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Brasília, 16 de fevereiro de 2018. 

 

Estimados colegas, 

 

É com muita honra que o Brasil recebe todas as delegações da América 

Latina para a 67ª Assembleia da Federação Latino Americana de Magistrados  

(FLAM). 

O mundo passa por enormes transformações e um momento como este, 

um encontro de grande envergadura, permite a todos as reflexões necessárias ao 

aprimoramento das nossas instituições, partes estruturantes dos poderes do estado 

em cada nação. 

Ninguém aqui nasceu magistrado. Todos estamos juízes. Saímos das 

entranhas de nossas sociedades não apenas para realizar um sonho pessoal, mas 

fundamentalmente para cumprir um papel social e engrandecer nossas nações.  

E nossas instituições, em cada um dos países aqui representados, serão melhores ou 

piores, dependendo da nossa postura em relação a elas. 

Depois que nos tornamos juízes podemos cair no equívoco de pensar 

que somos seres privilegiados, diferentes, e exigir cada vez mais de nossa instituição. 

Podemos adotar uma postura “egoísta”, a dizer o quanto dela vamos extrair para  nos 

satisfazer o ego, a idolatria ou mesmo a vaidade, sob os mais variados pretextos. 

Podemos, porém, ter uma postura “altruísta”, e olhar para a instituição 

com a visão de quem quer contribuir, servir, engrandecer não a si, mas a ela, a Justiça. 

Isso não significa, jamais, deixar de lutar por melhores condições de 

trabalho ou bons salários, porque isso é a base de uma instituição saudável, 

independente e forte. 

Significa, porém, a consciência de que todo aquele que integra os 

quadros do Poder Judiciário, em qualquer país, tem deveres e responsabilidades para 

a nação e o povo  que servem. 

Na América Latina, se reexaminarmos a história, veremos que a 

construção dos nossos caminhos, independentemente da origem da colonização, tem 

muitas semelhanças. Populações nativas dizimadas, exploradas, escravizadas, 

bastando lembrar os Maias, os Astecas, os Incas e os índios das mais variadas 

origens. 
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A independência chegou para todos e deveria, portanto, a partir dela 

trazer a prosperidade e o engrandecimento. Mas, não foi bem isso o que ocorreu e as 

nações ainda lutam, até hoje, para “desconcentrar” o poder das mãos de poucos e 

impor limitações básicas ao exercício dele. 

O Poder Judiciário tem papel fundamental na construção da riqueza das 

nações; não é um papel político-partidário; mas é um papel político. É político porque 

o Judiciário também faz escolhas; juízes fazem escolhas dentro da moldura normativa. 

Mas, na atividade interpretativa, se define de modo claro o juiz independente daquele 

subserviente. Em muitas escolas se ensina, até hoje, que “juiz é escravo da lei”. Juiz 

não é escravo de nada. Juiz é livre e nessa condição interpreta livremente o sistema 

normativo global. A escravidão acabou também para os juízes. Eles não mais estão 

amarrados à peias que cerceiam seu pensamento e subjugam as penas que carregam 

nas mãos. 

O mundo de hoje está a exigir dos juízes uma nova postura. Uma postura 

que dê efetividade às suas decisões; que concretize a igualdade de todos perante a 

lei, para contrapor séculos de existência na qual a lei somente se aplicava às parcelas 

menos favorecidas da sociedade ou aos órfãos dos donos do Estado. 

A corrupção que chama tanto a atenção nos últimos tempos é a mesma 

desde a época das colonizações. Mudaram os corruptos sem que mudasse o sistema 

que gera corrupção. 

Atualmente, em muitos países, o Poder Judiciário foi convocado a 

reequilibrar a balança da Justiça. E, dependendo das escolhas que forem feitas, as 

nações terão um novo futuro. Um futuro que pode reordenar a sociedade e trazer 

prosperidade. Dependendo, porém, haverá mera substituição de grupos dominantes 

e a exploração continuará, com aumento da desigualdade social, interna e 

externamente. Veremos nações cada vez mais pobres, com fome e miséria dentro 

dela, em grande escala, convivendo com a riqueza de poucos, num círculo vicioso a 

espera de outra oportunidade de reconstrução. 

Pois bem! Nesta mensagem de abertura da 67ª Assembleia da FLAM 

intencionei trazer apenas algumas reflexões que possam unir nossos ideais de um 

mundo melhor, de uma América unida, forte e próspera para todos. 

Apesar de separados por fronteiras, costumes, origens e língua, somos 

uma só família, a família latino-americana. Temos sofrimentos comuns e sonhos 
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parecidos. Por isso mesmo, devemos caminhar juntos, direcionados a fortalecer o 

Poder Judiciário em todas as regiões, a fim de que ele cumpra sua destinação de 

distribuir Justiça, garantindo os princípios da liberdade e da igualdade para todos, o 

que poderá ser alcançado com a positivação nas ordens jurídicas internas da 

fraternidade como princípio jurídico, porque somente ela, ou a consciência dela, dará 

expansão plena à liberdade e à igualdade na tão almejada Justiça. 

Nesse sentido, a FLAM tem papel fundamental. Pode ser a mola 

propulsora, o gerador, a árvore da América, a árvore da Justiça, cujo tronco único da 

fraternidade expandirá a liberdade, a igualdade e a prosperidade para todos. 

Muito obrigado e um excelente evento a todos. 

 

Jayme de Oliveira  

Presidente da AMB 

 
 


