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Destaques do período fi caram por conta do Seminário sobre o novo Código de 
Processo Civil e da realização do curso Direito do Consumidor. Confi ra! 

Três chapas na disputa

Gestão da transparência
Diretoria comemora 67 anos da AMB com lan-
çamento do Relatório da Secretaria de Direitos e 
Prerrogativas. O evento contou com a presença de 
conselheiros do CNJ, presidentes de associações 
e magistrados, que elogiaram a transparência nas 
ações da entidade.

Está se aproximando a data para as próximas eleições da AMB. Em novembro, fi liados à entidade deverão escolher quem 
comandará a associação para o triênio 2017/2019. Três chapas concorrem ao pleito: a Chapa 1 “AMB Forte, Independente 
e Representativa”, encabeçada pelo juiz Jayme de Oliveira; a Chapa 2 “Magistratura Independente”, conduzida pelo juiz 
Michel Curi; e a Chapa 3 “AMB de Magistrado para Magistrado”, liderada pelo juiz Gervásio Santos. Confi ra as propostas 
de cada candidato e faça sua escolha.
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Luta pelas carreiras
Liderados pela Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), juízes e membros do MP compareceram a mais 
uma mobilização para protestar contra as retaliações que afetam 
as prerrogativas de instituições fundamentais ao País, atingindo a 
autonomia funcional e criminalizando suas atividades. 
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Informa

Estamos prestes ao início do processo eleitoral da AMB 
para a escolha dos novos Conselhos Executivo e Fiscal 
da entidade. O período da votação ocorrerá de 5 a 11 de 

novembro, sendo possível votar pela internet, por carta ou 
pessoalmente em cédula de papel. 

Sob a coordenação do desembargador Roberval Beli-
nati, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT), que pela quarta vez preside a Comissão Eleitoral da 
AMB, e com a participação da ministra do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) Delaíde Alves Miranda Arantes e dos co-
legas Rubens de Oliveira (TJMT), José Marcelon Luiz e Silva 
(TJPE) e  Nelo Ricardo Presser (TJRS), ressalto a importância 
dos associados votarem, pois quanto maior for a participação 
nas eleições, maior será a representatividade da diretoria elei-
ta que governará a entidade pelos próximos três anos. 

Espero que a próxima gestão da AMB continue a nossa 
luta em defesa das prerrogativas da categoria. Em dois meses, 
a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas), coordenada pela AMB, realizou o segundo ato em 
prol da valorização das carreiras e contra propostas legislati-
vas que representam retaliação ao Judiciário e ao Ministério 
Público. A manifestação aconteceu no dia 5 de outubro, no 
plenário 2 da Câmara dos Deputados. Um dia antes, diversas 
associações regionais atenderam ao chamado da AMB, pro-
movendo em seus estados mobilizações em defesa do Poder 
Judiciário e do MP.

Nesta edição, você confere a nossa atuação referente à 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 62/2015, que pre-
tende vedar a vinculação remuneratória automática entre 
subsídios de agentes públicos. Estamos trabalhando para que 
o novo relator a ser designado encampe a emenda já apresen-
tada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que decli-
nou da relatoria da PEC 62. 

Outra ação importante foi o lançamento do nosso Rela-
tório da Secretaria de Direitos e Prerrogativas no dia 20 de 
setembro. Com 66 páginas, divulgamos o trabalho da AMB 
nas sessões e processos no STF, CNJ, STJ, Tribunais Federais e 
outros. Nesse mesmo dia, comemoramos o aniversário de 67 
anos da AMB com a inauguração do último painel fotográfi -
co da linha do tempo da atual diretoria, constando os princi-
pais registros do trabalho da gestão até setembro deste ano. 

Por fi m, convido os magistrados para participarem do VI 
Encontro Nacional de Juízes Estaduais (Enaje) que será reali-
zado entre os dias 3 e 5 de novembro com a temática “Ética, 
independência e valorização da Magistratura”. O evento con-
tará com a participação de grandes nomes do Direito. 

Boa leitura!

João Ricardo Costa
Presidente da AMB

É hora de votar

www.fl ickr.com/magistradosbrasileiros
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LEGISLATIVO

Membros da magistratura e Ministério 
Público se unem em mais uma 
manifestação de protesto contra 
retaliações às carreiras e à corrupção

Atuação firme

o plenário 2 da Câmara. No 
dia anterior, associações re-
gionais realizaram atos em 
diversos estados.

“A magistratura brasi-
leira está em assembleia 
permanente. Estamos mo-
bilizados e este ato é mais 
um passo que estamos 
dando”, disse o presidente 
da AMB, João Ricardo Cos-
ta, que também demons-
trou preocupação com a 
iniciativa do presidente 
do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) de pedir 
ao Congresso a retirada 
de projetos de interesse da 
Justiça do Trabalho. João 
Ricardo foi taxativo ao afi r-
mar que o Judiciário não 
tem como abrir mão de re-

Integrantes da magistra-
tura e do Ministério Pú-
blico (MP) promoveram 

na Câmara dos Deputados 
mais um grande ato em 
defesa da valorização das 
carreiras e contra projetos 
legislativos que visam re-
tirar prerrogativas das ins-
tituições essenciais para o 
País. O evento aconteceu 
no dia 5 de outubro, data 
do aniversário de 28 anos 
da promulgação da Consti-
tuição de 1988. A mobiliza-
ção organizada pela Frente 
Associativa da Magistratu-
ra e do Ministério Público 
(Frentas), coordenada pela 
AMB, contou com juízes, 
promotores, procuradores e 
parlamentares, que lotaram 

cursos. “Não queremos re-
cursos para privilégios. Nós 
queremos recursos para 
cumprir a nossa função. O 
Judiciário não tem como 
abrir mão de recursos. Ele 
precisa deles”, enfatizou.

O presidente da Anama-
tra, Germano Siqueira, con-
siderou o ato do presidente 
do TST inusitado e criticou 
a ação monocrática. Siquei-
ra ainda destacou a gravi-
dade da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
62/2015, que desvincula os 
subsídios dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) da magistratura, e 
da PEC 241, que trata dos 
limites dos gastos públicos 
e poderá inviabilizar o fun-

Verônica Macedo

Instagram: @magistradosbrasileiros 
Facebook: www.facebook.com/magistradosbrasileiros

Votação do projeto de recomposição do subsídio é novamente adiada
A apreciação do projeto que reajusta o subsídio dos ministros do STF no 
Senado fi cou para depois das eleições municipais. No dia 13 de setembro, 
último dia antes do recesso branco no Congresso Nacional, integrantes da 
Frentas, liderada pelo presidente da AMB, João Ricardo Costa, estiveram na 
Casa para reforçar a importância da aprovação do PLC 27/2016. 
Presidentes de associações regionais e dirigentes da AMB foram recebidos 
pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e deixaram clara a insatisfa-

cionamento das Justiças Fe-
deral e do Trabalho. 

Os presidentes das de-
mais instituições que com-
põem a Frentas também 
discursaram em defesa da 
magistratura e do Ministé-
rio Público: Roberto Veloso 
(Ajufe), Norma Cavalcanti 
(Conamp), José Robalinho 
Cavalcanti (ANPR), Ânge-
lo Fabiano Farias da Costa 
(ANPT) e Elísio Teixeira 
Lima Neto (AMPDFT).

Apoio
O evento contou com o 

apoio do coordenador da 
Frente Parlamentar Mista 
pelo Aperfeiçoamento da 
Justiça Brasileira, Valtenir 
Pereira (PMDB-MT), e dos 
deputados Lincoln Porte-
la (PRB-MG) e Alessandro 
Molon (Rede-RJ), que fri-
sou a preocupação com o 
PLS 280/2016 sobre a Lei de 
Abuso de Autoridade. “O 
que está por trás disso não 
é uma reação legítima a 
eventuais excessos que po-
dem ocorrer em quaisquer 
instituições. O que move 
essa reação são os acertos. 
É exatamente o cumpri-
mento do dever pelo Mi-
nistério Público e pela ma-
gistratura”, afi rmou.

ção da categoria com os reiterados adiamentos na votação da matéria e a 
quebra do compromisso do governo.
Renan disse que irá propor ao presidente da República, Michel Temer, a 
realização de uma reunião com as lideranças dos partidos políticos e das 
associações para discutir uma solução para o impasse. Os magistrados ain-
da lembraram ao senador que está pendente de votação pelo plenário da 
Casa a PEC 63/2013, que institui o Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

João Ricardo Costa destacou a importância da luta das instituições 
contra qualquer iniciativa que queira reduzir estrutura, recursos ou 

atribuições do sistema de Justiça brasileiro
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Proposta que trata da desvinculação remuneratória 
automática dos subsídios no Poder Público volta a ser 

pautada na CCJ do Senado

PEC 62 
em debate

e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
que declinou da relatoria da PEC 62. 
“Com a saída do senador Randolfe 
da relatoria da PEC é preciso retomar 
o trabalho de convencimento dos 
senadores para que o novo relator 
a ser designado encampe a emenda 
já apresentada pelo Randolfe”, disse 
José Carlos Kulzer, coordenador da 
Comissão Legislativa da AMB e pre-
sidente da Amatra 12.

Leonardo Trigueiro, integrante da 
Comissão Legislativa da AMB e pre-
sidente da Amapi, alertou que toda 
a magistratura deve estar mobilizada 
para que seja aprovada pela CCJ do 
Senado a proposta apresentada pelo 
senador Randolfe Rodrigues. “Na hi-
pótese de ser aprovada a PEC com a 
redação original, da senadora Gleisi, 
futuras recomposições do subsídio 
dos ministros do STF não serão mais 
estendidas automaticamente aos ju-
ízes federais, do trabalho, militares e 
estaduais. Já a proposta do senador 
Randolfe, construída a partir de mui-
to debate, contempla o caráter na-
cional da magistratura, uma vez que 
o subsídio dos demais magistrados 
serão fi xados ‘mediante ato norma-
tivo do respectivo órgão, em nível 
federal e estadual’”, esclareceu. 

Desde o início da tramitação da 
PEC 62, em 2015, a AMB trabalha 
pela rejeição da matéria ou de um 
texto que exclua os magistrados de 
seu alcance.

Depois de quase um ano para-
da no Senado Federal, retor-
nou à pauta de discussão da 

Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Casa a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 62/2015, de au-
toria da senadora Gleisi Hoff mann 
(PT-PR), que pretende vedar a vin-
culação remuneratória automática 
entre subsídios de agentes públicos. 
Em setembro, a matéria passou a ser 
defendida pelo presidente do Sena-
do, Renan Calheiros, e alguns líderes 
partidários que alegaram a necessi-
dade de se votar primeiro a PEC 62 
antes do Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 27/2016, que dispõe sobre o 
subsídio dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“A PEC 62 voltou a ser um dos as-
suntos em foco no Senado, tendo em 
vista o chamado efeito cascata que 
seria gerado com a aprovação do pro-
jeto de recomposição do subsídio da 
magistratura. Esse é o argumento que 
vem sendo utilizado para retomar a 
discussão dessa PEC na CCJ”, explicou 
o presidente da AMB, João Ricardo 
Costa, que esteve no Senado no dia 
20 de setembro, juntamente com 
outros dirigentes da entidade e presi-
dentes de associações fi liadas. 

O grupo conversou sobre o fu-
turo da proposta com os senadores 
Paulo Bauer (PSDB-SC), Lasier Mar-
tins (PDT-RS), Wellington Fagundes 
(PR-MT), José Maranhão (PMDB-PB) 

Verônica Macedo

Dirigentes da AMB e de 
associações fi liadas conversaram 
com diversos senadores em 
defesa do parecer apresentado 
pelo senador Randolfe Rodrigues
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Lasier Martins (PDT-RS)

Paulo Bauer (PSDB-SC)

Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

José Maranhão (PMDB-PB)

Wellington Fagundes (PR-MT)
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MAGISTRATURA

AMB 
completa

Carvalho, Valdeíse Bastos, 
Wilson Corrêa, Álvaro Kalix 
e Carlos Márcio Queiroz. 

Em seguida, Hadja 
Rayanne fez uma breve 
apresentação do conteúdo 
do relatório. “Esse docu-
mento tem o objetivo de 
prestar contas. Nenhum 
caso fi cou sem atenção. 
Buscamos a melhor forma 
de atender o associado e 
chegamos a quase três cen-
tenas de processos”, disse.

No relatório constam o 
trabalho da AMB nas ses-
sões e processos no STF, 
CNJ, STJ, Tribunais Fede-
rais e outros. Até a data de 
fechamento do documen-
to, a associação atuou em 
246 processos. A soleni-
dade foi encerrada com o 
descerramento do último 
painel fotográfi co da linha 
do tempo da atual direto-
ria da AMB, cujo mandato 
será encerrado em dezem-
bro deste ano.

A mais antiga e repre-
sentativa associação 
nacional de magis-

trados completou 67 anos. 
O aniversário da AMB foi 
comemorado no dia 20 de 
setembro, na sede da en-
tidade em Brasília, com o 
lançamento do Relatório 
da Secretaria de Direitos e 
Prerrogativas e com o úl-
timo painel fotográfi co da 
linha do tempo da atual di-
retoria, constando os princi-
pais registros do trabalho da 
gestão até setembro deste 
ano. O evento contou com 
a presença de conselheiros 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), presidentes de 
associações e magistrados.

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, disse que 
o trabalho da entidade conti-
nua intenso, apesar da atual 
gestão estar em sua reta fi nal, 
com um processo sucessório 
desencadeado. “Ainda esta-
mos na mesma velocidade 
que entramos, até porque 
a demanda hoje gerada por 
essa crise pela qual passa o 
País vem atingindo a magis-
tratura”, destacou.

Durante a solenidade, 
João Ricardo elogiou o tra-
balho da juíza Hadja Rayan-
ne de Alencar à frente da 
Secretaria de Prerrogativas 
da AMB e de toda a equipe, 
composta ainda pelos ma-
gistrados Antonio Pimen-
ta, Giordane Dourado, José 
Airton de Sousa, Rubem 

Verônica Macedo

Autoridades reconhecem 
trabalho atuante da AMB

Aniversário é comemorado com lançamento do Relatório de Prerrogativas e último painel 
fotográfi co da atual gestão, destacando trabalho em defesa dos magistrados

Norma Cavalcanti, presidente da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp)
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CAPA

O prazo de registro das chapas terminou em 12 de setembro. O período de votação será de 5 
a 11 de novembro, sendo que de 5 a 9 de novembro será pela internet. No dia 5, a partir das 
8h e até o dia 9 com término às 20h (horário de Brasília). 
Já nos dias 10 e 11 de novembro a votação poderá ser por carta ou pessoalmente em cédula 
de papel em urna de lona, das 8h às 18h (horário de Brasília). 
O resultado da eleição (assembleia geral) ocorrerá no dia 11 de novembro. A apuração dos 
votos começará a partir das 18h (horário de Brasília).
 A posse está marcada para 15 de dezembro.

Nesta edição, você confere quem são 
os candidatos e quais suas principais 
propostas de atuação para a AMB 
pelos próximos três anos. Comissão 
eleitoral definiu as regras para o pleito

Eleição é disputada 
por três chapas

Sistema de votação
Os magistrados pre-

sentes na reunião, que foi 
transmitida ao vivo no 
site da AMB, souberam 
em primeira mão sobre a 
implantação do sistema 
de votação pela internet. 
O secretário de Tecnolo-
gia do Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Fe-
deral (TRE-DF), Ricardo 
Negrão, esclareceu que o 
procedimento eletrônico 
está em bom andamento 
e apenas aguardando o 

Em reunião realizada 
no dia 19 de setem-
bro, na sede entidade, 

a Comissão Eleitoral ho-
mologou o registro das três 
candidaturas que concor-
rerão às eleições da AMB 
e fez o sorteio da ordem 
de apresentação das cha-
pas na cédula eleitoral, no 
programa de votação pela 
internet e nos documentos 
de divulgação. Conforme o 
sorteio, ficou definido que 
a Chapa 1 é a “AMB Forte, 
Independente e Represen-
tativa”, liderada pelo juiz 
Jayme Martins de Oliveira 
Neto; a Chapa 2 “Magis-
tratura Independente”, ca-
pitaneada pelo juiz Michel 
Curi e Silva; e a Chapa 3 
“AMB de Magistrado para 
Magistrado”, conduzida 
pelo juiz Gervásio Santos. 

Sob a coordenação do 
presidente da Comissão 
Eleitoral da AMB, desem-
bargador Roberval Belina-
ti, foi deliberado que cada 
chapa terá direito a uma 
página desta publicação 
para divulgar suas propos-
tas (que você pode con-
ferir a seguir) e que cada 
candidato contará com 
um link direcionado ao 
seu site na página da AMB, 
na aba Eleições. “A reunião 
foi realizada em clima de 
harmonia e serenidade, e 
conseguiu resolver as pen-
dências do processo elei-
toral”, explicou. 

prazo para ser instalado. 
Na ocasião, o assessor 
Rafael Dittberner, tam-
bém do TRE-DF, tirou 
dúvidas dos representan-
tes das chapas.

Participaram ainda do 
encontro a ministra do 
Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) Delaíde Alves 
Miranda Arantes; o de-
sembargador do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT) Rubens de Olivei-
ra Santos Filho; os juízes 
do Tribunal de Justiça de 

Carolina Lobo 
Renata Brandão

Comissão Eleitoral da AMB define por meio de sorteio ordem 
das três chapas que concorrem à presidência da entidade
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Fique por dentro

Pernambuco (TJPE) José 
Marcelon Luiz e Silva e 
do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (TJRS) 
Nelo Ricardo Presser; 
além do secretário-geral 
adjunto da AMB, Alexan-
dre Abreu; o candidato 
Jayme de Oliveira, o presi-
dente da Associação dos 
Magistrados do Distrito 
Federal (Amagis-DF), Se-
bastião Coelho, e os juízes 
Mauro Caum, Isabel da 
Silva,  Alexandre Quintas 
e Eduardo Cubas.

Eleições 
da AMB   2016
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ELEIÇÕES*

Jayme de Oliveira conquista o País 
por mudanças na AMB

adesões na mesma propor-
ção da insatisfação com os 
rumos da atual gestão.

Suas propostas recebe-
ram aprovação imediata 
de Magistrados de todas 
regiões do País, dentre eles, 
de forma entusiástica, a de 
eleições diretas para a dire-
ção dos tribunais. “Estamos 
percorrendo o País, levando 
a mensagem de solidarieda-
de e de parceria, garantindo 
que, a partir de janeiro do 
ano que vem, os Magistra-
dos não estarão mais sozi-
nhos, mas terão uma Asso-
ciação aguerrida em favor 
dos interesses e dos direitos 
da classe”, afirmou o candi-
dato a presidente da Chapa 
da AMB FORTE. 

"Lutaremos, de forma 
obstinada, pelo resgate do 
ATS (VTM), para dar dig-

Magistrados de todo o 
País uniram suas vozes e 
apoio por mudanças ur-
gentes na AMB, para o pró-
ximo triênio (2017/2019).  
O candidato a presidente 
da AMB pela Chapa AMB 
FORTE (Nº 1), Jayme de 
Oliveira, tem viajado por 
todo o país e, em todos os 
Estados, o clamor pela re-
novação tem sido unânime, 
com o objetivo de resgatar 
a missão precípua da maior 
Associação de Magistrados 
das três Américas, prio-
rizando a defesa incon-
dicional e destemida dos 
direitos, garantias e prerro-
gativas da Magistratura. 

A Chapa AMB FORTE é 
representativa de todas as 
regiões do País e de todos 
os segmentos da Magis-
tratura, e é integrada por 
lideranças fortes e compro-
metidas com as causas da 
classe. Nas manifestações 
feitas durante a campanha, 
Jayme de Oliveira tem se 
comprometido a fazer uma 
gestão dedicada e vocacio-
nada à defesa da classe e da 
autonomia do Judiciário, 
como tem feito na sua ges-
tão da APAMAGIS. 

Por essa razão, a Chapa 
Nº 1 (AMB FORTE) cresce 
intensamente e conquista 
o País por uma forte e vo-
cacionada AMB. Por onde 
tem viajado e visitado, Jay-
me de Oliveira tem recebi-
do apoio maciço e deixado 
mensagens e posiciona-
mentos firmes em defesa 
da classe, conquistando 

nidade remuneratória e 
isonomia de tratamento 
a todos os Magistrados, 
ativos e aposentados. Lu-
taremos incansavelmente 
na defesa das prerrogativas 
dos Magistrados. Apoia-
mos a proposta de reso-
lução do CNJ que permite 
a permuta de Juízes, entre 
Tribunais estaduais, como 
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Jayme de Oliveira propõe o resgate da defesa incondicional dos Magistrados pela AMB

forma de fortalecer a Ma-
gistratura estadual e valori-
zar os colegas", pontuou o 
candidato a presidente da 
Chapa nº 1. Ao reafirmar 
seu compromisso com os 
aposentados, disse: “Não 
podemos abandonar aque-
les que construíram nossa 
história, conquistas e a Ma-
gistratura que somos hoje”.

*O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva do candidato.

“Faremos intensa interlocução com os três Poderes”
Para alcançar os avan-

ços, Jayme de Oliveira 
investirá fortemente na 
interlocução com os três 
Poderes, em sua capacida-
de de diálogo com os Parla-
mentares, ministros do STF 
e do Executivo Federal. “Va-
mos revigorar as relações 
institucionais da AMB”. 

Paralelamente, a Chapa 
AMB FORTE investirá forte-

mente no fortalecimento da 
Classe, que, hoje, não se sen-
te mais representada pela 
atual gestão. “A gestão atual 
não mais detém a represen-
tatividade que, no passado, 
construiu a trajetória vito-
riosa de 67 anos de nossa 
entidade maior. Queremos 
uma AMB que não se es-
conda, que pense a Magis-
tratura 24 horas por dia”. 

Eleições 
da AMB   2016 Eleições 

da AMB   2016
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ELEIÇÕES*

Como candidato à presidência da AMB, peço a cada associado que reflita 
sobre importante questão. Este pleito não trata apenas da eleição de um 
presidente. Trata-se de Eleição Direta para os Conselhos Executivo e Fiscal. 
São 20 colegas concorrendo em cada chapa. Portanto, posso afirmar que a 
única chapa de real oposição, a CHAPA 2, MAGISTRATURA INDEPENDEN-
TE, opõe-se ao que denomino “fulanização” do pleito. Tal infantilidade em-
pobrece o debate e dá lugar a ataques pessoais de um colega contra outro, 
fenômeno triste que hoje se vê em redes sociais e que não contribui com o 
processo eleitoral, desunindo desnecessariamente a Magistratura.

A Chapa MAGISTRA-
TURA INDEPENDENTE 
nasceu da reunião de Ma-
gistrados que se encon-
tram descontentes com 
os rumos da AMB e resol-
veram agir. Ao perceber-
mos que a Magistratura, 
novamente, só poderia 
optar entre dois grupos 
que estão se revezando 
no comando associativo e 
que, até o momento, mui-
to pouco fizeram em prol 
dos associados, verifica-
mos que algo precisava ser 
feito e registramos nossa 
chapa, apresentando um 

A VERDADEIRA E ÚNICA OPOSIÇÃO 

A INDEPENDÊNCIA DA CHAPA 2 

FULANIZAÇÃO, POLITICAGEM E DESUNIÃO

novo projeto de gestão 
e atuação. Constatamos 
a necessidade de uma 
oposição real, verdadeira, 
haja vista o incontestável 
fato de que estamos en-
frentando nesta eleição a 
chapa da situação e a cha-

A Chapa 2 – MAGIS-
TRATURA INDEPENDEN-
TE – é a terceira via neste 
pleito e se apresenta como 
real e verdadeira oposição. 
E até mesmo por questão 
de honestidade intelectu-
al, deve ficar claro que se 
o associado estiver satis-
feito com a atual gestão – 
avaliação que cabe a cada 
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*O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva do candidato.

pa dissidente da situação. 
Com recursos escassos, 
mas com muita disposi-
ção, a CHAPA 2 tem por 
escopo proporcionar à 
Magistratura uma tercei-
ra via que, em verdade, 
firma-se como inédita op-

ção viável no sentido de 
proporcionar aos associa-
dos uma nova senda pela 
qual deverá trilhar a AMB. 
Temos a missão de confe-
rir absoluta fidelidade na 
representação a serviço 
exclusivo de cada associa-
do. A dignidade e indepen-
dência da Magistratura e 
um novo modelo de ges-
tão participativa voltado 
exclusivamente aos inte-
resses corporativos de nos-
sa classe, livre de compro-
missos ideológicos,  são os 
orientadores de nossas 
propostas e ações.

um  – há a Chapa 1 ou a 
3 como opção, já que a se-
melhança que as aproxima 
representa a  continuida-
de do atual modelo. Lado 
outro, se o colega está in-
satisfeito com os rumos 
que a atual gestão tomou, 
junte-se a nós da oposição 
e vote na Chapa 2.

Eleições 
da AMB   2016 Eleições 

da AMB   2016
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Gervásio quer AMB com  
uma única voz

dependente para expres-
sar sua convicção nas de-
cisões, sem nenhum tipo 
de temor. 

A montagem de uma 
chapa plural foi a opção 
de Gervásio para enfren-
tar esses desafios: a eletiva 
tem representantes de 15 
estados e a diretoria geral 
deve abranger todos os 26 
e o DF. 

“Construímos uma 
chapa verdadeiramente 
representativa do Brasil 
para mostrar que acredita-
mos na união nacional da 
Magistratura sem discri-
minação”, assegura. “A in-
tolerância não pode estar 
em nosso meio. Na nossa 
gestão, todos se sentirão 
representados, terão voz e 
serão defendidos, sem ne-
nhuma distinção”.

A CHAPA 3 apresen-
ta ainda propostas agre-
gadoras nessa busca da 
união nacional – a luta 
pela paridade entre ativos 
e inativos, valorização dos 
aposentados, ampliação 
da secretaria da mulher 
Magistrada, criação da 

A CHAPA 3 – AMB de 
Magistrado para Magis-
trado, liderada pelo Juiz 
maranhense Gervásio San-
tos, tem como objetivo 
maior aprimorar a comu-
nicação com a Magistratu-
ra, a partir da construção 
de uma voz unificada para 
as suas demandas. Utili-
zando toda a experiência 
acumulada em 25 anos 
de Magistratura, 13 deles 
como dirigente e gestor 
associativo, Gervásio pre-
tende marcar sua gestão 
na AMB como o exercício 
da união, priorizando a va-
lorização do Magistrado 
brasileiro e o resgate de 
sua autoestima.

“O conceito da nossa 
chapa – Construindo Uma 
Só Voz – traduz o meio 
pelo qual vamos alcançar 
esse objetivo, buscando a 
unidade através de uma 
gestão colaborativa e com 
foco na defesa das prerro-
gativas dos Magistrados, 
de forma que cada associa-
do se sinta representado e 
recuperemos, assim, o sen-
timento de pertencimento 
a nossa entidade”, resume 
Gervásio.

Para isso, ele conside-
ra fundamental também 
uma iniciativa que valori-
ze e faça valer a voz e as 
demandas dos Magistra-
dos do interior. Além de 
uma atenção permanente 
para garantir que todo e 
qualquer Magistrado se 
sinta livre, autônomo e in-

coordenadoria do Jovem 
Magistrado, construção 
de uma política nacional 
de Segurança para os Ju-
ízes, implantação de um 
programa de interioriza-
ção da AMB.

“Tenho experiência, 
compromisso e preparo, 
farei a melhor gestão que 
a AMB pode ter nesse mo-
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mento de crise do país. 
Iremos superar e transfor-
mar essa crise em oportu-
nidades”, afirma Gervásio 
Santos.

Conheça a íntegra do 
nosso programa:
www.gervasiosantos.com.br        
www.facebook.com/Ger-
vasioSantoss/

Gervásio entrega registro da chapa AMB de Magistrado 
para Magistrado

*O conteúdo desta página é de responsabilidade exclusiva do candidato.

Eleições 
da AMB   2016 Eleições 

da AMB   2016
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ENCONTRO

Destaques na programação científi ca fi cam por 
conta das palestras da presidente do STF, Cármen 
Lúcia, do ministro Ricardo Lewandowski e dos 
juízes Sergio Moro e Gherardo Colombo

Grandes 

19h30, no Centro Cultural 
e de Eventos do Descobri-
mento em Porto Seguro.  

No outro dia, a partir das 
10h, no Centro de Conven-
ções do hotel Eco Resort em 
Arraial d’Ajuda, os juízes Fer-
nando Gajardoni e Salomão 
Viana, professores de Direito 
Processual Civil da Universi-
dade de São Paulo (USP) 
e da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), respecti-
vamente, vão falar sobre os 
“Principais desafi os à Imple-
mentação do Novo CPC”. 
Das 14h às 15h, a professora 
da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie Márcia Tiburi, 
mestre e doutora em Filoso-
fi a, abordará o tema “Ética: 

Porto Seguro e Arraial 
d’Ajuda, na Bahia, vão 
sediar um dos mais 

importantes eventos da 
magistratura brasileira. O VI 
Encontro Nacional de Juí-
zes Estaduais (Enaje) ocor-
rerá entre os dias 3 e 5 de 
novembro com a temática 
“Ética, independência e va-
lorização da Magistratura”.

A programação científi -
ca contará com palestras de 
professores de algumas das 
maiores universidades do 
País, além de grandes no-
mes do Direito. A palestra 
de abertura será feita pelo 
ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), no dia 3, às 

desafi o do pensamento e da 
ação na sociedade contem-
porânea”. Em seguida, o juiz 
e professor de Direito Pro-
cessual Penal Sergio Moro e 
o juiz aposentado da Supre-
ma Corte Italiana Gherardo 
Colombo, que integrou a 
Operação Mãos Limpas, par-
ticiparão do painel que abor-
dará o combate à corrupção 
mesclando a experiência ita-
liana com a brasileira.

No dia 5, às 10h, está 
marcada a palestra “Ativi-
dade e Experiência na Cor-
te de Apelação da ONU”, 
que será proferida pela ju-
íza do Tribunal de Apela-
ção do Sistema de Justiça 
Interna das Nações Unidas 

Renata Brandão 
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Além das palestras, os participantes poderão curtir o show 
de abertura do cantor Diogo Nogueira, um dos maiores nomes 
do samba na atualidade. Quem é fã do artista não pode perder 
a apresentação que contará com os melhores sucessos do re-
pertório como "Porta voz da alegria", "Alma boêmia", "Beijo 
partido" e “Deixa eu te amar”. Atualmente, Diogo Nogueira 
conta com três CDs e dois DVDs, além de dois Discos de Ouro 
e dois DVDs de Platina.

Já o encerramento será consagrado com o show da baiana Ive-
te Sangalo, uma das cantoras mais famosas do Brasil. Com mais 
de 20 anos de carreira, já vendeu mais de  15 milhões de cópias  e 
foi premiada com três Grammys Latino. Entre os principais suces-
sos estão “Não precisa mudar”, “Festa”, “Sorte grande” e “ Se eu 
não te amasse tanto assim”.

Diogo Nogueira e Ivete Sangalo são as atrações artísticas do Enaje

(Unat), Martha Halfeld 
Schmidt. A palestra de en-
cerramento será ministra-
da pela presidente do STF, 
Cármen Lúcia. Em seguida, 
será realizado um debate 
eleitoral entre os três can-
didatos que concorrem à 
presidência da AMB.

Inscrições
As inscrições do VI Ena-

je podem ser feitas no hot-
site do evento -  www.amb.
com.br/enaje.  Até o dia 25 
de outubro os valores são 
R$ 500 para associado e R$ 
250 acompanhante. Para 
inscrições feitas no local 
do evento os valores serão 
de R$ 600 e R$ 300. 
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Magistrados de todo o 
País trocam experiências 
sobre os primeiros cinco 
meses de aplicação do 
novo código

Novo Código 
de Processo Civil  

Realizado entre os dias 
31 de agosto e 2 de 
setembro, o Seminá-

rio Primeiras Avaliações 
sobre o novo Código de 
Processo Civil (CPC) reu-
niu magistrados de todo o 
País, em Brasília. A confe-
rência de abertura proferi-
da pela professora doutora 
Teresa Arruda Alvim teve 
como tema “O novo CPC 
na prática: uma avaliação”.

O evento, coordenado 
pela assessora especial da 
ENM, Mônica de Lucca, 
abordou, entre outros te-
mas, precedentes e os de-
safi os à efi cácia do novo 
CPC. O diretor-presidente, 

Renata Brandão

11Informa

O professor Jean Carlos Dias da Universidade Federal 
do Pará (UFPA) palestrou no curso Repercussões do Novo 
CPC realizado, em agosto, pela ENM, em parceria ESMPA. 
Ele abordou o tema com ênfase na Distribuição de Ônus 
Probatório, Tutelas Provisórias, Atuação dos Advogados, 
Juizados Especiais Cíveis, Ações Coletivas e o Sistema de 
Precedentes Vinculados. A coordenação do curso foi do 
vice-presidente de Assuntos Ambientais da AMB, Adria-
no Seduvim. Ele ressaltou a iniciativa de interiorização da 
ENM na difusão de conteúdo aos colegas do interior do 
Pará com o que há de mais novo e relevante sobre o tema. 

No encontro, o professor Jean Carlos Dias, destacou 
que as mudanças apresentadas pelo novo Código de Pro-
cesso Civil apontam novos paradigmas para solução de 
confl itos. O facilitador, que é doutor em Direitos Funda-
mentais (2006) e Mestre em Instituições Jurídico-Políticas 
(2003) pela UFPA, reforçou que se trata de uma mudança 

Repercussões do Novo CPC
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Curso contou com a presença do presidente da AMB, João Ricardo,
e de diversas autoridades na abertura do evento no TJDFT

Cláudio dell’Orto, disse que 
a construção de um sistema 
de precedentes que alcance 
uma adequada defi nição de 
normas de conduta consti-
tui um desafi o para os apli-
cadores do Código.

“O precedente deve ser 
compreendido como a inter-
pretação da lei a partir de ca-
sos, de originalidades, que ser-
vem como razões vinculantes 
para a solução de outros ca-
sos”, disse o professor doutor 
Daniel Mitidiero, um dos pa-
lestrantes da capacitação.

As palestras e os debates 
do curso estão disponíveis 
no site da ENM, na aba Ins-
titucional, Multimídia.  

substancial, na qual a legislação processual civil passa a 
atuar como fonte supletiva e subsidiária de importantes 
matérias, como Processo do Trabalho, Processo Adminis-
trativo, Processo Penal e Processo Eleitoral. 
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Relações de consumo no Brasil FIQUE 
ATENTO

Gestão 
Orçamentária 
 
Estão abertas até 
1º de novembro as 
inscrições para a 
segunda turma do curso 
Gestão Orçamentária 
– Módulo Avançado. 
As aulas acontecerão 
em Brasília na sede 
da Escola Nacional da 
Magistratura (ENM), 
da AMB, e tem como 
foco a capacitação do 
associado na aplicação 
de normas jurídicas e 
regras fi nanceiras para a 
adequada elaboração e 
execução de orçamentos 
públicos. A formação 
será nos dias 5 e 6 de 
dezembro e abordará, 
entre outros temas, 
as Resoluções 194 
e 195 do Conselho 
Nacional de Justiça 
(CNJ). Estão disponíveis 
30 vagas. Despesas 
de deslocamento e 
hospedagem são a 
cargo dos participantes 
ou dos respectivos 
tribunais, escolas ou 
associações.

Jurisdição e 
Psicanálise

Para debater o 
exercício da atividade 
jurisdicional sob a 
infl exão da psicanálise, 
a ENM, da AMB, em 
parceria com o Núcleo 
de Psicanálise da 
Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), 
promoverá este curso. 
A capacitação ocorrerá 
de 23 a 25 novembro, 
em Florianópolis (SC). As 
vagas são limitadas e as 
inscrições estão abertas 
até o dia 23 de outubro.

Juízes paraenses participam de capacitação para aplicação das 
normas do Código de Defesa do Consumidor

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

Informa

Representantes do Poder Judiciário reuni-
ram-se na sede da Escola Superior da Magis-
tratura de Santa Catarina (Esmesc) para o 7º 
Encontro Nacional de Juízes da Infância e Ju-
ventude. Com o tema “De onde viemos? Para 
onde vamos? ”, o curso aconteceu nos dias 8 
e 9 de setembro e foi uma parceira da ENM, 
da AMB, com a Associação dos Magistrados 

Catarinenses (AMC). O encontro foi coordenado pelas integrantes da Secretaria da Infância 
e Juventude da AMB Vera Lúcia Deboni e Ana Cristina Borba Alves. Nesta edição, foi feita 
uma homenagem ao desembargador aposentado Antônio Fernando do Amaral e Silva. 

Participantes do curso 
“Direito do Consu-
midor – Confl itos de 

Massa e Técnicas de Deci-
são”, realizado em Belém 
nos dias 15 e 16 de setem-
bro, puderam discutir so-
bre a proteção de dados 
pessoais, efetividade da 
jurisdição, responsabilida-
de civil do fornecedor e o 
superendividamento do 
consumidor. O objetivo foi 
capacitar magistrados na 
aplicação das normas deri-
vadas do Código de Defesa 
do Consumidor e adoção 
de medidas que reduzam 
o denominado uso preda-
tório do Judiciário.

“Os temas seleciona-
dos trazem questões fre-
quentes da atividade do 
juiz em relação ao direito 
do consumidor, e os cole-
gas do estado do Pará têm 
demonstrado interesse nas 
exposições, além de exce-
lente nível de qualidade 
dos debates”, afi rmou um 
dos coordenadores do cur-

Carolina Lobo

7º Encontro de Juízes da Infância e Juventude

so, o desembargador subs-
tituto do Tribunal de Justi-
ça do Distrito Federal e dos 
Territórios (TJDFT) Hector 
Valverde Santana. 

O assessor da presidên-
cia da AMB Antônio Silvei-
ra também palestrou na 
capacitação. Ele falou so-
bre o superendividamento 
do consumidor e a atua-
ção do Judiciário na pos-
sibilidade de conciliações.

O módulo sobre direito 
do consumidor já ocorreu 
em alguns estados, a exem-

plo do Piauí e da Paraíba e 
está previsto para ser pro-
movido no próximo ano 
em outras localidades. 

A capacitação foi pro-
movida pela AMB, por 
meio da Escola Nacional 
da Magistratura (ENM), e 
realizada em parceria com 
a Escola Superior da Magis-
tratura do Estado do Pará 
(ESM-PA), Escola Superior 
da Magistratura da Paraíba 
(ESM-PB) e o Instituto Bra-
sileiro de Política e Direito 
do Consumidor (Brasilcon).
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Assessor da presidência da AMB Antônio Silveira foi um dos 
palestrantes sobre superendividamento e Hector Valverde, que 
coordenou o curso, abordou o tema da responsabilidade civil


