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A assessora especial da ENM Mônica De Lucca fala sobre o curso Tratados 
Internacionais, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, em Brasília. 
Leia também outras notícias da Escola. 
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Juízes, procuradores, membros do Ministério Público, delegados federais e auditores se unem num grande ato contra a 
corrupção e projetos que querem enfraquecer o trabalho da magistratura e outras importantes instituições do País. A 
manifestação aconteceu na Câmara dos Deputados, no dia 8 de agosto, e teve como foco o Projeto de Lei do Senado (PLS 
280/2016), que altera a lei de abuso de autoridade. Outras matérias legislativas também foram citadas durante o evento, 
como o projeto de recomposição do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (PLC 27/2016) e o que poderia 
comprometer o orçamento do Judiciário (PLP 257/2016).

Incêndio criminoso destrói fórum 
de Goiatuba, em Goiás. As chamas 
consumiram cerca de 80% da uni-
dade, além de centenas de proces-
sos e documentos. AMB, Asmego 
e Amagis-DF estiveram no muni-
cípio para prestar assistência aos 
magistrados e servidores que tra-
balhavam no fórum. 

Primeira brasileira a assumir um cargo 
no Tribunal de Apelações da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), ju-
íza Martha Halfeld Schmidt é defen-
sora das soluções consensuais de 
confl itos e diz que está pronta para 
o novo desafi o: "Esse trabalho veio 
inesperadamente, embora a prepa-

ração tenha ocorrido durante toda a minha vida”.  

UNIDOS PELA MAGISTRATURA

Trabalho de risco Destaque  internacional
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Informa

O Judiciário tem sido alvo de uma série de tentativas 
que buscam enfraquecê-lo. São diversas propostas 
legislativas que, se aprovadas, interferirão direta-

mente na liberdade de atuação dos magistrados. Não po-
demos e nem vamos nos calar diante de ações que possam 
afetar a autonomia e retirar atribuições de juízes. Mais do 
que isso: procuradores, promotores, auditores fi scais, de-
fensores públicos e delegados federais mostraram que estão 
conosco nessa luta. 

O ato organizado pela Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (Frentas), coordenado pela AMB, dei-
xou claro que interferências dessa natureza não serão aceitas. 
O projeto que altera a lei de abuso de autoridade contém 
diversos dispositivos que prejudicam o andamento de inves-
tigações e criminalizam prerrogativas de juízes e outros in-
tegrantes de instituições essenciais ao combate à corrupção. 

Como consequência desse verdadeiro pacote que nos tira 
atribuições e funções importantes, temos enfrentado uma 
dura batalha para aprovar a recomposição parcial do subsí-
dio, já prevista na Lei Orçamentária de 2016. A aprovação se 
arrasta desde julho de 2015, quando o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) enviou a proposta ao Congresso Nacional. Nesta 
edição, apresentamos uma breve retrospectiva do trabalho 
da AMB nesse sentido e destacamos a decisão do Conselho 
de Representantes de convocar assembleias extraordinárias 
em todo o País com indicativo de mobilização permanente. 

Aliás, é importante ressaltar a conquista que obtivemos 
com a aprovação de um texto que não compromete a go-
vernabilidade dos tribunais de Justiça. O projeto sobre a re-
negociação da dívida dos estados, enviado pelo Executivo, 
impactava diretamente o Judiciário, e graças à atuação fi rme 
da nossa gestão, em parceria com o Conselho dos Tribunais 
de Justiça e a Frentas, impedimos esse prejuízo.

Infelizmente, em agosto, vivenciamos mais um aten-
tado à magistratura: o incêndio criminoso no fórum de 
Goiatuba, em Goiás, que nos relembra dos constantes ris-
cos a que ainda estamos expostos e da luta constante em 
defesa de mais segurança.

Ao mesmo tempo, não podemos deixar de comemorar 
os feitos alcançados por nossos colegas juízes, mesmo diante 
de tantas difi culdades impostas no exercício da judicatura. 
A seleção da juíza Martha Halfeld Schmidt como primeira 
brasileira a assumir um cargo no Tribunal de Apelações da 
Organização das Nações Unidas (ONU) nos enche de orgu-
lho. Da mesma forma que a eleição da diretora-adjunta de 
Relações Internacionais da AMB, Flávia Viana, para presidir o 
Conselho Executivo da União Internacional de Juízes da Lín-
gua Portuguesa.

Boa leitura!
João Ricardo Costa
Presidente da AMB

Mobilização 
permanente

www.fl ickr.com/magistradosbrasileiros
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DECISÃO

Magistratura deve estar em 
mobilização permanente 
para não permitir a retirada 
de prerrogativas da carreira

Assembleias extraordinárias

em todo o País
enfraquecem o Judiciário”, 
disse João Ricardo.

As associações filiadas 
devem realizar as assem-
bleias gerais em seus esta-
dos até 31 de agosto, com 

A decisão de realizar 
assembleias extra-
ordinárias em todo 

Brasil com indicativo de 
mobilização permanente 
em defesa das prerrogati-
vas da carreira foi tomada 
na 13ª Reunião do Conse-
lho de Representantes da 
AMB, no dia 9 de agosto, 
em Brasília. A proposta, 
apresentada pelo presi-
dente da entidade, João 
Ricardo Costa, foi apro-
vada por unanimidade. 
“Realizamos um grande 
ato da magistratura, no 
dia 8, contra as reitera-
das tentativas, na pauta 
legislativa, de interferir na 
independência e valoriza-
ção do Judiciário. Preci-
samos seguir firmes e uni-
dos contra os projetos que 

Málcia Afonso

Uma publicação com dicas de uso e de preservação da imagem dos juízes nas 
mídias digitais, tutorial de configurações de segurança e privacidade para cada 
plataforma, exemplos de boas práticas e as não recomendáveis e, ainda, um guia 
com endereços das associações filiadas à AMB e dos tribunais.

Manual da AMB para magistrados: o uso das redes sociais

Vale conferir!

Uma publicação com dicas de uso e de preservação da imagem dos juízes nas Uma publicação com dicas de uso e de preservação da imagem dos juízes nas 
mídias digitais, tutorial de configurações de segurança e privacidade para cada 
plataforma, exemplos de boas práticas e as não recomendáveis e, ainda, um guia 

Manual da AMB para magistrados: o uso das redes sociais

Pauta legislativa é destaque na reunião de Representantes

indicativo de manutenção 
de assembleias permanen-
tes, para eventual mobiliza-
ção nacional em defesa da 
magistratura. “Precisamos 
estar em estado de vigilân-

cia e alerta. Não podemos 
deixar que prerrogativas 
sejam retiradas da magis-
tratura e prejudiquem o 
andamento de ações con-
tra a corrupção”, afirmou.

Na 13ª Reunião do Conselho de Representantes 
também foi apresentado o relatório da pauta legislati-
va, incluindo o PLP 257/2016, que dispõe sobre a rene-
gociação das dívidas dos estados; o PLS 280/2016, que 
altera a lei de abuso de autoridade; o PLC 27/2016, que 
recompõe parcialmente o subsídio dos ministros do STF; 
o PLC 07/2016, que altera a Lei Maria da Penha; além 
de discutirem sobre os cortes nas verbas de custeio e 
investimento no orçamento da Justiça do Trabalho.

Dentre as deliberações, ficou definido que a AMB 
promoverá consulta ao Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) para que o órgão especifique com exatidão o que 
é coaching, objeto de regulamentação pela Resolução 
226/2016, com pedido de suspensão da execução da 
resolução até a definição concreta do conceito. Também 
foi acertado que deverão ser feitos novos estudos sobre 

a constitucionalidade da resolução.
A Coordenadoria da Justiça Estadual apresentou 

três deliberações que foram acolhidas por unanimi-
dade: o ajuizamento de uma ADPF contra os cons-
tantes atrasos do duodécimo ao Judiciário em vários 
estados; a promoção de uma consulta ao CNJ para 
definir se a magistratura é uma atividade de risco, 
e um pedido de ampliação do projeto Cidadania e 
Justiça na Escola, para que seja lançado em todas as 
unidades da federação.

Ainda no encontro, o vice-presidente de Co-
municação da AMB, Gil Guerra, apresentou o Ma-
nual da AMB para Magistrados: o uso das redes 
sociais. A publicação é gratuita e já está disponí-
vel no site da entidade, além de ter sido enviada a 
todos os associados.
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CAPA

Série de matérias que tramitam 
no Congresso tem o objetivo 
de retirar prerrogativas da 

magistratura e de outras carreiras, 
como o projeto que altera a lei do 

abuso de autoridade 

As tentativas de enfraquecer o Poder 
Judiciário e o Ministério Público 
(MP) não serão aceitas pelas institui-

ções. Esse foi o claro recado do grande ato 
público contra a corrupção e projetos que 
buscam retirar atribuições de magistrados, 
membros do MP, defensores públicos, entre 
outros, que aconteceu no dia 8 de agosto, 
na Câmara dos Deputados, em Brasília. A 
ação foi organizada pela Frente Associati-
va da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas*), coordenada pela AMB, e ocorreu 
no auditório Nereu Ramos.

“Essa é uma luta de toda sociedade 
brasileira, uma luta contra a corrupção. 
E ela passa pelo fortalecimento das insti-
tuições”, disse o presidente da AMB, João 
Ricardo Costa, reforçando que essa mobi-
lização inicia uma série de ações “contra 
esse pacote que tira atribuições e funções 
importantes dos magistrados”.

Ele relembrou os projetos que afetam 
as prerrogativas do Judiciário e de diversas 
carreiras, como o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 280/2016, que altera a lei de abuso de 
autoridade, colocando em risco as opera-
ções de combate à corrupção, com dispo-
sitivos que abrem a possibilidade de puni-
ção ao juiz pelo fato de interpretar a lei, 
criminalizando a atividade judicial. Citou 
também o Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 257/2016, sobre a renegociação das 
dívidas dos estados, que impactaria o or-
çamento dos tribunais, conforme texto 
enviado pelo Executivo. Além do Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) 07/2016, que alte-
ra a Lei Maria da Penha. 

Dura batalha em defesa do Poder Judiciário

Verônica Macedo

Recomposição dos subsídios

Apoio de deputados

Desde a realização do ato, 
dirigentes da AMB, Frentas e as-
sociações filiadas reforçaram o 
trabalho na defesa de matérias 
que são consideradas de extrema 
importância para manter a inde-
pendência do Judiciário, como 
também do Projeto de Lei da Câ-
mara (PLC) 27/2016, que recom-
põe parcialmente o subsídio dos 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF). A matéria precisa 
ser aprovada pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do 
Senado, para ser apreciada pelo 
plenário e, então, seguir para san-
ção do presidente da República.

“A revisão dos subsídios con-

sagra a necessidade e a obriga-
ção constitucional de preservar 
o equilíbrio remuneratório da 
carreira da magistratura”, des-
tacou o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa. 

Inicialmente aprovado na 
Câmara dos Deputados, o 
projeto prevê os índices de 
8,74%, a partir de junho, e mais 
7,02% em janeiro de 2017. A 
recomposição está prevista 
no orçamento de 2016 e é de-
fendida pela AMB desde julho 
de 2015, quando protocolou 
– juntamente com a Anama-
tra e Ajufe – requerimento no 
STF nesse sentido. 

O ato público reuniu cerca de 
500 participantes e contou com 
todos os presidentes que com-
põem a Frentas, além do apoio 
dos deputados Onyx Lorenzo-
ni (DEM-RS), Joaquim Passari-
nho (PSD-PA), Valtenir Pereira 
(PMDB-MT), Gonzaga Patriota 

(PSB-PE), João Castelo (PSDB-
-MA), Rogério Rosso (PSD-DF) 
e Carmem Zanotto (PPS-SC), 
que discursaram no sentido de 
reforçar a mobilização dos juí-
zes, procuradores, membros do 
Ministério Público, delegados 
federais e auditores.
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SUBSÍDIO - RETROSPECTIVA - 2016

A luta pela recomposição do subsídio da magistratura começou 
há um ano com a tramitação pela Câmara dos Deputados do Pro-
jeto de Lei 2646/2015. De lá pra cá o trabalho foi intenso para 
aprovação da matéria. Em 1º de junho deste ano, a proposta foi 
aprovada na Câmara, seguindo para o Senado, onde o Projeto 
passou a ter novo número, PLC 27/2016. Agora, precisa ainda ser 
aprovado por essa casa legislativa e sancionado pela Presidência 
da República. Confira o principal histórico da atuação da AMB, em 
2016, pela recomposição do subsídio.

04/05/2016
O plenário da Câmara aprovou o requerimento de urgência para 
tramitação do Projeto de Lei 2646/2015, que prevê a recomposi-
ção do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda 
neste ano.

09/05/2016
Na 7ª reunião da Coordenadoria de Aposentados da AMB, ficou 
definido que os esforços do grupo serão direcionados prioritaria-
mente ao PL 2646/2015, que trata da recomposição do subsídio, e 
à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 63/2013, sobre o Adi-
cional por Tempo de Serviço (ATS). Com este objetivo, foi delibe-
rada criação de uma escala para que, em todas as semanas, haja 
representantes da Coordenadoria dos Aposentados para atuar na 
capital federal nos próximos meses.

18/05/2016
Dirigentes de entidades que compõem a Frentas reuniram-se 
com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. Como co-
ordenador da Frentas, João Ricardo solicitou a audiência com o 
presidente do STF para que as entidades pudessem reforçar o 
pedido de apoio na aprovação do Projeto de Lei 2646/2015 e da 
Proposta de Emenda à Constituição 63/2013.

18/05/2016
O novo líder do Governo na Câmara, deputado André Moura 
(PSC-SE), recebeu o presidente da AMB, João Ricardo Costa, e os 
juízes Leonardo Trigueiro, do Piauí, e Gustavo Plech, de Sergipe. 
Na pauta, o PL 2646/2015, que trata da recomposição do subsídio 
da magistratura.

Dura batalha em defesa do Poder Judiciário

Nome do jornalista

“A AMB, com seus 14 mil associados, estará mobilizada em todo 
País para combater essa tendência de fragilização e precarização 
do sistema de Justiça brasileira. Os juízes brasileiros precisam de 
autonomia e independência. Nós não precisamos de controle que 
nos torne reféns. O sistema tem que ser democrático e tem que ter 
moderação, e isso passa dos limites da moderação.”

João Ricardo Costa, presidente da AMB

“Vamos tentar evoluir nas dez medidas de combate à corrupção. Quero dizer que esse 
projeto que trata de abuso de autoridade nós também vamos tratar na comissão e o 
que nós vamos garantir é que a autoridade do bem prevaleça no Brasil”.
Onyx Lorenzoni, deputado federal (DEM-RS)

“Quero dizer que se o projeto de lei do abuso de autoridade do Senado vier para 
cá, da minha parte não será aprovado. Vou trabalhar contra o mérito praticamente 
na sua plenitude.” 
Rogério Rosso, deputado federal (PSD-DF)

“Nós só vamos ter uma democracia forte e plena se nós tivermos instituições for-
tes. É fundamental que vocês continuem mobilizados, porque vocês estão fazendo 
um embate para que nós possamos garantir a permanência da democracia.”
Valtenir Pereira, deputado federal (PMDB-MT)

“Nós temos que ter essa convicção de que só vamos chegar em algum lugar neste 
País se nós respeitarmos principalmente o Judiciário, se o Judiciário for independente e 
forte para fazer cumprir as leis. Se não, não teremos nada, teremos um caos.”
Joaquim Passarinho, deputado federal (PSD-PA)

“Nós estamos reunidos aqui para dizer um não, um grande não a qualquer ten-
tativa de enfraquecer o Poder Judiciário, a magistratura e o Ministério Público.”
Germano Siqueira, presidente da Anamatra

“As magistraturas não ficarão caladas se projetos de lei com aparentes boas inten-
ções, mas que não resistem a uma segunda leitura, forem colocados para atacar 
as prerrogativas, atacar o exercício correto da autoridade por parte do Ministério 
Público e dos juízes nesse País.”
José Robalinho Cavalcanti, presidente da ANPR

“As ditaduras se sustentam em dois pilares. O primeiro é a tentativa de amordaçar 
a imprensa. O segundo é um Judiciário fraco e submisso.”
Sebastião Coelho, presidente da Amagis-DF

“A magistratura e o Ministério Público são instituições que vivem de enfrentamen-
to, que vivem de incomodar, e esse enfrentamento acaba por incomodar o poder 
econômico e, de alguma forma, o poder político.”
Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da ANPT

“Estamos aqui para dizer não ao PLS 280/16 e ao PLP 257/16. Estamos aqui para 
que as instituições permaneçam defendendo o Estado Democrático de Direito e 
que continuem atuando no combate à corrupção.”
Norma Cavalcanti, presidente da Conamp

“Olhando esse auditório lotado me dá a esperança de que o Brasil é um grande 
País e que tem jeito sim. E que nosso País está de mãos dadas para tentar comba-
ter esse grande mal, que é a corrupção.”
Roberto Veloso, presidente da Ajufe

“Temos aqui hoje promotores e magistrados do Brasil inteiro que vieram a Brasília 
para pedir apenas para trabalhar e exercer as nossas atribuições na forma como a 
Constituição diz que tem que ser feito.”
Elísio Teixeira Lima Neto, presidente da AMPDFT

Continua na próxima página
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*A Frentas é composta pela AMB, que atualmente ocupa a coordenação, Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT) e Associação dos Magistrados do Distrito 
Federal e Territórios (Amagis-DF).

1º/06/2016
A Câmara dos Deputados aprovou o mérito do Projeto de Lei 2646/2015, que 
prevê reajuste de 8,74% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral a partir de junho, e mais 7,02% a partir de janeiro de 2017. O PL segue 
para ser votado pelo Senado.

09/06/2016
AMB e Frentas divulgaram nota pública afirmando confiança de que não se 
mostrarão verdadeiras as notícias de que os projetos de lei referentes à re-
composição parcial das perdas inflacionárias dos subsídios de ministros do 
STF e do Procurador-Geral da República não mais contariam com o apoio do 
Governo e de líderes partidários.

29/06/2016
Por falta de quórum, a votação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 27/2016 foi 
adiada. Acompanhado por dirigentes da AMB, o presidente da entidade, João Ri-
cardo Costa, chegou antes do início da sessão para conversar com parlamentares.

Manifesto a 
Lewandowski 

contra o PLS 280
Assim que o ato foi encerrado 

pelo presidente da AMB, João Ricar-
do Costa, magistrados e membros 
do Ministério Público seguiram para 
o STF para pedir o apoio do presi-
dente Ricardo Lewandowski contra 
as proposições legislativas que difi-
cultam o trabalho de juízes, procu-
radores, promotores e delegados fe-
derais. Eles foram recebidos no salão 
branco da Corte. “Caro João Ricardo 
e colegas, eu queria parabenizar os 
líderes da magistratura e do Minis-
tério Público pela iniciativa da luta 
coletiva em prol das causas repu-
blicanas e da democracia do Brasil. 
Desejo a todos muito êxito nessa 
empreitada. Lerei com cuidado e 
atenção esse documento”, garantiu 
o presidente do Supremo.

05/07/2016
O presidente da AMB, João Ricardo 
Costa, e lideranças da Frentas partici-
param intensamente das deliberações 
do Senado sobre o PLC 27/2016. Na 
parte da manhã, as reuniões foram 
com os senadores Cássio Cunha Lima, 
líder do PSDB, e Aloysio Nunes Ferrei-
ra, líder do Governo. A tarde, com os 
senadores Eduardo Amorim (PSC-SE), 
Ricardo Franco (DEM-SE), Wellington 

Fagundes (PR-MT), Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
Elmano Férrer (PTB-PI) e Cidinho Santos (PR-MT). No início da noite o senador Euní-
cio Oliveira, líder do PMDB, recebeu o grupo.

13/07/2016
João Ricardo Costa e dirigentes de associações filiadas, juntamente com represen-
tantes da Frentas, lotaram a CCJ do Senado, pela continuidade da luta pela votação 
do PLC 27/2016. Matéria teve apreciação adiada para agosto.

03/08/2016
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o PLC 27/2016, que re-
compõe parcialmente o subsídio dos ministros do STF. Membro da Comissão Legis-
lativa da AMB. O membro da Comissão Legislativa da AMB e presidente da Amapi, 
Leonardo Trigueiro, acompanhou a sessão.

08/08/2016
Um grande ato contra a corrupção e projetos que querem enfraquecer o trabalho 
da magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública foi realizado na Câmara. 
A ação foi organizada pela Frentas, coordenada pela AMB, e contou com aproxima-
damente 500 participantes.

16/08/2016
Presidente da AMB, João Ricardo Costa, e lideranças da Frentas se reuniram com 
os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL), presidente da Casa; Cássio Cunha Lima, 
líder do PSDB; Eunício Oliveira, líder do PMDB; Romero Jucá (PMDB- RR); Wellington 
Fagundes (PR-MT), e Omar Aziz (PSD-AM) para tratar do pedido de urgência na 
votação do PLC 27/2016 pelo plenário.

23/08/2016
Dirigentes da AMB e associações filia-
das acompanharam mais uma sessão 
da Comissão de Assuntos Econômi-
cos do Senado. Senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO) apresentou voto em se-
parado a favor do PLC 27/2016, fruto 
do trabalho da AMB. O relator, senador 

Ricardo Ferraço (PSDB-ES), defendeu a rejeição da recomposição. A CAE concedeu 
pedido de vista coletivo, sendo adiada a votação. Em seguida, representantes da 
associação estiveram com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para solicitar 
regime de urgência ao PLC. 
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Confira a retrospectiva da atuação da AMB em relação ao PLP 257/2016:

27/07/16 – Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebe presidente em exercício da AMB, Paulo Mello Feijó, e representantes 
de outras entidades. Na pauta, as alterações que afetam o Judiciário por meio do PLP 257/2016, que trata da dívida dos Estados e limites 
de gastos, e começará a ser votado pela Câmara já no dia 1º de agosto. Na reunião com Maia, também participou o presidente do Conselho 
dos Tribunais de Justiça, Pedro Carlos Bittencourt.

1º/08/16 – O presidente em exercício da AMB, Paulo Mello Feijó, e presidentes de tribunais de Justiça prosseguiram com a maratona no 
Congresso Nacional pela modificação do PLP 257/2016, que trata da dívida dos estados. O grupo conversou com os líderes Jovair Arantes, 
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Rogério Rosso, líder do Partido Social Democrático (PSD); e Rubens Bueno, líder do Partido Popular 
Socialista (PPS); além do relator do PLP 257, Espiridião Amin (PP-ES), entre outros deputados.

02/08/16 – Após muitas negociações no plenário da Câmara foi adiada a votação do Projeto de Lei Complementar 257/2016. Com o adia-
mento, prosseguem as conversas e discussões sobre modificações, algumas propostas pela AMB por intermédio de lideranças partidárias. 
Há indicações positivas para as pretensões do Judiciário, mas ainda não há texto definido.

08/08/16 – Um grande ato contra a corrupção e projetos que querem enfraquecer o trabalho da magistratura, Ministério Público, Defen-
soria Pública, entre outras instituições, aconteceu na Câmara dos Deputados. O PLP 257 foi citado como um dos que tramitam no Congresso 
e prejudica a magistratura. A ação foi organizada pela Frentas e coordenada pela AMB. 

PLP 257 é aprovado sem gerar prejuízos ao orçamento do Judiciário. AMB trabalhou junto 
ao presidente da Câmara, ao relator e a outros deputados por um substitutivo ao texto

Conquista na Câmara em 
defesa dos tribunais

Um significativo avan-
ço foi obtido em 
prol da magistratura 

brasileira: o plenário da Câ-
mara dos Deputados apro-
vou, sem comprometer o 
orçamento do Poder Judici-
ário, o Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 257/2016, 
que trata da renegociação 
das dívidas dos Estados. A 
matéria foi apreciada no 
dia 10 de agosto, na forma 
de uma emenda substitu-
tiva oferecida pelo rela-
tor, deputado Esperidião 
Amin (PP-SC).

A primeira versão do 
projeto, apresentado pelo 
governo, teria impacto di-
reto no Judiciário, no Mi-
nistério Público e na Defen-
soria Pública, com cortes 

de investimentos e até de-
missões. “O texto aprovado 
pelo plenário evoluiu desde 
a versão original graças ao 
trabalho intenso da AMB, 
em parceria com a Frente 
Associativa da Magistratu-
ra e do Ministério Público 
(Frentas) e com o Conse-
lho de Tribunais de Justiça”, 
lembrou o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa.

“Conversamos com 
muitos deputados esclare-
cendo a situação de ingo-
vernabilidade que afetaria 
os tribunais, se o texto fos-
se aprovado como propos-
to originalmente”, disse 
Paulo Feijó, vice-presiden-
te de Efetividade da Juris-
dição da AMB. “Sugerimos 
adequações, de modo que 

Verônica Macedo
Dalila Góes

o PLP pudesse atender sua 
finalidade, sem prejudicar 
a funcionalidade dos tri-
bunais”, complementou 
Leonardo Trigueiro, inte-
grante da Comissão Legis-
lativa da associação e pre-

sidente da Amapi.
A AMB continuará 

atenta à tramitação do pro-
jeto no Congresso para que 
não haja nenhuma mudan-
ça que possa comprometer 
o orçamento do Judiciário.

Representantes da AMB participam de sessão que aprovou o PLP 
257 sem alterações no orçamento dos tribunais
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Comissão do novo CPP segue 
com trabalho na Câmara

AMB se manifesta contra PEC que pode transformar delegados em  
desembargadores, ministros do STJ, entre outras medidas

Atentos às prerrogativas
da magistratura

João Ricardo considera 
um absurdo querer transfor-
mar delegados em juízes. 
“São carreiras completa-
mente distintas. E a auto-
nomia da polícia não existe 
em nenhuma democracia. 
A polícia tem que atender 
a vontade popular, que é 
manifestada por meio do 
voto, e quem edita as polí-
ticas de segurança pública 
é o governo democratica-
mente eleito”, disse.

A Proposta de Emen-
da à Constituição 
(PEC) 184/2007, que 

tramita na Câmara dos De-
putados, foi alvo da mani-
festação do presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, 
no mês de julho. Na prá-
tica, a PEC pretende dar 
autonomia funcional e 
orçamentária às polícias 
judiciárias, estaduais e fe-
derais, além de garantir 
vaga aos delegados de po-
lícia na lista sêxtupla do 
quinto constitucional dos 
Tribunais e no terço cons-
titucional do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), criar 
o Conselho Nacional da 
Polícia Judiciária (CNPJ) e 
o cargo de Delegado Geral 
da União (DGU). 

CCJ da Câmara
A PEC foi apresentada 

em 2007 pelo deputado 
Laerte Bessa (PMDB-DF), 
que é delegado aposen-
tado, e no dia 24 de ju-
nho recebeu parecer pela 
admissibilidade na Co-
missão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) 
pelo relator Fausto Pinato 
(PP-SP). A proposta ainda 
não foi pautada para ser 
votada na CCJ.

Verônica Macedo

Renata Brandão

“Não se pode querer transformar um 
delegado em magistrado por meio de 

uma lei, pois a jurisdição requer muitos 
requisitos que a carreira dos delegados 

não tem”, acredita João Ricardo

“Não se pode querer 
transformar um delegado 
em magistrado por meio 
de uma lei, pois a jurisdi-
ção requer muitos requi-
sitos que a carreira dos 
delegados não tem”, frisou 
João Ricardo. “Além da ca-
pacitação necessária, há 
outros requisitos impor-
tantes de ordem consti-
tucional na nossa carreira, 
como a vedação de parti-
cipar de partido político. 
Por essa ótica, então, se-
ria necessário que todos 
os delegados que são de-
putados entregassem os 
seus mandatos”.

A AMB está atenta ao 
andamento da PEC e irá 
trabalhar pela rejeição da 
proposta.
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A comissão do novo Código de Processo Penal (CPP) da AMB, repre-
sentada pelos integrantes Júlio Andrade e Francisco Borges, entregou 
aos deputados João Campos (PRB-GO) e Paulo Teixeira (PT-SP) as pro-
postas da associação para alterações no Projeto de Lei (PL) 8045/2010. 
João Campos é o relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputa-
dos destinada a proferir parecer ao PL sobre o novo CPP, e Paulo Teixeira 
um dos sub-relatores. 

  O PL teve a discussão retomada em março deste ano. A partir daí 
a AMB colheu sugestões de associados sobre o novo CPP e formou uma 
comissão específica para cuidar do pleito junto ao Legislativo. “As reuni-
ões foram muito produtivas, os deputados nos receberam com atenção e 
ouviram as explicações sobre o trabalho da comissão da AMB”, afirmou 
o coordenador do grupo de trabalho, Júlio Andrade. O próximo passo é 
enviar o caderno de sugestões aos demais membros da Comissão do 
CPP na Câmara. 

A comissão da AMB é composta ainda pelos juízes Paulo Eduardo 
Sorci e José Luiz Santos.

Integrantes da Comissão do CPP da AMB entregam caderno de 
propostas ao relator João Campos (PRB-GO)
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Jornada discute combate à violência doméstica
A AMB participou da 10ª edição da Jornada Lei Maria da Penha promovida pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), no dia 11 de agosto. A associação foi representada pelo diretor de Arti-
culação, Álvaro Kalix. O juiz destacou que a lei é uma “das três mais avançadas de enfrentamento 
e combate à violência contra a mulher do mundo, mas precisa ser efetivada na sua integralidade” 
e criticou o artigo 12B do PLC 07/16. Ele ressaltou ainda as parcerias da AMB com o próprio CNJ, 
Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid) e demais 
organismos de garantia de direitos humanos das mulheres e de enfrentamento à violência.

Diretoria da AMB trabalha pela rejeição 
de artigo que possibilita a delegados 
decretarem medidas protetivas em 
casos de violência doméstica

Maria da Penha
em risco
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AMB destacou que “o artigo 12B representa um grande 
retrocesso nas políticas de proteção à mulher”

de acompanharam a ses-
são e há meses têm atuado 
junto aos senadores para 
que esse dispositivo não 
seja aprovado. “Continu-
aremos nosso trabalho 
em defesa dos direitos das 
mulheres e das prerrogati-
vas da magistratura. Caso 
esse artigo seja aprovado 
pelo plenário, já planeja-
mos ingressar com uma 
Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade no STF”, ga-
rantiu João Ricardo Costa. 

Audiência pública
No dia 21 de junho, o 

presidente da AMB parti-
cipou da audiência pública 
promovida pelo Senado 
para discutir as alterações 
propostas pelo PLC 07. Ele 
detalhou as razões pelas 

O plenário do Sena-
do Federal pode 
votar em breve 

o Projeto de Lei da Câ-
mara (PLC) 07/2016, que 
propõe alterações na Lei 
Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006). A AMB tem 
trabalhado contra a re-
dação do artigo 12B, que 
permite à autoridade po-
licial conceder medidas 
protetivas de urgência à 
mulher vítima de violência 
doméstica, sem consulta 
prévia ao juiz. O PLC foi 
aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado, no dia 29 
de junho, e terá seu mérito 
apreciado pelo plenário. 

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, e ou-
tros dirigentes da entida-

quais essa atividade com-
pete somente aos juízes. “A 
redação desse artigo repre-
senta um grande retroces-
so nas políticas de prote-
ção à mulher, uma vez que 
troca uma garantia jurisdi-
cional por uma medida ad-
ministrativa precária”.

João Ricardo se reuniu 
ainda com representantes 
do Ministério Público, De-
fensoria Pública, delegados 
de polícia e órgãos de vio-
lência contra mulher, além 
de parlamentares da Câ-
mara dos Deputados e do 
Senado. O encontro foi pro-
posto pela senadora Vanes-
sa Grazziotin (PCdoB-AM) 
logo após audiência pública 
na CCJ da Casa, ocasião em 
que os participantes expu-
seram seus argumentos.

Verônica Macedo

Reforço
Durante todo o mês 

de junho, dirigentes da 
associação estiveram em 
contato com senadores 
e senadoras reforçando a 
necessidade de o disposi-
tivo 12B ser rejeitado. 

A vice-presidente de 
Prerrogativas da AMB, 
Hadja Rayanne de Alen-
car, e o diretor de arti-
culação, Álvaro Kalix, 
também participaram de 
conversas com parlamen-
tares, além das magistra-
das Adriana Ramos de 
Mello, do Rio de Janeiro, 
Patrícia Cunha Barreto 
de Carvalho, de Sergipe, 
Márcia Loureiro, de São 
Paulo, e Soledade Fer-
nandes, do Rio Grande 
do Norte. 
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LOMAN

Ministros fi nalizam apreciação do anteprojeto 
da Loman e aprovam simetria com o Ministério 
Público e demais carreiras de Estado

STF 

tatuto nacional aprovado”, 
disse Eduardo Uhlein.

Agora, uma comissão de 
redação presidida pelo mi-
nistro Luiz Fux começará a 
trabalhar com os temas apro-
vados no plenário da Corte.

Aposentados
Na oportunidade, o pre-

sidente da AMB reforçou a 
proposta da entidade de 
texto de um dispositivo as-
segurando a extensão aos 
aposentados das mesmas 
vantagens permanentes re-
cebidas pelos juízes da ati-
va, explicitando o conceito 
de paridade.

Retrospectiva
Em julho de 2015, a AMB 

encaminhou ao Supremo 
os dez pontos prioritários 
defendidos pela associação 
para a nova Loman, fruto 
do trabalho da Comissão 
interna da entidade. O tra-
balho já vinha sendo feito 
desde dezembro de 2014.

Em sessão administrati-
va, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) aprovou 

no dia 17 de agosto a pro-
posta da nova Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional 
(Loman) no capítulo que 
trata da simetria com o Mi-
nistério Público (MP) e as 
demais carreiras de Estado. 
Ficou decidido que o tex-
to referente aos direitos e 
vantagens da magistratura 
será reescrito, considerando 
aqueles assegurados ao MP 
como um ponto de partida. 
O presidente da AMB, João 
Ricardo Costa, e o coorde-
nador da Comissão da Nova 
Loman, Eduardo Uhlein, 
acompanharam a sessão.

“Tivemos hoje mais uma 
etapa da discussão do ante-
projeto da Loman. O minis-
tro submeteu aos demais a 
proposta de aprovação da 
simetria com o Ministério 
Público e as demais carrei-
ras de Estado, especialmen-
te o MP, que já tem um es-

Renata Brandão

Dirigentes da AMB conversam com ministros Edson Fachin e 
Luís Roberto Barroso após sessão da Loman
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conclui análise
Confi ra os 10 pontos considerados 
fundamentais pela AMB e 
encaminhados ao Supremo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



11Visite o site: www.amb.com.br InformaVisite o site: www.amb.com.br 11Visite o site: www.amb.com.br InfInfIn ormaformafVisite o site: www.amb.com.br

OPINIÃO

na atividade jurisdicional.
Qual o fi m da disposição le-

gal? Qual a consequência de sua 
efetivação? Não sei ao certo.

Sei que uma interpretação 
literal do que vem exposto leva 
à inexorável conclusão no sen-
tido de não permitir, a quem 
já exerce a docência, a partici-
pação em eventos na condição 
de palestrante, conferencista, 
presidente de mesa, modera-
dor, debatedor ou membro de 
comissão organizadora, porque 
representaria a acumulação ve-
dada pelo inciso I, do parágrafo 
único do art. 95 da CF.

Ora, justamente aqueles que 
se dedicam à docência e que, 
por isso, desenvolvem a análi-
se abstrata do Direito estariam 
impedidos de expor suas ideias, 
salvo, é claro, se forem palestrar, 
conferenciar, presidir mesa, mo-
derar, debater ou ser membro de 
comissão, na própria unidade de 
ensino a que estão vinculados.

Basta lembrar que a Resolu-

O exercício da atividade de 
docência pelos magistrados 
recebe disciplina adminis-

trativa com o claro fi m de padro-
nizar os sistemas de controle, pelos 
tribunais, não só de quem exerce, 
mas principalmente de como se 
exerce esse tipo de atividade.

Nada contra a padroni-
zação, já que a Resolução nº 
226/2016 em análise está den-
tro das competências constitu-
cionais do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Mas o que 
chama a atenção e merece uma 
análise mais acurada são os di-
zeres do art. 4-A e 5-A.

Começo pelo art. 4-A. 
Lá dispõe: a participação de 
magistrados na condição de 
palestrante, conferencista, pre-
sidente de mesa, moderador, 
debatedor ou membro de co-
missão organizadora, inclusive 
nos termos do art. 4º da Reso-
lução nº 170/2013 do CNJ, é 
considerada atividade docente, 
para fi ns desta Resolução. 

Vá lá que se faça a equipa-
ração. Evitam-se exageros, bem 
como ausências indevidas e 
constantes da atividade jurisdi-
cional. Mas o problema cresce e 
ganha dimensões preocupantes 
quando o parágrafo 3º do mes-
mo art. 4-A dispõe que: a atua-
ção dos magistrados em eventos 
aludidos no caput deste artigo 
deverá observar as vedações 
constitucionais relativamente à 
magistratura (art. 95, parágrafo 
único, da Constituição), caben-
do ao juiz zelar para que essa 
participação não comprometa a 
imparcialidade e a independên-
cia para o exercício da jurisdição, 
além da presteza e da efi ciência 

RESOLUÇÃO 226: NOVAS REGRAS
PARA DOCÊNCIA E COACHING NA MAGISTRATURA

Fernando Antonio Prazeres*

Ar
qu

iv
o 

pe
ss

oa
l

ção nº 34/2007 do CNJ impõe a 
compatibilidade de horários, de 
modo mesmo a sepultar, na maio-
ria das vezes, a possibilidade de o 
magistrado-docente palestrar.

Penso, assim, que melhor se-
ria dar aos tribunais a autonomia 
necessária para, dentro de suas 
realidades regionais, disciplinar 
a matéria, notadamente sobre 
eventuais e episódicas acumula-
ções de atividades docentes.

Por fi m, o art. 5-A: as ativi-
dades de coaching, similares e 
congêneres, destinadas à asses-
soria individual ou coletiva de 
pessoas, inclusive na preparação 
de candidatos a concursos públi-
cos, não são consideradas ativi-
dades docente, sendo vedada a 
sua prática por magistrados.

Não sou coaching, mas 
provavelmente estou entre os 
similares e congêneres. Expli-
co: durante anos me dediquei 
à disciplina chamada Técnica 
Estrutural da Sentença Cível, 
ministrada no Curso de Pós-Gra-

duação Lato Sensu da Escola da 
Magistratura do Paraná (EMAP).

As aulas consistiam em 
breves exposições teóricas, se-
guidas de exercícios práticos 
para a elaboração de sentença 
cível. Fazia análise dos traba-
lhos dos alunos e lhes dava 
retorno, também individuado. 
Havia remuneração para isso.

Outras vezes auxiliei – gra-
tuitamente e no mesmo modelo 
– assessores, fi lhos de amigos e 
funcionários do TJ que se sub-
metiam a concurso para ingres-
so na magistratura.

Similar, ou congênere, me 
vejo na contingência de sus-
pender essa minha atividade. 
Lamento, mas me submeto. Só 
não entendo o porquê de proi-
bir o magistrado de ensinar a 
quem quer ser magistrado.

*Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do 

Paraná (TJPR) e vice-diretor 
presidente da ENM, da AMB.
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Málcia Afonso

NOTAS PÚBLICAS

AMB defende 
no Brasil e junto à ONU a 
autonomia do Judiciário

Fatos que interferem ou podem vir a cercear a liber-
dade do Judiciário têm resposta imediata da AMB. A 
prisão de quase 3 mil juízes e promotores na Turquia 
é uma afronta aos cidadãos daquele país e a todas as 
democracias. Tão logo tamanha arbitrariedade ocorreu, 
a AMB pediu à Organização das Nações Unidas (ONU) 
que interviesse para libertá-los. Já a tentativa por parte 
de um brasileiro de usar a própria ONU para impedir 
um juiz de atuar com independência foi alvo imediato 
de manifestação de repúdio por parte da associação. 
A AMB também acompanha com preocupação as su-
postas indicações políticas para o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que, caso ocorram, irão colocar em risco a 
autonomia do órgão.

*Esta edição do AMB Informa teve sua última atualização no dia 23/08/2016
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a primeira do Estado no 
interior a ser digitalizada e 
o trabalho vai continuar”, 
adiantou Wilton Müller.

Segundo Sebastião 
Coelho, a visita foi fun-
damental, especialmente 
pela presença do presiden-
te da AMB. “Foi um con-
forto para os colegas que 
atuam lá e também para 
os juízes de todo o Estado 
de Goiás”, pontuou o pre-
sidente da Amagis-DF.

“Eu e meus colegas que 
trabalham aqui não estamos 
intimidados. Pelo contrário, 
vamos agora trabalhar com 
mais afinco para mostrar à 
sociedade que nada intimi-
da a gente”, frisou a juíza 
Débora Veríssimo. 

A unidade judiciária 
possui duas varas e conta 
com 70 funcionários.

A Justiça de Goiás e a bra-
sileira não vão parar, não 
vão se intimidar com esse 
tipo de atentado”, disse.

Na ocasião, o presidente 
da AMB disse aos magistra-
dos que a instituição não 
medirá esforços na luta por 
mais segurança para a cate-
goria e servidores da Justiça. 
Ele ouviu as reivindicações e 
afirmou que apoiará os co-
legas de forma irrestrita. Em 
seguida, contatou o presi-
dente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJGO), 
Leobino Chaves, e relatou a 
preocupação dos juízes.

Trabalho vai continuar
Devido aos estragos, 

os trabalhos serão feitos 
provisoriamente em um 
hospital desativado da ci-
dade. O diretor do fórum, 

O fórum de Goiatuba, 
que fica a 175 quilô-
metros de Goiânia, 

foi invadido na madrugada 
do dia 10 de agosto por dois 
homens encapuzados que 
atearam fogo, destruindo dez 
mil processos e toda a estru-
tura do prédio. Preocupado 
com o grave crime ocorri-
do, o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, esteve 
na manhã do dia 11 na uni-
dade judiciária e prestou 
solidariedade aos três juízes 
que trabalhavam no local.  

Os estragos chamaram 
a atenção de quem com-
pareceu ao fórum. Acom-
panhado dos presidentes 
da Associação dos Magis-
trados do Estado de Goiás 
(Asmego), Wilton Müller, 
da Associação dos Magis-
trados do Distrito Federal 
e Territórios (Amagis-DF), 
Sebastião Coelho, e de juí-
zes da região, João Ricardo 
visitou as dependências e 
impressionado com o que 
viu afirmou: “minha triste-
za é que aqui queimou não 
só um acervo, mas o an-
seio de vários cidadãos, o 
trabalho de muitos juízes 
e servidores. Nós temos 
a capacidade de refazer 
tudo o que foi destruído. 

Marcus Oliveira, garantiu 
que o incêndio não afetará 
a prestação jurisdicional, 
apesar de gerar um atraso 
até a restauração dos au-
tos. “A presença da AMB 
e da Asmego demonstra 
que não estamos sós. Uma 
ofensiva dessa em nada 
nos diminui, em nada nos 
enfraquece. Estamos fir-
mes no propósito de pres-
tar a jurisdição a todos 
que precisam”, disse.

O presidente da As-
mego afirmou que o Ju-
diciário vai se estabelecer 
imediatamente na comar-
ca. “A população não vai 
ficar carente do serviço 
do Judiciário. Os proces-
sos que foram incinerados 
fisicamente serão restabe-
lecidos virtualmente. A co-
marca de Goiatuba vai ser 

Renata Brandão

CRIME

Em visita à unidade judiciária, AMB presta solidariedade a juízes que 
trabalhavam no local. Dos dez mil processos queimados, apenas 247 não foram 
destruídos e 1.200 estão digitalizados no sistema

Incêndio 
destrói fórum 
de Goiatuba

Presidentes da AMB, Amagis-DF e Asmego ficaram impressionados com os estragos. “A Justiça de Goiás e a brasileira 
não vão parar, não vão se intimidar com esse tipo de atentado”, frisou João Ricardo Costa
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CNJ

Em busca de uma pres-
tação jurisdicional 
mais célere, o Con-

selho Nacional de Justiça 
(CNJ) assinou acordos de 
cooperação técnica com 
o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e o Tribu-
nal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF 4) na área de 
tecnologia da informação. 
O evento aconteceu, no 
dia 14 de junho, em Brasí-
lia, e contou com a parti-
cipação do presidente da 
AMB, João Ricardo Costa. 

O termo fi rmado com o 
TST visa à implantação da 
nova versão do software 
do Processo Judicial Ele-

A AMB, em conjunto 
com Anamatra e Ajufe, 
entrou com mandado de 
segurança coletivo (MS 
34.316) no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) contra ato 
da Corregedora Nacional 
de Justiça que exige o cum-
primento da Resolução 82 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), já revogada 
pelo novo Código de Pro-
cesso Civil (Lei 13.105/15). 
O MS, com pedido de limi-

nar, foi ingressado, no dia 
25 de julho, e o relator é o 
ministro Teori Zavascki.

A Resolução 82/2009 
estabelece que, no caso de 
suspeição por foro íntimo, 
o magistrado de primeiro 
grau faça essa afi rmação 
nos autos e, em ofício re-
servado, imediatamente 
exponha as suas razões à 
Corregedoria local ou a ór-
gão diverso designado pelo 
Tribunal. No caso dos ma-

gistrados de segundo grau, 
o ato normativo prevê que 
as razões devem ser infor-
madas à Corregedoria Na-
cional de Justiça.

De acordo com o artigo 
145 do novo CPC (parágra-
fo primeiro), o juiz pode se 
declarar suspeito por mo-
tivo de foro íntimo sem ne-
cessidade de declarar suas 
razões. Logo, a resolução 
estaria superada pela nova 
redação do Código, que 
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Mandado de segurança coletivo contra Resolução 82

Ives Gandra, presidente do TST, Ricardo Lewandowski, presidente do CNJ e 
STF, e Luiz Fernando Wowk Penteado, presidente do TRF da 4ª Região

está em vigor desde março.
No pedido de liminar, 

as entidades requerem a 
suspensão da ordem do 
ofício-circular até o julga-
mento fi nal da ação. “Nos-
sa preocupação ao ajuizar 
o MS é proteger a prerro-
gativa dos magistrados, 
garantida pela redação 
do novo CPC,” explicou a 
vice-presidente de Prer-
rogativas da AMB, Hadja 
Rayanne de Alencar.

trônico (PJe). O presidente 
do CNJ e do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), mi-
nistro Ricardo Lewando-
wski, destacou que o PJe 
hoje é adotado por cerca 
de 50% dos tribunais tra-
balhistas do Brasil e que 
também é um instrumen-
to para unifi car a magis-
tratura. “É um caminho 
de integração e diálogo 
com tribunais e diferentes 
ramos da Justiça, com os 
colegas e associações de 
magistrados”, disse. “Num 
futuro próximo, todo o 
sistema judiciário utiliza-
rá o PJe, inclusive o STF”, 
completou Lewandowski.

AMB e o PJe
Para o presidente da 

AMB, o PJe é um parceiro 
da Justiça para a atualiza-
ção de informações em 
tempo real, a valorização 
de decisões internas e a 
melhoria na gestão de 
recursos, além de mais 
organização e seguran-
ça. Ele também lembrou 
que a Escola Nacional de 
Magistratura (ENM), da 
AMB, realizou curso so-
bre o tema na primeira 
semana de junho. “Bus-
camos a familiarização do 
magistrado com concei-
tos técnicos e suas aplica-
ções dentro da forma do 

Direito”, destacou João 
Ricardo.

Com o TRF da 4ª Re-
gião foram fi rmados qua-
tro acordos que dizem 
respeito à cessão do di-
reito de uso de softwares 
desenvolvidos ou adap-
tados pelo tribunal, sen-
do um deles destinado a 
atividades relacionadas 
ao apostilamento de do-
cumentos previsto na 
Convenção da Haia. O 
CNJ é responsável por co-
ordenar e regulamentar a 
aplicação da Convenção 
da Apostila da Haia no 
Brasil, que entra em vigor 
em agosto deste ano.

Acordos
tecnológicos
CNJ assina termos de cooperação 
técnica com TST e TRF da 4ª Região 
para implantação e cessão de 
softwares que agilizem a Justiça



CNJ

Plenário do CNJ ratifica liminar sobre pedido da AMB de 
estender licença-paternidade

O plenário do Conselho Nacional de Justiça, em sessão virtual, ratificou, no dia 5 de julho, a 
liminar sobre o pedido da AMB, em conjunto com Anamatra e Ajufe, de estender a licença-pater-
nidade de magistrados por mais 15 dias, totalizando 20 dias de afastamento, após nascimento 
ou adoção. A decisão do Conselho foi unânime. O mérito ainda precisa ser julgado pelo plenário. 
No entanto, com a liminar, o CNJ reconhece a possibilidade de os tribunais e demais órgãos do 
Poder Judiciário a editarem atos normativos que permitam a prorrogação do benefício.  

O aprimoramento da 
valorização do pri-
meiro grau de ju-

risdição é uma das pautas 
prioritárias da atual gestão 
da AMB. Por isso, a enti-
dade está sempre voltada 
a melhorias que possam 
ser discutidas e implemen-
tadas nesse sentido. No 
mês de junho, a AMB, em 
conjunto com a Anamatra 
e Ajufe, apresentou uma 
proposta para o aperfei-
çoamento das Resoluções 
194 (Política Nacional) 
e 195 (distribuição equi-
tativa do orçamento) do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). O documento 
refere-se especificamente 
aos Comitês Gestores Re-
gionais, de forma a con-
ferir mais democracia e 
transparência ao funcio-
namento desses órgãos.

Os termos do requeri-
mento das entidades foram 
discutidos durante reunião 
do Comitê Gestor Nacional 
da Rede de Priorização do 
Primeiro Grau de Jurisdi-
ção do Conselho, ocorrida 
no dia 29 de junho. O vice-
-presidente de Efetividade 
da Jurisdição da AMB, Pau-
lo Mello Feijó, que repre-
senta a entidade no Comi-
tê, participou dos debates. 

No documento, as enti-
dades pedem que a coor-
denação dos comitês fique 
a cargo de magistrados 
indicados pelos juízes de 

primeiro grau. E argumen-
tam que as informações re-
cebidas pelo CNJ por meio 
do questionário do guia de 
implementação da Políti-
ca de Atenção Prioritária 
evidenciam que “muito do 
que foi relatado não repro-
duziu fidedignamente a re-
alidade experimentada nos 
Tribunais, pelo fato de que 
funcionam como porta-voz 
dos Comitês Regionais ma-
gistrados diretamente vin-
culados à administração”.

Luciana Salimen
Verônica Macedo
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As associações requerem 
também que sejam insti-
tuídos mandatos para os 
membros dos comitês, pri-
vilegiando a renovação de 
ideias e o espírito democrá-
tico. AMB, Anamatra e Ajufe 
ainda sugerem ampliar o rol 
de membros eleitos por juí-
zes de primeiro grau, em vez 
de indicados pelos tribunais, 
e chamam a atenção para a 
necessidade de transparên-
cia e publicidade das reuni-
ões dos comitês regionais.

AMB apresenta proposta para que coordenação de comitês regionais fique a cargo 
de magistrados indicados pelos juízes de primeiro grau

Melhorias na política de
valorização do 1º grau

Por fim, propõem que 
as associações regionais/
locais tenham direito a 
voto. “O CNJ, ao deferir às 
associações apenas a mani-
festação por voz, mas sem 
voto, reduziu garantias de-
mocráticas já conquistadas 
no processo de governança 
colaborativa com os Tri-
bunais, relegando o papel 
relevante das entidades 
de classe na representação 
institucional dos interesses 
da magistratura”.

Vice-presidente de Efetividade da Jurisdição da AMB, Paulo Mello Feijó (2º à esq.), discutiu requerimento conjunto 
durante reunião do Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção Prioritária do Primeiro Grau, no CNJ



Dirigentes da AMB reforçam 
com conselheiros do CNJ 
pedido de providências 
que elenca uma série de 
argumentos a favor da 
reivindicação

Permuta
em foco

ciação Cearense de Magis-
trados (ACM).

A vice-presidente da 
AMB lembrou que a au-
diência pública realizada 
em 25 de maio, no CNJ, 
revelou que a maioria das 
entidades estaduais de 
magistrados é a favor da 
permuta. Rayanne ainda 
destacou que “o documen-
to da entidade explicita 
uma série de argumentos 
que legitimam a permuta 
de juízes estaduais, como 

Diretores da AMB 
participaram, no 
dia 8 de agosto, de 

audiências no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
para tratar do pedido de 
providências da entida-
de que aborda a permuta 
de magistrados estaduais. 
Os dirigentes foram rece-
bidos pelos conselheiros 
Carlos Augusto de Barros 
Levenhagen, Lelio Bentes 
Corrêa e Rogério Bento 
Soares do Nascimento. O 
Pedido de Providências da 
AMB é o de nº 0004074-
05.2015.2.00.0000.

A reunião foi condu-
zida pela vice-presidente 
de Prerrogativas da asso-
ciação, Hadja Rayanne de 
Alencar, e pelo diretor de 
Articulação, Álvaro Kalix, e 
contou com o juiz Augusto 
Cezar de Luna Cordeiro Sil-
va, integrante da Comissão 
de Prerrogativas da Asso-

o princípio da magistra-
tura nacional, e o fato de 
que os concursos públicos 
para juízes têm programas 
e regras semelhantes”.

Para o juiz Augusto Ce-
zar, é muito importante o 
apoio da AMB na causa da 
permuta. “É um instituto 
que fortalece a magistra-
tura, consolidando a sua 
unidade. Além de pres-
tigiar a isonomia com a 
magistratura federal, pro-
movendo também a salu-

Málcia Afonso
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podendo, inclusive, servir 
como solução para os ca-
sos de ameaça”. 

Permuta no CNMP
Em julho, o Conselho 

Nacional do Ministério 
Público (CNMP)  enten-
deu que a remoção por 
permuta entre os mem-
bros vitalícios dos Minis-
térios Públicos Estaduais é 
possível. “A discussão que 
está na pauta do CNMP 
contribui para o avanço do 
pedido de providências da 
AMB, que tramita no CNJ”, 
avaliou o vice-presidente 
de Efetividade da Juris-
dição, Paulo Mello Feijó, 
que, na ocasião, ocupava 
temporariamente a presi-
dência da associação. 

O assunto voltará a ser 
discutido, tendo em vista 
que não houve consenso 
sobre a regulamentação.

AMB ajuíza mandado de injunção em favor 
dos magistrados com deficiência física

AMB e Anamatra tratam sobre ADI 5533 
com ministro Fachin 

A AMB, Anamatra e Ajufe ingressaram, em julho, com Man-
dado de Injunção (6620) coletivo no Supremo Tribunal  Federal 
(STF) visando garantir aos magistrados que são portadores de 
deficiência física o direito à contagem especial (reduzida) de 
tempo para a aposentadoria. O processo foi distribuído à mi-
nistra Rosa Weber.

O pedido decorre da omissão da Presidência da Repúbli-
ca e do Congresso Nacional em editar a Lei Complementar 
prevista no art. 40, I, da Constituição Federal, que haverá de 
disciplinar a aposentadoria especial dos servidores públicos, 
portadores de deficiência física, vinculados ao Regime Próprio 
da Previdência. O Supremo tem garantido esse direito, profe-
rindo algumas decisões nesse sentido.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5533, com 
pedido de liminar, contra a Lei Orçamentária Anual de 2016 
(LOA) na parte em que veda provimento de cargos no Poder 
Judiciário pautou a reunião do ministro Edson Fachin, do STF, 
com representantes da AMB e da Anamatra, no dia 9 de junho.  

Segundo Leonardo Trigueiro, que representou a AMB, o  minis-
tro ouviu atentamente todos os argumentos levados por ambas 
as instituições. Para as associações, a norma viola a autonomia 
administrativa e financeira do Poder Judiciário, a competência 
privativa dos tribunais para prover os cargos de magistrado e de 
servidores, e a independência e harmonia entre os Poderes. 

 O ministro Fachin, que já deu o despacho inicial no processo, 
comprometeu-se a analisar o pedido formulado pelas entidades.

Permuta entre juízes estaduais é uma das pautas prioritárias da 
AMB e tem sido tema de reiteradas reuniões no CNJ

AÇÕES
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MAGISTRATURA

ao CNJ”, afi rmou Costa.
Junto ao movimento, a 
AMB lançou o  Placar da 
Justiça, que estima, em 
tempo real, o número de 
processos que entravam o 
Judiciário. O contador di-
gital, com plataforma dis-
ponível nas redes sociais, 
aponta que um novo pro-
cesso entra a cada cinco 
segundos, totalizando mais 
de 28 mil novas ações por 
dia. Além do formato digi-
tal, foi criado um painel fí-
sico, popularmente chama-
do de “Processômetro”, que 
já percorreu sete estados e 
o Distrito Federal. 

A sociedade e importan-
tes órgãos, como a Agência 
Nacional de Telecomunica-
ção (Anatel), Banco Central 
(Bacen) e bancos privados, 
estão sendo impactados 
pela campanha, que tradu-
ziu de forma inédita as ra-
zões do excesso de litígio. 

Movimento nacional 
lançado pela AMB expôs 
dados fundamentais 
para a valorização 
da carreira dos 

magistrados

Questões de telefonia pautam reunião com ministro do STJ

Apesar de o juiz brasi-
leiro estar entre um 
dos mais produtivos 

do mundo no julgamento 
de ações – em média, são 
cinco processos por dia –, 
esse desempenho não era 
de conhecimento geral. Foi 
para dar visibilidade a esse 
tipo de informação que 
surgiu a ideia da campanha 
Não Deixe o Judiciário Parar, 
lançada em agosto de 2015 
pela AMB. Há um ano, as 
razões sobre o excesso de 
litígio no Brasil e a atuação 
da magistratura ganharam 
transparência com o levan-
tamento de dados que per-
mitiu compreender como o 
Judiciário está congestiona-
do por um grande núme-
ro de ações repetitivas. “O 
movimento deu visibilidade 
nacional ao fenômeno do 
litígio como causa principal 
do congestionamento judi-
cial”, disse o presidente da 

AMB, João Ricardo Costa. 
A associação encomendou 
o estudo inédito O Uso da 
Justiça e o Litígio no Brasil, 
mapeando os setores que 
mais congestionaram a 
Justiça entre os 100 maio-
res litigantes. Realizado em 
11 unidades da Federação, 
com dados de 2010 a 2013, 

Maria Paula Letti  
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Ministro Luis Felipe Salomão recebe João 
Ricardo Costa e Paulo Mello Feijó no STJ

o levantamento apontou o 
Poder Público como líder 
do litígio no Brasil, seguido 
por bancos e instituições de 
crédito e pelo setor de tele-
fonia. “O diagnóstico preci-
so resultou na gestação do 
projeto ‘Núcleo de inteli-
gência e monitoramento do 
litígio’, proposto pela AMB 

A campanha já 
resultou em mais 
de 115 inserções de 
mídia espontânea na 
imprensa, incluindo 
a cobertura dos 
principais telejornais 
nacionais, rádios, 
impressos e onlines 

O presidente da AMB, João Ricardo 
Costa, e o vice-presidente de Efetividade da 
Jurisdição da entidade, Paulo Mello Feijó, 
se reuniram com o ministro Luis Felipe Sa-
lomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
no dia 29 de junho. No encontro, a preocu-
pação da magistratura com a suspensão de 
processos gerada pela decisão de afetação 
do Recurso Especial nº 1.525.174/RS, que 
dispõe sobre questões de telefonia.

No encontro, os representantes da AMB 
expuseram as difi culdades de estrutura exis-
tentes em diversas unidades de primeiro grau 
para suportar a manutenção de processos 

suspensos e, em especial, os problemas enfren-
tados quando há julgamento dos precedentes 
e os processos voltam a ter andamento. Os 
magistrados explicaram que, nesse momento, 
os órgãos jurisdicionais, que muitas vezes não 
têm estrutura para operar sua demanda regu-
lar ou trabalham no limite, são obrigadas a dar 
curso ao grande número de feitos represados.

Durante a conversa, foram discutidas as 
alternativas a fi m de não prejudicar o fun-
cionamento de unidades jurisdicionais, man-
tendo a necessidade de respeito às decisões 
dos Tribunais Superiores e racionalização do 
andamento processual.

U M  A N O  D E

No mês de julho deste ano, a pesquisa foi assunto 
do programa Jornal da Globo News Edição das 

16h, sendo mencionado pela jornalista Christiane 
Pelajo como a fórmula para entender o número dos 

processos na Justiça
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AMB apoia documento que 
lista 14 medidas para auxiliar a 
atuação do sistema de Justiça 
criminal no País

Declaração contra
a corrupção

“Da mesma forma que o 
Brasil, há mais de cem anos, 
descartou a escravidão e o 
sistema que simbolizava a 
resistência ao seu fi m, hoje 
também a sociedade brasi-
leira está pronta e sedenta 
por uma outra virada histó-
rica: o fi m da impunidade e 
o duro combate à corrup-
ção no trato da coisa públi-
ca”, disse o procurador-geral 
da República e presidente 
do CNMP, Rodrigo Janot, na 
abertura do seminário.

Em seu discurso, o pre-
sidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski, afi rmou que 
o Ministério Público e o 
Poder Judiciário têm sido 
parceiros na luta contra a 
criminalidade no País. Ele 
enfatizou o surgimento de 
outros crimes, como o de 
colarinho branco, os ciber-
néticos, os transnacionais 
e o terrorismo. “Este semi-
nário vem em boa hora, 

Com o intuito de sub-
sidiar linhas de atua-
ção para o Poder Ju-

diciário e Ministério Público 
no enfrentamento da cor-
rupção, foi realizado de 27 
a 29 de junho, em Brasília, 
o seminário “Grandes casos 
criminais: experiências ita-
liana e perspectivas do Bra-
sil”. O evento foi promovido 
pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) 
e apoiado pela AMB, entre 
outras entidades. Nesses 
três dias, autoridades e con-
vidados dos dois países de-
bateram e relataram ações 
e difi culdades enfrentadas 
em grandes casos criminais, 
como as operações Lava 
Jato e Mãos Limpas (Itália). 
Ao fi nal do seminário, foi 
aprovada a “Declaração de 
Brasília contra a corrupção”. 
O documento lista 14 me-
didas que devem subsidiar a 
atuação do sistema de Justi-
ça no combate à corrupção. 

pois Brasil e Itália avança-
ram muito no combate a 
esses crimes”, concluiu.

Encerramento
A vice-presidente de 

Prerrogativas da AMB, 
Hadja Rayanne de Alencar, 
participou da leitura do 
documento, representan-
do o presidente da entida-
de João Ricardo Costa. “A 
carta que fechou o seminá-
rio expressa o pensamento 
da AMB, comprometida 
em cumprir seu papel no 
combate à corrupção e vi-
gilante para impedir retro-
cessos na independência 
judicial”, afi rmou.

Dentre os 14 pontos da 
declaração, defendeu-se o 
fortalecimento do princí-
pio acusatório no proces-
so penal brasileiro para 
permitir que juízes e mem-
bros do MP garantam os 
direitos de acusados, ví-
timas e sociedade. Além 

Verônica Macedo

BRASIL

disso, a declaração repudia 
as tentativas de modifi car 
a legislação que regula os 
acordos de colaboração 
premiada, “para impedir 
que acusados privados 
de liberdade colaborem 
com a Justiça, como legí-
tima estratégia de defesa 
e como forma de reduzir 
suas penas ou de melhorar 
suas situações carcerárias”.

Programação
Representando a AMB, 

o juiz Orlando Faccini 
Neto palestrou no último 
dia do seminário no painel 
que discutiu a Jurispru-
dência e o enfrentamento 
à Corrupção. “A presença 
da AMB no evento é sig-
nifi cativa para demonstrar 
que o combate à corrup-
ção e a construção de sa-
ídas para este momento 
de crise constituem pre-
ocupação inequívoca dos 
juízes”, destacou.

Vice-presidente de Prerrogativas da AMB, Hadja Rayanne de 
Alencar (1ª à dir.), participou do encerramento, que resultou na
"Declaração de Brasília contra a corrupção", ao lado de 
procuradores e presidentes de associações
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BRASIL

Fórum aprova sugestões de 
mudanças na gestão do Estado 
e na economia para enfrentar a 
crise pela qual passa o Brasil

Propostas para 
enfrentar a crise

gresso em Foco e idealiza-
dor do evento, Sylvio Cos-
ta, disse que “a gravidade 
da crise abalou a confiança 
da população na política” 
e que o documento re-
sultante do fórum é um 
“esforço no sentido de ofe-
recer um conjunto de con-
tribuições” para resgatar 
essa confiança.

Propostas
Trecho do documento 

diz que “a dimensão da ins-
tabilidade dá sinais de que 
o caos seja mais estrutural 
do que momentâneo, mo-
tivado por um acúmulo 
de erros do passado e pela 
persistência de vícios do 
presente”. Por fim, a carta 
apresenta a sistematização 
de propostas para comba-

Representantes da so-
ciedade civil, especia-
listas e parlamentares 

se reuniram no dia 14 de 
julho com o objetivo de 
elaborar um documento 
apontando saídas para a 
crise política e econômica e 
para enfrentar a corrupção. 
Realizado em Brasília, o fó-
rum “Diálogos Congresso 
em Foco” contou com o 
apoio da AMB. João Ricar-
do Costa, presidente da 
associação, coordenou os 
trabalhos da plenária que 
originou o documento.

“Buscamos reunir aqui, 
de forma mais plural pos-
sível, os pontos aborda-
dos nas áreas de política, 
economia e anticorrup-
ção. Nem sempre houve 
consenso sobre os enca-
minhamentos, mas o do-
cumento é o resultado de 
uma construção coletiva 
e democrática”, afirmou 
o presidente da AMB, na 
conclusão dos trabalhos.

O fundador do Con-

ter a corrupção e contra as 
crises econômica e política.

Além de pesquisado-
res, gestores de políticas 
públicas e representantes 
dos principais segmentos 
sociais, estiveram presen-
tes nos debates os sena-
dores Cristovam Buarque 
(PPS-DF) e Ana Amélia 
(PP-RS) e os deputados Luiz 
Couto (PT-PB), Mendes 
Thames (PV-SP), Luiz Car-
los Hauly (PSDB-PR), Mar-
cus Pestana (PSDB-MG), 
Cláudio Cajado (DE-BA), 
Carlos Mannato (SD-ES) e 
Renata Abreu (PTN-SP).

A AMB foi uma das ins-
tituições realizadoras do 
evento, que contou ainda 
com a presença do asses-
sor da presidência da asso-
ciação José Carlos Kulzer e 

Verônica Macedo
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Dentre as diversas propostas ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo, destacam-
se a reforma tributária, a radicalização da transparência na administração pública e o 
fim do sigilo nos processos criminais envolvendo políticos. 
Para conferir o documento na íntegra, acesse o site da AMB ou 
www.congressoemfoco.com.br

do presidente da Amapi, 
Leonardo Trigueiro.

Fórum em ação
O presidente da AMB 

e representantes do fórum 
entregaram o conjunto de 
sugestões ao ministro da 
Transparência, Fiscalização e 
Controle, Torquato Jardim, 
em 11 de agosto, e aos sena-
dores Ana Amélia Lemos (PP-
-RS) e Tasso Jereissati (PSDB-
-CE), no dia 17 de agosto. O 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
foi o primeiro a receber o 
documento, em 27 de julho. 
Na ocasião, participou do en-
contro o vice-presidente de 
Efetividade da Jurisdição da 
AMB, Paulo Mello Feijó, que  
ocupava a presidência da as-
sociação temporariamente.  

João Ricardo coordenou os trabalhos do fórum: documento é  
resultado de uma construção coletiva e democrática

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi o primeiro a receber o 
documento de representantes da AMB e sociedade civil
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Luciana Salimen
Renata Brandão

ENCONTRO

Litoral sul da Bahia será 
palco, entre os dias 3 e 5 de 
novembro, de um dos mais 
importantes eventos da 
magistratura nacional

Tudo definido
para o VI Enaje

T emas como ética, 
combate à corrup-
ção e efetividade da 

Justiça vão dominar os deba-
tes e palestras do VI Encon-
tro Nacional de Juízes Esta-
duais (Enaje), que terá como 
cenário as praias de Porto 
Seguro e Arraial D’Ajuda, na 
Bahia. Para a abertura, na 
noite do dia 3 de novembro, 
já está confirmada a partici-
pação do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski. 

“Vamos reunir nomes 
importantes da magistra-
tura brasileira e interna-
cional para promover um 
debate de alto nível sobre 
assuntos atuais e de ex-
trema relevância. Estamos 
muito satisfeitos com a 
programação e certos de 
que as discussões serão 
muito proveitosas para os 
participantes”, considerou 
o coordenador da comis-
são científica do evento, 
Antônio Silveira. 

No dia 4, o juiz Sérgio 
Moro e o ministro da Supre-
ma Corte Italiana Gherardo 
Colombo falarão sobre as 
experiências de combate à 
corrupção no Brasil e na Itá-
lia. Os desafios para a imple-
mentação do novo Código 
de Processo Civil (CPC) serão 
abordados pelos juízes Fer-
nando Gajardoni e Salomão 
Viana. O tema da ética na 
sociedade contemporânea 
ficará a cargo da professora 
Márcia Tiburi, que é mestre 
e doutora em filosofia.  

Na manhã do dia 5, os 
magistrados terão uma pa-
lestra especial de Martha 
Halfeld Schmidt, a primeira 
integrante da magistratura 
brasileira a ser eleita para o 
cargo de juiz do Tribunal de 
Apelação do Sistema de Jus-
tiça Interna das Nações Uni-
das (Unat). O encerramento 
será com a ministra Cármen 
Lúcia, do STF.

Para esta edição, a ex-
pectativa é de aproximada-

mente 1.200 participantes. 
Os artistas que farão os 
shows já foram confirma-
dos. O cantor Diogo No-
gueira se apresentará na 
abertura, em Porto Seguro, 
e Ivete Sangalo no encerra-
mento, em Arraial d’Ajuda. 

Apoio 
O evento conta com o 

apoio da Prefeitura de Por-
to Seguro e do governo da 
Bahia. Em junho, o presi-
dente da AMB, João Ricardo 
Costa, esteve na cidade para 
oficializar a participação do 
governador Rui Costa. A pre-
feita de Porto Seguro, Cláu-
dia Oliveira, também confir-
mou presença no evento.

A coordenadora da Co-
missão Executiva do Enaje e 
vice-presidente de Integra-
ção da AMB, Nartir Weber, 
lembrou da importância do 
encontro para a região e as 
contrapartidas em relação 
ao turismo e à circulação de 
renda. “A cidade de Porto 

Seguro é um grande atrati-
vo à participação dos juízes. 
Estamos muito felizes com a 
escolha”, pontuou.

O presidente da Amab, 
Freddy Pitta, reforçou que 
a Bahia, e em especial Por-
to Seguro, está preparada 
para o VI Enaje. “Este é um 
dos eventos mais destaca-
dos da magistratura. Certa-
mente teremos participan-
tes de todos as regiões do 
País”, declarou.

Inscrição
Os valores das inscrições 

são os mesmos do Enaje pas-
sado: até o dia 10 de setem-
bro R$ 400 para magistrado 
e R$ 200 para acompanhan-
te, a partir dessa data até 
10 de outubro, R$ 500 e R$ 
250, respectivamente, e após 
esse prazo R$ 600 e R$300. 
Mais informações sobre ins-
crições,  hospedagem, pro-
gramação e  regulamento 
no hotsite do evento www.
amb.com.br/enaje.
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Processo eleitoral da associação irá eleger os novos membros dos 
conselhos Executivo e Fiscal para o triênio 2017 a 2019

Eleições da AMB 
acontecem em novembro

Pela quarta vez, o desembargador Roberval Beli-
nati, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios (TJDFT), presidirá as eleições diretas 

da AMB. O magistrado conta que o compromisso da 
Comissão Eleitoral é aumentar o número de votantes. 
Na última eleição, nove mil associados foram às ur-
nas. Confira a entrevista.

Renata Brandão

Visite o site: www.amb.com.br

Como será feita apuração dos vo-
tos nos Estados? 

As associações regionais ficarão 
com essa responsabilidade. A apura-
ção final das eleições ocorrerá no dia 
11 de novembro a partir das 18h. Creio 
que até as 23h já teremos o resultado 
com a proclamação da chapa eleita.

Essa eleição terá alguma novidade? 
Não vamos ter novidades, mas o 

compromisso da comissão eleitoral é 
estimular os magistrados a votarem. 
Conseguimos um avanço nas últimas 
eleições, dos cerca de 14 mil associados, 
nove mil foram às urnas. Vamos fazer 
um grande trabalho de divulgação no 
site da AMB e com as associações regio-
nais para que estimulem os associados a 
comparecerem às urnas. Temos um tra-
balho muito grande a ser feito. 

Qual é a expectativa da comissão 
eleitoral para essa eleição?

Acredito que faremos um trabalho 
eficiente porque a comissão está com-
posta por magistrados experientes e 
que assumiram o compromisso de ofe-
recer o melhor de si para a realização 
desse pleito eleitoral. Nossa missão é 

garantir a transparência e a imparcia-
lidade do trabalho da comissão, que 
tudo fará para preservar a igualdade 
entre os candidatos. 

Quais magistrados também fa-
zem parte da comissão eleitoral? 

O desembargador Rubens de Oli-
veira (TJMT), os juízes José Marcelon 
Luiz e Silva (TJPE) e Nelo Ricardo Pres-
ser (TJRS), além da ministra do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) Delaí-
de Alves Miranda Arantes.

“Nosso compromisso é o de 
garantir a transparência e a 
imparcialidade do trabalho 
da comissão, que tudo fará 
para preservar a igualdade 

entre os candidatos”

Roberval Belinati, 
presidente da Comissão Eleitoral 

da AMB

Confira o calendário da 
Eleição da AMB

Período de votação
de 5 a 11 de novembro de 2016

Votação pela internet
de 5 a 9 de novembro 
ininterruptamente. No dia 5, a partir 
das 8h. Será encerrada no dia 9, às 
20h (horário de Brasília)

Votação por sobrecarta ou 
pessoalmente em cédula de 
papel em urna de lona
10 e 11 de novembro, das 8h às 18h 
(horário de Brasília)

Registro das chapas
até 12 de setembro

Debate eleitoral
5 de novembro, a partir das 11h 
(horário de Brasília), no VI Enaje, em 
Arraial d’Ajuda (BA) 

Resultado da eleição 
(assembleia geral)
11 de novembro. A apuração dos 
votos ocorrerá a partir das 18h 
(horário de Brasília)

Posse
15 de dezembro

*Todos os documentos sobre as eleições, 
como o edital de convocação, cronograma, 
atos executivos e o estatuto da AMB  estão 
disponíveis no site da  entidade.
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TRE do Piauí homenageia presidente da AMB  
Para reconhecer a atuação daqueles que contribuem para a qualidade do 
serviço eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) instituiu a 
Medalha Professor Fávila Ribeiro. O presidente da AMB, João Ricardo Cos-
ta, foi um dos homenageados, em 13 de junho. Ele afi rmou que a medalha 
é um grande incentivo ao trabalho da magistratura e ressaltou que, apesar 
do momento político difícil, a Justiça Eleitoral é motivo de orgulho. Tam-
bém receberam a medalha o presidente da Amapi, Leonardo Trigueiro, e o 
desembargador maranhense Vicente de Paula Gomes de Castro. A sessão 
foi dirigida pelo presidente do TRE-PI, Joaquim Dias de Santana Filho, e 
contou com o vice-presidente do tribunal, Edvaldo Pereira de Moura; do 
presidente do TJPI, José James Gomes Pereira, além de outras autoridades.

Diretoria da Amatra IV toma posse 
A posse da nova diretoria da Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região (Amatra IV) foi prestigiada pelo presidente da AMB, 
João Ricardo Costa. “A posse de Rodrigo Trindade de Souza simboliza mui-
to bem a união da magistratura. O discurso dele é muito convergente com 
o da AMB”, disse João Ricardo, na solenidade, em 17 de junho, na Socie-
dade Libanesa, em Porto Alegre. Também integram a direção executiva do 
biênio 2016/2018 os juízes Carolina Hostyn Gralha Beck (vice-presidente), 
Tiago Mallmann Sulzbach (secretário-geral), Márcio Lima do Amaral (dire-
tor-fi nanceiro) e Julieta Pinheiro Neta (diretora-administrativa).

TJAM tem novo presidente
O desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes assumiu a presidência 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), em 4 de julho. Tam-
bém foram empossados os desembargadores Jorge Manoel Lopes Lins e 
Aristóteles Lima Thury, como vice-presidente e corregedor-geral de Justiça, 
respectivamente. Eles estarão à frente do TJAM até 2018. A vice-presidente 
de Integração da AMB, Nartir Weber, representou o presidente da entidade, 
João Ricardo Costa, no evento. “Estamos seguros de que Pascarelli fará uma 
gestão voltada para o aprimoramento da Justiça do Amazonas e focada na 
valorização da magistratura e do Judiciário”, disse.

Posse da nova diretoria do TJMG
O presidente da AMB, João Ricardo Costa, participou em 1º de julho da 
posse da nova direção do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(TJMG). O desembargador Herbert Carneiro assumiu a presidência para 
o biênio 2016/2018. A solenidade, no Grande Teatro do Palácio das Ar-
tes, em Belo Horizonte, contou com a presença de autoridades dos três 
poderes, da magistratura, além de servidores, familiares e amigos dos 
membros da nova diretoria. “É uma honra estar prestigiando essa gran-
de liderança nacional que é o Herbert Carneiro, cuja biografi a engran-
dece a magistratura”, afi rmou João Ricardo, que estava acompanhado 
do coordenador da Justiça Estadual da entidade, Gervásio Santos, e do 
presidente da Amapi, Leonardo Trigueiro.
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INTERNACIONAL

Atuação da AMB 
pelo mundo

Na atual gestão, a AMB 
conquistou os cargos de 

vice-presidência da União 
Internacional de Magistrados 
e presidência do Grupo Ibero-
Americano, vice-presidência da 
Federação Latino-Americana 

de Magistrados (FLAM) e 
agora a presidência da UIJLP.

Entidade participa de seminário em Dili e Flávia Viana é eleita presidente da União 
Internacional de Juízes de Língua Portuguesa

AMB fi rma protocolos 
internacionais no Timor Leste

Para o presiden-
te da AMB, João 
Ricardo Costa, a 
eleição de uma juíza 
brasileira na UIJLP 
coroa o trabalho da 
diretoria internacio-
nal da associação e 
abre possibilidades 
para a inserção de 
juízes brasileiros no cenário 
internacional, seja para ca-
pacitar outros magistrados 
ou buscar capacitação. 

Palestras
No seminário, Flávia 

Viana proferiu a palestra 
A Justiça e a Comunicação 
Social: Análise das Boas 
Práticas nos Documentos 
Internacionais, em que fa-
lou da complexidade na 
relação entre a imprensa e 
o Judiciário e analisou o re-
latório elaborado pela rede 
europeia de conselhos da 
Justiça traçando um para-
lelo com as leis brasileiras, 
em especial as recomenda-
ções do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).  

Ainda na programação, 
o assessor da presidência 
da AMB, Antônio Silveira 
Neto, participou do painel 
Estado de Direito, Políticas 
Criminais e discorreu sobre 
organizações criminosas e 
os novos conceitos trazidos 
pela Lei 12.850/2013, que 
aponta mecanismos para 
o enfrentamento ao crime 

No mês de julho a 
AMB esteve em Díli, 
Timor Leste, para o 

Seminário Internacional Tri-
bunais no Estado de Direito. 
A associação foi convidada 
pela União Internacional de 
Juízes de Língua Portuguesa 
(UIJLP) e participou ativa-
mente de palestras, painéis 
e discussões que tiveram 
como propósito a defesa e 
o aprofundamento da in-
dependência Judicial e do 
Estado de Direito nos pa-
íses de língua portuguesa.

No seminário, que acon-
teceu dos dias 27 a 29 de 
julho, a AMB fi rmou pro-
tocolos de cooperação com 
juízes de língua portuguesa 
para a capacitação de ma-
gistrados e aprimoramento 
dos sistemas judiciais. Os 
acordos foram assinados 
com associações de Angola, 
Guiné Bissau, Santo Tomé e 
Príncipe, Cabo Verde e Ti-
mor Leste, e as capacitações 
acontecerão por meio da 
Escola Nacional da Magis-
tratura (ENM), da AMB. 

Na oportunidade, a ma-
gistrada paranaense e dire-
tora-adjunta de Relações 
Internacionais da AMB, 
Flávia Viana, foi eleita por 
unanimidade como presi-
dente do conselho executi-
vo da UIJLP. Ela substitui o 
desembargador português 
Nuno Coelho, um dos fun-
dadores da organização. 

organizado no Brasil. Ele 
ainda apresentou os des-
dobramentos da Operação 
Lava Jato e o instituto da 
colaboração premiada.

Já a integrante da Co-
missão de Direitos Hu-
manos da AMB, Sandra 
Silvestre, teve como tema 
Política Criminal e Políti-
cas Sociais. A magistrada 
rondoniense enfocou de 
forma crítica a política de 
encarceramento do Esta-
do brasileiro e as condi-
ções sociais dos presos. 

Nos três dias de visita em 
Timor Leste, os magistrados 
também foram recebidos 
pelo embaixador brasileiro 
no País, Adelmo Garcia, que 

Dalila Goés
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Delegação brasileira junto a juízes de língua portuguesa em 
seminário internacional

reafi rmou a importância da 
participação da AMB no 
seminário internacional. “A 
participação dos juízes nes-
te seminário enseja opor-
tunidades de cooperação 
entre a AMB e os demais ór-
gãos de língua portuguesa”, 
afi rmou o embaixador. 



ENTREVISTA

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

ENTREVISTA

Magistrada mineira é 
a primeira brasileira a 
assumir um cargo no 
Tribunal de Apelações 
das Nações Unidas

Pronta 
para a ONU

Martha Halfeld Schmidt, 46 anos, está pronta para a Organização das 
Nações Unidas (ONU). Preparou-se a vida inteira para isso, mas a 
verdade é que a entidade nunca foi uma meta. Os estudos, estes 

sim, sempre foram prioridade. Com um currículo brilhante (primeiro lugar 
em dois concursos para juíza, além de pós-graduações, mestrado e douto-
rado), a mineira é modesta ao falar de si mesma, tanto que nem acredita 
que esteja no auge da carreira. Eleita em novembro de 2015 para compor 
o Tribunal de Apelação das Nações Unidas, a magistrada tomou posse em 

julho e superou 182 candidatos de 52 países. Dos quatro que assumi-
rão junto com ela, foi a mais votada: 148 disseram sim à Martha. 

Orgulho? “Claro, minhas fi lhas já falam de mim no colégio. Guar-
dam recortes de jornal e entendem que isso é importante não 
só para a mãe, mas para o País”, comemora. O mandato de Mar-
tha terminará em 2023 e até lá ela se revezará entre Juiz de Fora 
(MG), Nova York, Genebra ou qualquer outra cidade que precise 
de seus trabalhos. A carga horária que está por vir não a assusta. 
Para isso ela tem uma fórmula: “ame o que faz”.

Dalila Goés

O currículo da senhora 
é excelente: magistrada, 
professora, vários títulos, 
primeiro lugar em seu 
concurso. Conte-nos um 
pouco da sua trajetória. 

Sou de uma família de 
educadores, com enge-
nheiro, advogada e pro-
fessores que sempre de-
ram muita importância à 
educação dos fi lhos, mes-
mo que isso exigisse sa-
crifícios. Sou formada em 
piano pelo Conservatório 
Estadual de Música de 
Juiz de Fora, e sempre me 
interessei pelo estudo de 
línguas estrangeiras. Sou 

servidora do Judiciário 
desde os 18 anos e fi z con-
curso quando ainda cursa-
va Direito na Universidade 
Federal de Juiz de Fora. 
Formei-me em 1992 e no 
ano seguinte já lecionava 
Direito do Trabalho como 
professora substituta. Essa 
área do Direito sempre me 
interessou porque é um 
ramo ligado à efetividade 
e distribuição de Justiça 
de forma social. Tornei-
-me juíza em 1994, tenho 
cursos de pós-graduação, 
concluí o doutorado na 
França em 2004 e sou 
apaixonada por soluções 
consensuais de confl itos. 

Como surgiu a oportu-
nidade de candidatar-se a 
uma vaga na ONU?

Foi inesperado. Li o 
anúncio três dias antes do 
término das inscrições. A 
seleção envolveu uma fase 
técnica, com três etapas: 
análise de currículo, exem-
plo de julgamento e carta 
de motivação, seguida de 
uma prova escrita e fi nal-
mente entrevista, realizada 
em Haia, na Holanda. Após 
a seleção de mérito, fomos 
reduzidos a uma lista de 
oito candidatos aptos e re-
comendados pelo Conse-
lho de Justiça Interno para 

votação na Assembleia Ge-
ral da ONU. Eram apenas 
quatro vagas. Na eleição, 
fui a candidata mais vota-
da, com 148 votos dos 182 
países-membros votantes. 

Por que a ONU? A se-
nhora acredita que está 
no ápice de carreira?

Esse trabalho veio inespe-
radamente, embora a prepa-
ração tenha ocorrido durante 
toda a minha vida. Quando li 
o anúncio da seleção, senti 
um chamado interno, con-
sultei minha família, fi z a 
inscrição sem compromisso, 
mas com muita esperança. 
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Poucas pessoas sabiam 
da minha candidatura. 

A senhora se lembra o 
que estava fazendo quan-
do recebeu a notícia da 
sua aprovação?

Estava em um intervalo 
de audiências quando rece-
bi o e-mail com a carta de 
recomendação para ser vo-
tada na Assembleia Geral. 
Comentei somente com a 
família. Precisava de tem-
po para assimilar. Já quan-
do aconteceu a votação, 
estava convocada para o 
trabalhar no TRT-MG. En-
tão adiantei todo o serviço 
para acompanhar ao vivo 
no site da ONU. 

Como fi cará sua rotina 
a partir de agora?

As sessões de julgamen-
to em colegiado de três juí-
zes acontecem, via de regra, 
três vezes por ano e duram 
duas semanas. Geralmente 
são em Nova York, Gene-
bra, Nairóbi e, eventual-
mente, outra capital. Há 
muito trabalho à distância 
nos intervalos entre as ses-

sões: são estudos dos ca-
sos, elaboração de votos e 
decisões monocráticas. Re-
ceberei a primeira distribui-
ção no fi nal de agosto e me 
ausentarei regularmente 
para me dedicar à jurisdi-
ção internacional. Mas pre-
tendo continuar a exercer, 
alternadamente, a jurisdi-
ção da 3ª Vara do Trabalho 
de Juiz de Fora ou convoca-
da para atuar no TRT. 

A magistratura é um 
ambiente predominante-
mente masculino. Como 
a senhora vê a chegada de 
uma mulher a um cargo 
tão importante?

Em minha família, as 
mulheres sempre foram 
consideradas iguais aos ho-
mens em termos profi ssio-
nais. Essa cultura de igual-
dade é muito importante 
para mim. Minha experiên-

cia profi ssional e meu cur-
rículo pesaram bastante 
no processo seletivo. No 
início da seleção, éramos 
182 candidatos de 51 pa-
íses. Apenas 65 mulheres. 
Mas só tomamos ciência 
disso ao fi nal, porque todo 
o processo foi confi dencial. 
Penso que minha seleção 
signifi ca muito não apenas 
para as mulheres, mas para 
todo o mundo jurídico e 
para o Brasil. O fato de ser 
mulher signifi ca que somos 
capazes de ocupar postos 
internacionais importantes 
com o mesmo potencial 
que os homens, porque 
temos a mesma capacida-
de intelectual, e tudo isso 
pode ser realizado sem per-
da da feminilidade. 

A senhora é casada e 
tem fi lhos. Como conci-
lia a maternidade e a vida 
profi ssional? 

Não é tarefa fácil. Quan-
do minhas fi lhas nasceram, 
fi quei o máximo de tempo 
possível com elas. Atual-
mente elas têm dez anos, 
e alguma independência. 
Também conto com a ajuda 
de várias pessoas, a quem 
sou imensamente grata, e 
ainda temos a facilidade 
da tecnologia via celular. 
Minhas meninas sentem 
muito orgulho de mim. 
Quando sai alguma notícia, 
querem exibir no colégio. 
Foram à posse em Nova 
York e percebem o quanto 
isso é importante para mim 
e, agora, para o País. 

Quais são os próximos 
desafi os?

A adaptação à nova roti-
na será um grande desafi o. 
A principal língua de tra-
balho será o inglês jurídico, 
que precisarei aperfeiçoar, 
porque realizei as etapas em 
francês. Não há assistência 
de gabinete e o trabalho à 
distância é considerável. Os 
regimes jurídicos aplicáveis 
às várias agências interna-
cionais são distintos, assim 
como o funcionamento da 
corte internacional. O últi-
mo relatório aponta cerca 
de 100% de aumento no 
número de decisões mo-
nocráticas, com tendência 
também de aumento do 
número de julgamentos, 
mas o número de juízes 
permanece o mesmo. Por 
outro lado, a preservação 
da qualidade do sistema é 
importante: efi ciência, inde-
pendência, confi abilidade, 
profi ssionalismo, transpa-
rência e celeridade estão na 
ordem do dia. Gostaria tam-
bém de fomentar a prática 
das soluções consensuais, 
uma das tônicas do sistema 
de Justiça interno, mesmo 
no grau de apelação.

“Penso que minha seleção signifi ca 
muito não apenas para as 

mulheres, mas para todo o mundo 
jurídico e para o Brasil”
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A cartilha Cidadania 
e Justiça na Esco-
la está levando de 

norte a sul do Brasil o con-
tato de estudantes e pro-
fessores com o Judiciário. 
No dia 24 de junho, alunos 
da Escola Municipal Profes-
sora Mauricilia Santana, na 
zona rural de Rio Branco 
(AC), receberam com festa 
a revista em quadrinhos, 
enquanto as crianças da Es-
cola Municipal Temístocles 
Pinheiro Gadelha, de Ma-
naus (AM), conheceram 
todas as lições trazidas no 
material no dia 5 de julho. 
Já em 2 de agosto foi a vez 
dos alunos do 5º e 6º ano 
da Escola de Ensino Funda-
mental La Salle Pão dos Po-
bres, em Porto Alegre (RS), 
saberem um pouco mais 
sobre Justiça e cidadania. 

Os eventos de lança-

Informação de norte a sul: alunos das cidades de Rio Branco, 
Manaus e Porto Alegre se divertiram no lançamento da 

cartilha, que busca abordar temas sérios de forma lúdica
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Manaus

Porto Alegre

mento contaram com mú-
sica, teatro e muita con-
versa para esclarecer todos 
os pontos abordados pela 
cartilha. “Vocês vão apren-
der o que é e o que fazer em 
situações como bullying, 
questão de gênero, violên-
cia doméstica, divisão de 
poderes, o que faz um juiz 
e tudo que envolve o dia a 
dia de vocês e que os tor-
na cidadãos”, sintetizou a 
coordenadora do projeto e 
vice-presidente de Integra-
ção da AMB, Nartir Weber, 
aos estudantes do Acre. A 
magistrada destacou tam-
bém que a revista já alcan-
çou mais de 13 milhões 
de alunos no Brasil todo e 
vem agora em uma versão 
moderna e remodelada. 

O presidente da Asmac 
(Acre), Giordane Dourado, 
trouxe exemplos práticos 

para as crianças. “Este é um 
ano de eleições. Vamos es-
colher prefeito, vereadores. 
E vocês sabem o que eles e 
outras autoridades fazem? 
Nesta revista em quadri-
nhos vocês vão encontrar 
isso e muitas outras infor-
mações sobre os deveres e 
direitos de cada um”.

Em Manaus, o presiden-
te da Amazon, Cássio Bor-
ges dos Santos, destacou a 
possibilidade de exercer a 
cidadania ao conhecer di-
reitos e deveres. “Com es-
ses esclarecimentos, vocês 
vão aprender a olhar para 
o outro com respeito em 
todas as situações. Assim 
teremos uma sociedade 
inclusiva e verdadeiramen-
te democrática”, afi rmou. 

Na capital do Rio Gran-
de do Sul, o lançamento 
contou também com as 

dirigentes da AMB Maria 
Madalena Telesca e Vera 
Lúcia Deboni. O presidente 
da Ajuris, Gilberto Schäfer, 
elogiou a escolha da escola 
La Salle Pão dos Pobres para 
inaugurar a revista na Região 
Sul. “É uma instituição que 
preza pela solidariedade, 
com 120 anos de existência. 
Isso nos identifi ca, porque a 
Ajuris também preza pela 
solidariedade entre os ma-
gistrados e também com a 
sociedade”, afi rmou.

Em todos os estados, 
os eventos tiveram a par-
ticipação de desembarga-
dores, juízes, autoridades 
locais e educadores. Os 
protagonistas da cartilha, 
Brasilzinho e deusa Têmis, 
também fi zeram a alegria 
da criançada. Para mais 
informações, visite o site 
www.amb.com/cje. 

Luciana Salimen

Rio Branco

EDUCAÇÃO
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CURTAS

A indicação do ministro do STJ João Otávio Noronha foi aprovada por unanimidade 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ) e passou, em seguida, 
pelo plenário da Casa, no dia 22 de junho. A sabatina foi acompanhada pelo presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, e magistrados de diversos estados. “Temos confi ança de que o 
ministro fará um excelente trabalho no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Um dos pontos 
que ele abordou foi a importância da valorização do primeiro grau de jurisdição, luta que a 
AMB defende para fortalecer a magistratura e a Justiça de forma geral”, afi rmou.

O 2º Seminário sobre Tortura e Violência no Sistema Prisio-
nal e no Sistema de Cumprimento de Medidas Socioeducativas 
teve a presença do presidente da AMB, João Ricardo Costa. 
Organizado pelo CNJ, em 22 de junho, o objetivo foi fortale-
cer a atuação de juízes na prevenção, identifi cação e combate 
à tortura. João Ricardo destacou o protagonismo da AMB no 
combate à tortura. Em 2009, a associação apresentou ao CNJ 
projeto de criação de comissões de Direitos Humanos nos Tri-
bunais de Justiça para centralizar notícias de casos de tortura. 
Acompanharam a sessão de abertura o vice-presidente de Di-
reitos Humanos da AMB, Ricardo Barreto, e a diretoria-adjunta 
de Relações Internacionais da AMB, Flávia Viana.

A ministra Laurita 
Vaz, que assumirá a 
presidência do Supe-
rior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), visitou a 
sede da AMB no dia 
4 de agosto. “Fiquei 
muito honrado com 
a visita da ministra. O 
convite para sua pos-

se, entregue em mãos, mostra o prestígio e o protagonismo 
da associação”, disse o presidente João Ricardo Costa, que 
estava acompanhado pelo secretário geral-adjunto da enti-
dade, Alexandre Abreu. A ministra destacou a importância 
da associação no universo do Judiciário brasileiro. Laurita 
foi eleita por aclamação e será a primeira mulher a ocupar a 
presidência do STJ. O ministro Humberto Martins ocupará o 
cargo de vice-presidente, no biênio 2016-2018. A posse está 
marcada para o dia 1º de setembro.

Jo
ão

 S
ilv

ei
ra

 / 
Ag

ên
ci

a 
CN

J

Direitos humanos 

Tortura e Sistema Prisional

Presidente eleita do STJ visita AMB

O seminário O Direito Internacional dos Direitos Humanos 
em face dos Poderes Judiciais Nacionais, promovido pelo 
CNJ, discutiu, em 7 de junho, a garantia dos direitos funda-
mentais. “A nossa entidade trabalha constantemente nessa 
área e a participação nessas discussões reforçam a posição 
em prol dos direitos humanos”, disse o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, na abertura. A atuação da AMB foi cita-
da pelos presidentes do CNJ e do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ricardo Lewandowski, e da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, Roberto Caldas. 

Eleições diretas nos tribunais

Sabatina com João Otávio Noronha 

Representantes da magistratura estiveram na Presidên-
cia da Câmara dos Deputados, em 28 de junho, para falar 
sobre uma das pautas prioritárias da AMB: a PEC 187/2012, 
que prevê eleições diretas nos tribunais. Foram recebidos 
pelo deputado Waldir Maranhão (PP-MA) que, na ocasião, 
ocupava interinamente a Presidência da Casa. “Com as elei-
ções diretas, teremos o fortalecimento da jurisdição de pri-
meiro grau e como consequência vamos prestar um serviço 
mais efi ciente à sociedade”, argumentou João Ricardo Cos-
ta. A entidade buscará uma reunião com o novo presidente 
Rodrigo Maia, para solicitar que a matéria seja pautada o 
quanto antes. 
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AMB ajuíza ADPF sobre cassação de aposentadoria de magistrados

APOSENTADOS

A AMB, Anamatra e 
Ajufe ingressaram com 
ADPF 418 no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) contra 
dispositivos do Estatuto 
dos Servidores Públicos 
(inciso IV, do art. 127 e 
art.134), aplicáveis aos ma-
gistrados, que autorizam a 
cassação da aposentado-
ria, como consequência 
da decisão que decreta a 
perda do cargo. As enti-

Magistrados aposentados 
reforçam participação no 
trabalho da associação 
junto ao Congresso

Atuantes na agenda 
legislativa da AMB

so Nacional, nas pautas de 
interesse da magistratura. 
Confirmamos esse com-
promisso e já faremos a es-
cala para os próximos me-
ses", disse João Ricardo.

Dentre os temas trata-
dos na reunião, com a pre-
sença do advogado Alber-
to Pavie, os magistrados 
aposentados deliberaram 
que a AMB ingresse com 
um mandado de injunção 
coletivo perante o Supre-

A atuação dos magis-
trados aposentados 
na agenda legisla-

tiva da associação foi elo-
giada pelo presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, 
durante a 8ª reunião da Co-
ordenadoria dos Aposen-
tados, ocorrida no dia 8 de 
agosto. “Na última reunião 
(7ª), deliberamos sobre o 
rodízio de aposentados 
semanalmente em Brasília, 
para atuarem no Congres-

mo Tribunal Federal (STF) 
para que o subsídio dos 
ministros da Corte seja rea-
justado. A medida foi refe-
rendada pelo Conselho de 
Representantes da AMB e 
será adotada pela entidade 
em setembro, caso o Proje-
to de Lei da Câmara (PLC) 
27/2016 não seja aprovado 
ainda em agosto no Senado. 

Também foi analisada a 
proposta do juiz aposentado 
Adil Todeschini, da Amatra 

Málcia Afonso

Coordenadoria dos Aposentados realizou sua 8ª reunião, em Brasília, e propôs ajuizamento de ações

IV, de elaboração de um pro-
jeto legislativo infraconstitu-
cional para definir com mais 
clareza o princípio da parida-
de da magistratura. O obje-
tivo é assegurar ao magistra-
do aposentado as mesmas 
parcelas pagas, a qualquer 
título, em caráter permanen-
te, ao magistrado da ativa. A 
proposta foi encaminhada à 
Comissão da Loman da AMB 
para avaliar a viabilidade de 
inclusão no novo Estatuto 
da Magistratura. A sugestão 
também será estudada pelas 
assessorias jurídica e legislati-
va da AMB. 

 "A reunião foi muito 
objetiva, com a presença 
expressiva de magistrados 
que vieram dar sua contri-
buição, com discussão de 
propostas concretas”, re-
conheceu o coordenador 
da Comissão Legislativa da 
AMB, José Carlos Kulzer. 

dades pedem que seja de-
ferido pedido de liminar 
para suspender a eficácia 
dos artigos questionados. 
A ADPF foi distribuída ao 
ministro Teori Zavaski.

Para as entidades, esses 
dispositivos, válidos à época 
da edição da Lei 8.112/90, 
deixaram de ser compatí-
veis com o regime previ-
denciário contributivo e 
solidário que veio a ser ins-

tituído posteriormente pela 
Emenda à Constituição (EC) 
03/1993, bem como pelas 
ECs 20/1998 e 41/2003.

Segundo a ADPF, a cas-
sação da aposentadoria, de-
pois que deixou de ser um 
prêmio e passou a decorrer 
da contribuição efetuada 
pelos servidores (magistra-
dos), configura hipótese 
clara de enriquecimento 
sem causa do ente público, 

além de violar outros prin-
cípios constitucionais. 

As associações lembram 
que assim como o traba-
lhador (CLT) que venha a 
ser demitido por justa cau-
sa não pode perder o direi-
to da aposentadoria para a 
qual já contribuiu, também 
o servidor não pode perder 
o direito da aposentadoria, 
pelo fato de ser decretada a 
perda do cargo.
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AMB ajuíza ADPF sobre cassação de aposentadoria de magistrados

CAMPANHA

Associações regionais, 
imprensa e opinião pública 
ratificam campanha 
#SomosTodosJuízes

Magistratura 
mais próxima do cidadão

tantes da AMB, no dia 29 de 
março deste ano, a campa-
nha conta com a adesão de 
mais de 20 associações filia-
das, que consideram esse di-
álogo uma aproximação do 
juiz com o cidadão.

Além do lançamento na-
cional em Brasília (DF), em 9 
de maio, o movimento já foi 

L ançada há cinco me-
ses, a campanha #So-
mosTodosJuízes tem 

promovido a valorização da 
magistratura por meio do 
esclarecimento à sociedade 
das dificuldades e da relevân-
cia do trabalho dos magistra-
dos. Apresentada e aprovada 
pelo Conselho de Represen-

Maria Paula Letti

“Tomamos decisões cotidianamente: estacionar 
ou não o carro em local proibido, tomar ou não o 

lugar de idosos em transportes públicos, atravessar 
ou não na faixa de pedestres. São atitudes que 
nos fazem evoluir enquanto cidadãos”, Antônio 

Henrique Santos, presidente da Amase.

“Essa iniciativa da AMB amplia a reflexão sobre 
a responsabilidade que todos temos ao decidir, 

desde a perspectiva do juiz até a de todo cidadão”, 
Antônio Alves de Araújo, presidente da ACM.

“Nós somos juízes que mostramos nosso papel 
para a sociedade, e essa campanha é para que a 

gente chegue ainda mais perto do cidadão”, Fátima 
Pirauá, presidente da Almagis.

“O grande entrave brasileiro é a história do 
jeitinho. Nós temos que fortalecer uma cultura de 

sociedade honesta para que possamos desenvolver 
o Brasil”, Cássio Borges, presidente da Amazon.

“Abraçamos essa campanha porque traz a ideia de 
que todas decisões cotidianas têm que ser pautadas 
pela ética e pela correção. É uma campanha voltada 

para a valorização da magistratura”, Cleofas 
Coelho, presidente da Amarn.

“Eventos como esse lançamento são importantes 
para discutirmos novas ideias”, Freddy Pitta Lima, 

presidente da Amab.

difundido oficialmente a 
magistrados de seis esta-
dos. A cidade de Salvador 
(BA) foi a primeira a rece-
ber a ação, que ocorreu 
durante a abertura do 1º 
Encontro Baiano de Ma-
gistrados. Em seguida, foi 
a vez do lançamento em 
Maceió (AL), que ocorreu 

Números
A cobertura da campanha 

por parte de diversos veículos 
de comunicação do Brasil foi 
intensa, destacando a impor-
tância de uma entidade de 
classe se posicionar em um 
momento de crise política e 
econômica pelo qual passa o 
Brasil. Até o fechamento desta 
edição, foram 85 publicações 
na imprensa. Os resultados 
são igualmente expressivos 
entre o público que interage 
nas redes sociais da AMB. 
Mais de 100 posts da campa-
nha obtiveram cerca de 10 mil 
curtidas e 4,3 mil compartilha-
mentos. Os nove vídeos publi-
cados até agora somam quase 
66 mil visualizações.

Apoio
A campanha tem o apoio 

institucional da Associação 
Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Abert), do 
Instituto Innovare e das em-
presas de comunicação Grupo 
Globo, Grupo Bandeirantes, 
Record, Congresso em Foco e 
Agência RádioWeb. Conheça 
mais sobre a campanha em 
http://www.amb.com.br/so-
mostodosjuizes

no Fórum da Capital e depois 
durante a cerimônia de aber-
tura da 39ª edição do Fórum 
Nacional de Juizados Espe-
ciais (Fonaje), no início de ju-
nho. Fortaleza (CE), Aracaju 
(SE), Manaus (AM) e Natal 
(RN) foram as outras capitais 
que já receberam a campanha 
em eventos locais.
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Apoio ao projeto de agregação de
comarcas no Piauí

Incentivo ao acesso à Justiça do Ceará

Secretária de Promoção da Igualdade 
Racial visita a Amab

Posse no Conselho no Desenvolvimento 
Econômico e Social do DF

Amapi

A Amapi 
realizou assem-
bleia geral ex-
traordinária, no 
dia 9 de julho, 
com o objetivo 
de analisar o 
projeto do Tri-
bunal de Justiça 
do Piauí (TJPI) que visa à agregação de comarcas do Es-
tado, conforme determinação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O projeto de agregação de comarcas do 
TJPI analisa a movimentação processual do triênio 2013, 
2014 e 2015. Nesse período, obteve-se a média de 835 
processos por comarca no Piauí. Dessa forma, o Tribu-
nal pretende agregar aquelas comarcas com distribuição 
processual inferior a 50% da média de casos novos por 
magistrado no último triênio, ou seja, menos de 417 pro-
cessos. Ainda durante a assembleia, foi aprovado que a 
Amapi apresentará projeto ao TJPI buscando aumentar 
o número de juízes nas Varas Criminais.

Estimando valorizar o trabalho do juiz de Direito no 
Ceará, assim como dialogar com a população sobre os 
aspectos do Judiciário, a ACM vem desenvolvendo, des-
de o mês de maio, a campanha “O juiz é por você, cida-
dão”. A iniciativa, que também busca empoderar o cida-
dão acerca do acesso à Justiça e juntar forças em busca 
de melhorias nos serviços, foi apresentada, no dia 26 de 
julho, pelo presidente da ACM, juiz Antônio Araújo, du-
rante visita ao Sistema Verdes Mares. O magistrado foi 
recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Sis-
tema Verdes Mares, Paulo Cesar Studart Norões Coelho.

A nova secretária especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial do Ministério da Justiça e Cidadania, de-
sembargadora Luislinda Valois, visitou a sede da Amab no 
dia 20 de junho, onde se reuniu com o presidente Freddy 
Pitta Lima. Ela discutiu a possibilidade de parcerias com a 
entidade, visando combater a intolerância religiosa e racial, 
a violência contra a mulher negra e reduzir os homicídios 
de jovens negros nas periferias brasileiras. A secretária falou 
sobre a necessidade de dar celeridade aos julgamentos nos 
processos de mulheres encarceradas. Com a Amab, a pro-
posta visa celebrar convênio para diagnóstico e mapeamen-
to, prática e pesquisas voltadas aos presídios femininos. 

*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações fi liadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.

A busca conjunta de soluções para o fortalecimento 
econômico e social de Brasília ganhou reforço no dia 13 de 
julho. Foram empossados os novos membros do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Fede-
ral. A Amagis-DF é uma das novas integrantes do Conselho 
para o biênio 2017/2018, sendo representada pelo presiden-
te, o desembargador Sebastião Coelho da Silva. O grupo é 
formado por 47 conselheiros da sociedade civil - empresá-
rios e representantes de trabalhadores e de instituições de 
ensino e pesquisa - e 22 do governo. A cerimônia movimen-
tou o auditório do Memorial Juscelino Kubitschek.

Amagis-DF

Amab

ACM
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ASSOCIAÇÕES

Inscrições abertas para o 
Congresso de Pensionistas

o direito ao voto nas as-
sociações. Também é im-
portante que os partici-
pantes tragam sugestões e 
pedidos de apoio”, reforça 
a diretora de pensionistas 
da AMB, Eneida Barbosa.

Na programação do XI 
Congresso estão previstas 
cinco palestras e quatro 
jantares, além de passeios 
culturais com visitas ao 

A AMB e a Associa-
ção dos Juízes do 
Rio Grande do Sul 

(Ajuris) promoverão, entre 
os dias 12 e 17 de setembro, 
o XI Congresso Nacional de 
Pensionistas da Magistra-
tura, em Bento Gonçalves 
(RS). O encontro contará 
com a presença do presi-
dente da AMB, João Ricardo 
Costa, de outras associações 
e também de magistrados 
aposentados e da ativa. Na 
oportunidade, será lida a 
Carta das Pensionistas, com 
as reivindicações e o resulta-
do do encontro que acon-
teceu no ano passado em 
Belo Horizonte (MG).

 “O Congresso é re-
levante, pois levamos 
nossas demandas como 

Dalila Góes

A Vida, o Direito e 
Algumas Ideias 
para o Brasil 
Autores: Ministro Luís 
Roberto Barroso
Editora: Migalhas

Em “A Vida, o Direito e Algumas 
Ideias para o Brasil", o autor 
reúne seus discursos como para-
ninfo de turmas de graduação ao 
longo dos anos e revela, ainda, 
textos-base de suas conferências 
feitas nos últimos anos no Brasil 
e em universidades ao redor do 
mundo. Segundo Barroso, são 
páginas de sentimento da sua 
vida em sala de aula e textos que 
procuram fazer diagnósticos de 
problemas renitentes, além de 
apresentar propostas em diver-
sas áreas, que contribuam para 
nos tirar de um patamar interme-
diário como país. 

O Poder Judiciário 
Brasileiro a partir da 
Independência 
Autor: Ovídio Rocha 
Barros Sandoval
Editora: Migalhas

A obra percorre os conceitos 
que envolvem o Poder Judiciário 
da Independência até a vigente 
Constituição Federal de 1988, 
consagrando os princípios ge-
rais do Direito. Ao fi nal do livro, 
um capítulo dedicado ao juiz, 
que na concepção do autor é o 
personagem principal a realizar 
o Direito e sua aplicação dentro 
da missão constitucional do Po-
der Judiciário.

Grandes Juristas
Brasileiros 
Autores: Almir Gasquez 
Rufi no e Jaques de 
Camargo Penteado 
Editora: Martins Fontes

Organizado por meio de relatos 
da vida e obra de grandes juris-
tas brasileiros, o livro aborda as 
particularidades e importância 
desses juristas desde o Império. 
Suas ideias e feitos de indiscutí-
vel relevância na história do Di-
reito são lembradas e desvenda-
das, em cada página, aos olhos 
dos tempos atuais, despertando 
entusiasmos e vocações. Em dois 
volumes, o “Grandes Juristas 
Brasileiros” preserva a importân-
cia e memória de grandes culto-
res do Direito no Brasil. 

LIVROS
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Flávia Pessoa, presidente da 
Amatra XX, defende a união 

da magistratura

Grand
Brasileiros 
Autores: Almir Gasquez 
Rufi no e Jaques de 
Camargo Penteado 
Editora: Martins Fontes

A Vida, o Direito e 
Algumas Ideias 
para o Brasil 
Autores: Ministro Luís 
Roberto Barroso
Editora: Migalhas

O Poder Judiciário 
Brasileiro a partir da 
Independência 
Autor: Ovídio Rocha 
Barros Sandoval
Editora: Migalhas

Vale dos Vinhedos, Cami-
nho das Pedras, vinícolas e 
cidades próximas à região, 
como Carlos Barbosa, Ga-
ribaldi, Farroupilha e Caixas 
do Sul.  A inscrição para o 
evento é de R$ 350,00. Os 
interessados devem entrar 
em contato com Renata 
Barbiani na agência de tu-
rismo 24 horas, no telefone 
(51) 3516-0098 / 3508-9722.

Após mais de dez anos 
longe da instituição, a Asso-
ciação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho da 20ª 
Região (Amatra XX), com 
sede em Aracaju, refi liou-se 
à AMB. A entidade enten-
deu que era necessário o 
fortalecimento das institui-
ções associativas neste mo-
mento de ofensas às prerro-
gativas da magistratura. 

A presidente da Ama-
tra XX, Flávia Pessoa, com-
preende como aspecto 
positivo para a refi liação à 
AMB, a reunião de esfor-
ços e concentração de um 
discurso coeso que seja ca-
paz de reunir a magistra-
tura em torno de objetivos 
comuns. “Ressalte-se que 

Amatra XX retorna à AMB
a Amatra XX entende que 
a independência e valori-
zação da carreira passam 
pela organização e forta-
lecimento das estruturas 
associativas, que, por sua 
vez, precisam lutar diu-
turnamente pela indepen-
dência do Poder Judiciá-
rio”, destaca a presidente.  

AMB
A atual gestão da AMB 

tem conseguido recuperar 
a adesão de associações 
que estavam afastadas. 
Após 14 anos desfi liada, 
a Amatra XI também vol-
tou a associar-se.

Para o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, 
a refi liação das entidades 

representa o trabalho con-
sistente da diretoria em 
conjunto com as entidades 
nacionais da magistratura. 
“Nossa atuação tem sido fo-
cada na união e defesa fi rme 
das nossas prerrogativas. E a 
confi ança das entidades em 
retornarem à AMB é fruto 
desse trabalho”. 
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A paixão pelo fute-
bol se perde no 
tempo para os dois 

personagens da seção de 
Esportes desta edição do 
AMB Informa. “Tudo co-
meçou bem cedo, é minha 
recordação mais antiga”, 
diz o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
Marco Aurélio Bellizze. “A 
paixão existe desde de que 
eu me lembro por gente”, 
conta o juiz do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR) 
Ivo Faccenda. 

Marco Aurélio Bellizze 
O carioca Bellizze, 52 

anos, bate bola com os 
filhos, amigos e em cam-
peonatos da AMB. É de lei 
ir aos estádios prestigiar a 
Seleção Brasileira e o Flu-
minense, seu “time do co-
ração”. Nessas andanças, 
já encontrou quem menos 
esperava. “Em uma final da 
Libertadores da América, 
no Maracanã, fui aborda-
do na arquibancada por 
uma pessoa que me reco-
nheceu e disse que tinha 
sido condenada por mim 
no passado. Pelo trata-
mento e educação da pes-
soa, acredito que a pena 
cumpriu sua função social, 
felizmente”, confidencia o 
ministro.

Ciclismo, natação e 
musculação também fa-
zem parte do dia a dia 
de Bellizze, que ainda en-
contra espaço para torcer 

Bellizze torce pelo 
Fluminense; Faccenda pelo 
Grêmio. Ambos têm em 
comum o amor pelo futebol 
e pela magistratura

Entre campos 
e tribunais
Málcia Afonso

pelo Real Madri. No rol de 
prêmios, estão os títulos 
de campeão brasileiro e 
bicampeão carioca juvenil 
de futebol de salão. Pela 
Associação de Magistra-
dos do Estado do Rio de 
Janeiro (Amaerj) desta-
cou-se como artilheiro em 
campeonatos regionais e 
em brasileiros promovidos 
pela AMB. 

Ivo Faccenda
Nascido em Sarandi, no 

interior do Rio Grande do 
Sul, e radicado em Curiti-
ba, no Paraná. Faccenda, 
aos 54 anos, fala com or-

gulho: “meu time do cora-
ção é o Grêmio de Porto 
Alegre”. Mas, no passado, 
o Internacional teve pa-
pel de destaque na vida 
do juiz. Quando tinha 15 
anos, jogou nas categorias 
de base do time colorado. 
Já as equipes estrangeiras 
pouco chamam a atenção 
do magistrado, apesar de 
ter simpatia pelo Barcelo-
na, em razão da presença 
de brasileiros.

Faccenda também co-
leciona vitórias. “As pre-
miações mais significativas 
que já recebi foram os tro-
féus de 50, 100 e 150 gols, 

em campeonatos da ma-
gistratura pelo estado do 
Paraná. Espero que Deus 
continue me dando saúde 
e companheiros bons e so-
lidários para me ajudarem 
a receber o troféu de 200 
gols”, ambiciona o juiz.

Para ambos, não res-
ta dúvida. Pelé é o maior 
craque do futebol de to-
dos os tempos. Já dentre 
as principais alegrias que 
esse esporte trouxe em 
suas vidas, os magistrados 
têm o mesmo sentimento: 
o mais importante são os 
grandes amigos conquista-
dos ao longo da jornada. 

Ministro Bellizze coleciona títulos no futebol desde a infância 
e para ele é de lei ir a estádios prestigiar seu time do coração 

Juiz Ivo Faccenda se destaca em 
campeonatos da magistratura 

no Paraná e ambiciona receber o 
troféu de 200 gols
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CULTURA

Dentro e fora dos tribunais

Andréa Pachá Maciel nasceu em 4 de janeiro de 1964, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mãe de dois fi lhos, 
trabalhou como roteirista e produtora de teatro antes de entrar para a carreira da magistratura. Formou-se em 
Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e foi membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
de 2007 a 2009, onde recebeu em 2010, por sua atuação, o diploma Bertha Lutz. Também já foi vice-presidente 
da Comunicação da AMB. Hoje é titular da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJRJ). Escritora assídua, Pachá afi rma que escrever não é um hobby e sim uma necessidade. “Meu 
hobby é cinema, música e um bom papo com amigos em volta da mesa”.

Juíza reuniu em um livro as 
histórias que colheu durante 15 
anos numa vara de Família, e 
agora sua obra será inspiração 
para minissérie de televisão

e da nossa angústia coti-
diana na função de decidir, 
são histórias que interes-
sam a muitas pessoas”. 

 “Um livro sobre afeto e 
humanidade”. A defi nição 
que a autora concede à 
sua obra “A vida não é jus-
ta” traz a sensação de um 
fi lme da vida real: claro e 
instigante, na qual histó-
rias de fi nal infeliz não são 
exclusividade dos contos 
dramáticos. A vida imita a 
arte e a arte imita a vida. E 
a vida não é justa. 

Minissérie
O convite para trans-

formar as histórias em 
série de televisão veio em 
2012. Com o formato de 
minissérie, “A vida não 
é justa” está sendo pro-
duzida pela TV Globo e 
será transmitida aos do-
mingos, no Fantástico. Ao 
todo serão cinco capítulos 
que contarão algumas das 
histórias do livro homô-
nimo. A atriz Glória Pires 

Andréa Pachá admi-
te que sempre teve 
olhar atento aos 

problemas que envolvem 
as contradições humanas. 
Aos 52 anos, a juíza carre-
ga em seu currículo dois 
livros de sua autoria e de-
zenas de artigos publica-
dos. A maioria deles abor-
dando as experiências que 
acumulou como titular de 
uma vara de Família. “A ex-
periência numa vara que 
lida com o fi m do amor é 
extremamente instigante”, 
afi rma Pachá.

Autora dos livros “Se-
gredo de Justiça” e “A vida 
não é justa”, a magistra-
da terá sua segunda obra 
transformada em minis-
série. “Quando escrevi 
o livro, meu desejo era 
transformar em texto as 
histórias que presenciei. 
Não pensei em minissérie 
ou cinema”, diz. “Pessoal-
mente sou extremamente 
feliz porque percebo que 
histórias nascidas do afeto 

protagonizará todos os 
episódios dando vida à 
juíza Andréa. “Cada his-
tória trata de um confl ito, 
especialmente daqueles 
que envolvem disputa de 
guarda, alimentos e fi lia-
ção”, destaca a autora.

Pachá afi rma que to-
das as experiências vividas 
como juíza são de alguma 
forma refl etidas na sua vida 
pessoal. Os 22 anos de ma-

Da redação

gistratura foram, em sua 
maioria, dentro da Vara de 
Família, onde aprendeu que 
“os estudos jurídicos são in-
sufi cientes para lidar com 
os confl itos que decorrem 
do fi m do amor”. Para a 
juíza, “é preciso buscar em 
outros saberes conteúdo 
teórico para o trabalho da 
jurisdição e, especialmente, 
buscar uma formação hu-
mana mais consistente”.

Antes de ser juíza, Andréa Pachá foi roteirista e produtora de teatro.
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A Universidade de Quebec (UQUAM) em Montreal, no Ca-
nadá, promoveu o curso de verão Direito do Consumidor, em 
parceria com a Escola Nacional da Magistratura (ENM), da 
AMB. A capacitação aconteceu no dia 4 de julho e contou com 
a participação de magistrados de diversos países, entre eles 
o secretário-geral da ENM, Eladio Lecey, que presidiu a mesa 
de abertura do evento, ao lado dos conferencistas e professo-
res universitários Thierry Bourgoigne, do Canadá, Cláudia Lima 
Marques, do Brasil, e Gilles Paisant, da França. 

“Iniciei abordando o associativismo como uma das formas 
de dinamismo Judiciário, descrevendo a recente pesquisa da 
AMB sobre os grandes litigantes, com levantamento sobre o 
litígio no Brasil e seus resultados”, afi rmou Eladio. 

Também foram empossados 
como conselheiros os 
desembargadores Fernando 
Chagas e Marga Barth Tessler

Dell’Orto é novo 
conselheiro da Enfam

capacitação cada vez maior 
dos magistrados para o 
atendimento das demandas 
da sociedade brasileira à luz 
da Constituição”, afi rmou.

O presidente do con-
selho e diretor-geral da 
Enfam, ministro Hum-
berto Martins, conduziu, 
logo após a cerimônia, a 

O diretor-presidente 
da Escola Nacional 
da Magistratura 

(ENM), da AMB, Cláudio 
dell’Orto, tomou posse 
como novo conselheiro da 
Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam), du-
rante cerimônia ocorrida 
em 8 de junho, na sede do 
Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF). O mandato tem 
duração de dois anos.

Para o desembargador 
dell'Orto, o Conselho da En-
fam tem papel fundamen-
tal no desenvolvimento do 
sistema nacional de forma-
ção e aperfeiçoamento da 
magistratura brasileira. “É a 
partir das diretrizes traçadas 
pelo Conselho que as esco-
las de magistratura e judi-
ciais atuarão no sentido da 

reunião para apreciação 
de alterações nas normas 
vigentes que disciplinam 
a formação de magistra-
dos em âmbito nacional. 
Os magistrados também 
participaram da inaugu-
ração da Mostra Minis-
tro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, que dá início às 

Da redação
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Curso de verão no Canadá aborda Direito do Consumidor
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comemorações dos dez 
anos da Enfam, que serão 
completados no dia 30 de 
novembro deste ano.

Novos dirigentes
 Os desembargadores 

Fernando Cerqueira Cha-
gas, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janei-
ro (TJRJ), e Marga Barth 
Tessler, do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4) 
também foram empossa-
dos na cerimônia. As vagas 
foram abertas com o tér-
mino dos mandatos do juiz 
Marcelo Piragibe (represen-
tando a ENM/AMB), em 7 
de fevereiro, do desembar-
gador federal Aluisio Men-
des (TRF2) e do desembar-
gador Fernando Antonio 
Maia da Cunha (TJSP), no 
dia 28 de abril.

Magistrados de diversos países participaram do curso que 
teve como foco sensibilizar os líderes para as expectativas e 
necessidades dos consumidores de mercados contemporâneos

A ENM selecionou os magistrados Clarissa Menezes (TJDFT), Felipe Forte (TJPR), Marília de Ávila Sampaio (TJDFT) e Vitor 
Manoel Sabino (TJBA) para participar da formação. Eles foram escolhidos por meio de sorteio. 

Presidente do Conselho e diretor-geral da Enfam, ministro 
Humberto Martins, deu as boas-vindas a Cláudio dell’Orto
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Participantes ratifi cam a Carta da JR do Brasil, elaborada em parceria com o CNJ, 
e escolhem pontos estratégicos para difusão da prática

Escola capacita magistrados
para fomentar a Justiça Restaurativa

O assessor da presidên-
cia e coordenador da Co-
missão Científi ca de Justiça 
Restaurativa da AMB, Leo-
berto Brancher, conta que 
os participantes também 
acertaram uma proposta 
de curto prazo de imple-
mentação. “Vamos tentar 

Expandir a Justiça Restau-
rativa em todo o Brasil. 
Esse foi o compromisso 

dos participantes da segun-
da edição do curso sobre o 
tema promovido pela Esco-
la Nacional da Magistratura 
(ENM), da AMB, ocorrido 
em 21 e 22 de julho, no 
TRE-DF. Ao fi nal da capaci-
tação, os magistrados defi ni-
ram estratégias para difusão 
da JR, como tornar a ENM um 
espaço de fomento para inte-
gração das lideranças forma-
doras em Justiça Restaurati-
va, buscando a construção 
de uma proposta pedagógica 
compartilhada em conjunto 
com o CNJ e a Enfam.

trazer a professora ameri-
cana Kay Pranis (formado-
ra nos métodos circulares), 
para que ela possa fazer 
uma formação de instruto-
res com a maior brevidade 
possível, a fi m de atender 
a demanda que os estados 
estão apresentando”.

Verônica Macedo
Málcia Afonso

Os juízes ainda ratifi-
caram a  Carta da Justiça 
Restaurativa do Brasil, 
elaborada em 2015, e es-
colheram pontos estra-
tégicos a serem enfatiza-
dos, destacando um de 
cada dos quatro eixos do 
documento.

Teoria e segurança na internet valorizadas

Magistrados participam de curso sobre novas famílias 

A ENM promoveu o curso de Direito Processual Eletrônico, em 9 e 10 de junho. A 
capacitação abordou: Assinatura e Documento Eletrônico e  Inteligência Artifi cial, Al-
terações Introduzidas no Código de Processo Civil, além de outros temas. A novidade 
do cronograma fi cou por conta do tema Modelos de Confi ança para Segurança em 
Informática. A capacitação, que já existe há cinco anos, contou com a coordenação 
do desembargador Pepe Chaves (TRT-MG). “O objetivo foi promover a racionalidade 
jurídica que envolve o processo eletrônico", explicou.

A capital de Mato Grosso, Cuiabá, recebeu o curso “As Novas Famílias: Di-
reito, Ética e Psicanálise”, nos dias 16 e 17 de junho. Promovida pela ENM, em 
parceria com a Escola da Magistratura Mato-Grossense (Emam), a capacitação 
recebeu especialistas em Direito e psicanalistas, além de mediadores. A coorde-
nação foi da juíza do TJRJ Andréa Pachá. O curso teve enfoque na atualização de 
temas como guarda compartilhada e alienação parental. “De todas as áreas do 
Direito, talvez o Direito de Família tenha sido o que sofreu mais transformações 
nos últimos tempos”, alertou a magistrada.
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“Não podemos ignorar a internet”, ressaltou o 
coordenador Pepe Chaves

Capacitação contou com palestras de juízes, 
psicanalistas e advogados 

Magistrados participam do segundo curso da ENM/AMB sobre Justiça Restaurativa
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Tratados Internacionais

Dalila Góes

Mais uma ótima oportunidade para 
os juízes de todo o País. Nos dias 27 
e 28 de outubro a Escola Nacional 

da Magistratura, da AMB, receberá o curso 
Tratados Internacionais. Elaborado em parce-
ria com o Instituto Rio Branco, a capacitação 
acontecerá na sede da AMB, em Brasília. A as-
sessora especial da ENM e coordenadora do 
curso, Mônica De Lucca, explica que o obje-
tivo é estimular o uso, pelos juízes de Direito, 
dos Tratados Internacionais ratifi cados pelo 
Brasil como premissa decisória e elemento 
de fundamentação da atividade jurisdicio-
nal. São oferecidas 50 vagas para magistrados 
associados à entidade, e as despesas de des-
locamento e hospedagem fi carão a cargo do 
participante ou dos respectivos tribunais, es-
colas ou associações. As inscrições terminam 
no dia 27 de setembro.

Quem pode participar do curso de 
Tratados Internacionais?

Todos os magistrados associados à AMB 
que tiverem interesse no tema poderão 
participar. É necessário fazer a inscrição 
pelo site da Escola com a antecedência in-
dicada no Guia de Cursos da ENM. 

Qual o conteúdo abordado?

Pretende-se que este primeiro curso 
tenha um caráter geral e introdutório ao 
estudo da temática proposta. Tal inicia-
ção pressupõe a delimitação conceitual, 
a abordagem das razões dos pactos in-
ternacionais e as consequências de sua 
inobservância, o processo e procedimen-
to para a construção de um pacto e sua 

FIQUE 
ATENTO

Infância e 
Juventude 
 
O Encontro Nacional de 
Magistrados da Infância 
e Juventude tem como 
objetivo manter um 
espaço de atualização, 
debate e troca de 
experiências, relativas à 
jurisdição desses temas 
e desafi os institucionais 
e normativos. Para 
enriquecer o diálogo, 
a ENM fi rmará 
parcerias com o 
Fonajuv, o Colégio 
de Coordenadores 
das Coordenadorias 
Estaduais e a 
Abraminj. O evento 
acontecerá nos dias 8 
e 9 de setembro em 
Florianópolis (SC).

Audiência de 
Custódia

Habilitar o magistrado 
para a realização de 
audiências de custódia 
com adequada estrutura 
organizacional e 
procedimental é 
um dos objetivos 
da capacitação. 
Nas aulas serão 
abordadas técnicas de 
intervenções positivas 
sobre a pessoa presa, 
coibindo eventuais 
violações da dignidade 
humana. A formação 
será dos dias 28 a 30 
de setembro na sede 
da AMB, em Brasília. O 
curso está credenciado 
pela Enfam.

Assessora especial Mônica De Lucca explica sobre a capacitação
que acontecerá em outubro 

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

Informa

inserção no sistema normativo, além de 
uma panorâmica sobre os organismos in-
ternacionais e suas atribuições. 

O que significa a parceria da ENM 
com o Instituto Rio Branco?

A ENM busca parcerias com outras 
instituições visando a permitir o contato 
com o objeto de estudo sob a ótica in-
tersetorial. O Instituto Rio Branco é reco-
nhecidamente uma escola de excelência 
e é uma honra para nós podermos com-
partilhar esforços com uma instituição 
tão destacada neste curso pioneiro sobre 
Tratados Internacionais. Essa capacitação 
pode despertar no juiz brasileiro uma 
cognição diferenciada à luz da herme-
nêutica internacional. 


