, mo-
bilização interna junto às 
associações e tribunais, en-
tre outros pontos. O coor-
denador pediu o apoio dos 
participantes para difundir 
as práticas restaurativas nos 
estados. “A campanha vai se 
enriquecer com as contri-
buições trazidas por todos. 
Tem muita gente querendo 
ajudar, participar, fazer par-
te. A ideia de Justiça Restau-
rativa do Brasil não se res-
tringe ao Judiciário, a ideia é 
que esse conceito de Justiça 
possa ser compartilhado 
amplamente”, explicou.

Os participantes reuni-
ram-se em grupos durante 
os dias do curso para deba-
ter como colocar em prática 
o que aprenderam e tam-

mobilização interna para a 
implantação da campanha 
da Justiça Restaurativa”, res-
saltou. Essa foi a primeira 
vez que a Escola promoveu 
um curso relacionado ao 
tema. A formação atraiu ju-
ízes de 24 estados.

O coordenador da cam-
panha da AMB, juiz Leo-
berto Brancher, celebrou 
o encontro de juízes para 
debater e aprender sobre 
o tema. “É um encontro de 
celebração, de sonho, do 
caminho andado nesses 
10 anos de aprendizagem, 
de descobertas, mas é mo-
mento também de alimen-
tar uma projeção para o 
futuro”, disse.

Brancher apresentou os 
eixos da campanha criada 
pela AMB, como a forma-

bém ouvir o relato de juízes que 
já atuam com a prática restaura-
tiva em seu estado. Depoimen-
tos de práticas restaurativas nos 
estados, plenária de mobilização 
e aprovação da Carta da Justiça 
Restaurativa do Brasil também 
foram resultados da formação. 

O Brasil passou a compor a Declaração Ibero-Americana sobre Jus-
tiça Juvenil Restaurativa, ou Declaração de Cartagena, aprovada por 
unanimidade, em maio, pelos países ibero-americanos durante a XIX 
Assembleia Plenária da Conferência de Ministros de Justiça dos Paí-
ses Ibero-Americanos (COMJIB), na República Dominicana. Apresenta-
da durante o curso de Justiça Restaurativa, promovido pela ENM, da 

AMB, a declaração contou com o apoio da associação durante 
a fase de elaboração e da magistratura brasileira durante a 
implementação no país. Ao longo de 14 artigos, o documento 
busca incentivar os países ibéricos na adoção de medidas que 
garantam a implementação de um modelo restaurativo com 
participação da comunidade.

Declaração Ibero-Americana 

Em comemoração aos 10 anos da Justiça Restaurativa no Brasil, a AMB promove no dia 20 de novembro, 
das 9h às 12h, a teleconferência com o professor Howard Zehr. Mais informações: www.amb.com.br/jr
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Participantes aprovaram Carta 
da Justiça Restaurativa no Brasil
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Evento que irá ocorrer em novembro 
em Pernambuco é considerado o mais 
importante do mundo na formação voltada 
para o Judiciário

Conferência 
internacional 

O Brasil vai sediar a 
7ª edição da Con-
ferência Interna-

cional para Formação e 
Capacitação do Judiciário. 
O evento acontecerá entre 
8 e 12 de novembro, no 
Enotel, em Ipojuca (PE), 
e abordará os temas lide-
rança e educação judicial; 
habilidade na construção 
judicial; tecnologia e ensino 
judicial; educação judicial 
e da academia (comunida-
de acadêmica); educação 
judicial de apoio à reforma 
do Sistema de Justiça, in-
dependência e prestação 
de contas; Sistema Judicial 
Eleitoral; e Processo Judi-

Da Redação

cial Eletrônico.
Segundo o desembar-

gador Fernando Cerquei-
ra, presidente da comissão 
de organização da confe-
rência no Brasil, o evento 
é considerado o mais im-
portante do mundo no 
que tange aos formadores 
do Judiciário. 

São esperados 300 
participantes de cerca 

de 70 países. As escolas 
judiciais de Pernambuco 
são as anfitriãs do evento, 
que é promovido pela Or-
ganização Internacional 
de Formação Judiciária 
(IOJT), entidade criada 
pelas principais escolas 
judiciais do mundo, en-
tre elas a Escola Nacional 
da Magistratura, da AMB, 
(ENM/AMB) e Colégio 

Informa

Cursos ENM

Direito Aplicado às Atividades de Turismo

Local: Brasília (DF) 
Carga Horária: 16 horas/aula
Data: 22 a 23 de outubro
Inscrições: até 9 de outubro
Vagas: 30
Objetivo: O aperfeiçoamento dos magistrados quanto 
à incidência do Código de Defesa do Consumidor, 
das normas reguladoras das atividades relacionadas 
aos serviços de turismo e as convenções e tratados 
internacionais 

Jurisdição e Psicanálise

Local: Búzios (RJ) 
Carga Horária: 20 horas/aula
Data: 27 de novembro
Inscrições: até 30 de outubro
Vagas: 50
Objetivo: Debater o exercício da atividade 
jurisdicional sob a inflexão da psicanálise

Violência de gênero
Entre os dias 20 e 21 de agosto, magistrados se reuniram 

no Seminário Internacional Sobre Violência de Gênero e Femi-
nicídio, que aconteceu no Rio de Janeiro. O evento ocorreu no 
Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero. 
Foi promovido pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro (Emerj) e contou com o apoio da Escola Nacional da Ma-
gistratura (ENM), da AMB.

A abertura do seminário foi feita pelo presidente do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho, pelo diretor-geral da Emerj, de-
sembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, e pela presi-
dente do Fórum, juíza Adriana Ramos de Mello.

Ao comentar sobre a relevância das discussões, o diretor-pre-
sidente da ENM, Cláudio dell’Orto, disse que a qualificação do 
homicídio motivado pela violência de gênero cumpre um com-
promisso constitucional da realização de uma Justiça que supere 
desigualdades e reforce a proteção de pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

Além de magistrados, as palestras foram voltadas a promoto-
res de Justiça, procuradores do Estado e do Município, defenso-
res públicos, advogados, estagiários da Emerj e servidores.

Permanente de Diretores 
das Escolas Estaduais da 
Magistratura (Copedem).

A língua oficial da con-
ferência é o inglês, mas 
será oferecida tradução 
simultânea em português, 
francês e espanhol. Para 
fazer as inscrições e obter 
mais informações sobre a 
Conferência acesse o site 
www.iojt2015-brazil.com.


