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Juiz Ricardo Pippi Schmidt critica novo Código de Processo Civil e diz que morosidade 
e sobrecarga processual continuarão  – Página 8

ARTIGO

O difícil trabalho de julgar todos os dias. Decidir o futuro de pessoas que não se conhece. Fazer justiça. Buscar o 
correto, o justo, a imparcialidade. Não agir pela emoção. Essa é a vida de milhares de magistrados. Mas quando é 
que a sociedade parou para refletir sobre como é dura a profissão de juiz? Motivada a responder a essa pergunta, a 
AMB criou uma campanha que busca aproximar os cidadãos da categoria e fortalecer a atuação e a importância da 
magistratura brasileira. A ação foi apresentada em reunião extraordinária do Conselho de Representantes.
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#SomosTodosJuízes

Teto do 
funcionalismo

Atentado à segurança

Páginas 26 a 28

Confira os cursos 
da Escola que 

foram destaque no 
primeiro trimestre e 
as novas opções de 
capacitação para 

magistrados.  
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O Projeto de Lei (PL) 3123/2015, 
que limita o teto dos servidores 
públicos, segue no foco de tra-
balho da Diretoria da AMB. A 
matéria tramita na Câmara dos 
Deputados e foi pautada diversas 
vezes para ser votada pelo plená-
rio. A mobilização constante da 
entidade tem conseguido adiar 
a aprovação do PL até que novo 
texto traga consenso da magis-
tratura em torno do projeto.  

Páginas 4 e 5

Homem invadiu Fórum do Butan-
tã, em São Paulo, e ameaçou atear 
fogo na juíza Tatiane Moreira Lima. 
O ataque à magistrada trouxe à 
tona a preocupação constante da 
AMB com a segurança dos juízes 
pelo Brasil. O presidente João Ricar-
do Costa manifestou solidariedade 
a Tatiane, visitou o local do atenta-
do e conversou com o vice-presi-
dente do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP), Ademir Benedito, e 
magistrados paulistas.
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Informa

A crise política colocou o Brasil em uma condição muito 
difícil, atingindo todos os setores da sociedade. Nesse cená-
rio, os riscos de retrocessos são elevados, tanto no que diz 
respeito aos avanços já conquistados para a população em re-
lação às instituições democráticas como para o Poder Judiciá-
rio. Mas as dificuldades não podem servir de justificativa para 
suspender os projetos e os compromissos da nossa gestão.

A unidade e a valorização da magistratura são nossos ob-
jetivos maiores. E neste momento difícil de grande polariza-
ção, a união dos magistrados se apresenta como a melhor 
estratégia para o enfrentamento das várias investidas contra 
a nossa independência.

Estreitamos as relações institucionais com o Conselho dos 
Presidentes dos Tribunais de Justiça e como reflexo desse tra-
balho pudemos impedir a aprovação pela Câmara dos De-
putados do PL 3123/2015, que trata do teto dos servidores 
públicos. Também conseguimos barrar iniciativas idênticas 
vindas em outros projetos. 

A participação de todos os presidentes das associações filia-
das, coordenadas pela AMB, nos deu condições de compreen-
der as várias tendências do Legislativo, e, assim, montamos uma 
estrutura de dados e informações que possibilitam uma ação 
política rápida e eficaz cada vez que surge algum projeto que 
põe em risco a nossa remuneração ou outras prerrogativas.

A atuação orgânica dos nossos aposentados, por meio 
das diretorias criadas na nossa gestão, deu um ganho político 
extraordinário à AMB. A soma dos esforços possibilitou ter-
mos uma boa perspectiva em relação à aprovação da ATS no 
Senado Federal. 

Outro tema de grande importância, objeto constante da 
nossa preocupação, é a melhoria na segurança dos magistra-
dos. O atentado que ocorreu com a juíza Tatiane Lima só veio 
confirmar o que a AMB tem discutido com seu grupo de tra-
balho criado para tratar desse tema.

Nesta edição trazemos também uma grande novidade: a 
criação da campanha #SomosTodosJuízes, que visa a valorizar 
o trabalho da nossa categoria. Queremos sensibilizar a socie-
dade, gerando empatia com àqueles que têm o duro ofício 
de decidir sobre a vida de dezenas de pessoas todos os dias. 

Outras importantes ações da nossa entidade estão nesta 
publicação, revelando o incansável trabalho dos nossos dire-
tores e associados para mantermos a estabilidade da nossa 
carreira e efetividade da jurisdição. 

Boa leitura!

João Ricardo Costa
Presidente da AMB

Trabalho intenso 
em defesa da carreira
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LEGISLATIVO 

ve diversas reuniões com os 
congressistas desde a volta 
dos trabalhos legislativos. 

O presidente do Sena-
do Federal, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), recebeu a magis-
tratura no início de março – 
AMB, Associação dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Aju-
fe), e Colégio de Presidentes 
e Corregedores dos Tribunais 
Regionais do Trabalho (Cole-

Dando continuidade à 
estratégia de dialogar 
com os senadores 

sobre a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
63/2013, que estabelece o 
Adicional por Tempo de 
Serviço (ATS), o presidente 
da AMB, João Ricardo Cos-
ta, em conjunto com os re-
presentantes de associações 
nacionais de magistrados e 
do Conselho dos Tribunais 
de Justiça do Brasil, mante-

precor) – que mais uma vez 
reforçou a importância da 
tramitação da matéria. “Essas 
conversas são fundamentais 
para que a gente possa reto-
mar o andamento da PEC 63. 
A reunião foi excelente”, des-
tacou João Ricardo.

Outros encontros foram 
feitos com os senadores Eu-
nício Oliveira (PMDB-CE) 
e Blairo Maggi (PR-MT). O 
senador cearense se com-
prometeu a conversar com 

os parlamentares sobre a 
PEC e afirmou que o “ATS 
corrige a distorção em rela-
ção ao contexto e à funcio-
nalidade da carreira”. Maggi, 
que foi o relator da matéria 
na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Casa, 
reiterou seu apoio à pro-
posta. “De minha parte não 
há problema nenhum. Eu 
acredito que a magistratura 
precisa de um tratamento 
diferenciado”, declarou.

As
co

m
 / 

AM
B

As
co

m
 / 

AM
B

Presidente do Senado, 
Renan Calheiros, se 
comprometeu com 
magistrados a dar 
encaminhamento à 
PEC 63

Primeiro encontro do ano 
aconteceu no plenário 12 
da Câmara

Tatiana Damasceno e Renata Brandão

Tatiana Damasceno

Fortalecimento da carreira
Luta pela aprovação do ATS é uma das prioridades da AMB no Congresso 

Aprimoramento 
da legislação

Deputados e senadores 
relançaram, em meados de fe-
vereiro, a Frente Parlamentar 
Mista pelo Aperfeiçoamento 
da Justiça Brasileira, que exis-
te desde 2011. Dirigentes de 
associações representativas 
do Judiciário estiveram pre-
sentes para reforçar o traba-
lho da Frente, que tem como 
um dos objetivos construir 
uma agenda positiva para o 
aprimoramento da legisla-
ção, com foco no Judiciário. 

Na primeira reunião 
do ano, ocorrida em 3 de 
março, o presidente da 

AMB, João Ricardo Costa, 
reforçou a importância da 
PEC 187/2012, que trata 
das eleições diretas para 
os cargos diretivos nos tri-
bunais, e da PEC 15/2015, 
que trata igualmente do 
mesmo tema, mas tramita 
no Senado. Ele afirmou que 
são muitas as demandas do 
Judiciário, mas para o início 
dos trabalhos da Frente Par-
lamentar Mista essas duas 
propostas são prioritárias.

O presidente da Frente é 
o deputado Valtenir Pereira 
(PMB-MT).



4 Informa

LEGISLATIVO

Atuação constante da AMB tem 
garantido fôlego para revisão no 

texto do projeto de lei

PL 3123: 
mobilização 
ininterrupta

Luciana Salimen

17/02  
Valorização da magistratura é defendida 
em encontro com relator

As entidades que compõem a Frentas reuniram-se 
com o deputado Ricardo Barros (PP-PR), relator do Pro-
jeto de Lei 3123/2015 na Câmara dos Deputados. O 
presidente em exercício da AMB, Gil Guerra, e o asses-
sor da presidência José Carlos Kulzer representaram a 
associação no encontro. “Procuramos esclarecer ao de-
putado a natureza jurídica de verbas que estão sendo 
tratadas no projeto. Ainda nos dispusemos a eventuais 
esclarecimentos que a assessoria técnica do deputado 
possa requerer, sempre com o objetivo de que alguns 
conceitos que nós temos como certos sejam respeita-
dos, de acordo com a Constituição e com a Loman”, 
explicou Gil Guerra. Para Kulzer, a conversa teve um 
tom preocupante. “O relator deu a entender que vai 
haver um novo texto e não será aproveitado nenhum 
dos dois relatórios já aprovados pelas comissões. E, 
pelo que percebemos, o conteúdo será mais prejudicial 
do que o aprovado até o momento”. 

16/02 
Projeto de Lei 3123/2015 na pauta 
da Frentas

Em mais uma reunião da Frentas foi discutida a estraté-
gia de trabalho em torno do PL 3123. “Em função da urgên-
cia, o plenário da Câmara pode votar a qualquer momen-
to, apesar do projeto ainda não ter tramitado em todas as 
comissões daquela Casa legislativa. Por isso, a importância 
de estarmos sempre mobilizados”, explicou, na ocasião, o 
assessor da presidência da AMB José Carlos Kulzer, que re-
presentou a entidade no encontro.
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Com o retorno das atividades legislativas em 
2016, a AMB retomou o intenso trabalho 
com os parlamentares para adiar a votação, 

pelo plenário da Câmara dos Deputados, do Pro-
jeto de Lei (PL) 3123/2015, que limita o teto dos 
servidores públicos. A ideia é discutir com pro-
fundidade o assunto para que se possa aprimorar 
o texto que tramita hoje na Casa, cujo relator é o 
deputado Ricardo Barros (PP-PR). 

Confira a retrospectiva da atuação da AMB, 
nos meses de fevereiro e março, em conjunto 
com as entidades que compõem a Frente Asso-
ciativa da Magistratura e do Ministério Público 
da União (Frentas). 
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09/03
Frentas se reúne e PL 3123 é destacado como prioridade 

As entidades que integram a Frentas se reuniram para traçar 
estratégias de mobilização para o PL 3123/2015. O juiz Leonardo 
Trigueiro representou a AMB. “Um tema tão complexo como esse 
não pode ser tratado de maneira açodada. O PL provocará irrever-
síveis prejuízos a várias carreiras de Estado se for aprovado pela 
Câmara conforme parecer do relator Ricardo Barros (PP-PR)”. 

1º/03
Associação pede a Cunha mais tempo 
para discutir PL 3123

Representantes das associações nacionais de magistrados, de 
tribunais de Justiça e Eleitorais, procuradores e membros do Minis-
tério Público estiveram com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), para pedirem mudanças no projeto que regulamenta o 
teto remuneratório no serviço público. A comitiva também esteve com 
o líder do PSDB, Antônio Imbassahy (BA), e outros deputados para 
tratar do tema. O partido mostrou-se favorável no sentido de discu-
tir mais a proposta e tratar das questões pontuais que se referem à 
magistratura. “Queremos dar aos nossos vencimentos um caráter de 
clareza, para que a sociedade entenda. Queremos discutir mais essa 
matéria. Acho que o adiamento é necessário, principalmente num ano 
eleitoral e que pode afetar o funcionamento da Justiça Eleitoral”, dis-
se o presidente da AMB, João Ricardo Costa. 

21/03
Magistratura consegue retirar PL da pauta 

Em sessão extraordinária que seguiu noite a dentro, deputa-
dos aprovaram no plenário da Câmara requerimento de retirada 
de pauta do PL 3123/15. Dirigentes da AMB e entidades filiadas 
permaneceram mobilizados até que o documento fosse votado. 
Segundo o coordenador da Justiça Estadual da AMB, Gervásio 
Santos, o trabalho da magistratura e demais carreiras jurídicas 
foi fundamental para o convencimento das lideranças na re-
tirada de pauta. “É importante manter a vigilância, inclusive 
para rediscutir o PL, de sorte a excluir a magistratura do tex-
to, em razão da inconstitucionalidade formal que representa 
o projeto de iniciativa do Executivo”, afirmou, ao complementar 
que a disciplina dessa matéria depende de projeto de lei de inicia-
tiva do Supremo Tribunal Federal (STF).

23/02
AMB mobilizada para evitar votação 
do projeto no plenário

O novo relatório do PL 3123, elaborado pelo de-
putado Ricardo Barros (PP-PR), foi apresentado na 
reunião de líderes da Casa. Representantes da AMB 
passaram o dia na Câmara conversando com parla-
mentares sobre a tramitação do projeto. “O texto é 
prejudicial à magistratura, por isso continuamos mo-
bilizados. Estamos apresentando nossos argumentos 
aos deputados e, enquanto houver a chance de evitar-
mos a votação, vamos manter nosso trabalho”, disse 
o presidente da entidade, João Ricardo Costa.

1º/03
Líder do governo afirma que irá buscar 
consenso na votação do PL 

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José 
Guimarães (PT-CE), recebeu diretores da AMB e da Frentas 
e sinalizou que, após reiterados diálogos sobre o projeto 
com as entidades, irá buscar um consenso acerca do texto 
antes da sua votação em plenário. Dirigentes da associa-
ção estiveram o dia inteiro em contato com líderes parti-
dários. João Ricardo Costa fez um breve balanço das ações 
do dia. “Estamos mobilizados com as carreiras de Estado, 
e como resultado do nosso trabalho podemos perceber al-
gumas manifestações de lideranças no sentido de pedirem 
o adiamento do projeto na pauta de votações. Esperamos 
que isso se consolide”.

Fo
to

s: 
As

co
m

 / 
AM

B

5



SEGURANÇA

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

Associação sai em defesa da juíza 
que foi vítima de atentado e presta 
apoio à categoria ao visitar fórum 
onde ocorreu o incidenteà Justiça

Ataque 

Poder Judiciário dentro do 
sistema democrático bra-
sileiro”, afirmou.

Para o presidente em exer-
cício da Associação Paulista 
de Magistrados (Apamagis), 
Oscild de Lima Júnior, a pre-
sença da AMB demostra a 
união da magistratura nacio-
nal em torno dos problemas 
comuns enfrentados, hoje, no 
Poder Judiciário, inclusive na 
matéria de segurança. Oscild 
acompanhou João Ricardo na 
reunião no TJSP, além da vice-
-presidente Cultural da AMB, 
Maria de Fátima Gomes, e do 
juiz Fernando Pereira, inte-
grante da comissão de segu-
rança da associação.

“Muito importante a 
preocupação que o presi-
dente da AMB teve de se 
solidarizar com a juíza e 
com os demais magistra-
dos que atuam aqui no 
Fórum Butantã. A magis-
tratura deve estar sempre 
unida e contando com o 
apoio do seu representan-
te maior da área associati-
va”, destacou Pereira, juiz 

Os vinte minutos de 
horror que a juíza 
Tatiane Morei-

ra Lima vivenciou no dia 
30 de março dificilmen-
te serão esquecidos. Um 
homem a fez refém, após 
jogar produto inflamável 
em seu corpo e manter 
isqueiro na mão, quando 
estava trabalhando no Fó-
rum do Butantã, na zona 
oeste de São Paulo. Preo-
cupado com o ocorrido, o 
presidente da AMB, João 
Ricardo Costa, esteve no 
mesmo Fórum, no dia 1º 
de abril, para prestar soli-
dariedade à juíza e conver-
sar com magistrados pau-
listas sobre as condições 
de trabalho da categoria.

O vice-presidente do 
Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo (TJSP), 
Ademir Benedito, também 
recebeu o presidente da 
AMB. “A nossa intenção é 
prestar solidariedade à co-
lega Tatiane Lima. O fato 
grave ocorrido demonstra 
que, ainda, foi uma vio-
lência de gênero”, explicou 
João Ricardo.

Ademir Benedito agra-
deceu a visita e ressaltou 
que o apoio da entidade é 
importante e oferece res-
paldo para a continuidade 
da atuação do Judiciário 
no Estado. “O fato que 
ocorreu é gravíssimo não 
só sob o aspecto de peri-
culosidade para integri-
dade física da magistrada, 
mas principalmente para a 
imagem e a instituição do 

Repercussão da imprensa

Renata Brandão  e Verônica Macedo

do Tribunal de Justiça Mili-
tar de São Paulo (TJM-SP). 

De acordo com o Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), houve 202 casos de 
juízes ameaçados em 2013. 
No ano de 1999, o juiz Le-
opoldino do Amaral foi 
morto após denunciar su-
posto esquema de venda de 
sentenças em Mato Grosso; 

em 2003, o juiz Alexandre 
Martins de Castro Filho foi 
assassinado com três tiros 
no Espírito Santo e o juiz 
Antônio José Machado 
executado quando saía do 
Fórum em Presidente Pru-
dente (SP). Já em 2011, a 
juíza carioca Patrícia Acioli 
foi morta na porta de casa 
com 21 tiros.

O fato ocorrido com a juíza Tatiane Moreira tam-
bém foi tema de nota pública da AMB. No texto, a 
associação prestou solidariedade à colega e reforçou a 
preocupação com a segurança dos magistrados. João 
Ricardo Costa foi entrevistado por jornalistas de di-
versos veículos comentando o ataque no Fórum do 
Butantã. “Nós sabemos que é muito precária a situa-
ção da segurança dos magistrados hoje no País”, disse 
em entrevista ao jornal SBT Brasil.

Para o jornal Folha de S. Paulo, o presidente da 
AMB explicou que o episódio exemplifica a fragilidade 
da segurança nos tribunais, fóruns e varas. “Isso mostra 
como urgentemente os tribunais precisam investir nes-
sa parte da segurança. Está sendo arriscado, atualmen-
te, exercer a função da magistratura”, afirmou.

João Ricardo Costa visita as dependências do fórum onde ocorreu o incidente com a juíza Tatiane
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No encontro com Ron-
chetti, os magistrados en-
tregaram, também, uma 
proposta de questionário 
para ser enviado aos tri-
bunais. “O objetivo do 
questionário é o mape-
amento com relação ao 
cumprimento das me-
didas da Resolução 104, 
para avaliar o grau de 
vulnerabilidade das uni-
dades judiciárias do País”, 
afirmou o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa.

A Resolução 104/2010 
estabelece medidas admi-
nistrativas voltadas para 
a segurança dos tribunais 
e prevê a criação de um 
Fundo Nacional de Segu-
rança do Judiciário.

Desde o início do ano, a AMB 
promove reuniões para discutir a 
segurança dos juízes e em junho 
pretende realizar um seminário

Seguranca 
para magistrados

ATS na pauta da reunião extraordinária do Conselho

des da magistratura com re-
lação à segurança. Foi abor-
dado, ainda, a promoção de 
um seminário com especia-
listas na área, a elaboração 
de curso pela Escola Nacio-
nal da Magistratura (ENM) 
para orientar as escolas 
judiciais e a criação de um 
grupo de emergência para 
atuar em casos específicos. 

O atentado contra a 
juíza Tatiane Mo-
reira Lima, ocorrido 

no Foro Regional do Butan-
tã, em São Paulo, evidencia 
um problema antigo, que é 
alvo de preocupação para a 
AMB: a segurança de juízes, 
servidores e da população 
que frequentam os fóruns. 
A entidade vem trabalhan-
do o tema constantemente 
no sentido da criação de 
um projeto ligado à ques-
tão, além da realização de 
um seminário.

Um grupo de trabalho 
da AMB* se reuniu, no dia 
3 de março, para discutir os 
projetos de lei em tramita-
ção no Congresso Nacional 
que atendam às necessida-

Em reunião extraordi-
nária no dia 29 de março, o 
Conselho de Representantes 
da AMB discutiu o anda-
mento do Projeto de Lei (PL) 
3123/2015 – que limita o 
teto dos servidores públicos 
– e da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 63/2013 
– que trata do Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS). 

O presidente João Ricar-
do Costa também falou so-
bre o momento conturbado 
pelo qual passa o Brasil e 
da atuação dos juízes nesse 

No dia 10 de março, a 
AMB conversou com o con-
selheiro Bruno Ronchetti, do 
Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), sobre a realização 
do seminário, previsto para 
junho. A AMB também se 
reuniu, no dia 5 de abril, 
com o conselheiro Fernan-
do Mattos, coordenador do 
tema de segurança no CNJ.

Luciana Salimen e Verônica Macedo

Luciana Salimen

cenário. “Temos que ter a di-
mensão do nosso papel nes-
se processo e o quão difícil 
está sendo essa crise, espe-
cialmente com o fenômeno 
das redes sociais, por meio 

*Integram o grupo de trabalho de segurança da AMB: Getúlio Corrêa, presidente da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais da (AMAJME); Fernando 
Pereira, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJM-SP); Fábio Duarte Fernandes, do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJM-RS); Hider Torres do 
Amaral, do Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe (TRT-SE); e Luis Martius Holanda Bezerra Júnior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT). 

das quais todas as pessoas 
expressam posições diaria-
mente”, afirmou.

Em relação ao PL 3123, o 
presidente da Associação dos 
Magistrados Piauienses (Ama-

pi), Leonardo Trigueiro, e o 
assessor da presidência José 
Carlos Kulzer reforçaram a im-
portância da mobilização dos 
magistrados de todo o Brasil. 
Graças a esse intenso traba-
lho, a votação do projeto em 
plenário tem sido adiada. 

Sobre a PEC 63, João Ri-
cardo disse que o foco da en-
tidade é votar a Proposta no 
Senado até julho. Também fi-
cou definido que a AMB deve 
propor ao CNJ a unificação 
das eleições da mesa de dire-
tores dos tribunais de Justiça. 

Grupo de trabalho da AMB sobre segurança se reuniu no início de março

Conselho de Representantes em reunião extraordinária: 
preocupação com PL 3123 e PEC 63
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OPINIÃO

letra fria da lei, não permite aos 
juízes filtrar as demandas que 
realmente se prestam a uma ten-
tativa de acordo prévia, daquelas 
em que, de antemão é sabido, tal 
não ocorrerá, como é o caso das 
ações massivas ajuizadas contra 
grandes empresas e que não es-
tão dispostas a transigir, porque 
lhes é menos custoso litigar. 

Não se apercebeu o legisla-
dor que é essa a demanda repe-
titiva que emperra os tribunais, 
incentivada por benesses como 
a da presunção de que todos são 
pobres e aptos à gratuidade judi-
ciária, até prova em contrário, a 
permitir aventura do ajuizamento 
de ações sem custos e sem risco 
de sucumbência, o que leva ao 
desestímulo da conciliação. 

De todo modo, a audiência 
obrigatória de conciliação prévia 
terá como resultado o completo 
congestionamento das pautas de 
audiências em todas as comarcas 
do País, com agendamentos e can-
celamentos geradores de mais de-
mora e incidentes processuais. 

Essa visão distorcida da re-
alidade também se 
verifica na tentati-
va de fazer fren-
te à demanda 
de massa, me-

A maioria das leis produ-
zidas no país parte de 
uma concepção equivo-

cada: a de que é possível mudar 
a realidade por decreto. É uma 
ideia arraigada que remonta aos 
tempos do Brasil colônia e insere-
-se na nossa cultura. 

O novo Código de Processo 
Civil (CPC) padece desse mesmo 
mal. Elaborado sem pesquisas 
empíricas, partindo de padrões 
idealizados de comportamento e 
importação de institutos incapazes 
de fazer frente ao peculiar uso dis-
funcional do nosso sistema de Jus-
tiça, o CPC/2016 vai de encontro à 
realidade das varas e tribunais, 
sobrecarregados com mais de 100 
milhões de feitos em andamento.

Nessa perspectiva, ainda 
que se reconheçam avanços im-
portantes em relação ao CPC/73, 
mostra-se o novo código inapto a 
cumprir promessas de que dota-
ria o sistema de justiça de instru-
mentos capazes de enfrentar os 
dois maiores desafios da Justiça: 
a sobrecarga gerada pelas cha-
madas ações de massa e a moro-
sidade processual.

O viés acadêmico, dissociado 
da realidade e até certo ponto au-
toritário começa já na inovação 
vendida na mídia como grande 
solução, que diz com a exigência 
da realização de audiência prévia 
de tentativa de conciliação em to-
dos os processos, independente-
mente da sua natureza e objeto. 

Sem dúvida que a audiência 
de conciliação/mediação é bem-
-vinda e deve ser estimulada, 
mas jamais imposta como foi 
pelo art. 334 do NCPC, que, pela 

UMA OUTRA VISÃO 
SOBRE O CÓDIGO

Ricardo Pippi Schmidt*
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diante utilização de mecanismos 
importados, quando sabemos 
que essas questões repetitivas 
normalmente envolvem grandes 
grupos econômicos e seus con-
tratos de adesão, firmados com 
imenso contingente de consumi-
dores, cuja solução deveria ser 
buscada no âmbito das ações 
coletivas, e não na via das ações 
individuais. 

Tudo isso aliado à manu-
tenção de um sistema recursal 
que permite o uso e abuso das 
múltiplas instâncias, agravado 
pela inovação prevista no art. 
942, que, na prática, converteu os 
embargos infringentes em recur-
so de ofício sempre que houver 
divergência no julgamento da 
apelação, com necessidade de 
convocação de outros juízes para 
o julgamento, põem, definitiva-
mente, por terra as vãs promes-
sas de aceleração e simplificação 
do processo.

Para não dizer que não fa-
lei de flores, destaco avanços 
do NCPC na parte que amplia 
as possibilidades de concessão 
das chamadas tutelas de urgên-
cia e de evidência, deferindo li-
minares em favor da parte que 

evidentemente tem razão, me-
dida que dá maior efetividade 
à Justiça. Também a regra que 
prevê a concentração de todas 
as defesas na contestação, evi-
tando incidentes desnecessá-
rios, assim como a simplificação 
das formas de intervenção de 
terceiros e outras mais que, em-
bora positivas, não justificariam 
a edição de um novo código. 

*Juiz de Direito do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul e 
membro da Comissão do CPC 
da AMB



NOVO CÓDIGO

Novo Código de Processo Civil entrou 
em vigor no mês de março. Especialistas 
destacaram as principais alterações que 
resultaram na Lei 13.105/15

Principais 
pontos do CPC

Didático e célere
 Para o juiz Thiago Bran-
dão, que fez parte da comissão 
da AMB responsável por analisar 
e dar sugestões ao texto da nova 
lei, o novo CPC é mais didático e 
propicia uma melhor identidade 
terminológica. “Tem uma parte 
geral com as normas que se apli-
cam a todos os tipos de processos, 
por exemplo. O Código ainda aposta em mais celeridade 
e informalidade nos atos processuais e prestigia méto-
dos autocompositivos de solução de conflitos. O texto 
também ressalta a importância da cooperação durante 
a tramitação do processo e enaltece o princípio da boa-
-fé, prevendo punições às partes que descumprirem essa 
premissa e até aos magistrados, que não devem surpre-
ender as partes”, explicou.

Aperfeiçoamentos
O coordenador da comissão 

da AMB sobre o novo CPC, de-
sembargador Marcos Alaor Diniz 
Granjeia, acredita que com a vi-
gência da lei é necessário acompa-
nhar, antes de tudo, as profundas 
mudanças que ocorrerão para que 
aperfeiçoamentos sejam feitos. “A 
expectativa é de que o código aju-
de a jurisdição e o magistrado a produzir decisões que 
sejam mais rápidas e justas para atender o jurisdiciona-
do. Mas a magistratura tem que ficar atenta e a comissão 
vai continuar alerta no sentido de que se, por um acaso, 
os instrumentos criados para melhoria da jurisdição não 
se comportarem de forma adequada, nós temos que ter 
a capacidade de propor alterações para serem discutidas 
pelo Congresso Nacional”, ressaltou.

Verônica Macedo

Conflitos de massa
Segundo o juiz de direito da 

3ª Vara de Família da Comarca 
de Campina Grande (PB), Fábio 
Araújo, a criação de novos insti-
tutos processuais para lidar com 
os conflitos de massa foi uma al-
teração importante. “Servem de 
exemplo o IRPR (Incidente de 
Resolução de Demandas Repe-
titivas) e do IAC (Incidente de 
Assunção de Competência), que foram institutos con-
cebidos para tratar com conflitos de massa e servirão 
para lidar com questões jurídicas de natureza repeti-
tivas”. Araújo explica que hoje há inúmeros processos 
cujo cerne da questão é o mesmo e cada juiz tem que 
julgar um por um deles. No entanto, com essa mudan-
ça no CPC, o tribunal poderá dar uma solução para ser 
replicada para todos os processos semelhantes que tra-
mitam nos tribunais.

Decisões
Na opinião do juiz Paulo Henri-

que Moritz, que também participou 
da comissão da AMB, o primeiro 
ponto de destaque é que o novo 
CPC busca maior segurança jurídica, 
a partir do momento em que há uma 
necessária observância de preceden-
tes de natureza vinculante. “Quando 
as cortes superiores estancarem o debate acerca de deter-
minado tema, os demais órgãos julgadores deverão observar 
rigorosamente essas orientações, o que põe fim a chamada 
jurisprudência lotérica. Esse é um ponto que considero mui-
to importante”, enfatizou.

Moritz afirma que há uma perspectiva de melhora sen-
sível na argumentação jurídica, tanto por parte dos postu-
lantes quanto dos juízes. “Não será necessário apenas que se 
explicitem meras teses. A argumentação tem que ser con-
sistente e adequada ao caso concreto, o que exige melhor 
postulação e melhor conteúdo das decisões”. 

9Visite o site: www.amb.com.br Informa
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alternativa excelente, por-
que atinge toda a magis-
tratura”, argumentou João 
Ricardo. 

No encontro, a estraté-
gia de trabalho conjunta 
entre magistrados ativos 
e inativos, presidentes de 
tribunais de Justiça e asso-
ciações filiadas à AMB foi 
reforçada pelo coordena-
dor da Justiça Estadual da 
entidade, Gervásio Santos, 
pelo assessor da presidên-
cia José Carlos Kulzer e 
pelo presidente da Amapi, 
Leonardo Trigueiro.  

mobilizações em prol da va-
lorização da carreira, além 
de ouvir sugestões para tra-
balhos futuros.

O presidente João Ricar-
do Costa apresentou aos 
participantes um panorama 
da situação atual. “Estamos 
concentrados em nossos 
pleitos no Congresso Na-
cional, com foco especial 
no Adicional por Tempo 
de Serviço (ATS), ou seja, 
na PEC 63, que precisa ser 
aprovada pelo plenário do 
Senado, e pela qual temos 
que atuar com bastante 

A Proposta de Emen-
da à Constituição 
(PEC) 26/2011, que 

estabelece a paridade e a in-
tegralidade na aposentado-
ria dos magistrados, e a PEC 
555/2006, que acaba com a 
contribuição previdenciária 
dos servidores inativos e 
pensionistas, foram desta-
ques na 6ª reunião da Co-
ordenadoria dos Aposenta-
dos da AMB, que aconteceu 
no fim de fevereiro, em Bra-
sília. A diretoria da entidade 
informou a seus associados 
sobre o andamento das 

Luciana Salimen e Tatiana Damasceno

consistência”, disse. Ele re-
lembrou todo o esforço da 
entidade durante o ano de 
2015 em torno dessa maté-
ria, inclusive junto aos pre-
sidentes do Senado Federal, 
Renan Calheiros, e do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski. 

A proposta da AMB, jun-
tamente com a Associação 
dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra) 
e a Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), 
é a de converter o auxílio-
-moradia em ATS. “É uma 

Anúncio pela PEC 555 
é publicado em jornal

Como parte das estratégias traçadas 
pela AMB e mais de 30 entidades de servi-
dores, foi publicado no dia 9 de março, no 
jornal Correio Braziliense, um anúncio em 
favor da PEC 555/2006. A publicação com-
põe o plano de mídia definido pela Frente 
de Aposentados, que se reuniu em fevereiro, 
na sede do Instituto Mosap (Movimento dos 
Servidores Públicos Aposentados e Pensio-
nistas), com apoio da AMB, e que juntamen-
te com várias associações luta pela aprova-
ção do texto no Congresso Nacional.

Reunião entre AMB, 
Ajufe e Anamatra

Entre os assuntos de interesse dos juízes, a PEC 
26/2011, que impõe alterações no regramento da apo-
sentadoria dos membros do Poder Judiciário, foi tema 
de reunião entre as entidades nacionais da magistra-
tura, no dia 18 de março. Participaram do encontro o 
assessor da presidência da AMB José Carlos Kulzer e 
o diretor-adjunto da Secretaria de Previdência, Cláudio 
Luís Martinewski, além de representantes da Anama-
tra e da Ajufe. O subcoordenador de Acompanhamento 
Processual, Antonio Carlos Facioli Chedid, representou 
os aposentados da AMB.

APOSENTADOS

Luta pela paridade
Coordenadoria dos Aposentados debate pautas prioritárias, em Brasília
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Uma das propostas da AMB e demais entidades da magistratura 
é converter auxílio-moradia em ATS
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MAGISTRATURA

Justiça Eleitoral 
sob a responsabilidade 
de juízes estaduais

bunais de Justiça de todo 
o País, ele destacou o le-
vantamento que a asso-
ciação fez sobre a jurisdi-
ção delegada quanto ao 
desequilíbrio na estrutura 
judiciária brasileira.

Segundo o presidente 
da AMB, os processos de 
competência delegada, no 
período de 2009 a 2011, 
cresceram de forma mais 
acentuada do que os pro-
cessos da Justiça federal, de 
23% para 27%.  

Estudo do CNJ
Na ocasião, João Ricar-

do Costa ressaltou o estu-
do realizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
em 2013, que aponta para 
uma necessária restrutura-
ção dos serviços da Justiça 
Federal com a intenção de 

“É necessário ter uma 
posição firme dos 
tribunais no senti-

do de que o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) demons-
tre a confiança que tem 
na magistratura estadual 
arquivando de imediato o 
pedido da Ajufe”, afirmou 
o presidente da AMB, João 
Ricardo Costa, em pales-
tra no 106º Encontro do 
Conselho dos Tribunais de 
Justiça sobre Justiça Eleito-
ral, no dia 4 de março, em 
Campo Grande. 

A declaração do presi-
dente da AMB se refere ao 
pedido que a Associação 
dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) fez ao TSE com a in-
tenção de transferir a Justiça 
Eleitoral para a Federal.

No evento jurídico, que 
reuniu os presidentes de tri-

absorver as ações recebidas 
pela Justiça Estadual. “Du-
rante o ano de 2011, foram 
distribuídas 302,6 mil ações 
na Justiça Estadual, em ra-
zão da competência dele-
gada. Esse número repre-
senta 13% dos 2,4 milhões 
de processos distribuídos 
na Justiça Federal durante 
o mesmo ano”, citou.

 Outro assunto abor-
dado pelo presidente da 
AMB foi o Projeto de Lei 
3123/2015, que trata do teto 
remuneratório do serviço 
público. Costa falou que a 
tratativa da AMB, com o 
apoio das associações afilia-

Renata Brandão 

das e demais entidades da 
Frentas, resultou no adia-
mento da matéria no ple-
nário da Câmara.

Após a explanação de 
Costa, o presidente do 

Conselho dos Tribunais 
de Justiça, Pedro Bitten-
court, disse que a Justiça 
Estadual precisa ter um 
discurso unificado para 
levar suas reivindicações 
ao órgão que coordena 
as ações do Judiciário no 
País, que é o CNJ.

No encerramento do 
106º Encontro do Conse-
lho dos Tribunais de Justi-
ça, os participantes divul-
garam a Carta de Campo 
Grande com cinco enca-
minhamentos que refle-
tem a posição do colegia-
do em temas que afetam 
a autonomia do Judiciário. 
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João Ricardo participa de 
encontro com presidentes dos 
tribunais de Justiça e critica 
pedido da Ajufe que quer 
transferir a Justiça Eleitoral 
para a Federal
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CNJ

requer, no documento, que 
seja autorizada “a suspensão 
da realização da audiência de 
custódia onde não haja estru-
tura física e de pessoal que a 
possibilite, até que os tribu-
nais possam adequar suas 
estruturas, a fim de atender 
a Resolução 231/2015 do 
próprio Conselho Nacional 
de Justiça”. Além disso, so-
licita a alteração da citada 
resolução “com inserção de 
regra de prazo mais elástico 
para a apresentação do pre-
so, sugerindo-se cinco dias 
para tanto”.

Pela resolução do CNJ 
em vigor, o prazo máximo 
para apresentação do pre-
so é de 24 horas e os tribu-
nais teriam o período de 
90 dias, a contar de 1º de 
fevereiro de 2016, para im-
plantar a audiência de cus-
tódia no âmbito de suas 
respectivas jurisdições.

Sem estrutura e falta de 
segurança, audiências de 
custódia não podem ser 
impostas aos juízes

Audiências 
de custódia

Conselho de Representantes decidiu apoiar 
audiências de custódia, desde que haja estrutura

de estrutura e segurança 
para a realização do proce-
dimento”, ponderou.

Segundo o presidente da 
entidade, o ministro Lewan-
dowski demonstrou ter cons-
ciência das dificuldades en-
frentadas pelos tribunais para 
o cumprimento desse prazo 
e apoia a AMB no sentido de 
buscar uma alternativa para 

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, 
esteve em audiência 

com o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
e do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), ministro Ri-
cardo Lewandowski, no dia 
9 de março, para tratar da 
petição da entidade acerca 
das audiências de custódia. 
O requerimento em pauta 
foi protocolado no mesmo 
dia junto ao CNJ e pede pro-
vidências sobre o tema.

João Ricardo entregou 
o documento da AMB ao 
presidente do STF e expli-
cou a necessidade de haver 
uma modulação no prazo 
para a implementação das 
audiências de custódia no 
Brasil. “A associação está 
mostrando que atualmente 
é impossível o cumprimen-
to do prazo para as audiên-
cias, devido a absoluta falta 

resolver a questão. “Nossa 
intenção é gerar uma discus-
são maior junto ao próprio 
Supremo para modular os 
termos da resolução que ins-
tituiu as audiências de custó-
dia”, explicou João Ricardo.

Requerimento
Sobre o pedido de provi-

dências junto ao CNJ, a AMB 

Na reunião do Conselho 
de Representantes, reali-
zada no dia 3 de março de 
2015, o projeto de implan-
tação da audiência de cus-
tódia foi amplamente deba-
tido pelos presidentes das 
associações filiadas à AMB.

Na ocasião, o presiden-
te João Ricardo lembrou 
que a regra prevista no 
Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 554/2011, de auto-
ria do senador Antônio 
Carlos Valadares (PSB-SE), 

Verônica Macedo

sição por parte dos Tribu-
nais de Justiça.

Após manifestação de 
vários presidentes de asso-
ciações filiadas, foi votada a 
proposta de “apoiar o PLS, 
mas condicionado à cons-
trução das condições de 
segurança e de trabalho do 
juiz”, que foi aprovada por 
ampla maioria das 36 entida-
des que compõem o Conse-
lho de Representantes, com 
apenas dois votos contrários 
(Asmego e Amam).

As
co

m
 / 

AM
B

AMB é recebida por 
presidente do Supremo

que altera o § 1º do Art. 
306 do Código de Proces-
so Penal (CPP) para deter-
minar o prazo de 24 horas 
na apresentação do pre-
so à autoridade judicial, 
após efetivada prisão em 
flagrante, se trata de me-
dida já prevista no Pacto 
de San José da Costa Rica, 
firmado pelo Brasil e que, 
agora, é repetido no refe-
rido projeto.

Na reunião, os magis-
trados destacaram que de-

vem ser exigidas condições 
adequadas, em especial de 
logística e segurança, para 
que essa medida possa ser 
cumprida pela magistratu-
ra brasileira. Foi proposto 
ao Conselho de Represen-
tantes apoiar o PLS, mas 
condicionado à constru-
ção das condições de se-
gurança e de trabalho do 
juiz, com prévia discussão 
pública na classe e ampla 
participação dos juízes de 
primeiro grau, sem impo-
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NOTAS PÚBLICAS

Posição da AMB 
tem recorde de 
visualizações no site

Diante do atual cenário político, a 
AMB tem se manifestado por meio de 
notas públicas no sentido de reafirmar 
a importância do Poder Judiciário, do 
Império da Lei e do Estado de Direito nas de-
mocracias constitucionais. A associação tem 
destacado constantemente a sua confiança 
nas instituições e ressaltado que não se fur-
tará diante de ações e manobras que venham 
a tentar paralisar o trabalho dos juízes no 
combate à corrupção.

Confira as notas públicas que tiveram 
mais acesso no site da AMB duran-
te o mês de março. Ao todo, foram 
44.869 visualizações no somatório 
das três notas em destaque. 

Renata Brandão



Trabalho 
valorizado
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INTERNACIONAL

II Congresso Internacional da AMB acontecerá na Europa 
e consolidará a troca de experiência entre países

evento, que visa a propor-
cionar aos juízes brasileiros 
o conhecimento do sistema 
legal e jurisdicional britânico, 
estão o ministro Luís Rober-
to Barroso do STF, o presi-
dente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Francisco 
Falcão, e o ministro do Supe-
rior Tribunal Militar (STM) 
José Coelho Ferreira. Barroso 
palestrará aos congressistas 

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) e do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), mi-
nistro Ricardo Lewandowski, 
fará a abertura do II Congres-
so Internacional da AMB, que 
será realizado na Inglaterra e 
na Escócia entre os dias 23 de 
maio e 2 de junho. 

Entre as autoridades que 
confirmaram presença no 

Tatiana Damasceno
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sobre a ascensão dos prece-
dentes no Direito brasilei-
ro, uma das inovações do 
novo Código de Processo 
Civil (CPC).  

O diretor-geral da Esco-
la Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magis-
trados (Enfam) e ministro 
do STJ, Humberto Martins, 
também confirmou partici-
pação no congresso. A En-

Corte Interamericana de Direitos 
Humanos
O presidente da AMB, João 
Ricardo Costa, e a vice-pre-
sidente de Assuntos Legisla-
tivos Trabalhistas da entida-
de, Maria Madalena Telesca, 
participaram no dia 15 de 
fevereiro da posse do brasi-
leiro Roberto Caldas como 
presidente da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos (CIDH). A cerimônia aconteceu 
em San José, na Costa Rica. Caldas afirmou que pretende prio-
rizar a divulgação das sentenças da Corte entre os operadores 
da Justiça dos países que ratificaram a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos. 

Jornada da Magistratura 
em San José
Em pronunciamento na 
abertura da Jornada da 
Magistratura, que aconte-
ceu no dia 17 de feverei-
ro em San José, na Costa 
Rica, o presidente João 
Ricardo Costa destacou 
a litigiosidade da Justiça 
brasileira. Segundo ele, o Brasil atinge uma marca de 100 mi-
lhões de ações, o que é considerado um número excessivo para 
os parâmetros mundiais. Em outra palestra no evento, Costa 
falou sobre as expectativas de ampliação da ‘justiciabilidade’ 
dos direitos econômicos, sociais e culturais da Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos (CIDH).

Seminário Internacional na África
A juíza e coordenadora da Unidade Ambiental do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
(TJRS), Patrícia Antunes Laydner, palestrou no “Seminário Internacional, Reforma da Justiça, 
Ambiente e Cidadania”, realizado em São Tomé, na África, na primeira quinzena de março. 
Patrícia foi representando a AMB e falou sobre o Direito Ambiental no Brasil e também sobre 
a estrutura do Poder Judiciário. “Contextualizei a questão do Direito Ambiental no Brasil, as-
pectos legislativos e a nossa estrutura administrativa, para adentrar na questão do papel do 
Poder Judiciário na construção do direito ambiental”, relatou.  

Integração dos
poderes judiciários

fam está entre os apoiadores 
oficiais do evento. “Quero 
demonstrar a importância 
desse congresso, porque tra-
ta-se de um evento cientí-
fico-institucional. Será uma 
troca de experiências entre 
magistrados, visando o apri-
moramento do juiz brasilei-
ro em relação a outros po-
deres judiciários”, ressaltou 
o ministro Martins.

Ministro Ricardo Lewandowski está entre as 
autoridades que confirmaram presença no evento 
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CAPA

Campanha #SomosTodosJuízes 
quer humanizar a figura do 
juiz e provocar na sociedade 
o reconhecimento do difícil 
trabalho de julgar 

Trabalho 
valorizado

A campanha é voltada 
para o meio digital, com 
forte inserção nas redes 
sociais. Entre os principais 
conceitos trabalhados es-
tão a ética, o senso de 
justiça, a isenção, a busca 
pela igualdade e o respeito 
às diferenças e às leis. 

O trabalho está dividido 
em três fases, todas com a 
divulgação de vídeos. A 
primeira, com linguagem 
emotiva, traz crianças que 
contam de forma espon-
tânea o que é ser juiz para 
elas, como se sentem tendo 
que tomar decisões e o que 
pretendem fazer no futuro 
por uma sociedade mais 
justa. Na segunda fase, pes-
soas de diversas profissões 
e juízes estarão conver-

D ia após dia, des-
de a hora em que 
acordamos até o 

momento de dormir, to-
dos nós precisamos tomar 
inúmeras decisões. Desde 
as mais simples, como 
qual roupa vestir, até as 
mais complexas, que im-
pactam diretamente na 
nossa vida e na daqueles 
que nos cercam. 

Imagine, então, ter 
que fazer escolhas não 
apenas sobre questões 
pessoais, mas também 
sobre a vida de desco-
nhecidos. Pessoas que 
recorrem à Justiça e de-
positam sua confiança 
na decisão de um juiz. 
“É uma responsabilida-
de tremenda. Muitos, ao 
pensarem sobre nosso 
trabalho, não se dão con-
ta do quão difícil é nossa 
função, do quão delicado 
é julgar pessoas e ações”, 
afirmou o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa.

Focada nessa ideia, a 
entidade criou a campa-
nha nacional #Somos-
TodosJuízes. “Buscamos 
aproximar a sociedade dos 
juízes, humanizar a figu-
ra do magistrado e, dessa 
forma, ter nosso trabalho 
valorizado”, explicou o 
vice-presidente de Comu-
nicação, Gil Guerra. 

sando sobre suas carreiras. 
As rotinas, os desafios, as 
dificuldades de cada um. 
Com linguagem didática e 
amistosa, a intenção é dar 
um tom educativo e infor-
mativo ao diálogo. Cele-
bridades e formadores de 
opinião entram na terceira 
fase, para a divulgação e 
solidificação do conceito 
#SomosTodosJuízes. 

Conselho de 
Representantes

Antes mesmo de seu 
lançamento oficial, no dia 
9 de maio, a diretoria da 
AMB e presidentes de as-
sociações estaduais e tra-
balhistas conheceram a 
campanha, durante a 11ª 
reunião extraordinária do 

Luciana Salimen

João Ricardo Costa fala sobre a campanha aos presidentes de associações estaduais e 
trabalhistas durante reunião do Conselho de Representantes

Sh
ey

la
 L

ea
l

Conselho de Representan-
tes, em 29 de março, em 
Brasília. “É um momento 
oportuno, no qual preci-
samos desta valorização 
da carreira. Todos preci-
sam entender o quão im-
portante é trabalharmos 
com independência, sem 
retaliações”, disse, na oca-
sião, a presidente da Asso-
ciação dos Magistrados do 
Estado do Tocantins (As-
meto), Julianne Marques. 
A iniciativa também foi 
enaltecida pelo presidente 
da Associação dos Magis-
trados do Espírito Santo 
(Amages), Ezequiel Turí-
bio. “A campanha é muito 
importante pelo conceito 
de valorizar a magistratura 
como instituição”. 

Ministro Ricardo Lewandowski está entre as 
autoridades que confirmaram presença no evento 
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BOAS PRÁTICAS

cidadania. Acredito que o 
personagem acaba fazendo 
a aproximação da Justiça 
com a sociedade. O nosso 
‘juridiquês’ às vezes não é 
compreendido, mas quan-
do o assunto é tratado com 
mais informalidade, uma 
certa dose de humor sadio 
e uma linguagem simples a 
comunicação se estabelece 
mais facilmente”, acredita.

Stand-up
O sucesso na voz ganhou 

aparência física também. 
Cláudio foi convidado por 
uma juíza, no ano passado, 
para fazer uma apresentação 
aos servidores no aniversário 
da 2ª Vara do Trabalho. O re-
conhecimento pelo público 
foi imediato e o juiz nunca 
mais parou. Já são dez anos 
de criação do personagem.

“Epaminondas entra ca-
racterizado de ribeirinho 
(um pescador), conversa 
com o público usando os 
áudios famosos e vai mes-
clando com o tema do 
evento, seja trabalho infan-
til, violência doméstica, in-
fância e juventude, juizados 
especiais etc. Acredito que 
com o carisma que tem e a 
referência do homem sim-
ples, o personagem conse-
gue penetrar na sociedade 
com informação e humor 
que lhes são peculiar”.  

terrível vício do filho. O áu-
dio foi colocado no grupo 
da família e depois ultrapas-
sou fronteiras por meio dos 
compartilhamentos. “Foi 
logo no início que o apli-
cativo WhatsApp estava se 
estabelecendo como ferra-
menta de comunicação. E o 
áudio fez tanto sucesso em 
Belém que até hoje as pesso-
as utilizam a expressão ‘me 
manda um zap’ se referindo 
ao aplicativo. O que fiz foi 
aproveitar essa aceitação do 
áudio para mandar mensa-
gens, usando o personagem 

A fala rápida e pito-
resca do caboclo da 
Amazônia ganhou 

corpo e voz com o juiz pa-
raense Cláudio Rendeiro. Ele 
criou um personagem que 
vem auxiliando o Poder Ju-
diciário do estado a dissemi-
nar, de forma simples, infor-
mações de utilidade pública 
para toda a população. 

Segundo o criador, o ri-
beirinho Epaminondas Gus-
tavo surgiu quando ele era o 
juiz titular da Vara de Penas 
Alternativas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará 
(TJPA), em 2006. “Na épo-
ca, era uma vara nova e o 
tribunal lançou o programa 
de interiorização das penas 
alternativas. Daí nasceu o 
Epaminondas, personagem 
caboclo que era utilizado pe-
dagogicamente para divulgar 
a importância dessas penas. 
Fazíamos palestras nas facul-
dades de Belém e nos fóruns 
do interior do estado levan-
do ele”, conta o magistrado.

Viral do WhatsApp
Mas Epaminondas ga-

nhou fama nacional quan-
do, preso num engarrafa-
mento em Belém, Cláudio 
fez um áudio que viralizou: 
“esse tar de zap-zap”. O juiz 
interpretou um pai revol-
tado com o aplicativo, que 
havia se transformado num 

Epaminondas Gustavo, que 
ajudem a fortalecer a cida-
dania”, explica. 

Além de julgar proces-
sos na 1ª Vara de Execuções 
Penais da capital, o magistra-
do ganhou nova função no 
TJPA: é roteirista e locutor do 
programa de rádio “Escuta, 
mano, meu recado!”, estrelado 
por Epaminondas Gustavo. 

No monólogo, ele abor-
da temas do Judiciário que 
refletem diretamente no 
cotidiano da população. 
“São assuntos simples, como 
orientação sobre direito e 

Tatiana Damasceno
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Epaminondas Gustavo para falar 
de direitos e cidadania 

Juiz cria personagem de humor para aproximar 
o Judiciário da sociedade

O sucesso do 
“zap zap”
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XI Prêmio AMB de Jornalismo

Boas práticas reconhecidas no Prêmio Innovare

Estão abertas até o dia 16 de maio as inscrições 
para o XI Prêmio AMB de Jornalismo. Criado em 2004, 
a premiação tem o intuito de estimular a produção de 
reportagens sobre a importância do Judiciário e da 
magistratura.

Neste ano, o destaque será para os melhores 
trabalhos divulgados entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 2015 nas categorias impresso, telejor-
nalismo, radiojornalismo, webjornalismo, fotojorna-
lismo, assessoria de imprensa das associações filia-
das à AMB e o Grande Prêmio AMB de Jornalismo, 
que nesta edição terá o tema Justiça contra a cor-
rupção, para o qual podem concorrer reportagens 
inscritas de todas as mídias.

Serão, ao todo, 115 mil reais em prêmios, sendo 
15 mil reais para cada reportagem vencedora das 
categorias tradicionais e 25 mil reais ao ganhador 
do Grande Prêmio. Os trabalhos serão analisados 
por uma Comissão de Seleção e posteriormente en-
caminhados à Comissão Julgadora, que definirá os 
ganhadores. Os materiais que não se adequarem às 
exigências do regulamento e/ou forem enviados in-
completos serão desclassificados.

A data e o local exatos da premiação ainda não 
foram definidos. Para mais informações, consulte o re-
gulamento no site da AMB.

O presidente da AMB, João Ricardo, 
participou do lançamento da 13ª edição do 
Prêmio Innovare, em Brasília, no dia 8 de 
março. Para ele, o prêmio adquire uma im-
portância cada vez maior no cenário nacio-
nal, “porque demonstra que suas práticas 
têm revertido em políticas cotidianas do 
Judiciário e contribuído para a moderniza-
ção da Justiça do País”.

Com o objetivo no reconhecimento e na 
disseminação de práticas inovadoras que se 
desenvolvem no interior do sistema da Jus-
tiça brasileira, o evento é uma realização do 
Instituto Innovare em parceria com órgãos e 
associações ligadas ao Judiciário e à magis-
tratura, com apoio do Grupo Globo. As ins-
crições para o prêmio estão abertas desde 
o dia 1º de março e seguem até o dia 12 de 
maio. Para informações sobre categorias, 
datas e regulamento, os interessados de-
vem acessar o site premioinnovare.com.br. 

FIQUE POR DENTRO

Presidente da AMB prestigia lançamento da 13ª edição do Innovare
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ENTREVISTA

Novo presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos acredita que há espaço para 
aperfeiçoamento das já excelentes sentenças e quer contribuir com a intensificação  

do diálogo entre países e sociedade

Fortalecimento
institucional da Corte

Verônica Macedo Aos 53 anos, o sergipano Roberto de Figueiredo Caldas foi 
eleito presidente da Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos (CIDH) para o biênio 2016-2017. Caldas é o segundo 

brasileiro a ocupar esse posto na Corte Interamericana, em 37 anos 
de criação do órgão. Também advogado, mantém um escritório em 
Brasília onde só defende trabalhadores, e conta que desde a univer-
sidade visualizava “o Direito como um espaço que permitia lutar 
pelo balanceamento das forças socioeconômicas reais, como um 
local em que é possível invocar a força normativa de princípios e 
normas para dar efetividade aos direitos humanos”. O juiz vê sua 
indicação para atuar na Corte Interamericana como “decorrência 
natural do seu trabalho em defesa de pessoas e coletividades”. In-
dicado pelo governo brasileiro, desde 2013 ocupa cadeira na Corte 
como juiz. 

Nesses poucos meses 
à frente da Corte como 
presidente, qual tem sido 
o maior desafio?

Um dos mais urgentes 
desafios atuais não é jurídi-
co, mas sim de gestão ad-
ministrativa. Falo da falta 
de recursos orçamentários. 
Mais da metade das recei-
tas não vem dos países da 
América, mas de convênios 
internacionais e temporá-
rios celebrados pela Corte. 
A realidade demonstra que 
as receitas ordinárias são 
insuficientes para dar con-
ta da gestão da instituição. 
Da OEA (Organização dos 
Estados Americanos) rece-
bemos US$ 2,7 milhões por 
ano, ao que somamos qua-
se US$ 3 milhões em acor-

Verônica Macedo

dos de cooperação interna-
cional, principalmente de 
países europeus. É muito 
pouco para a importante 
tarefa atribuída à Corte, 
que inclui analisar a atua-
ção dos Estados submeti-
dos à sua jurisdição, inclu-
sive no tocante a decisões 
judiciais das mais altas cor-
tes dos países signatários.

A estrutura material e 
de pessoal é muito precá-
ria em quantidade.

 
Como o senhor acha 

que poderá contribuir, 
do ponto de vista jurídi-
co, para o sistema inte-
ramericano de Direitos 
Humanos?

Acredito que minha me-
lhor contribuição será o for-

talecimento institucional da 
Corte, quantitativa e quali-
tativamente, há espaço para 
aperfeiçoamento das já exce-
lentes sentenças, a divulga-
ção da sua rica jurisprudência 
para os países do continente, 
especialmente o Brasil, e a 
evolução no enfoque dos 
Direitos Econômicos, Sociais, 
Culturais e Ambientais na 
Corte integrando-os com os 
demais direitos.

Também quero contri-
buir com a intensificação 
do diálogo jurisprudencial, 
mecanismo por meio do 
qual a Corte Interamerica-
na, mediante a participa-
ção dos Estados da região, 
constrói um espaço de dis-
cussão aberto em matéria 
de Direitos Humanos. 

 No Brasil acontecem 
embates sociais onde 
percebemos que parte da 
sociedade defende atro-
cidades que divergem 
dos Direitos Humanos. 
Como o senhor avalia 
essa situação?

De fato, é grave a situ-
ação de prejulgamentos, 
em especial divulgados na 
imprensa feitos a partir de 
elementos indiciários, sem 
o menor respeito às figuras 
dos acusados, muitas ve-
zes sem oportunidade de 
serem ouvidos. E a exposi-
ção pública em desonra e 
difamação muitas vezes é 
irreparável. O império da 
lei, especialmente das leis 
mais básicas de respeito 
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ENTREVISTA

"Uma das minhas prioridades é a 
divulgação das sentenças da corte 

entre os operadores da Justiça, inclusive 
magistrados, procuradores, defensores, 

advogados e servidores dos países que se 
submetem a nossa jurisdição"
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aos direitos humanos, pre-
cisa ser reafirmado a todo 
tempo, para a evolução 
social e da democracia.

A intercessão do discur-
so de descarte dos direitos 
humanos tem interface con-
siderável com o discurso de 
ódio de classes. Muitos são 
os exemplos que deixam cla-
ro que o recorte de direitos 
básicos está intimamente li-
gado a temas sociais e raciais, 
e não raro as leis criminais 
tem como alvo esses grupos.

 
O Judiciário brasileiro 

pode ser considerado um 
poder amadurecido e ca-
paz de julgar e efetivar os 
Direitos Humanos?

Sim. Estão todos os ór-
gãos jurisdicionais mais do 
que habilitados para incor-
porar o arcabouço interame-
ricano em suas decisões. 

Uma das minhas prio-
ridades é a divulgação das 
sentenças da corte entre os 
operadores da Justiça, inclu-
sive magistrados, procurado-
res, defensores, advogados e 
servidores dos países que se 
submetem a nossa jurisdição, 
inclusive no Brasil. Ainda há 
muito por fazer, no sentido 
de difundir no Brasil as nor-
mas internacionais e as inter-
pretações e aplicações dadas 
pela Corte, mas o cenário é 
cada dia melhor, com mais e 
mais operadores do Direito 
demonstrando interesse não 
só em adquirir familiaridade 
com os direitos humanos, 
mas de efetivamente integrar 
esses conceitos no dia a dia 
da prática profissional.

 
Como o senhor vê a 

questão do debate sobre 
a menoridade penal no 
País, e como defendê-la 
perante a sociedade?

Não vou emitir um crité-
rio jurídico porque a ques-

tão pode chegar à Corte, 
mas comungo com a pre-
ocupação, externada em 
março do ano passado 
pela Comissão Interame-
ricana de Direitos Huma-
nos, com a iniciativa de 
reforma constitucional no 
Brasil que reduziria a idade 
de responsabilidade penal 
dos adolescentes, que pas-
saria de 18 para 16 anos. 
A preocupação se justi-
fica pelo retrocesso que 
a mudança representaria 
em relação aos direitos 
fundamentais de adoles-
centes, retirando deles a 
garantia de serem tratados 
por uma justiça juvenil es-
pecializada.

Os atos criminosos co-
metidos por adolescentes 
representam 4% do total 
de crimes cometidos por 
adultos. De todos os atos 
criminosos cometidos por 
adolescentes, 2,9% corres-
pondem a crimes consi-
derados graves. Os dados 
mostram que no Brasil os 

adolescentes são hoje mais 
vítimas do que autores de 
atos de violência.

Qual a posição do se-
nhor em relação às audi-
ências de custódia?

As audiências de cus-
tódia vêm diretamente da 
jurisprudência da Corte na 
interpretação da Conven-
ção Americana, e a adesão 
do Judiciário interno de-
monstra muito claramen-
te um amadurecimento 
institucional.

É ferramenta importan-
te, permitindo a reavalia-
ção da presença dos requi-
sitos para a prisão cautelar, 
enfrentando assim o pro-
blema da superlotação 
carcerária. Por outro lado, 
a apresentação perante o 
juiz em 24 horas permite 
também um maior con-
trole sobre a forma como 
o Estado trata os que estão 
sob sua custódia, inclusive 
coibindo formas de vio-
lência policial nas primeiras 

horas da custódia. A adoção 
cada vez maior das audi-
ências de custódia fala de 
forma muito eloquente do 
compromisso com o avanço 
dos Direitos Humanos.

O senhor poderia co-
mentar como vê a indepen-
dência judicial nesse perío-
do de crise política em que 
o Brasil está passando?

O instituto da indepen-
dência judicial é muito caro 
ao sistema interamericano 
de proteção a Diretos Hu-
manos, visto muitas vezes 
como instrumento valioso à 
democracia e fator essencial 
para a garantia da proteção 
dos Direitos Humanos dos 
indivíduos. Esta premissa 
vem associada ao entendi-
mento de que a indepen-
dência e imparcialidade de 
juízes e juízas é parte fun-
damental na sustentação 
da separação e equilíbrio 
democrático entre os pode-
res, por sua vez concretizada 
com um Poder Judiciário 
eficiente, confiável e capaz 
de garantir o amplo acesso à 
justiça com as garantias do 
devido processo legal. Mas 
é muito importante tomar 
cuidado com constantes 
divulgações criminosas via 
imprensa de investigações 
protegidas pelo sigilo legal, 
expondo o investigado à 
execração pública e o pró-
prio juiz competente, ao 
expô-lo à pressão popular 
cuja opinião por vezes é 
deformada, que fez o seu 
palpite de antemão, sem 
contar com dados de defe-
sa, gerando indesejáveis ex-
posição dos próprios juízes 
que devem julgar, afetando 
a sua imparcialidade e a 
institucionalidade judicial, 
como assim reconhecem os 
tribunais internacionais de 
direitos humanos. 

A posse de Roberto Caldas 
aconteceu em fevereiro na 
sede da CIDH, em São José 

na Costa Rica.
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TJPE tem nova diretoria 
Participaram da posse da nova mesa diretora do Tri-
bunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no dia 4 de 
fevereiro, o presidente da AMB, João Ricardo, e o 
diretor-tesoureiro da associação, Emanuel Bonfim. Em 
seu discurso, o novo presidente do TJPE, desembarga-
dor Leopoldo Raposo, falou sobre a importância de o 
Poder Judiciário firmar-se como protagonista no pro-
cesso de transformação social à serviço da cidadania. 
“Foi uma honra para a AMB estar presente na posse 
da mesa diretiva do Tribunal de Justiça de Pernambu-
co. Isso demonstra o avanço e a unidade da magis-
tratura brasileira entre a instituição e o movimento 
associativo”, disse João Ricardo.

Novo presidente do TJRS 
A AMB, representada pelo presidente João Ricardo, 
participou da posse do desembargador Luiz Feli-
pe Silveira Difini como presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), no 
dia 3 de fevereiro. Difini destacou a responsabili-
dade fiscal do Poder Judiciário e a preocupação em 
seguir prestando um serviço jurisdicional de qua-
lidade à sociedade, diante do congelamento do or-
çamento. Ele ainda avaliou que, frente ao cenário 
crítico de crise econômica financeira do estado, é 
hora de uma mensagem de otimismo à sociedade 
gaúcha e prometeu, para o próximo biênio, dispo-
sição ao diálogo equilibrado e produtivo. 

Visita a TJ do Paraná
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pa-
raná (TJPR), desembargador Paulo Vasconcelos, rece-
beu a visita do presidente da AMB, João Ricardo Cos-
ta, do vice-presidente de Comunicação da entidade, 
Gil Guerra, e do secretário-geral Marcos Daros no dia 
29 de janeiro. Aproveitando o encontro, João Ricardo 
discorreu ao presidente da corte sobre as principais 
ações da AMB, entre elas a defesa da manutenção da 
jurisdição eleitoral pela Justiça Estadual.

POSSES
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TAM e rede Blue Tree
A companhia aérea TAM é nova conveniada da AMB. A empresa dis-
ponibiliza 10% de desconto na compra do pacote TAM Viagens - pas-
sagem aérea incluindo hotel; ou apenas hotel; e/ou locação de carro. 
Já no setor hoteleiro, a parceria com a rede Blue Tree garante diárias 
10% mais baratas. Para mais informações, acesse o site da associação 
na aba de Convênios. 
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CURTAS

Nova fase da Justiça Restaurativa
Durante o XVII Encontro do Fórum Nacional da Justiça Juvenil (Fo-
najuv), no dia 4 de março, em Florianópolis, foi lançada a nova fase 
da campanha Justiça Restaurativa da AMB, que tem como foco prin-
cipal a pacificação de conflitos, a difusão de práticas restaurativas e 
a diminuição da violência. Tais medidas vêm contribuindo para um 
novo modelo no funcionamento e na atuação da Justiça tradicional 
e do Poder Judiciário. “Queremos falar de uma Justiça de valores, 
que pode ser embasada na participação espontânea das pessoas”, 
disse o juiz Leoberto Brancher, coordenador da campanha. 

AMB em Campo Grande
O presidente da AMB, João Ricardo Costa, esteve com magistrados 
sul-mato-grossenses, em Campo Grande, no dia 4 de março. No en-
contro, foram abordadas as tratativas da entidade no Congresso 
Nacional, em especial a PEC 63, que institui o Adicional por Tem-
po de Serviço (ATS) para a magistratura e Ministério Público; e o 
PL 3123/2015, que trata do teto remuneratório do serviço público. 
Ao contar que o ATS está pronto para ser votado no Senado, João 
Ricardo frisou que é fundamental mostrar que existe a capacidade 
de atuar e defender a magistratura. Sobre o PL 3123, o presidente 
comentou que a luta da AMB e das associações estaduais tem re-
sultado no adiamento da matéria na Câmara. 

CONVÊNIOS
A AMB tem diversos convênios para que os associados possam usufruir de produtos com descontos e promo-
ções especiais. São mais de 90 parcerias com as mais variadas marcas de tecnologia, vestuário, restaurantes, 
viagens, beleza, entre outras. Confira os novos parceiros:

Volvo veículos
Associados da AMB agora contam com descontos de 9 a 12% 
na aquisição de veículos da marca Volvo. Para obter o benefício, 
é necessário procurar uma autorizada Volvo mais próxima, com 
a carteira ou declaração da associação, que pode ser obtida na 
própria página de convênios. 
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NA MÍDIA

Mais de 32 milhões de pessoas, apenas no primeiro trimestre do ano, 
foram informadas sobre o posicionamento da AMB em diversos assuntos

Internet lidera destaque da 
AMB na imprensa

foi amplamente comen-
tada. Sites gerais e espe-
cializados, como O Globo 
Online, Blog do Fausto no 
Estadão.com, JB Online, 
Isto É Dinheiro, Veja.com, 
Último Segundo - IG, Mi-
galhas, Estado de Minas 
Online, Jota e Consultor 
Jurídico, repercutiram a 
opinião da entidade.  

Em fevereiro, o desta-
que foi a declaração da 
AMB sobre a decisão do 

A AMB iniciou 2016 
com uma relevan-
te presença nos 

veículos de comunicação 
em relação a temas fun-
damentais da carreira, 
como segurança e ética. 
No primeiro trimestre do 
ano, foram publicadas 
395 reportagens citando 
a entidade, atingindo mais 
de 32 milhões de leitores. 
Entre os destaques, o caso 
ocorrido com a juíza Tatia-
ne Moreira Lima, no Foro 
Regional do Butantã, zona 
oeste de São Paulo, teve 
atenção da mídia nacio-
nal. Veículos como Folha.
com, Bol Notícias, Agência 
Brasil, Agência Estado e G1 
publicaram as declarações 
da AMB sobre a questão 
da segurança dos juízes 
e seus locais de trabalho. 
A magistrada, da Vara de 
Violência Doméstica, foi 
agredida por um homem 
que invadiu o fórum e a 
tomou como refém.

A internet continuou 
liderando a audiência das 
matérias sobre a magis-
tratura, como foi possível 
comprovar nas 232 publi-
cações online. Em março, a 
nota da AMB criticando a 
iniciativa do Sindicato dos 
Advogados do Estado de 
São Paulo (SASP) de entrar 
com ação no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
contra o juiz Sérgio Moro 

Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) de autorizar que 
condenados em segunda 
instância comecem a cum-
prir pena antes que todas 
as possibilidades de recur-
sos se esgotem. Entre essa 
e outras notícias sobre a 
entidade, no período ava-
liado, mais de 50% foram 
publicadas em veículos 
online nacionais, 18% em 
veículos especializados e 
outros 21% em regionais.

Maria Paula Letti

Manual de Gestão 
Judicial 
Autores: José Mouraz 
Lopez, José Igreja Ma-
tos, Luís Azevedo Men-
des e Nuno Coelho
Editora: Almedina

“Este livro não é sobre o Direito portu-
guês, e sim sobre o sistema judicial so-
bre matérias que preocupam a todos”. 
A fala do juiz José Mouraz sintetiza o 
objetivo principal da obra “Manual de 
Gestão Judicial”: a necessidade de ur-
gência de uma nova centralidade nas 
regras de gestão no sistema judicial 
e as atividades nos tribunais. A obra 
reflete temas que constituirão os siste-
mas de justiça no futuro próximo, por 
meio de um percurso de sedimentação 
teórica, procurando definir questões, 
explicar conceitos, problematizar es-
tratégias, analisar controvérsias e esta-
belecer limites impostos à gestão pela 
independência do Poder Judiciário.

O extermínio dos 
meninos de rua do 
Brasil: estudo de 
política criminal 
Autor: Umberto 
Guaspari Sudbrack
Editora: Prismas

A obra constitui a síntese da tese de 
doutorado do desembargador Umber-
to Guaspari junto à Universidade de 
Paris I (Panthéon-Sorbonne), sob orien-
tação da renomada jurista Mireille Del-
mas-Marty. O texto serve como teste-
munho histórico capaz de colaborar na 
compreensão do fenômeno estudado e 
das realidades afins, existentes no sis-
tema criminal brasileiro, com destaque 
na contribuição em defesa dos Direitos 
Humanos no País.

O avesso da 
reestruturação 
produtiva: 
a “terceirização” 
de serviços por 
“facções”
Autor: Oscar Krost
Editora: Nova Letra

O livro é resultado da pesquisa reali-
zada em nível de mestrado, defendida 
e aprovada ao final de 2015 junto ao 
programa de pós-graduação em Desen-
volvimento Regional da Universidade 
Regional de Blumenau (PPGDR/FURB), 
curso de caráter multidisciplinar. Nela, 
o autor analisa os efeitos da “terceiri-
zação” por “facções” no município de 
Blumenau/SC, onde atua desde 2007, 
sobre a identidade profissional dos tra-
balhadores, bem como em sua renda e 
saúde. Para tanto, examina a evolução 
histórica da indústria no mundo desde 
a Revolução Industrial, passando pela 
globalização da economia e a “liquidi-
ficação” da Modernidade. O prefácio 
é do desembargador Ricardo Martins 
Costa, do TRT da 4ª Região/RS.

LIVROS
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CULTURA

cipalmente em festas 
fechadas e em pubs da 
Capital. 

Desde que uniu o ho-
bby à magistratura, Carlos, 

que é titular no 1º Juizado 
Especial Cível de Brasília, 
percebeu a diferença no dia 
a dia. “Me dá muito prazer 
e me equilibra no ambiente 
de trabalho”. Além disso, ele 
destaca que a música traz 

a oportunidade de 
conviver com mais 
pessoas de ou-
tras profissões. “É 

enriquecedor, cres-
cemos com essas 

diferenças. Vejo a 
visão das outras 
pessoas e isso cria 
uma certa sensibi-

lidade social”. 

À frente da Banda 
Solange, juiz faz 
shows em pubs e 
festas no Distrito 
Federal

Rock’n’Court

Se o futebol ficou só na 
paixão de torcedor – Carlos 
é colorado fanático, por in-
fluência das raízes gaúchas 
–, a música voltou, e com 
força, na vida do magistra-
do. Após se formar, passar 
em concurso para juiz e se 
solidificar na carreira, o an-
tigo anseio de ter uma ban-
da se tornou realidade.

Primeiro, há cerca de 
sete anos, veio a “Sem Juí-
zo”, composta por colegas 
magistrados. Depois de um 
tempo o grupo se desfez e 
há um ano meio Carlos for-
mou a “Solange”, da qual é 
vocalista. “Tocamos pop e 
rock nacional e internacio-
nal, e nosso diferencial é o 
repertório, que inclui não só 
as músicas mais conhecidas 
dos anos 1980 e 1990, como 
também outras que fizeram 
sucesso na época".

A “Solange” deu tão cer-
to que chega a fazer mais 
de um show por mês em 
Brasília, superando todas 
as expectativas de Carlos. 

A capital do País é 
habitualmente as-
sociada à política 

brasileira. É o local onde são 
tomadas as grandes deci-
sões que marcam, mudam e 
norteiam o cenário nacional 
e a vida dos cidadãos. Mas 
Brasília também é referên-
cia quando o assunto é rock. 
A cidade viu nascer e efer-
vescer, na década de 1980, 
bandas que estouraram de 
norte a sul e fizeram história, 
como Legião Urbana, Plebe 
Rude e Capital Inicial.

Nessa época, o então 
estudante Carlos Martins 
acompanhava de perto o 
surgimento de artistas como 
Renato Russo, Dinho Ouro 
Preto e Marcelo Bonfá, en-
quanto dividia seu tempo 
entre os livros, o futebol e 
a música. Pensou em ser 
jogador profissional, mas 
também cultivava a ideia de 
formar uma banda de rock. 
Planos que foram interrom-
pidos para priorizar os estu-
dos, como queria seu pai. 

"Quando montei o grupo, 
a ideia era fazer quatro 
ou cinco shows por ano, 
daí começaram a surgir 
muitos convites. Ainda 
assim recuso grande par-
te deles, até porque sou 
bastante seletivo quanto 
aos lugares que toco. Te-
nho um cuidado especial. 
Afinal, sou magistrado e 
prezo pela minha 
atividade”.

Todos os inte-
grantes da banda 
têm profissões pa-
ralelas, por isso o 
tempo dedicado 
à música é limi-
tado: um ensaio 
semanal de duas 
horas. Os shows 
acontecem prin-

Luciana Salimen

Banda Solange em ação, em Brasília

Michael Oliveira (bateria), Thiago Amaral (baixo), 
Carlos Martins (voz), Helder Cunha (teclado) e 
Marcus Valadão (guitarra) formam a Solange.
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Novos magistrados tomam posse no DF

Independência do Poder Judiciário

XIII Congresso Goiano da Magistratura

Reunião em São João del Rei e região

Amagis-DF

Oito juízes de direito substitutos aprovados 
no XLII Concurso para a Magistratura do Distrito 
Federal tomaram posse no Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no dia 31 de 
março. O presidente do tribunal, desembargador 
Getúlio de Moraes Oliveira, conduziu a solenida-
de, e o presidente da Associação dos Magistrados 
do DF (Amagis/DF), desembargador Sebastião Co-
elho da Silva, foi um dos integrantes da mesa de 
honra. Ele parabenizou os novos colegas juízes e 
garantiu que a carreira da magistratura é encan-
tadora. “Distribuir justiça, manter a ordem e a paz 
social, isso é algo incomparavelmente belo”, disse. 

A presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins (As-
meto), Julianne Freire Marques, juntamente com o vice-presidente da entidade, 
Manoel de Faria Reis Neto, e com o diretor de prerrogativas, Jossanner Nery 
Nogueira, participaram, no dia 17 de março, da manifestação em apoio às ações 
do Poder Judiciário nacional. A ação foi uma parceria entre os representantes do 

Judiciário estadual e federal. Para Julianne, “todos necessitam de um Judiciário independente e imparcial, decidindo 
de acordo com as leis e o livre convencimento, sem interferências externas”. 

Por ato do presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás 
(Asmego), juiz Wilton Müller Salomão, foi constituída no dia 29 de março a 
Comissão Organizadora do XIII Congresso Goiano da Magistratura, presidida 
pelo juiz André Reis Lacerda. A realização está prevista para outubro, na sede da 
associação. O Congresso Goiano é considerado um dos maiores eventos do meio jurídico em Goiás e reunirá juris-
tas de renome nacional, entre eles ministros e doutrinadores. Estarão em pauta a atual crise política, institucional 
e econômica pela qual passa o Brasil, bem como mudanças legislativas correlatas ao exercício da magistratura. 

O presidente da Associação dos Magistrados 
Mineiros (Amagis-MG), Maurício Soares, e o vice-
-presidente Financeiro da Associação, Alberto Diniz 
Junior, estiveram na Comarca de São João del Rei, no 
dia 17 de março, para discutir temas de interesse da 
magistratura com juízes da região. Condições de tra-
balho, aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, 
independência do Judiciário e valorização da carreira 
estiveram na pauta do encontro, que abordou tam-
bém detalhes sobre a tramitação do projeto de Lei 
3.123/2015, que regulamenta o teto remuneratório 
no serviço público. O encontro faz parte das ações 
da diretoria da Amagis-MG para intensificar a gestão 
itinerante em todas as regiões do Estado.

Asmego

Amagis-MG
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ESPORTE

Eleito pela juíza Flávia Pinto como seu esporte preferido, o 
vôlei a acompanha desde a infância e já serviu muitas vezes 
como válvula de escape para a dura função da magistratura 

Competitividade

lada saísse junto com o suor.  
Gosto também da compe-
titividade dos esportes em 
geral e, por outro lado, do 
necessário trabalho em equi-
pe que os esportes em grupo 
exigem.  Aprendemos a não 
paralisar diante do medo da 
derrota, a perder e também 
a saber ganhar, a ajudar o 
companheiro combalido. 
Descobrimos que a vitória 
depende de muito esforço”, 
conta a juíza. 

Seguindo a tendência da 
família, Flávia Pinto também 
fez parte da seleção de vôlei 
do RN - equipes infanto-
-juvenil e juvenil, e treinava 
pesado todos os dias da se-
mana. Colecionou medalhas 
disputando campeonatos 
regionais e jogos estudantis e 
chegou a participar do cam-
peonato nacional infanto-ju-
venil, em Goiás, obtendo o 
3º lugar e um vice-campeo-
nato no brasileiro Juvenil, em 

Inscrições abertas para campeonatos 
de basquete e futebol

Estão abertas as inscrições para o I Campeonato Nacional de Bas-
quete e para o XXIII Campeonato Nacional de Futebol, promovidos pela 
AMB, em parceria com a Associação de Magistrados do Maranhão 
(Amma). O evento acontecerá de 27 a 30 de julho, em São Luís (MA).

Para o Campeonato de Basquete a categoria é livre e o time pode 
ser composto por até três dependentes de magistrados associados. Já o 
time de futebol máster deve ser formado por jogadores com idade igual 
ou superior a 40 anos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho, na AMB, 
pelo telefone (61) 2103-9044 ou pelo e-mail eventos@amb.com.br.

Juiz de Sergipe vence torneio de tênis

Disputas acirradas marcaram o XIV Torneio Regional Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste de Tênis, realizado de 9 a 12 de março, no Recife Tênis Clube (PE), 
promovido pela AMB, em parceria com a Associação dos Magistrados de Per-
nambuco (Amepe). O campeonato premiou os melhores “juízes-tenistas” nas 
categorias simples e individual.  

O vencedor da categoria simples foi o pernambucano Horácio Gomes, que 
atua como magistrado no estado de Sergipe e representou a Amase. O segundo 
lugar ficou com o juiz Meales Medeiros de Melo, da AMPB. 

Os juízes da Amepe Marco Aurélio Mendonça e Luiz Gustavo Mendonça foram 
os campeões na disputa entre duplas. Os vices colocados foram os magistrados 
Meales Medeiros e Leonardo Asfora (Amepe), que reconheceu a vitória dos adver-
sários. “A final foi emocionante, mas acabou prevalecendo a experiência da dupla 
vencedora, tendo o jogo sido decidido no tie-break ”, reconheceu Leonardo.

O pai e a irmã no bas-
quete, a mãe no vô-
lei. Definitivamente 

a prática desportiva é marca 
registrada da família da juíza 
Flávia Sousa Dantas Pinto. 
No Rio Grande do Norte, 
todos já registraram suas 
participações na história das 
seleções do estado. E seguin-
do um caminho quase ine-
vitável, aos 8 anos de idade, 
a menina Flávia, nascida em 
Teresina, Piauí, se rendeu ao 
voleibol e não parou mais. 
Hoje, aos 41 anos, concilia 
o trabalho da magistratura 
com seu amor pelo vôlei 
e mais recentemente pela 
corrida de rua. 

“Tenho 15 anos de ma-
gistratura e, atualmente, en-
contro-me lotada em Natal.  
Sem dúvida, a atividade físi-
ca é uma excelente válvula 
de escape contra o estres-
se do trabalho. É como se 
toda aquela tensão acumu-

Natal. “Foram dois momen-
tos bastante significativos 
em minha vida”, relembra. 

Aos 16 anos, durante 
intercâmbio que fez na pe-
quena cidade de Ilwaco, em 
Washington (EUA), teve a 
oportunidade de aprender 
outros esportes, como bas-
quete e atletismo, e até ficou 
em quarto lugar no campe-
onato estadual na modalida-
de de arremesso de dardo, 
integrando a seleção do es-
tado. Mas o momento mais 
marcante dessa imersão foi 
integrar o time das 12 me-
lhores jogadoras de vôlei do 
estado de Washington. “Ver 
meu nome e a minha foto 
estampados nos jornais lo-
cais, apesar de sequer ter-
mos ido às finais do cam-
peonato estadual, foi uma 
das grandes retribuições 
que um dia poderia rece-
ber por toda a minha dedi-
cação ao voleibol”.

Verônica Macedo

Há quatro anos, a magis-
trada começou a se dedicar 
às corridas de rua e chegou 
a correr duas meias-mara-
tonas, a de Paris (2014) e a 
do Rio de Janeiro (2015). O 
vôlei continua a acompanhá-
-la sempre que surge uma 
oportunidade de participar 
de algum campeonato. Mas 
agora, além do apoio dos pais 
e da irmã que até hoje prati-
cam esporte, Flávia conta 
com o incentivo do filho Luis 
Guilherme e do marido, tam-
bém juiz, Guilherme Pinto. 
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Juíza Flávia durante VII Jogos 
Nacionais da Magistratura, 
promovidos pela AMB em 2015

na rede
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Palestra aberta ao público 
teve mais de 800 inscritos 
de toda a comunidade

Curso de Direitos Humanos 
conta com professor de Harvard

Associação Moçambicana 
de Juízes é nova parceira 

do Delgado, advogado e 
professor na Faculdade de 
Direito de Harvard (EUA), 
que falou acerca da relação 
entre o sistema interameri-
cano de Direitos Humanos 
e o Poder Judiciário brasi-
leiro, enfatizando temas de 

A segunda edição do 
Curso de Direitos 
Humanos promo-

vido pela Escola Nacional 
da Magistratura (ENM), da 
AMB, aconteceu em Por-
to Velho, Rondônia, de 14 
a 17 de março. Tortura e o 
sistema prisional, a violência 
contra a mulher e também a 
violência racial foram abor-
dados por especialistas nos 
quatro dias da capacitação. 

Além das aulas, os asso-
ciados da AMB puderam 
ter contato com os temas 
por meio de estudos de 
caso concretos, visita a ins-
tituições e depoimentos de 
vítimas, aproximando o juiz 
dos grupos vulneráveis des-
tinatários de suas decisões.

Um dos destaques, no 
último dia do curso, foi a 
participação de Fernan-

A AMB e a Escola Nacio-
nal da Magistratura (ENM) 
assinaram protocolo de 
cooperação com a Associa-
ção Moçambicana de Juízes 
(AMJ), no dia 17 de fevereiro. 
A iniciativa tem o intuito de 
promover aos magistrados 
a troca de experiências por 
meio de cursos e seminários. 

O vice-presidente da 
AMJ, José Macaringue, acre-
dita que a parceria vai ren-
der bons frutos. “Este proto-
colo apresenta um grande 

justiça penal. A palestra foi 
aberta ao público e contou 
com mais de 800 inscritos 
de toda a comunidade ju-
rídica de Rondônia.

Na opinião do coordena-
dor dessa segunda edição, 
juiz Edinaldo César Santos 

Verônica Macedo
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Júnior, “o conhecimento das 
normas internacionais de 
direitos humanos e de sua 
jurisprudência, sem dúvida, 
empodera o juiz e favorece 
o jurisdicionado”.

Para a realização da ca-
pacitação pela ENM, contri-
buíram também a Escola da 
Magistratura do Estado de 
Rondônia (Emeron), a Asso-
ciação dos Magistrados do 
Estado de Rondônia (Ame-
ron) e o Tribunal de Justiça 
de Rondônia (TJRO). O juiz 
Álvaro Kalix Ferro partici-
pou da mesa de abertura 
do curso, representando 
o presidente do TJRO, de-
sembargador Sansão Batis-
ta Saldanha. Kalix integra 
a Secretaria de Articulação 
com STF, STJ e CNJ da AMB, 
e também foi palestrante no 
decorrer do encontro.

passo para a Associação 
Moçambicana, pois a par-
ceria poderá dar um pouco 
da sua experiência judicial 
moçambicana e também 
potenciar a formação de ju-
ízes moçambicanos em di-
ferentes matérias, uma vez 
que o Brasil tem uma longa 
e larga experiência na área 
da magistratura”, disse.

O acordo foi assinado 
pelo presidente em exercício 
da AMB, Gil Guerra, e pelo 
diretor-presidente da ENM, 

Cláudio dell’Orto. Ainda 
estiveram presentes na assi-
natura do protocolo o vice-
-diretor presidente da ENM, 

Marcelo Piragibe; o assessor 
da presidência José Carlos 
Kulzer e o diretor internacio-
nal da AMB, Rafael Menezes. 

José Macaringue (AMJ), Cláudio dell’Orto (ENM) e Gil Guerra 
(AMB) comemoram acordo que promoverá intercâmbio entre 

magistrados moçambicanos e brasileiros

Professor Fernando Delgado, de Harvard, destacou a 
jurisprudência do Sistema Interamericano de DH
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Seminário Internacional sobre corrupção

Magistrados, advogados e representantes do Poder Judiciário do Brasil, de países europeus e africanos de 
língua portuguesa participaram do Seminário Internacional sobre a Corrupção e Estado de Direito, de 24 a 
26 de fevereiro, em Recife, Pernambuco. Foram três dias de discussões sobre o tema no auditório do Tribunal 
Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

No evento, o presidente da AMB, João Ricardo Costa, destacou que esse é um problema mundial. “Com a glo-
balização, o avanço das tecnologias e essa interação imensa que experimentamos atualmente, o crime rompe as 
fronteiras com mais facilidade. O capital não tem fronteiras, e o crime organizado vive do sistema financeiro. Nós 
perdemos recursos que poderiam ser investidos em direitos sociais”.

Capacitação em execução penal
A ENM, da AMB, promoveu o curso “Prática de Execução Pe-

nal”, nos dias 25 e 26 de fevereiro, na sede da Escola da Magistra-
tura do Rio Grande do Norte (Esmarn). A palestra do juiz titular da 
Vara de Execuções Penais do Amazonas Luis Carlos Valois destacou 
a importância do tema, ainda pouco abordado na academia. “Mui-
tos juízes não têm conhecimento dos princípios, da história, e até 
do próprio Direito Penitenciário. É um déficit grande que tentamos 
aqui contornar a partir do diálogo, de ações práticas e da própria 
experiência de magistério”, explicou. O curso foi coordenado pelo 
diretor-adjunto da Justiça Estadual da ENM, Celso Luiz Limongi.

João Ricardo Costa e os magistrados que participaram do evento

Direito do consumidor é foco de curso
Com o objetivo de proporcionar aos magistrados uma plena 

capacitação para aplicação das normas derivadas do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) e a adoção de medidas que reduzam 
o uso predatório do Judiciário, a Escola Nacional da Magistratura 
(ENM), da AMB, promoveu o curso de Direito do Consumidor nos 
dias 3 e 4 de março, em João Pessoa, Paraíba.

As atividades foram desenvolvidas em torno dos principais te-
mas das relações de consumo no Brasil, como banco de dados, 
efetividade da jurisdição nas demandas de consumo, superendivi-
damento do consumidor e responsabilidade civil nas relações de 
consumo. “Tive a oportunidade de constatar o grande interesse 
dos magistrados em discutir situações que diariamente enfrentam 
em seus respectivos juízos, revelando sempre a preocupação de 
atualização para melhor prestar a jurisdição”, disse o coordenador da capacitação juiz Hector Valverde. 

Além da ENM, a Escola da Magistratura da Paraíba (Esma), a Escola Superior da Magistratura do Estado da Paraíba (ESM-PB) e 
o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon) também promoveram o evento.

Juízes discutiram principais situações das relações
de consumo

O professor Luis Carlos Valois falou sobre
Direito Penitenciário

27Informa



Novo Código 
em curso
Tatiana Damasceno

O funcionamento do novo Código de 
Processo Civil (CPC) será tema de 
um seminário a ser promovido pela 

Escola Nacional da Magistratura (ENM), da 
AMB, nos dias 1º e 2 de setembro, no au-
ditório do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT). Firly Nasci-
mento Filho, juiz da 5ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro, professor da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 
e um dos coordenadores da formação, 
afirma que um dos objetivos do seminá-
rio será justamente avaliar qual é o ní-
vel de dificuldade que os juízes poderão 
ter com as novas regras e as profundas 
mudanças na organização dos processos. 
Firly comentou ao AMB Informa sobre as 
perspectivas do curso. 

O que será abordado no curso e qual 
será o foco dessa formação?

Nós já oferecemos esse curso no ano 
passado e agora estamos reconstruindo-o 
com o código sendo aplicado. Ou seja, é 
uma comparação entre as perspectivas do 
seminário anterior e uma avaliação do que 
realmente está funcionando com o novo 
código, já aplicado pelos juízes. Vamos ana-
lisar como é que os tribunais estão aplican-
do o CPC sob essa nova perspectiva. 

Qual o ponto mais sensível na nova 
legislação?

Um deles é a organização de grandes 
centros de conciliação e mediação, que 
seriam disponibilizados para todos os 
juízes. A segunda grande modificação 
foi a inclusão da obediência aos pre-
cedentes. O terceiro ponto consiste na 
fixação pelo novo código de decisões 
mais longas, analíticas, em relação ao 
que as partes estão postulando. Outra 
questão relevante é a mudança no cri-
tério dos prazos, que agora passam a ser 
contados em dias úteis. O novo código 
também muda a atuação do juiz, o que 
implica uma mudança de mentalidade 
não só do magistrado, mas também das 
partes do processo. 

Qual o papel da ENM nesse contexto e 
como ela pode contribuir?

Nós vamos olhar se essa perspectiva 
do legislador está sendo realmente re-
fletida na realidade ou se existe necessi-
dade de adequação. A grande contribui-
ção da escola é, justamente, provocar 
nos juízes essa reflexão crítica para que 
o novo código seja adequado à sua apli-
cação efetiva. 

FIQUE 
ATENTO

Gestão 
orçamentária 

A segunda turma do 
módulo básico do curso 
de Gestão Orçamentária 
terá aulas nos dias 28 
e 29 de julho, em São 
Paulo. São 30 vagas e 
é possível se inscrever 
até o dia 28 de junho. 
O objetivo é capacitar 
o associado a aplicar 
normas jurídicas e 
regras financeiras 
para uma adequada 
elaboração e execução 
dos orçamentos 
públicos.

Processo eletrônico

Estão abertas até 9 
de maio as inscrições 
para o curso de 
Processo Eletrônico. A 
capacitação será nos 
dias 9 e 10 de junho, 
em Brasília, e a ENM 
oferece 30 vagas. A 
intenção é refletir 
sobre a principiologia 
específica e a nova 
teoria geral do 
processo eletrônico.

Coordenador de seminário 
sobre o novo CPC comenta 
mudanças e o que será 
abordado em curso da escola
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“A grande contribuição 
da escola é justamente 

provocar nos juízes 
essa reflexão crítica 

para que o novo código 
seja adequado à sua 

aplicação efetiva”

Firly Nascimento Filho 
Para se inscrever ou obter 
mais informações sobre 
os cursos acesse o site da 
ENM.

Visite o site: www.enm.org.br


