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ARTIGOS

A AMB segue com o movimento “Não Deixe o Judiciário Parar”. Em 2015, percorreu 
oito capitais brasileiras com o Placar da Justiça chamando a atenção para o grave pro-
blema do congestionamento do Judiciário. Em cada cidade, o contador eletrônico 
mostrava em tempo real o número de processos que tramitam na Justiça e quantos 
não deveriam estar ali se os direitos da população fossem respeitados. Dirigentes de 
entidades e cidadãos deram suas opiniões sobre a iniciativa da associação.  

Páginas 10 e 11

Mais um tribunal segue rumo à democracia, permitindo a juízes 
de 1º grau participarem da eleição de cargos diretivos. Dessa vez, 
foi o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, do Maranhão, 
que aderiu às eleições diretas. A AMB luta para que os tribunais 
de Justiça sigam os mesmos passos dos tribunais trabalhistas. A 
mobilização da entidade pela aprovação das PECs 187/2012 e 
15/2012 continua firme no Congresso. Veja o andamento mais 
recente das duas propostas.

Há 27 anos, o juiz Adair Lon-
guini enfrentou o desafio mais 
marcante da sua carreira: jul-
gar o caso do assassinato de 
Chico Mendes, ecologista e 
presidente do sindicato dos 
trabalhadores rurais do mu-
nicípio de Xapurí, no Acre. 
“Pude, de início, constatar a 
concretude de minha voca-
ção, necessária para o enfren-
tamento, sem temor, de um 
processo marcado por altos 
interesses, ameaças e requin-
tes de detalhes que, se não 
bem apurados, culminariam 
na impunidade”, conta Lon-
guini em entrevista exclusiva.  

Justiça congestionada 

O julgamento 
do século

Páginas de 16 a 18

Página 30

Página 5

Eleições Diretas 
para a democracia

Balanço 
Diretor-presidente da ENM, da AMB, Cláudio dell’Orto, destaca os resultados positivos 
atingidos em 2015. Cursos nacionais e internacionais contaram com a participação 
de aproximadamente 700 magistrados. Confira a agenda para 2016. 
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Prezados associados (as), 

O ano de 2016 começa com a herança da crise de 2015 
e uma indicação de que terá desdobramentos imprevisíveis. 
Mesmo nesse contexto, podemos afirmar que estamos pre-
parados para enfrentar as dificuldades. No âmbito do Legisla-
tivo, atuamos de forma orgânica e estruturada de maneira a 
garantir um  acompanhamento eficaz das várias pautas que 
aparecem. A integração dos presidentes das entidades filiadas 
e o empenho com que exercem seus mandatos nos assegu-
ram uma ação política efetiva. 

Nesta edição, repleta de ações positivas, mostramos 
que a AMB vem se consolidando no cenário político e no 
Judiciário por sua capacidade de construir uma institu-
cionalidade, por meio da intervenção em setores  estra-
tégicos da prestação jurisdicional. O projeto “Não Deixe o 
Judiciário Parar” e os nossos investimentos para divulgar e 
implementar a Justiça Restaurativa  no Brasil são encami-
nhamentos que legitimam a nossa ação política em prol 
das prerrogativas da magistratura.

A diversidade de atuações ligadas à eficiência da Justiça 
brasileira, no âmbito de propostas de interesse da sociedade, 
assegura a valorização da carreira da magistratura e pavimen-

ta um diálogo profícuo com a sociedade para evolução da 
nossa credibilidade. 

Em nenhum momento descuidamos dos nossos aposen-
tados e pensionistas, componentes fundamentais da nossa 
associação. Seus direitos compõem as prerrogativas da ma-
gistratura que se estendem para toda a vida, como necessária 
segurança de uma carreira de Estado exigida por qualquer 
país que almeja ser democrático.

Mais uma vez mostramos os nossos valores. Nossos juízes, 
seja em sua atividade jurisdicional com atuações marcantes, 
como o caso do colega Adair Longuini, que residiu processos 
sobre a morte de Chico Mendes, seja em momentos de des-
contração, como no esporte e seus hobbies.

Este ano será um ano complexo, mas o reconhecimento 
da nossa gestão e os rumos que estamos propondo, revelados 
na pesquisa que fizemos no ano passado, nos dão segurança e 
o compromisso de perseverar. Vamos juntos!

João Ricardo Costa
Presidente da AMB

Momento de crise, 
oportunidade de crescimento
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LEGISLATIVO 

Amagis-MG e AMB defendem 
inconstitucionalidade da PEC dos Cartórios

Justiça (CCJ) do Senado.
O desembargador Her-

bert Carneiro, então presi-
dente da Amagis-MG, repre-
sentou a entidade e a AMB 
na audiência pública. 

Fortalecendo a posição 
contrária das associações, o 
magistrado apresentou argu-

A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 
51,  que pretende re-

gularizar a situação de titu-
lares de cartórios notariais e 
de registro que assumiram a 
função sem concurso público, 
foi discutida em novembro na 
Comissão de Constituição e 

mentos que demonstraram a 
inconstitucionalidade da PEC. 

Herbert falou sobre a 
nota pública divulgada pela 
Amagis-MG e a AMB relativa 
ao tema. Segundo o docu-
mento, a aprovação da PEC 
“arruína a tão necessária cre-
dibilidade dos serviços nota-

riais e de registros, portadores 
da fé pública” e acabará “por 
violar os já consagrados valo-
res constitucionais”. E, conclui: 
“há uma potencial inconstitu-
cionalidade, pela violação de 
cláusulas pétreas, com a qual 
a sociedade brasileira não de-
verá transigir”. 

Em debate: paridade entre ativos e 
inativos e fim do abono de permanência 

AMB participa de audiência
sobre Registro Civil Nacional

O juiz Leonardo Trigueiro, presidente da Amapi, representou a AMB 
em reunião da Comissão de Estudos Previdenciários, em novembro. 
“Foram tratadas questões previdenciárias de interesse da magistratura, 
como a Proposta de Emenda à Constituição 26/2001, que estabelece a 
paridade e a integralidade entre a remuneração de ativos e inativos, e a 
PEC 139/2015, que propõe o fim do abono de permanência”, explicou.

A Anamatra e a Ajufe também participaram do encontro. Os magis-
trados aprovaram a realização de um estudo sobre uma eventual ADI para 
defender a imunidade tributária do abono de permanência e abordaram 
os capítulos previdenciários da proposta do Estatuto da Magistratura. As 
entidades decidiram, ainda, trabalhar no Senado pela aprovação da PEC 
56/2014, que trata da aposentadoria por invalidez. 

O coordenador da Justiça Estadual da AMB, Gervásio San-
tos, esteve presente na audiência pública sobre o Projeto de Lei 
nº 1.775, de 2015, que dispõe sobre o Registro Civil Nacional 
(RCN). A entidade apoia a proposta em tramitação na Câmara 
dos Deputados. 

A ideia do projeto criado pelo TSE e encaminhado pelo Poder Exe-
cutivo à Câmara é utilizar o sistema biométrico da Justiça Eleitoral para 
criar o Registro Civil Nacional, que unifica a identificação do cidadão 
brasileiro. “Nós, da AMB, entendemos que esse projeto representará um 
avanço na cidadania, a possibilidade de se combater objetivamente a 
falta de registro. Não se trata de substituir os documentos, mas ter um 
registro único”, afirmou Gervásio.
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Reunião da Comissão de Estudos Previdenciários 

Desembargador Herbert Carneiro representou a Amagis-MG e a AMB em audiência sobre a PEC dos Cartórios
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Gervásio Santos destacou a importância do PL 1775
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ATUAÇÃO NO STF

“Nos demais tribunais, são 
elegíveis os membros efeti-
vos com, no mínimo, dois 
anos de jurisdição no tribu-
nal e que tenham sido indi-
cados pelos magistrados de 
primeiro e segundo graus, 
em votação majoritária, di-
reta e secreta, para compor 
a lista tríplice, submetida a es-
crutínio na forma do dispos-
to no artigo 25”.  

Rumo à democracia
presidente da AMB, João 
Ricardo Costa.

“É uma bandeira histó-
rica da AMB que todos os 
juízes possam escolher seus 
presidentes. A proposta 
aprovada não contempla 
integralmente o anseio da 
magistratura, que é a eleição 
direta com a participação de 
todos os juízes, mas avança 
significativamente quando 

Os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiram que os juízes de 
primeiro grau poderão es-
colher seus indicados para 
os cargos diretivos dos tri-
bunais, em lista tríplice, no 
texto da proposta de nova 
Loman. A aprovação se 
deu na sessão administra-
tiva do dia 2 de dezembro 
e foi acompanhada pelo 

dá oportunidade aos juízes 
de primeiro grau à votação 
dos nomes que se colocam 
à disposição para concor-
rer aos cargos diretivos dos 
tribunais. Vamos continuar 
lutando pelo voto universal”, 
afirmou Costa.

A redação do artigo 26 
da nova Loman, aprovada 
pelos ministros, ficou redi-
gida da seguinte maneira: 

Luciana Salimen

quências negativas para a 
carreira. “Haverá não ape-
nas uma ‘quebra’ na estru-
tura atual da magistratura 
do Estado – com o enges-
samento do processo de 
promoção nos próximos 
5 anos – como também 
uma ‘quebra’ na motiva-
ção dos magistrados que 
tinham a justa expectati-
va de ascensão na carreira 
diante da norma prevista 
na Constituição Federal”, 
afirmaram as entidades.

AMB e Anamatra 
contra aposentadoria de 
magistrados aos 75 anos

sentadoria compulsória de 
servidores públicos aos 75 
anos, havia sido vetada pela 
presidente Dilma Rousseff, 
mas a decisão foi derruba-
da pelo Congresso Nacional, 
restabelecendo a idade pre-
vista no projeto do senador 
José Serra (PSDB-SP). O pon-
to questionado pelas entida-
des refere-se à aposentadoria 
compulsória dos membros 
do Poder Judiciário.

As associações ponde-
raram que a própria Cor-

A AMB e a Anama-
tra entraram com 
Ação Direta de In-

constitucionalidade (ADI) 
no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) com pedido de 
medida cautelar contra o 
inciso II, artigo 2º, da Lei 
Complementar nº 152, de 
3 de dezembro de 2015. A 
providência foi uma deci-
são do Conselho de Repre-
sentantes da AMB.

A Lei Complementar 
152, que estabelece a apo-

te já havia decidido sobre 
tema da mesma natureza 
ao apreciar a Emenda Cons-
titucional 88, conhecida 
como PEC da Bengala. Ale-
garam, ainda, que o limite 
de idade para a aposenta-
doria deve estar previsto no 
Estatuto da Magistratura, 
como sempre esteve na Lei 
Orgânica da Magistratura 
Nacional (Loman).

A AMB e a Anamatra 
também argumentaram 
que tal lei causará conse-

Luciana Salimen

Em dezembro, as 
entidades entraram 
com ADI no STF para 
reverter a medida, 
prevista na LC 152   
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DEMOCRACIA

A Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
(TJGO) suspendeu, no dia 13 de janeiro, o julgamento de reque-
rimento até o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidir sobre 
pedido análogo feito pela AMB.

No dia 30 de novembro, o Pleno Administrativo do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) decidiu, ao 
interpretar os termos do art. 96, I da Constituição Federal, que 
somente os magistrados integrantes da segunda instância são 

TRT 16 é o mais novo 
tribunal a permitir 
aos juízes de 1º grau 
a votação dos cargos 
diretivos

O trabalho da AMB e 
das associações regionais 
pela aprovação da Propos-
ta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 187/2012, que 
prevê eleições diretas nos 
tribunais brasileiros, tem 
sido árduo. Em outubro, 
o relatório da proposta 
foi aprovado na Comissão 
Especial da Câmara dos 
Deputados. O próximo 
passo é garantir a vitória 
para que o texto possa ser 
incluído na pauta de vota-
ções do Plenário da Casa.

O Tribunal Regional 
do Trabalho da 
16ª Região, do Ma-

ranhão, aderiu às eleições 
diretas, uma das principais 
bandeiras da AMB. A deci-
são histórica foi aprovada, 
por unanimidade, no dia 9 
de novembro, durante ses-
são plenária. Na Justiça do 
Trabalho, os tribunais que 
também ampliaram o colé-
gio eleitoral, permitindo aos 
juízes de 1º grau participar 
da eleição dos cargos direti-
vos, foram: o TRT1, do Rio 
de Janeiro, o TRT 4, do Rio 
Grande do Sul, e o TRT 17,  
do Espírito Santo. Na Justiça 
Estadual, o Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Roraima 
(TJRR) foi o primeiro a im-
plementar em 17 de junho. 

  “Trata-se de um mar-
co histórico para a demo-
cratização do Judiciário e 
nos renova a esperança de 
que os tribunais de Justiça 
sigam os mesmos passos 
dos tribunais trabalhis-
tas”, destacou o coordena-
dor da Justiça Estadual da 
AMB, Gervásio Santos. 

“Quero registrar a impor-
tância deste momento para 
a magistratura brasileira, que 
hoje tem muitos motivos 
para festejar. É importante 
também parabenizar a for-
ma como a Comissão con-
duziu esse trabalho, com 
espaço para debates e para 
o diálogo com a sociedade”, 
destacou João Ricardo no 
dia da aprovação.

O relator da PEC, depu-
tado João Campos (PSDB-
-GO), elogiou a iniciativa 
das entidades da magistra-

Renata Brandão

Avanco 
das Eleições Diretas

SEM ELEIÇÕES DIRETAS 
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tura. “Vocês anteciparam-
-se a todos os outros se-
tores da sociedade e isso 
é digno de louvor! Vocês é 
que pediram: a gente quer 
democracia!”, disse.

No Senado, a Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) aprovou em agosto 
a PEC 15/2012, que tem o 
mesmo propósito de permi-
tir as eleições diretas nos tri-
bunais brasileiros. A matéria 
precisa ser incluída na pauta 
de discussão e votação do 
Plenário, em dois turnos.

Magistrados e o deputado João Campos comemoraram aprovação da PEC das Eleições Diretas 

considerados membros do Tribunal e, portanto, somente esses 
têm direito a voto para eleição do presidente.

 Situação semelhante aconteceu no Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro (TJRJ). No dia 23 de novembro, 53 desem-
bargadores votaram a favor da participação do juiz de primeiro 
grau nas eleições para a mesa diretora do tribunal, enquanto 85 
votaram pela manutenção de exclusividade dos magistrados de 
segundo grau.



Aprovado no início de dezembro, em sessão 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o texto 
que regulamenta a Lei de Acesso à Informação 
(Lei 12.527/2011) em todos os órgãos do Judiciá-
rio é visto como um grande avanço pela Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Para o presidente da entidade, João Ricardo Cos-
ta, o acesso à informação representa uma vitória 
para a sociedade, mas a medida requer responsabi-
lidade. “O cidadão poderá exercer seu papel de con-
trole das instituições, assim como a imprensa – agora de forma oficial. Será um instrumento de fiscalização para 
darmos efetividade às nossas instituições, o que é algo a se festejar”, afirmou.

De acordo com a resolução do CNJ, as informações de interesse geral produzidas pelos órgãos do Poder 
Judiciário devem ser prestadas por meio dos sites dos tribunais e conselhos. 

A possibilidade de permuta entre juízes estaduais foi tema de audiência realizada, no fim de outubro, 
entre o relator da questão no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o conselheiro Luiz Cláudio Allemand, e re-
presentantes da magistratura. Participaram da reunião o coordenador da Justiça Estadual da AMB, Gervásio 
Santos, o então presidente da Amase, Gustavo Plech, e a presidente 
da Almagis, Fátima Pirauá.

Autor do estudo que levou a AMB a apresentar ao CNJ o reque-
rimento para a regulamentação da permuta entre juízes estaduais, 
Gervásio elencou uma série de argumentos para a aprovação do 
pedido. “Precisamos tratar a magistratura nacional com unidade. 
Os juízes federais, trabalhistas e estaduais possuem as mesmas limi-
tações e obrigações, porém os únicos que não podem permutar são 
os juízes estaduais. Ou seja, somos iguais, mas estamos separados”, 
afirmou.

Em palestra proferida no 9º Encontro Nacional 
do Poder Judiciário, em novembro, Gil Guerra, então 
presidente em exercício da AMB, falou do futuro da 
Justiça segundo a magistratura. “Almejamos uma ati-
vidade associativa comprometida com o exercício da 
jurisdição, que labore na adoção de soluções eficien-
tes a partir do pleno conhecimento das dificuldades 
e vicissitudes da atividade judicante”, disse.

Gil Guerra também abordou a pesquisa realizada pela entidade “O Uso da Justiça e o Litígio no Brasil”, e 
ressaltou a necessidade de monitoramento dos processos no País. Ele concluiu sua palestra afirmando que 
a AMB é uma entidade participativa nos debates nacionais envolvendo o Poder Judiciário, colaborando de 
forma efetiva na defesa do estado democrático de Direito.

Transparência no Judiciário

Transferência na magistratura

9º Encontro 
do Poder Judiciário

CNJ
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Os resultados da “Pesquisa AMB 
2015 – A AMB quer ouvir você” fo-
ram conhecidos no dia 9 de dezem-
bro, durante coletiva de imprensa 
na sede da entidade, em Brasília. Na 
ocasião, o presidente João Ricardo 
Costa, o coordenador do trabalho 
e vice-presidente Institucional, Sér-
gio Junkes, e a cientista política Ma-
ria Tereza Sadek, que desenvolveu a 
metodologia da pesquisa e esteve 
à frente da equipe que analisou os 
dados, apresentaram o trabalho aos 
jornalistas. Foram mais de 50 ques-
tionamentos elaborados pela enti-
dade e enviados aos seus 14 mil as-
sociados. A íntegra está disponível 
no site da AMB – www.amb.com.br.  

Resultado de pesquisa com 
associados mostrou que 
eles estão satisfeitos com o 
trabalho desenvolvido pela 
atual diretoria

para esse resultado. “Procuramos 
passar aos associados a realidade, 
mesmo quando ela pode não ser 
a desejada, como vimos no decor-
rer do ano no Congresso Nacional, 
onde tramitam vários projetos que 
objetivam restringir direitos dos ma-
gistrados e que exigiram constante 
atuação da AMB”.

As atividades de comunicação 
da entidade também receberam 
avaliações positivas. “Isso demonstra 
que estamos conseguindo oferecer 
informações de qualidade e atender 
aos interesses dos associados. Vamos 
continuar nesse caminho, mas sem-
pre com a intenção de melhorar ain-
da mais”, observou o vice-presidente 
de Comunicação, Gil Guerra.

De acordo com a pesquisa, os 
temas que mais merecem “priori-
dade alta” da AMB são a defesa de 
prerrogativas e a representação ins-
titucional. O cenário, apesar da crise 
que assola o Brasil, pode ser positi-
vo, segundo o coordenador da Jus-
tiça Estadual da AMB, Gervásio San-
tos. “Há necessidade de se manter 
o foco, em especial porque a crise 
tende a se agravar. Mas tenho certe-
za de que a partir dessas dificulda-

Além de temas polêmicos, 
atuais e de interesse da so-
ciedade, a pesquisa realizada 

pela AMB entre seus associados em 
2015 trouxe importantes revelações 
sobre como os magistrados veem a 
carreira, o que esperam e de que for-
ma avaliam a atual gestão da entida-
de. O resultado foi positivo e reflete 
a aprovação do trabalho que vem 
sendo desenvolvido desde a posse 
de João Ricardo Costa, em dezem-
bro de 2013.

O questionário, respondido de 
forma espontânea e anônima, pe-
diu aos associados que atribuíssem 
notas à atuação da AMB em temas 
essenciais, como defesa de prerro-
gativas, representação institucional 
e prestação de serviços. Em todos 
os itens houve aprovação. “Acredi-
to que a avaliação positiva muito se 
deve à nossa preocupação em cum-
prir com rigor os compromissos que 
assumimos durante o processo elei-
toral”, disse o presidente da AMB.

Para o assessor da presidência 
José Carlos Kulzer, que tem acompa-
nhado as ações no Congresso Nacio-
nal e junto aos associados aposenta-
dos, a transparência foi fundamental 

Luciana Salimen

Magistrados aprovam 
gestão da AMB

A
SC

O
M

/A
M

B

Atividades

AMB

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito
Ruim

N % N % N % N % N %

a) Lista de discussão 
na Internet 430 17,8 1162 48,1 568 23,5 182 7,5 76 3,1

b) Site AMB 634 19,9 1737 54,6 656 20,6 111 3,5 41 1,3

c) Boletim eletrônico 633 20,3 1733 55,5 600 19,2 121 3,9 37 1,2

d) Boletim impresso 691 21,8 1719 54,2 584 18,4 132 4,2 48 1,5

e) Facebook 266 15,6 837 49,2 440 25,9 107 6,3 52 3,1

f) Twitter 214 15,3 642 46,0 389 27,9 100 7,2 50 3,6

Áreas
Prioridade 

Alta
Prioridade 

Média
Prioridade 

Baixa

N % N % N %

a) Defesa de Prerrogativas 3222 90,6 292 8,2 42 1,2

b) Representação 
Institucional 2854 80,6 645 18,2 40 1,1

c) Prestação de Serviços 1105 31,4 1974 56,2 436 12,4

d) Combate à Corrupção 2064 58,9 911 26,0 532 15,2

e) Projetos de aproximação 
com a sociedade 1686 48,1 1382 39,4 440 12,5

A AMB
quer ouvir 

você
Pesqui��a �
AMB�2015

des surgirão novas oportunidades que 
permitirão à AMB cumprir seu papel em 
defesa das prerrogativas e interesses da 
magistratura nacional”, concluiu.  

Como o (a) Sr. (a) avalia as atividades de comunicação da AMB? Indique o grau de prioridade na atuação da AMB 
em relação às seguintes áreas:
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OPINIÃO

Júnior (PSDB/RS), que propu-
nha a rejeição pura e simples 
do reajuste, tendo sido aprova-
do em seu lugar substitutivo do 
deputado Laércio Oliveira (SD/
SE), favorável ao reajuste par-
celado em duas vezes (8,19% 
em janeiro, e 8,19% em mar-
ço). No entanto, o projeto não 
andou mais desde então, tam-
bém em função das crises que 
assolam o país, tendo o presi-
dente do STF, ministro Ricardo 
Lewandowski, anunciado que 
o reajuste seria implantado 
somente a partir de abril, na 
casa de 7,6%, o que ainda pre-
cisa ser confirmado e aprovado 
pelo Congresso Nacional.

Na outra ponta, temos 
que continuar a atuar inten-
samente para que os atuais 
direitos dos magistrados 
não sejam ceifados, como 

por exemplo, por meio do 
PL 3123/2015, encaminhado 
pelo Governo Federal com 
regime de urgência, que dis-
ciplina em âmbito nacional 
a aplicação do limite máxi-
mo remuneratório mensal de 
agentes políticos e públicos. 
Em síntese, limita o teto, com 
a inclusão de praticamente 
todas as verbas indenizató-
rias e remuneratórias no teto 
do funcionalismo público.

E para que a democracia 
finalmente seja expandida 
para o Poder Judiciário e, dessa 
forma, todos os juízes possam 
eleger os dirigentes dos tribu-
nais, teremos que atuar para 
que sejam aprovadas as duas 
propostas de Emenda Consti-
tucional: a PEC 15/2012 – que 
tramita no Senado Federal – e 
a PEC 187/2012 – na Câmara 

dos Deputados. Afinal, segundo 
palavras do ministro Lewando-
wski, “a Constituição de 1988 
consolidou a transformação de 
uma democracia representati-
va para participativa”. Portan-
to, não existem justificativas 
para manter o modelo eleitoral 
restritivo, já que a responsabi-
lidade pela administração da 
Justiça brasileira é de todos os 
magistrados, indistintamente.

O momento é de crise, mas 
nem por isso, podemos esmore-
cer. Conclamamos a todos para 
unir fileiras com a AMB e com 
as demais associações de ma-
gistrados. Mais do que nunca, 
precisamos unir esforços.

*Assessor da 
presidência e 

coordenador da Comissão 
Legislativa da AMB

Os cortes no orçamento 
das Justiças do Trabalho 
e Federal – estabeleci-

dos pelo Congresso Nacional 
no final do ano passado – es-
tão obrigando vários tribunais 
a implantar duras medidas de 
contenção de despesas. Até a 
redução do horário de aten-
dimento ao público já vem 
sendo adotada por alguns tri-
bunais do Trabalho para eco-
nomizar energia.

Além da situação de penú-
ria das contas públicas, que im-
pactam a sociedade brasileira, o 
prolongamento da crise política 
é motivo de preocupação de to-
dos pelas dificuldades e incerte-
zas que acarretam na tramitação 
de matérias legislativas, essen-
ciais para o aperfeiçoamento do 
Poder Judiciário e da valorização 
da carreira da magistratura. 

Dentre esses projetos, a 
PEC 63/2013, que restabele-
ce o Adicional por Tempo de 
Serviço (ATS/VTM), deverá ser 
o carro-chefe em 2016 ante a 
necessidade de ser valorizado 
o tempo de serviço na magis-
tratura. Essa PEC precisa ser 
abraçada por todos, inclusive 
aposentados e pensionistas, 
para corrigir uma injustiça com 
essa parcela da magistratura e 
resgatar o conceito de carreira 
única no Poder Judiciário.

Também é prioritário o PL 
2646/2015, que dispõe sobre 
o valor do subsídio de minis-
tro do STF. No ano passado, foi 
derrotado na Comissão de Tra-
balho, Administração e Serviço 
Público (CTASP) o parecer do 
deputado Nelson Marchezan 

DESAFIOS DA AGENDA 
LEGISLATIVA DE 2016

José Carlos Kulzer*
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OPINIÃO

decisões consentâneas com os 
valores constitucionais postos, 
mesmo contra suas próprias 
convicções pessoais.

É da natureza dos inte-
grantes do Executivo e Legis-
lativo serem partidários; é da 
essência dos integrantes do 
Judiciário serem apartidários. 
O Executivo e o Legislativo 
são majoritários; o Judiciário 
precisa ser contramajoritário. 
Esse poder está aí com a res-
ponsabilidade de assegurar a 
aplicação do comando consti-
tucional, inclusive quando se 
forma na sociedade o entendi-
mento contrário.

Por esse motivo, os juízes 
não podem ter partido e são até 
proibidos de se filiarem; por esse 
motivo, juízes não são eleitos: na 
base, ingressam na carreira por 
concurso público, o que pressu-
põe vasto conhecimento jurídico; 
na cúpula, no STF, ingressam por 
um processo de indicação pelo 
presidente da República e apro-
vação no Senado Federal.

O Judiciário existe para fre-
ar o império da vontade diante 
do império da lei e a imparciali-
dade é da sua essência.

O Judiciário só pode decidir 
sobre a constitucionalidade de 
leis porque é imparcial; pode 

presidir eleições porque não 
torce por nenhum dos parti-
dos; pode até mesmo julgar os 
integrantes dos outros poderes 
porque a sociedade sabe que 
ele não está alinhado a nenhum 
dos lados da política.

Essa é a sua fonte de legi-
timidade, e é por isso que ele 
se conforma dessa maneira. 
Nenhum país do mundo tem 
uma Corte Suprema com 594 
ministros; nenhum país, por 
menor que seja, tem um Le-
gislativo com 11 deputados ou 
senadores: isso é assim porque 
a discussão colegiada, que exi-
ge voto técnico e fundamen-
tado, só é viável com poucos 
magistrados; já o princípio da 
representação pede um número 
significativo de parlamentares, 
notadamente num país com di-
mensões continentais.

Mas a sociedade precisa 
compreender que os 11 minis-
tros são imparciais e equidis-
tantes das paixões partidárias; 
precisa compreender que o juiz 
que julga no primeiro grau bus-
cará fazer Justiça, independen-
temente de quem seja o réu.

Enquanto a Nação reco-
nhecer essa qualidade no Judi-
ciário estará assegurada a sua 
legitimidade; enquanto cada um 
dos juízes deste país demonstrar 
que, independentemente de suas 
próprias convicções, ele é capaz 
de julgar com imparcialidade, a 
sociedade saberá que o Judiciário 
cumpre seu papel.

*Juiz de Direito na 
Vara Cível do Partenon, 

Porto Alegre

Recentemente, quando o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu sobre o rito 

do processo de impeachment, 
um deputado declarou ser ina-
ceitável apenas 11 ministros 
terem o poder de dizer que 594 
congressistas estão errados.

Não são incomuns também 
afirmações segundo as quais 
magistrados têm uma legitimi-
dade menor, porque não são 
eleitos, não têm votos. Na es-
teira de semelhante raciocínio 
encontram-se até defensores 
da eleição de juízes.

Essa lógica primária reve-
la, na verdade, uma profunda 
incompreensão sobre a natu-
reza do Judiciário, seu papel 
constitucional e sua fonte de 
legitimidade.

Se os outros poderes – 
Executivo e Legislativo – reti-
ram sua legitimidade do voto, 
representando a vontade ma-
joritária do povo, são por isso 
os caudatários das aspirações 
políticas, sempre partidárias, com 
frequência sectárias, que encon-
tram base na nossa sociedade. 
Ainda que tenham responsabi-
lidade com a condução da Na-
ção e com a produção de leis 
que devem servir para todos, 
não deixam de ser expressão do 
conjunto de vontades que nela 
se organizam.

O Judiciário é a antítese dis-
so. Ele tem compromisso com a 
lei posta e, acima de tudo, com 
a Constituição. Isso não signifi-
ca que os juízes sejam insípidos 
e inodoros, mas que eles sem-
pre necessitam fazer um es-
forço hermenêutico que leve a 

A MARCA DA 
IMPARCIALIDADE

Pio Giovani Dresch *
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Enquanto a sociedade 
brasileira clama por 
um Judiciário mais rá-

pido, a AMB levou ao co-
nhecimento público um 
problema grave, que é o 
principal empecilho à ce-
leridade do sistema. Por 
meio da pesquisa “O Uso 
da Justiça e Litígio no Bra-
sil”, a entidade mapeou os 
setores que mais conges-
tionam a Justiça, concluin-
do que o poder público, o 
setor financeiro e o de te-

Luciana Salimen 

O Placar da Justiça passou por oito capitais em 2015 revelando a realidade do Judiciário brasileiro

Demanda excessiva: 
poder público, setor financeiro e 
telefonia são os principais vilões

PLACAR DA JUSTIÇA

lefonia são os maiores res-
ponsáveis pelos processos 
em andamento. 

A partir do diagnóstico, 
a associação deu início ao 
movimento “Não Deixe o 
Judiciário Parar” e uma das 
principais ações foi o Placar 
da Justiça, projeto coorde-
nado pelo vice-presidente 
Institucional da AMB, Sér-
gio Junkes. O contador ele-
trônico percorreu o Brasil 
mostrando em tempo real 
o número de processos 

que tramitam na Justiça e 
quantos não deveriam es-
tar lá, caso os direitos da 
população fossem respei-
tados e métodos alterna-
tivos de conciliação mais 
utilizados.  

Hoje, são mais de 108 
milhões de ações, sendo 
que cerca de 42 milhões po-
deriam ser evitadas. “Atin-
gimos nosso objetivo de 
conscientizar a sociedade e 
os grandes litigantes sobre 
o congestionamento do Ju-

diciário. Por mais que cresça 
a produtividade dos juízes 
brasileiros - como mostram 
os dados do CNJ - é huma-
namente impossível acom-
panhar tamanha demanda. 
Vamos dar continuidade às 
ações, trabalhando para re-
verter esse problema”, ava-
liou Junkes. 

Veja por onde passou 
o Placar da Justiça, sempre 
com apoio das associações 
de magistrados e tribunais 
de Justiça nos estados. 

BRASÍLIA - 09 de setembro
A capital federal foi a primeira a receber o Placar da Justiça, que ficou instalado em frente ao TJDFT. 
“Estamos confiantes de que este movimento vai trazer a sociedade para um debate e sensibilizar 
os setores que mais utilizam o Judiciário”, disse, na ocasião, o presidente da AMB, João Ricardo 
Costa. O presidente da Amagis-DF, Sebastião Coelho, destacou a importância do trabalho. “O 
Poder Judiciário é sempre acusado de morosidade, mas as causas não são mostradas”, afirmou.

SETEMBRO

PORTO ALEGRE - 17 de setembro
Sob muita chuva, os gaúchos conheceram a realidade do Judiciário brasileiro. O contador eletrônico 
foi colocado em frente ao TJRS. Para o então presidente da Ajuris, Eugênio Terra, a iniciativa traz para 
a sociedade um tema que há muito tempo preocupa os operadores do Direito. “Temos que reservar o 
Judiciário para tratar de assuntos que realmente precisam de solução judicial e propor formas alterna-
tivas para compor conflitos”. Para o 3º vice-presidente do TJRS, Francisco José Moesch, o trabalho da 
AMB “leva transparência à sociedade”.

SÃO PAULO - 29 de setembro
Em São Paulo, o Placar da Justiça ficou em frente ao Fórum João Mendes Júnior, na Praça da Sé, e 
chamou a atenção de pedestres. “Fiquei surpreso. Muitas vezes, o Judiciário se empodera de maté-
rias que não deveriam ser suas”, observou o servidor público Luciano Perruche. Na opinião do então 
presidente do TJSP, José Renato Nalini, a iniciativa da AMB conscientiza a sociedade. “Precisamos 
fazer com que a população acorde, pois é ela que sustenta o sistema de Justiça, um sistema que está 
num estágio pré-terminal”, disse. Já o presidente da Apamagis, Jayme de Oliveira, afirmou que o 

resultado do trabalho tem sido cada vez mais efetivo. “O projeto da AMB tem em mente conscientizar tanto nós que somos 
do Judiciário, quanto aqueles que estão de fora, para tomar iniciativas e mudar essa realidade”.
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OUTUBRO

JOÃO PESSOA - 9 de outubro
Em João Pessoa, o contador eletrônico ficou em frente ao TJPB e intrigou a funcionária 
pública Sueli Santos. “Essa exposição está sendo muito boa para a população saber o 
que está acontecendo”, disse.  O presidente da AMPB, Horácio de Melo, disse que a 
ação promove a transparência. “O excesso de trabalho de cada magistrado é o resulta-
do dessa avalanche de processos que existe no Brasil”. Para o desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, presidente do TJPB, o Placar da Justiça mostrou de forma 
clara o número alarmante de processos que os juízes têm de lidar. “A solução que se 

apresenta é a conscientização dos maiores litigantes, que devem procurar a conciliação”.

ARACAJU - 16 de outubro
O Placar da Justiça ficou posicionado em frente ao TJSE. “Para os magistrados, é angustian-
te saber que há pessoas aguardando uma decisão, que merecem uma resposta rápida e que 
não conseguem pelo congestionamento do sistema”, disse o então presidente da Amase, 
Gustavo Plech. O presidente do TJSE, Luiz Antônio Araújo Mendonça, destacou que o uso 
racional do Judiciário resultaria em mais agilidade. “No momento em que se afastam 
processos que não deveriam estar no Judiciário, temos condições de dar uma apreciação 
mais devotada àqueles que têm a sua ação”. 

SALVADOR – 20 de outubro
O Placar da Justiça foi instalado em frente ao Fórum Ruy Barbosa, na região central de Sal-
vador. João Ricardo Costa lançou o placar ao lado de Sérgio Junkes e da então presidente da 
Amab, Marielza Brandão.  “Os juízes brasileiros são os mais produtivos do mundo, no entan-
to, a Justiça brasileira também é a mais sobrecarregada”, afirmou Marielza. Junkes destacou 
que as empresas precisam mudar seus procedimentos: “Se os direitos dos consumidores 
fossem respeitados, a Justiça seria muito mais rápida para o cidadão”. 

RIO DE JANEIRO - 23 de outubro 
Na capital carioca, o Placar da Justiça esteve em frente ao TJRJ. A iniciativa da AMB 
foi elogiada pelo juiz-auxiliar da Presidência do Tribunal Antonio Aurélio Duarte, que 
representou o presidente Luiz Fernando Carvalho. “O processo tinha que ser a última 
via e aqui é a primeira. Por isso, essa iniciativa da AMB é fundamental para mostrar 
a realidade para a população”, ressaltou. “Não é o brasileiro que é litigante, ele é 
levado a isso em razão da prestação ineficaz e da não operacionalidade das agên-
cias reguladoras, dos órgãos que deveriam fiscalizar esses serviços”, frisou a juíza 
Cláudia Motta, da Amaerj.

FLORIANÓPOLIS - 3 de dezembro
Em Florianópolis, o Placar da Justiça foi instalado em frente ao Fórum Desembargador Eduardo 
Luz. “Fechamos o cronograma de lançamento de 2015 em Santa Catarina, mas pretendemos 
percorrer o Brasil inteiro”, afirmou Sérgio Junkes. Para o presidente do TJSC, a AMB implementou 
o movimento nacional em boa hora. “Enfrentamos uma avalanche de demanda que o Judiciário 
não mais suporta”, disse Nelson Shaefer. “Estamos mostrando dados, procurando um diagnós-
tico preciso, e depois temos que atuar num tratamento eficaz para superar essa dificuldade”, 
destacou o presidente da AMC, Odson Cardoso.

DEZEMBRO
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O s representantes 
das mais de 30 
entidades que in-

tegram o Instituto Mosap 
– Movimento dos Servido-
res Públicos Aposentados 
e Pensionistas – aprova-
ram o início de uma cam-
panha publicitária pela 
aprovação da PEC 555/06, 
que acaba com a contri-
buição previdenciária dos 
servidores aposentados e 
pensionistas. Nos encon-
tros, em Brasília, a AMB 
foi representada pelo 
secretário-geral adjunto, 
Alexandre Abreu, e pelo 
assessor da presidência 
José Carlos Kulzer.

Apesar do atual cená-
rio político do Brasil, em 
função da crise que atin-
ge o País, as entidades 
concordaram em manter 
contato permanente com 

Em reunião, 
entidades que 

integram o Mosap 
decidiram reforçar 

mobilização

Luciana Salimen

APOSENTADOS

senadores e deputados, 
especialmente os que en-
traram nessa última legis-
latura. “Politicamente, a 
aprovação da PEC é muito 
complicada neste momen-
to. Por isso, é importante 
o contato permanente 
com os parlamentares 
mais novos, mantendo a 

aliança com os antigos e o 
trabalho de convencimen-
to sobre a justiça da PEC”, 
afirmou Alexandre.

“Queremos traçar as 
estratégias para que nos-
sos colegas aposentados 
e pensionistas venham a 
participar dessa campa-
nha”, disse Kulzer. Em bre-

ve, será colocado no ar um 
site e uma página no Fa-
cebook, com informações 
e esclarecimentos sobre 
a proposta. A AMB tam-
bém disponibilizará um 
boletim impresso voltado 
e especialmente elaborado 
para seus associados apo-
sentados e pensionistas. 

CAMPANHA

PEC 555/2006
Proposta de Emenda à Constituição
Situação: Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN)

Identificação da proposição
Autor: Carlos Mota - PSB/MG
Apresentação: 22/06/2006
Ementa: Revoga o art. 4º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003.
Explicação da Ementa: 
Revoga o dispositivo da Emenda Constitucional - Reforma 
da Previdência, acabando com a cobrança de contribuição 
previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos 
aposentados (Contribuição de Inativos).
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JUSTIÇA RESTAURATIVA

onde foi recebido pelos 
juízes Leoberto Brancher, 
Egberto Penido, Catarina 
Correa, Marcelo Salmaso, 
Luciano Losekann e Harol-
do Rego.

Agendas no RS e em SP

Ainda no mês de no-
vembro, durante sua esta-
da no Brasil, Howard Zehr 
palestrou em Porto Alegre 
e em São Paulo. Na capital 
gaúcha, o painel foi no au-
ditório do Foro Central, no 
dia 23. O evento foi retrans-
mitido por um telão afixa-
do na Escola da Associação 
de Juízes do Rio Grande do 
Sul (Ajuris). Já no dia 25, foi 
a vez dos paulistanos assis-
tirem à conferência com o 
professor, na Faculdade de 
Direito Universidade de São 
Paulo (USP). 

Uma das maiores autoridades em Justiça 
Restaurativa no mundo compartilhou suas 
experiências com magistrados brasileiros

Howard Zehr
conduz palestras
no Brasil

isso precisamos ter uma 
consciência de comunida-
de.  Quem foi ofendido? O 
que precisa? Quais são as 
causas? Que processos são 
necessários para resolver 
isso?”, explicou.

Zehr citou, ainda, o 
exemplo da Nova Zelândia, 
onde a cultura restaurativa 
é prioridade em todas as si-
tuações e as Cortes são dei-
xadas em segundo plano. 
“Precisamos praticar a em-
patia e o diálogo. Meu so-
nho é termos um sistema de 
Justiça no qual advogados 
ajam no sentido de resolver 
problemas, e sejam aqueles 
que curam, em vez de se di-
gladiarem. Precisamos pen-
sar na melhor solução para 
as partes envolvidas e ouvir 
as comunidades”, finalizou.

Após o evento, Howard 
Zehr fez uma visita à AMB, 

Luciana Salimen

Leoberto pela sua persis-
tência, porque em seu pri-
meiro contato eu disse não. 
Sinto-me honrado em estar 
de volta ao Brasil depois de 
oito anos”, disse.

Em sua palestra, o profes-
sor falou sobre o desenvol-
vimento da Justiça Restau-
rativa no mundo e no Brasil. 
“Vejo que aqui vocês estão 
implementando com plane-
jamento, criatividade, usando 
de projetos-piloto e envol-
vendo a comunidade. Estou 
impressionado”, elogiou.

O professor esclareceu 
que a JR não objetiva o 
perdão, mas trata essen-
cialmente sobre respeito. 
“A Justiça Restaurativa está 
baseada em três pontos: o 
dano e os envolvidos, a res-
ponsabilidade e as obriga-
ções, e os relacionamentos. 
Não vivemos isolados, por 

Os dez anos da Justi-
ça Restaurativa no 
Brasil foram cele-

brados com conferências do 
professor norte-americano 
Howard Zehr, um dos pio-
neiros na implementação da 
prática e referência mundial 
no tema. O primeiro com-
promisso foi em Brasília, no 
dia 20 de novembro, duran-
te teleconferência no Tribu-
nal de Justiça do Distrito Fe-
deral e Territórios (TJDFT). 
O evento foi acompanhado 
por espectadores espalha-
dos em 23 estados brasilei-
ros, por meio de 67 pontos 
de transmissão via internet. 

Zehr foi apresentado 
pelo juiz paulista Egberto 
Penido e pelo coordenador 
da Justiça Restaurativa do 
Brasil – A Paz Pede a Pa-
lavra, Leoberto Brancher. 
“Tenho que agradecer ao 
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Magistrados compuseram a mesa de abertura da teleconferência Zehr trocou experiências com magistrados em visita à AMB

Zehr falou sobre o 
desenvolvimento da JR
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BOAS PRÁTICAS

Juiz Fernando Chacha, de Goiás, idealizou projeto que oferece acompanhamento 
assistencial, pedagógico, educacional e psicológico fora da cadeia

Amparo integral aos filhos 
de presidiárias

to psicológico. Relatos dos 
participantes apontam que 
essas famílias estão, agora, 
com o amparo integral, me-
lhor gerindo a vida dos pe-
quenos. Tudo está valendo a 
pena e é extremamente gra-
tificante”, explicou Chacha. 

O acompanhamento 
assistencial, pedagógico, 
educacional, psicológico 

O início do projeto 
“Amparando Filhos” 
ocorreu, em julho 

de 2015, com a intenção de 
responder a três perguntas: 
onde, com quem e como 
ficam os filhos das detentas 
após serem presas. Sem res-
posta a esses questionamen-
tos, o juiz Fernando Chacha, 
da comarca de Serranópolis, 
localizada a 370 quilômetros 
de Goiânia, idealizou uma 
ação voltada para o atendi-
mento de filhos de presas 
fora da cadeia. 

O objetivo é realizar o 
acompanhamento integral 
de menores cujas mães en-
contram-se encarceradas, 
além de trabalhar para que 
elas não percam o vínculo 
emocional com seus filhos. 

Atualmente, o projeto 
funciona nas comarcas de 
Serranópolis e Jataí, e aten-
deu, aproximadamente, 50 
pessoas entre reeducandas, 
filhos e responsáveis.

“Estamos cumprindo 
nosso papel afetando positi-
vamente a vida das pessoas 
atendidas. Há várias crianças 
e adolescentes sendo ampa-
rados e, consequentemen-
te, as famílias que também 
recebem acompanhamen-

e material é realizado com 
profissionais da rede de 
proteção e tem o apoio da 
sociedade civil. As visitas 
ocorrem a cada 15 dias, com 
duas horas de duração, no 
Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência So-
cial (CREAS), sem algemas, 
uniforme, revista íntima nos 
menores, mas tudo acom-

Renata Brandão

No lançamento, Fernando Chacha explicou o planejamento do projeto

panhado pelos agentes. 
Em Goiás, 713 mulhe-

res estão presas. Dessas, 
503 são mães.  A reedu-
canda C.G, que está na ca-
deia há sete meses, apro-
va a ação. “Acho que vai 
mudar completamente 
até a nossa recuperação,  
sabendo que os filhos vão 
estar perto da gente e da 
família, tendo um apoio 
da própria Justiça. Esta-
mos vendo que a Justiça 
não só tira, mas também 
dá o apoio”, disse. 

Dados de 2012 do De-
partamento Penitenciário 
Nacional (Depen), do Mi-
nistério da Justiça, revelam 
que a população carcerária 
feminina é composta em 
sua maioria por mulheres 
com idade compreendida 
entre 20 e 35 anos, sendo 
essas chefes de família, 
com mais de dois filhos 
menores de 4 anos. 

Como o resultado do 
projeto tem sido positivo, 
Chacha já pensa na expan-
são. “Quanto mais crianças 
e adolescentes forem aten-
didos será melhor para to-
dos, pois hoje temos mais 
de 120 mil nessa situação 
de risco no país”, afirmou.  
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PRÊMIO INNOVARE

Innovare premiou boas práticas em sete categorias. Solenidade foi realizada em Brasília

Os melhores de 2015

Na categoria Juiz, fo-
ram 77 inscritos. O projeto 
“Apadrinhar – amar e agir 
para materializar sonhos”, 
idealizado pelo juiz carioca 
Sérgio Luiz Ribeiro de Sou-
za, ganhou o troféu. A ini-
ciativa, lançada em outubro 
de 2014, tem o objetivo de 
propiciar às crianças e aos 
adolescentes com poucas 
chances de adoção a oportu-
nidade de construir laços de 
afeto e apoio material, com 
amparo educacional e pro-
fissional disponibilizado por 
padrinhos. “O programa visa 
à recuperação da autoestima 
dessas crianças e adolescen-
tes. Há três tipos de padri-
nhos: padrinho afetivo, aque-
le que visita regularmente a 
criança ou adolescente; pa-
drinho provedor, que dá su-
porte financeiro ao adotado; 
e padrinho colaborador, que 
presta serviços de acordo 
com sua especialidade pro-
fissional”, explicou o magis-
trado, que atua na 4ª Vara da 
Infância, da Juventude e do 
Idoso no Rio de Janeiro.

Outros dois projetos fo-
ram finalistas: “Mediação 

Os grandes vencedo-
res da 12ª edição do 
Prêmio Innovare fo-

ram conhecidos em dezem-
bro, durante cerimônia no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), em Brasília. A AMB, 
uma das parceiras da inicia-
tiva, foi representada por seu 
presidente João Ricardo Cos-
ta e pelo diretor-tesoureiro 
Emanuel Bonfim.

Apresentado pelo ator 
Lima Duarte, o evento des-
tacou as melhores práticas 
dentre as 667 inscritas. Os 
21 finalistas em sete catego-
rias foram homenageados 
com placas personalizadas 
e os ganhadores receberam 
um troféu especial. “O Inno-
vare prestigia e reconhece 
iniciativas positivas, volta-
das para o melhor funciona-
mento do Poder Judiciário e 
para benefícios à sociedade. 
Neste momento em que vi-
vemos uma crise política e 
econômica tão grave, que 
afeta a todos nós, este prê-
mio se mostra ainda mais 
importante, e a AMB sente-
-se honrada em fazer parte 
disso”, disse João Ricardo.

judicial e policial: Reintegra-
ção humanizada com rea-
locação de famílias carentes 
ocupantes de extensa área 
urbana”, do juiz Dimis da 
Costa Braga, da 1ª Vara Cível 
de Rondônia, e “Intimação 
eletrônica via WhatsApp”, 
do juiz Gabriel Consigliero 
Lessa, do Juizado Especial Cí-
vel e Criminal da comarca de 
Piracanjuba (GO). 

Já na categoria Tribunal, 
que teve 64 inscritos, venceu 
o Tribunal de Justiça do Pa-
raná (TJPR) com “Criança e 
Adolescente Protegidos”, de 
autoria da desembargadora 
Lídia Maejima. Pioneiro no 
país, o projeto visa à identi-

Luciana Salimen

O juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza recebeu o troféu do
ministro do STF Luiz Fux

A vencedora da categoria Tribunal, Lídia Maejima, e
o ministro Ricardo Lewandowski 

ficar biometricamente todas 
as crianças do Paraná, auxi-
liando o trabalho de verifica-
ção do Serviço de Investiga-
ção de Criança Desaparecida 
(SICRIDE). Já foram identifi-
cadas cerca de 600 mil crian-
ças e adolescentes por meio 
do registro digital, biométri-
co e fotográfico. 

Os outros dois finalistas 
foram o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (TRT4), 
com “Mediação Prévia em 
Despedidas em Massa”, e o 
Tribunal de Contas do Esta-
do do Amazonas (TCE-AM), 
com o “Programa Itinerante 
Ouvidoria Ambiental – Uma 
Questão de Cidadania”.

CONHEÇA OS OUTROS VENCEDORES

CATEGORIA MINISTÉRIO PÚBLICO
Osório – Um projeto de acessibilidade (RS)

CATEGORIA DEFENSORIA PÚBLICA 
Da Tranca Pra Rua – A execução penal na voz dos presos (ES)

CATEGORIA ADVOCACIA
Justiça acolhedora: Respeito às demandas sociais (MG)

CATEGORIA PREMIAÇÃO ESPECIAL 
Consumidor.gov.br (DF)

CATEGORIA JUSTIÇA E CIDADANIA 
O Observatório Social de Maringá e a Busca pela Transparência e Zelo na 
Gestão dos Recursos Públicos (PR)
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O caso 
Chico Mendes

Tatiana Damasceno

FO
TO

S:
 A

SC
O

M
 / 

TJ
AC

O crime que culmi-
nou na morte do 
chamado herói 

dos Povos da Floresta, o 
líder sindical e ecologista 
Chico Mendes, marcou 
para sempre a carreira 
do magistrado Adair José 
Longuini. Foi ele quem 
presidiu, em dezembro de 
1990, o julgamento histó-
rico que condenou a 19 
anos de prisão o fazen-
deiro Darly Alves da Silva 
e o filho dele Darci Alves 
Pereira, como mandante e 
assassino do ativista. 

Na noite de 22 de de-
zembro de 1988, Chico 
Mendes, presidente do 
Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Xapuri, 
no Acre, foi morto a tiros 
de espingarda, no quintal 
de sua casa. O jornal The 

New York Times já o havia 
considerado “um símbolo 
de todo o planeta”, e Chi-
co tinha sido condecorado 
pela ONU no ano anterior 
por sua luta em defesa do 
meio ambiente, mas so-
mente após seu assassina-
to teve o reconhecimento 
de sua luta pela causa am-
biental no Brasil. 

O ecologista foi o fun-
dador da primeira reserva 
extrativista do País, em 
São Luiz do Remanso, si-
tuado a 80 quilômetros 
de Rio Branco, capital do 
Acre. À frente dos serin-
gueiros, ele desenvolveu 
técnicas pacíficas de re-
sistência com as quais de-
fendeu a Amazônia, que a 
partir dos anos 70 sofreu 
um processo acelerado de 
desmatamento para dar 

lugar a grandes pastagens 
de gado. 

Adair teve então que 
instruir o primeiro proces-
so criminal de sua carreira 
como juiz, sob a vigilância 
da imprensa nacional e 
internacional. O juiz de-
dicou-se tanto nesse caso 
que se tornou professor 
de Direito Penal na Uni-
versidade Federal do Acre 
(UFAC). “A experiência vi-
venciada permitiu-me ser 
ainda mais útil ao meio ju-
rídico, passando pelo mo-
vimento associativo da ma-
gistratura e fincando os pés 
definitivamente nos ban-
cos da UFAC, onde leciono 
por concurso a disciplina 
de Direito Penal até os dias 
de hoje”, conta Longuini, 
aposentado desde julho de 
2015 dos tribunais. 

Juiz Adair Longuini conta a história do julgamento 
que atraiu a atenção do Brasil e do mundo sobre os 
problemas do campo, com o assassinato do ecologista 
e líder sindical Chico Mendes

Um dos julgamentos 
mais famosos do país pro-
duziu muitas histórias, 
momentos de tensão e 
curiosidades. “Fiz um pac-
to com os representantes 
da imprensa de que se-
ria mantida a participa-
ção deles no julgamento, 
desde que obedecessem 
às regras previamente es-
tipuladas em conjunto”, 
lembra o magistrado. “Du-
rante os dias do julgamen-
to, fui procurado por uma 
comissão de membros da 
imprensa, os quais noticia-
ram que tinham afugen-
tado um jornalista, com 
passagem comprada e 
tudo, por ter descumprido 
o que havia sido ajustado. 
Relevei a ocorrência, dian-
te da pronta providência e 
fidelidade”, recorda. 
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Quais foram os mo-
mentos mais tensos?

Numa das audiências 
que se estendeu noite a 
dentro chegou uma in-
formação de que o fó-
rum seria invadido. Foi 
necessário reforço policial 
naquela oportunidade, 
pois nada era desprezível 
num clima de permanen-
te ameaças que perdurou 
durante toda a instrução 
do processo.  

Como foi possível 
aguentar toda a pressão 
de um julgamento acom-
panhado por todo o Bra-
sil e pelo mundo?

Independentemente da 
repercussão de um episó-
dio semelhante, a primeira 
e mais louvável atitude do 
magistrado é a serenida-
de na condução do feito. 
Além disso, durante a ins-
trução do processo, que se 
prolongou por dois anos, 
procurei seguir à risca os 
passos processuais, per-
mitido acesso irrestrito de 
todos os interessados e da 
imprensa. Isso tranquili-
zou a comunidade local, 
nacional e até internacio-
nal, sabedora de que o Ju-
diciário atuava de forma 
técnica, justa e imparcial. É 
claro que o volume de pes-
soas e de membros da im-
prensa demandou maior 
trabalho, como organiza-
ção alternada de acesso ao 
Tribunal do Júri, segurança 
interna e nas imediações 
do fórum, no Colégio re-
quisitado para apoio e 
acomodação de auxiliares, 
peritos, testemunhas etc. 
Enfim, os trabalhos cor-
reram de forma natural e 
sem qualquer influência 
externa que pudesse des-
merecer o resultado final. 

branças mais vívidas que 
o senhor tem desses mo-
mentos? 

As lembranças são 
muitas. Estávamos dian-
te de um texto constitu-
cional novo, promulgado 
em outubro de 1988, com 
ênfase à liberdade de ex-
pressão, tempo em que se 
proibia a transmissão de 
julgamentos do Tribunal 
do Júri. Aliás, no Estado do 
Acre, a Lei de Organização 
Judiciária vedava expressa-
mente filmagens de julga-
mentos, registros fotográ-
ficos etc. E, ainda que se 
permitisse, como conciliar 
a presença da impren-
sa do Brasil e do mundo 
numa sala diminuta, com 
poucos assentos? Adotei, 
como solução, um pool 
de emissoras, organizado 
pela Radiobrás. Assim, o 
julgamento foi transmi-

Gostaria que o senhor 
contasse um pouco da 
sua trajetória profissio-
nal até os dias de hoje e 
como foi parar na peque-
na Xapuri. 

Fui funcionário de car-
reira do Banco do Brasil e 
nele atuei como advoga-
do antes de ingressar na 
magistratura. Assumi ini-
cialmente a Comarca de 
Cruzeiro do Sul em 1988, 
tendo sido designado para 
a Comarca de Xapuri no 
mesmo ano, local onde 
frequentemente ocorriam 
crimes sem autoria deter-
minada, resultado da insu-
ficiência policial e atuação 
instável do Ministério Pú-
blico e do próprio Judici-
ário, cujos quadros não se 
encontravam completos. 
Nessa época, pelos co-
mentários e até por inter-
médio da imprensa, já era 
possível divisar um con-
flito de interesses de clas-
ses, tendo à frente o líder 
sindicalista Chico Mendes, 
que organizava e executa-
va “empates” destinados à 
preservação das florestas. 
Surge, então, um dos prin-
cipais acusados, Darly Al-
ves, portando autorização 
de desmate do Seringal 
Cachoeira, que somente 
não se concretizou em face 
de um “empate” levado a 
efeito pelos seringueiros 
desse movimento liderado 
por Chico Mendes. A con-
duta e as acusações recí-
procas, na maioria das 
vezes veiculadas pelos 
meios de comunicação, 
aprofundaram o acirra-
mento e o consequente 
desfecho nefasto com a 
morte de Chico no dia 22 
de dezembro de 1988. 

Foram 4 dias de jul-
gamento. Quais as lem-

tido em tempo real com 
a utilização de uma úni-
ca câmera em local fixo. 
Lembrança marcante foi a 
falta de infraestrutura. Um 
julgamento que se prolon-
gou por quatro dias numa 
cidade com permanentes 
cortes de energia, foro des-
provido de verbas para as 
despesas mínimas como 
alimentação, dificuldades 
na alocação de testemu-
nhas, réus, peritos etc. To-
das essas carências foram 
minimizadas com a ajuda e 
a colaboração da comuni-
dade, além de outras solu-
ções criativas encontradas 
juntamente com a equipe 
de servidores do fórum de 
Xapuri. Recordo-me de um 
fato interessante: preocupa-
do com o bom andamento 
dos trabalhos, decidi dormir 
em meu gabinete, oportuni-
dade em que mais estudei 
do que dormi. 

“Fiz um pacto com os 
representantes da imprensa de 

que seria mantida a participação 
deles no julgamento, desde que 

obedecessem às regras previamente 
estipuladas em conjunto”.
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vas ao meio ambiente, ora 
impondo renovação de 
licenças a cada período, 
ora mantendo uma fisca-
lização séria para que pre-
juízos e tragédias não mais 
aconteçam.

O que mudou nesses 
últimos anos na Justiça 
do Acre e do Brasil? O se-
nhor viu mudanças signi-
ficativas?

Mudou muita coisa, 
mas é preciso fazer mais. 
Continuamos com uma 
legislação penal defasada 
e demasiadamente bené-
vola ao réu, em prejuízo da 
vítima, dos familiares e da 
própria sociedade. Réu no 
Brasil tem mais direitos do 
que obrigações. Sanções 
penais que nada mais re-
presentam por falta de 
atualização legislativa e 
outras em dissonância 
sistêmica. Um modelo 
de progressão de penas 
que, para a sociedade, 
nada mais representa do 
que a verdadeira impu-
nidade. Deficiência na 
ressocialização do preso 
e a inevitável reincidên-
cia criminal. Um sistema 
prisional arcaico, insufi-
ciente, degradante, débil, 
em que o Estado não tem 
forças para suportar (ou 
se tem, não se importa), 
agravado pela quase au-
sência de discussão e so-
luções a curto prazo. Não 
tenho dúvidas, por outro 
lado, de que precisamos 
estancar a fúria legislati-
va casuística, responsável 
pela introdução de novas 
condutas ilícitas como se o 
direito penal fosse a pana-
céia para solução de todos 
os problemas reclamados 
pela sociedade brasileira. 

constatar a concretude de 
minha vocação, necessá-
ria para o enfrentamento, 
sem temor, de um pro-
cesso marcado por altos 
interesses, ameaças e re-
quinte de detalhes que, 
se não bem apurados, 
culminariam na impu-
nidade. A experiência 
vivenciada permitiu-me 
ser ainda mais útil ao 
meio jurídico, passando 
pelo movimento asso-
ciativo da magistratura 
e fincando os pés defini-
tivamente nos bancos da 
Universidade Federal do 
Acre, onde leciono por 
concurso a disciplina de 
Direito Penal até os dias 
de hoje. Minha carreira 
foi uma benção divina. 
De igual forma a direção 
desse julgamento forta-
leceu-me na carreira e 
também me proporcio-
nou grande aprendizado, 
lições valorosas e condi-
ções para enfrentamento 
dos desafios frente aos 
altos cargos que exerci 
perante o Tribunal do 
Estado do Acre e no Re-
gional Eleitoral.   

Como o senhor ana-
lisa o discurso de Chico 
Mendes e suas lutas nos 
dias de hoje, lembrando 
de tragédias ambientais 

O julgamento foi 
um marco na Justiça do 
Acre e também do Bra-
sil. Como o senhor avalia 
todo o processo, passa-
dos mais de 27 anos?

Minha avaliação é das 
melhores. Ficou demons-
trado que o julgamento 
abalizado por um Poder 
Judiciário forte e inde-
pendente é necessário em 
qualquer regime demo-
crático, cuja ordem pú-
blica deve prevalecer. Foi 
um marco, sim, porque a 
violência no campo, até 
então, nem sempre alcan-
çava os mandantes. O Ju-
diciário acreano, naquela 
oportunidade, deu um 
exemplo para o mundo de 
que é possível fazer justiça 
mesmo sem as condições 
ideais de pessoal e de es-
trutura física. O exercício 
da magistratura, missão 
nobre e destacada como 
um verdadeiro sacerdócio, 
exige, acima de tudo, boa 
vontade, muito esforço 
pessoal, comprometimen-
to com a verdade, com a 
justiça, e sobretudo lide-
rança para estímulo de 
todos os personagens que 
atuam na busca da verda-
de desde a investigação 
até o julgamento final. Esse 
me parece um dos legados 
importantes, sob a ótica 
da atuação do Judiciário, 
a continuar norteando no-
vos eventos que, por certo, 
continuarão a acontecer. 

Qual a importân-
cia para a sua carreira 
como magistrado ter 
presidido o júri do caso 
Chico Mendes?

Foi de muita impor-
tância. Pude, de início, 

como o rompimento da 
barragem em Mariana 
(MG)?

Um dos principais pi-
lares do nosso regime de-
mocrático está assentado 
no confronto de ideias e 
tolerância com as diferen-
ças. Toda ideia ou inicia-
tiva deve ser respeitada 
e avaliada com cuidado. 
Tenho para mim que apre-
goar a defesa do meio am-
biente naqueles tempos 
rompia com o modelo de 
exploração até então uti-
lizado na Amazônia. Isso 
atraiu defensores e adver-
sários. O tempo passou, o 
tema ganhou força, e tem 
sede principiológica em 
nossa Constituição.  Essa 
discussão tomou corpo, 
preocupa o mundo e não 
está próxima de ser resol-
vida. O verdadeiro desafio 
da sociedade contempo-
rânea é assegurar o desen-
volvimento sustentável, 
harmonizando-se o de-
senvolvimento econômi-
co, a preservação do meio 
ambiente e a justiça social. 
Sabemos que ao lado do 
papel indutor do Estado 
em relação às políticas 
econômicas, necessário 
se faz um maior controle 
das respectivas atividades, 
sobretudo das mais noci-

“Continuamos com uma legislação 
penal defasada e demasiadamente 

benévola ao réu, em prejuízo da 
vítima, dos familiares e da própria 

sociedade”.
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O promissor jogador 
de futebol percorreu 
muitos gramados 
antes de optar pela 
magistratura

respeito aos árbitros, trei-
nadores, companheiros 
e adversários; da impor-
tância dos treinamentos 
e da disciplina, além da 
possibilidade de supera-
ção dos meus limites e de 
como conviver de forma 
harmoniosa em coletivo”, 
explicou. 

E a paixão pelos cam-
pos continua. Logo de-
pois de tomar posse na 
magistratura estadual, 
ele entrou para o time de 
Futebol Society da Asso-
ciação dos Magistrados 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (Amaerj) e passou 
a disputar campeonatos 
defendendo a equipe.

Em 2008, começou a 
colaborar com a AMB na 
coordenação dos Jogos 
Nacionais da Magistra-
tura, quando o evento 
foi realizado no Rio de 
Janeiro. Desde então, 
participa das comissões 
organizadoras dos Jogos 
Nacionais. “É sempre um 
grande desafio, porque 
não somos uma associa-
ção esportiva, então não 
possuímos estrutura fí-
sica e de profissionais da 
área de Educação Física 
para a realização dos Jo-
gos”, disse. 

Por esse motivo, a 
AMB precisa buscar par-
cerias com entidades es-

A principal diver-
são da maioria 
dos meninos 

brasileiros era também a 
brincadeira preferida do 
carioca Sandro Pitthan 
Espíndola. Desde muito 
pequeno, ele corria pelos 
campos de futebol, incen-
tivado pelo pai e tendo o 
irmão mais velho como 
espelho. O gosto pelo es-
porte e a habilidade com a 
bola levaram o garoto a se 
profissionalizar. 

Ele começou dispu-
tando o campeonato 
carioca de futebol de 
salão na categoria Fral-
dinha, o sub-7. Passou 
por diversos times de 
destaque, como Flumi-
nense, Flamengo, Crici-
úma e América-RJ. Mes-
mo quando já cursava 
Direito, o futebol conti-
nuava na jogada. Ele fez 
um semestre nos Esta-
dos Unidos e integrou 
o time da Hawaiian Pa-
cific University (HPU), 
onde conseguiu custear 
metade seus estudos.  

Hoje, titular da 1ª Vara 
de Família de Madureira 
na capital carioca, San-
dro diz que leva para a 
vida os ensinamentos da 
época de jogador pro-
fissional. “Aprendi com 
as lições advindas das 
vitórias e derrotas, do 

portivas e de segurança 
locais, além de universi-
dades, a fim de conseguir 
espaços para a realização 
dos jogos e contratação 
dos árbitros.

“Outro fator que nos 
traz apreensão, mas, por 
outro lado, muita satis-
fação, é o aumento do 
número de participan-
tes, notadamente das 
mulheres e dos atletas 
com mais de 55 anos, 
bem como o desejo dos 
competidores de partici-
parem em várias moda-
lidades esportivas, o que 
torna a tarefa de montar 
a programação dos jogos 
cada vez mais difícil”.

Sandro recomenda 
que magistrados parti-
cipem de, pelo menos, 
uma das edições dos 
Jogos Nacionais da Ma-
gistratura, pois acredita 
que a prática de esportes 
contribui para a redução 
do índice de absenteísmo 
entre os juízes, aumen-
tando, assim, a produti-
vidade da magistratura. 
“Contamos com diversas 
modalidades esportivas, 
a fim de captar o maior 
número de participantes. 
O dia a dia da profissão 
de um juiz é estressante, 
induzindo ao sedentaris-
mo e ao isolamento dos 
gabinetes”, destacou.

Da Redação

Do estádio 
ao gabinete

Fo
to

s: 
ar

qu
iv

o 
pe

ss
oa

l



ENTRETENIMENTO

Desembargador 
do Paraná mostra 
sua paixão pelos 
carros antigosde gente grande

Brinquedo

gos. O “antigomobilismo”, 
como é conhecido, está 
amplamente difundido 
pelo mundo e pelo Brasil, e 
são muitos os apaixonados 
pelas máquinas automoti-
vas que já foram objeto de 
desejo no passado.  

Hoje são 28 modelos, 
dentre eles Jeep, Fusca, Kar-
mann-Ghia, Opala, Galaxi, 
Dodge, Corcel, Maverick, 
Simca, Aero Willis Itamara-
ty, Lafer, Puma. “Eu comecei 
com modelos que tive no 
passado e depois acabei ob-

A paixão por carros 
começou ainda na 
infância, quando ga-

nhou dos pais um Jeep ver-
melho, aos quatro anos de 
idade. Foi dessa forma pura 
e singela que teve início o 
fascínio do desembargador 
Jorge Massad, do Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJPR), 
por veículos antigos. 

Há, aproximadamen-
te, 30 anos, o passatempo 
preferido do magistrado 
nas horas de folga é lidar 
com seus automóveis anti-

tendo outros que na época 
eram para mim apenas um 
sonho, pelos elevados pre-
ços. Mas o que eu gosto 
mesmo é do Jeep”, revela. 

Jorge Massad conta que 
cada veículo possui sua his-
tória. O Ford Charger RT foi 
o mais difícil de conseguir. 
“Ele está se tornando um 
modelo muito raro e caro, 
porque as pessoas que têm 
não querem vender. Foi o 
último que eu comprei e o 
que mais me deu trabalho 
para encontrar”.

Tatiana Damasceno

O desembargador diz que 
manter essa paixão não é fá-
cil. É preciso garimpar peças 
antigas em lojas e ferros ve-
lhos, pagando muitas vezes 
um preço alto para obter o 
que se procura. Numa dessas 
vezes, após uma busca por 
todo o País, Jorge conseguiu 
uma trava do capô do Ma-
verick num ferro velho em 
Brasília. Porém, a viagem de 
volta para Curitiba teve seus 
percalços: ele foi barrado no 
aeroporto porque acharam 
que era uma arma de fogo. 
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RETRANCA

O aumento do número 
de carros o levou a cons-
truir um barracão numa 
chácara em Campo Largo, 
a 25 quilômetros de Curi-
tiba, para acomodá-los e 
facilitar a manutenção. 
O desembargador con-
fessa que muitas vezes já 
pensou em vender e se 
desfazer de alguns exem-
plares da coleção, mas 
sempre desiste, pois não 
consegue escolher qual 
deles iria sair. “Por fim, eu 
acabo ficando com todos. 

Eu tenho uma dificulda-
de de me desfazer. Tem 
que gostar de ferrugem, 
gostar do cheiro de gaso-
lina, coisa que os carros 
modernos não permitem 
mais fazer”, observa.  

A preservação desses 
modelos antigos é regula-
da por Resolução do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), que concede 
placas diferenciadas aos 
veículos antigos com mais 
de 30 anos de uso e 80% 
de originalidade.

Um barracão nas proximidades de Curitiba guarda os modelos 
preferidos do magistrado
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CURIOSIDADES

• O painel ao fundo do galpão é uma reprodução fo-
tográfica do centro de Curitiba – Rua XV de Novembro 
– hoje Boca Maldita –, tirada em 1951, onde ao lado 
esquerdo aparece a loja “Paraíso das Sedas”, que per-
tencia aos pais do magistrado;

• O Itamaraty foi o primeiro veículo que usou para tra-
balhar, quando concluiu a Academia Militar e foi convo-
cado como Ajudante de Ordens do Comandante Geral 
da Polícia Militar do Paraná;

• O Karmann Ghia vermelho foi o carro em que viajou na 
sua lua de mel, em 1972;

• O Corcel I utilizou quando residiu em São Paulo e fez o 
Curso de Educação Física, na Escola de Educação Física da 
Polícia Militar de São Paulo;

• O Ford Landau adquiriu do desembargador Leandro Frei-
tas de Oliveira, pouco tempo antes do seu falecimento;

• O Jeep Willis 1951 comprou do desembargador Guilher-
me Gomes;

• O Jeep 1954 Militar e a Carreta Militar 1953 foram res-
taurados e adquiridos do juiz aposentado João Casemiro 
Wielewicki, em  Londrina (PR);

• O Maverick amarelo foi trazido de Estância Velha (RS), 
em 2005, graças a ajuda do presidente da AMB, João Ricar-
do Costa. Com um carro semelhante a esse, Jorge Massad 
tomou posse na sua primeira Comarca, em Cornélio Pro-
cópio, em 1978, onde começou a carreira na magistratura; 

• A lambreta é uma raridade. Modelo LD-1957. Massad 
comprou uma semelhante quando completou 18 anos, mas 
nunca conseguiu dar uma volta. Seu pai a levou sem que 
tivesse experimentado, pois considerava um veículo peri-
goso. Conseguiu a atual graças a gentileza de um colecio-
nador amigo.
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AGENDA AMB

João Ricardo Costa recebe ministro Lewandowski 

AMB recebe deputados da Frente Parlamentar Evangélica 

Senador Ricardo Ferraço debate projetos na AMB 

O presidente do STF e do CNJ, Ricardo Lewandowski, esteve 
na AMB, no dia 5 de novembro, para tratar de temas como o Adi-
cional por Tempo de Serviço (ATS) e a Lei Orgânica da Magistra-
tura Nacional (Loman). Os magistrados também discutiram uma 
agenda positiva para o Judiciário e o País. “Foi uma honra rece-
ber o presidente do STF, principalmente pelo fato de ter sido um 
vice-presidente da nossa entidade. Lewandowski está na van-
guarda das lutas pelo Poder Judiciário e tem sido um interlocutor 
dos pleitos da magistratura”, sintetizou João Ricardo Costa.

Ministro Salomão visita a entidade 

Em visita à AMB, no dia 14 de ou-
tubro, o ministro do STJ Luis Felipe Sa-
lomão foi recebido pelo presidente em 
exercício da entidade, Paulo Feijó, o vice-
-presidente Institucional, Sérgio Junkes, 
e o secretário-geral adjunto, Alexandre 
Abreu. Na pauta, projetos em discussão 
atualmente no Congresso relativos à 

magistratura e à questão da implementação da Lei de Arbitragem e 
Mediação. Luis Felipe Salomão foi diretor-presidente da Escola Nacio-
nal da Magistratura (ENM), da AMB, de 2005 a 2007.

Presidente em exercício da AMB, Wilson Dias, recebeu parla-
mentares, no dia 8 de outubro, para um café da manhã. Entre os 
assuntos abordados, projetos de interesse do Poder Judiciário 
e da sociedade. O presidente da Comissão Especial da Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) 187/2012, que trata 
das eleições diretas nos tribunais, deputado Lincoln Portela 
(PR/MG), também participou do encontro. O relator da PEC 
187 na Comissão Especial da Câmara que analisa a matéria, 
o deputado João Campos (PSDB/GO), disse que apoia as pro-
postas em tramitação que melhoram a prestação jurisdicional 
e democratizam o Poder Judiciário. 

Política fundiária em pauta

Os problemas que envolvem a questão fundiária 
no Brasil, especialmente no Pará, foram discutidos, 
no dia 21 de outubro, pelo ministro José Barroso Fi-
lho, do Superior Tribunal Militar (STM), e pelo presi-
dente da AMB, João Ricardo Costa. Na reunião, que 
aconteceu na sede da entidade, Barroso falou sobre 
o trabalho que vem desenvolvendo para mobilizar 
os órgãos públicos em torno da questão. “Essa pro-
blemática é a raiz de grande parte da nossa violên-
cia, tanto no campo quanto na cidade. Há uma viola-
ção massiva de direitos humanos”, disse o ministro.

O presidente da AMB, João Ricardo Costa, recebeu, no dia 1° 
de dezembro, o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). O encontro 
tratou de projetos como as eleições diretas para os tribunais e o 
excesso de litigância na Justiça brasileira. O presidente da AMB 
ainda falou sobre a proposta da entidade de criação de centros 
de inteligência e monitoramento de demandas de massa no Po-
der Judiciário. Ferraço mostrou-se receptivo ao projeto. “Vamos 
trabalhar juntos nas teses que temos convergências e, nas que 
eventualmente não tenhamos, vamos debater para identificar 
caminhos que possam aprimorar a Justiça brasileira”, afirmou.
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DIREITOS HUMANOS

Nome do jornalista

Formação em direitos humanos em pauta

Maria Berenice Dias recebe comenda no Senado

Debate sobre racismo

4º Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos

A formação continuada de magistrados na área de direitos humanos foi 
tema de reunião entre representantes da AMB e o juiz-auxiliar da presi-
dência do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Geraldo Sant’Ana Lanfre-
di. O encontro aconteceu na sede da AMB, no início de dezembro. Luís 
Geraldo trouxe à associação uma proposta de parceria no sentido de 
investir na capacitação de temas que compreendem os direitos humanos. 
O presidente da AMB, João Ricardo Costa, o diretor-presidente da ENM, 
Cláudio dell’Orto, e o juiz Edinaldo César Santos Júnior, integrante da Co-
missão de Direitos Humanos da AMB, também participaram da reunião.

A desembargadora Maria Berenice Dias, referência na temática 
da diversidade sexual e da revitalização do direito de família, 
recebeu, em dezembro, a comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara, um reconhecimento do Senado Federal aos de-
fensores dos direitos humanos no Brasil. O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, e o juiz Edinaldo César Santos Júnior presti-
giaram a cerimônia. “Essa comenda é fruto de toda uma luta em 
prol dos direitos humanos, mais especificamente dos direitos da 
população LGBTI”, disse Maria Berenice. 

As questões que envolvem a discriminação racial e o desenvol-
vimento de ações que promovam a igualdade de direitos entre 
negros e brancos estiveram em discussão, no início de dezembro, 
na Procuradoria Geral da República (PGR), em Brasília. O evento 
“Década Internacional para os Afrodescendentes – 2015 a 2024” 
reuniu representantes de diversos segmentos sociais e instituições 
de países da América Latina e do Caribe, que trouxeram colabora-
ções ao debate. Representando a AMB, o juiz Edinaldo César San-
tos Júnior falou à plateia sobre os três temas que serão trabalhados 
nesta década: reconhecimento, desenvolvimento e justiça.

O presidente da AMB, João Ricardo Costa, participou em novembro da 
4ª edição do Prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos, promovido pela 
Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj). A 
entrega do prêmio aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro 
com a presença de diversas autoridades, entre elas o ministro Ricardo 
Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF); Luiz Fer-
nando Pezão, governador do Rio de Janeiro; Luiz Fernando Ribeiro de 
Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
(TJRJ); Herman Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 
Jayme de Oliveira, presidente da Apamagis, e Rossidélio Lopes, então 
presidente da Amaerj. 
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INTERNACIONAL

II Congresso 
Internacional 
Evento proporcionará troca de 
conhecimentos entre os sistemas 
legais do Reino Unido e Brasil

Com caráter científico, 
cultural e de inter-
câmbio, o II Congres-

so Internacional da AMB 
será realizado na Inglaterra 
e Escócia, com abertura em 
Londres e encerramento 
em Edinburgh, entre os dias 
23 de maio e 02 de junho de 
2016. O evento visa à propi-
ciar aos juízes brasileiros o 
conhecimento do sistema 
legal e jurisdicional britâ-
nico, em dois de seus prin-
cipais países, os métodos 
de treinamento de magis-
trados, o controle e gestão 
dos tribunais, aspectos dos 
processos cíveis, criminais 
e trabalhistas, entre outras 
matérias correlatas.

Para o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, 
a cooperação é o maior 
ganho nesse evento inter-
nacional. “A efetividade dos 
sistemas judiciais requer 
o diálogo permanente en-
tre os sistemas de Justiça. 
A AMB está dando a sua 
contribuição ao realizar um 
evento desse porte”, afirma.

Em Londres, o Reino 
Unido cedeu à AMB, para 
o coquetel de recepção dos 
juízes brasileiros, a Suíte Lo-
carno, principal e histórica 
sala da Secretaria de Estado 
para Assuntos Estrangei-

Tatiana Damasceno

ros, localizada no coração 
dos edifícios centrais do 
governo britânico. Nos dias 
seguintes, os participantes 
terão conferências na Com-
mon Room, a mais impor-
tante sala de solenidades e 
eventos da Law Society, no 
centro de Londres. Serão 
temas como “Introdução à 
Common Law”, “Common 
Law e Julgamento Justo” e 
“A Suprema Corte do Rei-
no Unido”. Os congressis-
tas terão, ainda, palestras 
no Teatro Edmond J. Safra, 
do King’s College, uma das 
mais importantes e pres-
tigiadas universidades do 
mundo e a terceira mais an-
tiga da Inglaterra. 

Os magistrados partici-
parão, em seguida, de dois 
dias de conferências e se-
minários sobre Direito Cri-
minal, do Trabalho e Cível 
na Universidade de Nottin-
gham, da cidade de mesmo 
nome, para conhecerem o 
sistema Judiciário local. 

A abertura oficial do 
congresso, na Escócia, e 
também a solenidade de en-
cerramento, acontecerá na 
histórica sala Playfair Libra-
ry, da Universidade de Edin-
burgh. Alguns professores 
da instituição também esta-
rão envolvidos em palestras 

e seminários que ocorrerão 
durante o evento, entre 
eles o brasileiro Claudio Mi-
chelon, professor titular da 
instituição. Serão diversas 
atividades envolvendo o Ju-
diciário da Escócia, elas visi-
ta à Sheriff Court (criminal) 
de Edinburgh, Comercial 
Court (cível) e aos tribunais 
do Trabalho. 

A Universidade de Stir-
ling, na Escócia, também 
participará oficialmente do 
programa do II Congresso 
Internacional, com palestras 
de professores da Faculdade 
de Direito. 

“A participação no Con-
gresso da AMB, no Reino 
Unido, certamente será uma 
daquelas coisas que somen-

te acontecem uma vez na 
vida. Os mais importantes, 
belos e históricos locais do 
Reino Unido, em relação ao 
Direito e à Cultura, estarão à 
disposição dos juízes brasi-
leiros. Será uma experiência 
inesquecível”, acredita o co-
ordenador-geral do evento, 
o juiz José Lucio Munhoz.

Para o diretor Interna-
cional da AMB e integrante 
da comissão organizadora 
do II Congresso Internacio-
nal, Rafael de Menezes, “um 
juiz independente precisa 
de formação e educação 
continuada para exercer 
seu papel constitucional. 
Por isso, a importância dos 
eventos científicos para tro-
ca de experiência”.

Magistrados 
brasileiros 

conhecerão os 
mais importantes 

locais do Judiciário 
da Inglaterra e 

Escócia 
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Presidente da AMB palestra em 
seminário sobre migrações em Portugal

INTERNACIONAL

nizadores, é analisar e tratar 
dos múltiplos quadros jurí-
dicos globais que se aplicam 
na temática dos refugiados 
e das migrações em geral.

João Ricardo abordou 
a questão do direito inter-
nacional dos refugiados e 
da proteção internacional 

Em novembro, o presi-
dente da AMB, João Ri-
cardo Costa, palestrou 

no seminário “As fronteiras 
e o direito sem fronteiras: 
migrações, estrangeiros e 
globalização”, promovido 
pela União Internacional de 
Juízes de Língua Portuguesa 
(UIJLP), Instituto Padre An-
tônio Vieira, Comunidade 
dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP) e pelo Centro 
de Estudos Judiciários, em 
Lisboa, Portugal. Flávia Via-
na, secretária-executiva da 
UIJLP e diretora-adjunta de 
Relações Internacionais da 
AMB, também participou 
do evento, presidindo uma 
das mesas. O objetivo do 
encontro, segundo os orga-

Da redação

Evento fortaleceu o relacionamento institucional com a magistratura portuguesa

dos migrantes. “A com-
plexidade que envolve o 
problema das migrações 
reside de forma muito ex-
pressiva na baixa densida-
de das democracias oci-
dentais, que produz uma 
cidadania mal informada 
e, por consequência, alie-

nada em relação às ques-
tões geopolíticas do Orien-
te Médio”, disse, na ocasião. 
Flávia Viana presidiu o pai-
nel “Cidadania, admissão e 
residência dos refugiados”. 

O presidente e a direto-
ra-adjunta de Relações In-
ternacionais da AMB tam-
bém fizeram diversas visitas 
institucionais em Lisboa, 
fortalecendo o relaciona-
mento institucional com a 
magistratura portuguesa. 
Ambos foram recebidos, en-
tre outras autoridades, pelo 
presidente do Supremo Tri-
bunal de Justiça de Portugal, 
António Henriques Gaspar, 
e pelo presidente do Tribu-
nal da Relação de Lisboa, 
Luís Maria Vaz das Neves. 

Debates sobre treinamento dos juízes para o combate à 
corrupção e desenvolvimento marcaram o encontro 

Magistrados terão reciprocidade nas áreas 
de lazer no Brasil e no Chile

Flávia Viana, Luís Maria Vaz, João Ricardo e Henrique Gaspar

A AMB firmou 
convênio com a Asso-
ciação Chilena de Ma-
gistrados para disponi-
bilização das colônias 
de férias de ambos os 
países. O documento, 
assinado pelo presi-
dente João Ricardo 

Costa e pelo diretor internacional da entidade chilena, José Del-
gado, dispõe sobre as áreas de lazer que poderão hospedar juí-
zes brasileiros e chilenos. No Chile, o acordo abrange três sedes: 
uma na capital, Santiago, e nos centros de férias de Cascadas, 
na região dos lagos, e de Tongoy. No Brasil, serão colocadas à 
disposição dos magistrados chilenos as sedes de lazer das asso-
ciações filiadas à AMB que aderirem formalmente ao convênio.

UIM Convênio Chile

A 58ª edição da 
reunião da União In-
ternacional de Ma-
gistrados (UIM), que 
aconteceu em outubro 
na cidade de Barce-
lona, Espanha, teve a 
participação de magis-

trados do mundo todo. O Brasil foi representado pelo presidente 
da AMB, João Ricardo Costa, pelo ex-ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Sidnei Beneti e os juízes Flávia Viana, Orlando 
Faccini Neto, Rafael Palumbo e Walter Barone. Estes três últimos 
participaram, pela AMB, das conclusões dos relatórios científico-
-acadêmicos das comissões de estudo. Rafael de Menezes, diretor 
internacional da associação, participou na condição de presidente 
do grupo Ibero-Americano da instituição internacional.
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CURTAS

Apoiada pela AMB, juíza 
brasileira é eleita para 
tribunal da ONU 

Com 148 votos, a juíza brasi-
leira Martha Halfeld Furtado 
de Mendonça Schmidt foi uma 
das quatro eleitas pela As-
sembleia Geral da ONU para o 
Tribunal de Apelação das Na-
ções Unidas. A candidatura da 
magistrada do Tribunal Regio-

nal do Trabalho (TRT-MG) recebeu o apoio da 
AMB. O mandato inicia em 1º de julho de 2016 
e tem duração de sete anos. Os outros inte-
grantes escolhidos são: da África do Sul, da 
Alemanha e da Grécia. Foi a primeira vez que 
uma magistrada brasileira teve a recomenda-
ção do Conselho de Justiça Interno da Organi-
zação das Nações Unidas no Brasil (ONU).

AMB participa de encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça 
No 105º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça, no Rio de Janeiro, o presidente da AMB, João Ricardo Costa, 
falou sobre as propostas relativas à magistratura que tramitam no Congresso e a Justiça Eleitoral. Na oportunidade, 
João Ricardo também defendeu a atuação dos juízes estaduais na jurisdição eleitoral. “As nossas eleições sempre 
foram feitas de forma inquestionável”, justificou.

AMB defende engajamento de 
instituições financeiras no combate 
ao crime organizado

O presidente da AMB, João Ricardo Costa, participou, no dia 17 de dezembro, de au-
diência pública da Subcomissão Permanente para tratar do Combate ao Crime Orga-
nizado, na Câmara dos Deputados. A reunião debateu as ações do crime organizado 
frente às ameaças e cooptações de membros da administração pública. João Ricardo 
defendeu o envolvimento das instituições financeiras e uma revisão da atuação da 
indústria armamentista. Também falou sobre a posição da magistratura no enfrenta-
mento ao crime organizado e destacou que, mesmo diante de ameaças e situações 
que envolvem riscos à integridade física, os juízes brasileiros não estão intimidados. 

Reivindicação  atendida

(TJAM), Maria das Graças Fi-
gueiredo, encaminhou, no dia 
3 de novembro, ofício ao pre-
sidente da AMB, João Ricardo 
Costa, informando que já pro-
videnciou a construção de um 
novo imóvel.  

Fórum
Desde que o fórum foi com-

pletamente incendiado, na ma-
drugada do dia 29 de dezembro 
de 2009, a Justiça funciona no 
conselho tutelar da cidade. O 

Um novo imóvel vai abrigar 
as atividades judiciárias do Fó-
rum de Justiça da Comarca de 
Novo Airão (AM). A construção 
é resultado da reportagem, 
“Em Novo Airão falta infra-
estrutura”, veiculada no AMB 
Informa n.º166, da jornalista 
Renata Brandão.  

Após a divulgação sobre a 
precariedade do fórum, loca-
lizado a 180 km de Manaus, a 
presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Amazonas 

atendimento é realizado em 
duas salas: a dos funcionários e 
a do juiz Celso de Paula, onde 
ocorrem também as audiências. 

O juiz Celso de Paula ficou 
satisfeito com a notícia. “Será 
ótimo para os funcionários, 
que terão melhores condições 
de trabalho, para os advoga-
dos e, principalmente, para os 
jurisdicionados, que poderão 
contar com um local adequa-
do quando buscarem os servi-
ços do fórum”, disse. 
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Balanço anual de imprensa da entidade revela crescimento no 
número de matérias publicadas e redução de pautas negativas

AMB supera meta 
em presença de mídia

mento de  10%, estimada 
para o período. De acordo 
com a análise dos resul-
tados, o crescimento em 
presença de mídia se deu, 
principalmente, devido às 
ações do movimento na-
cional “Não Deixe o Judi-
ciário Parar”, lançado pela 
AMB em agosto de 2015.

O “Processômetro”– 
ação itinerante que levou o 
Placar da Justiça a oito ca-
pitais brasileiras – resultou 
em 110 inserções espontâ-
neas na mídia com reper-
cussão nacional no  Jornal 
da Globo,  Bom Dia Bra-
sil,  Jornal das Dez/Globo-
News, participação ao vivo 
nos estúdios da  Globo-
News, Rádio Estadão e Rá-
dio CBN Nacional.

Durante o ano de 2015, 
931 citações do total rela-
cionadas à entidade foram 

Entre os meses de 
janeiro e dezembro de 
2015 foram publica-
das 2.016 matérias na im-
prensa em citação à As-
sociação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) e ao po-
sicionamento da entidade 
sobre temas de relevância 
nacional, como a PEC da 
Bengala, Eleições Diretas, o 
movimento nacional “Não 
Deixe o Judiciário Parar”, 
Placar da Justiça, também 
intitulado pela imprensa 
como “Processômetro”, e 
o estudo “O Uso da Justiça 
e o Litígio no Brasil”.

O resultado alcan-
çado pela assessoria de 
imprensa em 2015 repre-
sentou um crescimento 
de 29% em relação ao nú-
mero de matérias publica-
das em 2014. O percentual 
supera a meta de cresci-

publicadas ou veiculadas 
em veículos de circulação 
nacional e 576 em referên-
cia ao presidente da AMB, 
entre reportagens, notas 
e artigos.   Na distribuição 
por segmentação de mí-
dia, a AMB aumentou a 
presença nos veículos on-
lines  com destaque para 
agência de notícias e veícu-
los especializados no Judi-
ciário e impresso nacionais 
como os jornais O Estado 
de S. Paulo, Folha de S. 
Paulo, O Globo, Congres-
so em Foco, O Estado de 
Minas, Correio Braziliense, 
Agência Estado, Agência 
Brasil, JOTA, Consultor Ju-
rídico, entre outros.

As principais mensa-
gens-chave e o posicio-
namento institucional da 
AMB alcançaram um pú-
blico acima dos156 milhões 
de leitores  durante todo 
o ano de 2015. De acordo 
com a análise qualitativa das 
notícias veiculadas no pe-
ríodo, 73% foram avaliadas 
como positivas, 22,1% neu-
tras e  4,9%  negativas. Em 
comparação com os re-
sultados de 2014, houve 
redução de quatro pontos 
percentuais no índice de 
notícias negativas.

De acordo com o cus-
to médio e o alcance de 
cada matéria veiculada, 
o espaço ocupado pela 
AMB em mídia espontâ-
nea correspondeu a um 
investimento estimado 
em R$ 31,5 milhões.

Márcia Leite

LIVROSAMB NA MÍDIA

Tribunal do Júri: 
Implicações da Lei n.º 
11.689/08 
Autor: Wanderlei José dos 
Reis
Editora: Juruá

Sinopse: O estudo do Tribunal do Júri, previsto 
expressamente no art. 5º, XXXVIII, da Magna 
Carta - portanto, uma garantia fundamental 
- há tempos vem despertando calorosos 
debates acadêmicos no que diz respeito à 
Justiça de suas decisões, dividindo opiniões 
entre os que o repudiam enquanto instituição 
de exercício da função judicante e aqueles que 
exaltam o julgamento pelos jurados como 
último órgão de soberania popular. A presente 
obra traz uma análise aprofundada do Juízo 
Leigo enquanto órgão genuíno e democrático 
de participação popular na administração da 
Justiça. Nesse sentido, a raiz da instituição é 
perseguida de forma intensa, do que resulta a 
constatação de que diversas são as origens do 
Tribunal de Jurados.

Ação Monitória: 
primeiros comentários ao 
procedimento monitório no 
novo código de processo 
civil 
Autor: José Gomes da Silva
Editora: Contemplar

Sinopse: A obra versa sobre o procedimento 
monitório com ênfase no conceito de prova 
escrita, contemplado no Código de Processo 
Civil brasileiro pela Lei n. 9.079, de 14 de 
julho de 1995. O trabalho está dividido em 
partes, nas quais se procura demonstrar, 
inicialmente, as relações entre o processo de 
conhecimento e o processo de execução; e 
a necessidade de abreviar-se o preparo do 
título executivo adequando-se a cognição 
para obtenção de tutelas jurisdicionais 
diferenciadas. Em seguida, apresentam-se a 
evolução histórica do tema, desde o direito 
romano, passando pelo direito medieval, 
pelo direito luso-brasileiro, até nossos dias.

Crime Organizado e 
Infiltração Policial 
- Parâmetros Para a 
Validação da Prova 
Colhida no Combate às 
Organizações Criminosas
Autor: Marllon Sousa
Editora: Atlas 

Sinopse: Este livro tem como escopo um 
estudo científico do instituto da infiltração 
policial em organizações criminosas. Entre 
outras questões são examinados: o crime 
organizado como realidade fenomênica; o 
que se deve entender por infiltração policial, 
com a delimitação da figura do agente 
infiltrado, buscando distingui-lo de figuras 
assemelhadas; a experiência do direito 
norte-americano no combate ao crime 
organizado com a utilização da infiltração 
policial e um modelo alternativo de 
infiltração policial ao legal vigente, segundo 
a realidade de persecução penal existente 
no país, sem esquecer a necessidade de 
respeito à nossa ordem constitucional 
democrática estatuída pela Carta de 1988.
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2016/2017 3 de fevereiro 2016/2017 31 de janeiro

Associações estaduais 
elegeram novas diretorias

Algumas das associações filiadas à AMB elegeram 
novas diretorias para atuação a partir de 2016. Confira 
abaixo os presidentes eleitos:

ASMETO

APAMAGIS

AMASE

AJURIS ASMEGO

Julianne Freire Marques

Jayme de Oliveira

Antônio Henrique Almeida SantosMaurício Soares

Gilberto Schäfer Wilton Müller Salomão

    Chapa                  Mandato                   Posse
Integração   2016/2018  15 de fevereiro

    Chapa                  Mandato                   Posse
Apamagis Forte    2016/2017 28 de fevereiro

    Chapa                      Mandato                Posse
Chapa Unidade, 
Coragem e Ponderação

    Chapa                  Mandato                   Posse
Compromisso
 e Ação

    Chapa                  Mandato                   Posse
Magistratura
Unida

   2016/2018 1° de fevereiro

    Chapa                  Mandato                   Posse
Magistratura
em Movimento

AMAERJ

Renata Gil de Alcantara Videira

2016/2017 15 de fevereiro

AMAGIS-MG

    Chapa                  Mandato                   Posse
Magistratura 
Unida e Forte 2016/2018     3 de janeiro

AMAB

Freddy Pitta Lima

    Chapa                  Mandato                   Posse
Magistratura 
Unida e Forte 2016/2017 12 de fevereiro

NOVOS PRESIDENTES

AMAPAR

Frederico Mendes Júnior

    2016/2017 29 de janeiro

    Chapa                      Mandato                Posse
Combatividade,
Coragem e União
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Antônio Henrique Almeida Santos

Amepe recebe anfitrião do Congresso 
Internacional da AMB

Amepe

Amagis recebe homenagem da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais

 

Prêmio Ajuris/João Abílio 
de Direitos Humanos

Ato público contra a violência 
reúne magistrados na comarca 
de Urbano Santos

Amagis/MG

Amma

A 8ª edição do Prêmio Ajuris de Direitos Hu-
manos, ocorrida no auditório da Escola da Ajuris, 
em 1°de dezembro, recebeu o nome do magistrado 
João Abílio Rosa, falecido em 2013, que dedicou 
sua atuação na defesa dos direitos fundamentais 
da população vulnerável. Familiares, colegas e pre-
miados lembraram o legado de João Abílio, e as en-
tidades e ONGs reforçaram a atuação de militantes 
na defesa dos direitos humanos. O prêmio é uma 
realização do Departamento de Direitos Humanos 
da associação e foi coordenado pelo diretor e sub-
diretor do Departamento, Mauro Evely Vieira de 
Borba e Francesco Conti, respectivamente. 

Ajuris

A Assembleia 
Legislativa de Mi-
nas Gerais realizou 
reunião especial 
no plenário da 
Casa, no dia 30 de 
novembro, para homenagear a Associação dos 
Magistrados Mineiros (Amagis) pelos 60 anos de 
fundação, comemorados no ano de 2015. A reu-
nião foi aberta pelo presidente da Assembleia, de-
putado Adalclever Lopes. Em discurso proferido a 
partir da tribuna, o então presidente da Amagis, 
desembargador Herbert Carneiro, destacou o or-
gulho e a satisfação pelo gesto de cordialidade de-
mocrática e institucional.

A diretoria da 
Associação dos 
Magistrados do Es-
tado do Pernam-
buco (Amepe) 
recebeu, no dia 16 
de novembro, Fre-
derico Singarajah, 

advogado que atua na Inglaterra e é um dos palestran-
tes e anfitriões do Congresso Internacional da AMB, 
a ser realizado no Reino Unido de 23 de maio a 2 de 
junho de 2016. Com português fluente, Frederico será 
um dos colaboradores para a troca de experiências en-
tre os juízes brasileiros e os profissionais britânicos. “O 
congresso vai contribuir para estreitar as relações entre 
as Justiças da Inglaterra e do Brasil. É um movimento 
iniciado há algum tempo e a participação da AMB é 
muito importante nesse processo”, disse Singarajah.

A Associação dos Magistrados do Maranhão 
(Amma) realizou um ato público no dia 30 de no-
vembro, na cidade de Urbano Santos, a 272 Km 
de São Luís. Na ocasião, os juízes declararam sua 
indignação à morte violenta da menina Maísa 
Moreno, ocorrida no dia 21 de novembro, após 
ter sido sequestrada e violentada. A Amma foi 
representada pelo presidente Gervásio Santos e 
pelo secretário-adjunto Frederico Feitosa e tam-
bém contou com a presença do secretário de Se-
gurança Pública, Jefferson Portela.  
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Formação e 
aperfeiçoamento
Renata Brandão

A cada ano a Escola Nacional da Magis-
tratura, da AMB, tem aprimorado e 
oferecido cursos que contribuam para 

a formação e o aperfeiçoamento contínuo dos 
magistrados. O trabalho coordenado pelo dire-
tor-presidente Cláudio dell’Orto tem atingido 
resultados positivos. Em 2015, foram realizados 
26 cursos nacionais e internacionais, com a par-
ticipação de aproximadamente 700 magistra-
dos. Em entrevista ao AMB Informa, ele faz um 
balanço das atividades desenvolvidas e revela as 
expectativas para este ano.

A ENM ampliou a grade de cursos na-
cionais e internacionais. Quais foram os 
cursos inéditos?

  
Lançamos os cursos de Direito aplicado às 

atividades de Turismo;  mestrado em Direito 
Comparado, nos Estados Unidos; e o Novas 
Famílias, que avalia as mudanças nas estrutu-
ras familiares que começam a provocar litígios 
que deverão ser solucionados pelo Judiciário. 
Todos serão novamente oferecidos em 2016.

Qual a avaliação que o senhor faz do tra-
balho desenvolvido no ano passado? 

Foi um excelente ano para a ENM/AMB 
porque conseguimos cumprir nossas metas 
e, ao mesmo tempo, economizar recursos 

financeiros que poderão ser aplicados pela AMB 
em outros projetos de interesse da magistratura 
brasileira. Fizemos mais, com menos.

O Guia de Cursos 2016 foi lançado em 
primeira mão no XXII Congresso Brasileiro 
de Magistrados em outubro do ano passa-
do. O que os magistrados podem esperar do 
exemplar?

Em 2016, seguiremos com um planejamen-
to bem estruturado e com o mesmo projeto 
didático pedagógico. Estamos oferecendo, 
no Guia de Cursos 2016, 43 edições de cursos, 
e existem pedidos para formatação de cursos 
especiais. Os cursos novos serão Direito e Razão, 
Filosofia do Direito, Tratados Internacionais, In-
trodução ao Sistema Legal Norte-Americano. Re-
alizaremos um Seminário sobre as primeiras ava-
liações do Novo CPC e apoiaremos o Congresso 
Internacional de Direito Ambiental.

Tem algum curso especial que o senhor 
queira dar destaque?

Um curso especial será o Media Training 
Eleitoral que será oferecido para os asso-

ciados que estiverem inscritos no curso 
sobre Direito Eleitoral, a ser realizado 
em Brasília, de 13 a 15 de abril. 

  E para 2016, quais são as expecta-
tivas?

 
Muito boas. O lança-

mento do Guia de Cursos 
2016 durante o Congresso 
Brasileiro Magistrados, e a 
remessa da versão impressa 
no início do ano garantiu 
um grande número de ins-
crições nos cursos e even-
tos, porque permite que o 
associado organize sua agen-

da com antecedência.

FIQUE 
ATENTO

Media Training

Inscrições: 
Até 2 de maio 
(segunda turma)
Até 20 de setembro 
(terceira turma)

Período: 
2 e 3 de junho – 
módulo básico
20 e 21 de outubro 
– módulo básico

Coordenação: 
Giordane Dourado

XIII Congresso 
Brasileiro de Direito 
do Consumidor 
Inscrições: 
Até 1º de abril
Período: 
1º a 4 de maio

Curso de Direito 
Ambiental
Inscrições: 
11 de abril
Período: 
11 a 14 de maio
Coordenador: 
Eladio Lecey e 
Patrícia Laydner

Programação de 
Capacitação em 
Poder Judiciário
Inscrições: 
16 de abril
Período: 
16 a 20 de maio
Coordenador: 
Maurício 
Drummond

21º Congresso 
Brasileiro de Direito 
Ambiental: 
“Jurisprudência, 
Ética e Justiça 
Ambiental no 
Século 21”
Inscrições: 
4 de maio
Período:
4 a 8 de junho

Magistrados filiados 
à AMB contam com 
diversas vantagens nos 
cursos oferecidos

“Conseguimos cumprir 
nossas metas e, 

ao mesmo tempo, 
economizar recursos 

financeiros que poderão 
ser aplicados pela 
AMB em outros 

projetos de interesse 
da magistratura 

brasileira” 

Cláudio dell’Orto 
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Ensino de magistrados 

em debate

a presidência da Enfam 
poucos dias depois. “Te-
mos a responsabilidade da 
transformação social por 
meio da nossa interpre-
tação e julgamento. E por 
isso, temos que formar o 
pensamento de uma esco-
la única, sem dissidências, 
para termos uma Justiça 
rápida, efetiva e de quali-
dade”, defendeu.

Já o ministro João Otávio 
Noronha, que na ocasião fez 
sua última exposição públi-
ca como diretor-geral da 
Enfam, falou sobre a funda-
mental parceria que existe 
e deve ser cada vez mais 
aprimorada entre as escolas 
da magistratura. “Aperfei-
çoamento é com as escolas 
da magistratura. A Enfam 
tem que estabelecer parce-
rias para otimizar recursos 
e aproveitar a experiência e 
a expertise da ENM. Temos 
que trabalhar em uma par-
ceria, há espaço para am-
bos”, explicou.

Diretores de escolas da 
magistratura reuniram-se em 
Brasília para discutir os desafios 
para 2016 e a nova Loman 

do Costa, afirmou que o 
trabalho de capacitação é 
uma política da entidade 
e vem sendo um dos focos 
de sua gestão. João Ricar-
do falou sobre a pesquisa 
realizada pela associação 
neste ano, “Não Deixe o 
Judiciário Parar”, que sur-
giu após o mapeamento 
dos grandes litigantes no 
Brasil. “A pesquisa nos 
mostrou que os maiores 
litigantes são o Estado, o 
sistema financeiro e as em-
presas de telefonia. Agora, 
estamos dialogando com 

No mês de dezembro, 
aconteceu o tradi-
cional encontro de 

diretores de escolas da ma-
gistratura, em Brasília. Uma 
oportunidade para avaliar 
as atividades desenvolvi-
das ao longo de 2015, pro-
gramar as de 2016 e ainda 
abordar um tema de gran-
de relevância: o papel das 
escolas judiciais e associa-
tivas a partir do novo texto 
da Lei Orgânica da Magis-
tratura (Loman).

“Temos nos empenhado 
em oferecer uma formação 
ampla e de qualidade. Acre-
dito que estamos avançan-
do muito, principalmen-
te com o apoio da Escola 
Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados (Enfam)”, disse o 
diretor-presidente da Escola 
Nacional da Magistratura 
(ENM), Cláudio dell’Orto, 
ao receber os convidados. 

No encontro, o presi-
dente da AMB, João Ricar-

esses setores para buscar 
alternativas que diminu-
am o litígio. E essas formas 
alternativas de solução de 
conflitos envolvem direta-
mente a capacitação dos 
juízes, por isso estamos 
desenvolvendo na Escola 
cursos dos métodos auto-
compositivos”, destacou.

A importância do aper-
feiçoamento intelectual 
dos magistrados também 
foi ressaltada pelo minis-
tro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) Humber-
to Martins, que assumiu 

O primeiro debate do evento foi conduzido pela secretária-
-executiva aposentada da Enfam Rai Veiga, que fez uma exposição 
dialogada sobre a utilização de metodologias ativas na formação e 
aperfeiçoamento de magistrados. “Temos hoje demandas que há 10 
anos eram inimagináveis, e a magistratura é chamada a dar respos-
tas. Então, as escolas têm o papel fundamental para dar o conheci-
mento dessas novas questões”. 

Já o vice-diretor presidente da ENM, Marcelo Piragibe, falou so-
bre a nova Loman. Os magistrados discutiram propostas e a ENM 
comprometeu-se a encaminhar ofícios às escolas de todo o Brasil 
para que essas enviem formalmente sugestões ao texto. A redação 
final será levada ao STF.

Metodologias ativas e nova Loman

Atividades da ENM deste ano são debatidas entre autoridades e especialistas no tema
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No final de novembro, a Escola Nacional da Magistratura 
(ENM), da AMB, realizou o curso de Jurisdição e Psicanálise, em 
parceria com o Núcleo de Psicanálise da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).

Durante três dias, em Búzios (RJ), os magistrados debateram o 
exercício da atividade jurisdicional sob a inflexão da psicanálise e 
assistiram a palestras ministradas por um grupo multidisciplinar, 
composto por psicanalistas, advogados e magistrados.

O curso terá nova edição em 2016, entre os dias 23 e 25 de no-
vembro, em Florianópolis (SC). As inscrições já estão abertas no 
site da escola - www.enm.org.br.

Proteção e responsabilidade 
no turismo 

Gestão 
orçamentária 

As relações de consumo que envolvem a área de 
turismo, muitas vezes, acabam sendo discutidas na Jus-
tiça. O assunto é relevante para os juízes e, por isso, 
virou tema de um curso oferecido pela ENM, da AMB, 
em outubro. Foi a primeira vez que a entidade tratou do 
tema nas suas formações. 

O presidente da AMB, João Ricardo Costa, fez a 
abertura do curso e ressaltou a importância da aborda-
gem feita pela ENM. O diretor-presidente da ENM, Cláu-
dio dell’Orto, foi um dos palestrantes. Ele falou sobre a 
responsabilidade objetiva e solidária prevista no Códi-
go de Defesa do Consumidor. Ao final, os magistrados 
participaram de uma dinâmica sobre casos concretos já 
analisados pela Justiça.

Aspectos gerais relacionados à gestão financeira e 
orçamentária dos tribunais de Justiça foram abordados 
em curso promovido pela ENM, no início de novembro.  

Entre os temas estudados durante a capacitação es-
tão: os conceitos gerais de gestão financeira, execução 
orçamentária, controle e avaliação da execução orça-
mentária. “Essa temática é muito importante para o ma-
gistrado. Nós, agora, teremos orçamento distinto para a 
Justiça de primeiro grau e o juiz precisa estar qualificado 
para poder atender a essa nova demanda”, enfatizou a 
coordenadora pedagógica do curso, Mônica de Lucca.

Devido à grande procura, o curso terá três edições 
em 2016, uma delas em módulo avançado. As datas das 
próximas turmas estão no Guia de Cursos da ENM 2016, 
disponível no site www.enm.org.br. 


