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24 DE MAIO

Colegas,
 

O XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados foi um su-
cesso. Contamos com a presença de mais de mil participan-
tes durante os três dias de intensa programação. A interação 
com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), parlamentares, professores, 
personalidades da área do Direito e de outros segmentos, 
além dos debates de alto nível e concorridos, mostraram 
que a Magistratura está preocupada com o País, percebe 
tudo aquilo que está ocorrendo na Nação e quer, de alguma 
maneira, contribuir. Acredito que saímos bem melhores do 
que chegamos.

A “Politização do Judiciário ou a Judicialização da Polí-
tica” norteou toda a temática do Congresso. Debatemos, 
ainda, a questão de gênero, combate à violência doméstica 
e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, segurança 
institucional e pública, direito e psicanálise, Justiça eleitoral, 
informatização e celeridade, políticas de inclusão e o Judici-
ário, entre outros temas. Pela primeira vez, contamos com a 
presença dos presidentes da Record TV, Luís Cláudio Costa, 
e da Rede TV!, Amilcare Dallevo, para discutir a relação entre 
a mídia e o Judiciário. 

Lançamos a pesquisa “Quem somos. A Magistratura que 
queremos”, em parceria com a PUC-Rio, inspirada em outro 
levantamento realizado há 21 anos, na gestão do então pre-
sidente Paulo Galotti. Essa foi a primeira e mais completa 
pesquisa sobre o perfil da Magistratura brasileira. Agora, 
nossa intenção é fazer um comparativo e elaborar as dire-
trizes para o Judiciário, além de colher a opinião dos colegas 
sobre outros temas que servirão de orientação para a ação 
associativa. Conto com a colaboração de todos para que res-
pondam à pesquisa, que foi enviada por e-mail. 

Outra novidade foi o lançamento da edição especial co-
memorativa dos 25 anos da Cartilha da Justiça, que tem o 
objetivo de despertar o interesse dos leitores sobre seus di-
reitos e deveres. Apresentamos, também, a Agenda Legisla-
tiva 2018, com mais de 30 propostas de Emenda à Constitui-
ção e Projetos de Lei em curso no Congresso Nacional. Além 
disso, entregamos o Catálogo de Convênios, com informa-
ções das empresas parceiras e seus respectivos produtos e 
serviços oferecidos. 

Ainda no XXIII Congresso, aprovamos as teses enviadas 
pelos colegas. Todo o resultado do trabalho foi apresentado 
na Carta de Maceió e aprovado durante Assembleia Geral. As 
propostas da Carta vão direcionar a atuação da entidade.

Reitero meus agradecimentos aos integrantes das co-
missões Científica e Organizadora do evento, aos presiden-
tes das associações regionais e a você, colega, que debateu 
os rumos da Magistratura nacional. 

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB
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24 DE MAIO

Mais de mil magistrados brasileiros participaram, na 
noite do dia 24 de maio, no Centro de Convenções Ruth 
Cardoso, em Maceió (AL), da cerimônia de abertura do 

XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados. O evento, promovi-
do pela AMB em parceria com a Almagis, teve como tema cen-
tral “A politização do Judiciário ou a judicialização da política?”. 
O objetivo foi discutir questões que interferem na atuação da 
Magistratura e buscar soluções conjuntas.

Na ocasião, o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, agra-
deceu a presença de todos e destacou a participação dos an-
tigos dirigentes da entidade, Regis Fernandes de Oliveira (co-
ordenador da Comissão Científica do CBM), Rodrigo Collaço, 
Cláudio Baldino Maciel, Nelson Calandra e João Ricardo Costa. 

“Meu reconhecimento, também, a Ney Alcântara, por seu 
esforço, ao longo de um ano, junto às comissões Organiza-
dora e Científica, para que fosse preparado este evento”. Ele 
ainda saudou os membros da advocacia, do Parlamento e da 
sociedade, bem como sua esposa, Hertha de Oliveira, juíza 
presidente do Instituto Paulista de Magistrados (Ipam). Por 
sua vez, o presidente da Almagis e coordenador da Comis-
são Organizadora do Congresso, Ney Alcântara, prestigiou 
os envolvidos. “Muito obrigado a todos que dedicaram muito 
trabalho e esforço para estarmos juntos, neste importante 
debate sobre os rumos da Magistratura nacional”.

Andressa Lanzellotti

O evento trienal é conhecido como o mais tradicional da 
Magistratura brasileira e reúne importantes nomes do Poder 
Judiciário. Nesta edição, além dos presidentes da AMB e da 
Almagis, a mesa de honra do evento incluiu os ministros Dias 
Toffoli (STF), Humberto Martins (STJ) e João Otávio de Noronha, 
corregedor geral de Justiça do CNJ; o embaixador da China, Li 
Jinzhang; o governador em exercício de Alagoas e presidente 
do TJAL, Otávio Leão Praxedes; o presidente do TRE-AL, José 
Carlos Malta Marques; o prefeito de Maceió, Rui Palmeira; e o 
diretor-presidente da ENM, da AMB, Marcelo Piragibe.

Participação
Também compareceram ao evento: membros da dire-

toria da AMB; o presidente da Federação Latino-America-
na de Magistrados (Flam), Walter Baroni; a presidente da 
União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa, Flávia 
da Costa Viana; os dirigentes de entidades José Robalinho 
Cavalcanti (ANPR), Guilherme Feliciano (Anamatra), Fer-
nando Mendes (eleito para a Ajufe) e Fernanda Marinela 
(OAB-AL); a deputada federal Rosinha da Adefal (Avante-
-AL); os presidentes da emissoras RedeTV!, Amilcare Dal-
levo, e da Record TV, Luiz Cláudio Costa; além de represen-
tantes de tribunais e presidentes das associações regio-
nais, juízes portugueses e outras autoridades.

Judiciário unido
Mais de mil participantes de todo o Brasil comparecem à 

cerimônia de inauguração do Congresso, em Maceió

24 DE MAIO
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O evento contou com a presença 
de magistrados, ministros, 
membros do Parlamento e do 
Poder Executivo, entre autoridades 
nacionais e internacionais
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Leia os depoimentos das autoridades 
que compuseram a mesa de honra 

Rui Palmeira, 
prefeito de 
Maceió

“É uma satisfação 
receber este 
grande evento na 

cidade de Maceió. Os senhores vão 
debater grandes temas e vim dar-
lhes as boas-vindas em nome do 
povo de Maceió”.

Marcelo Piragibe, 
diretor-presidente 
da ENM, da AMB

“Cumprimento o 
presidente Jayme de 
Oliveira pela sua atuação 

e preocupação com a qualificação dos 
magistrados. Este é o maior evento de 
congraçamento da Magistratura nacional, 
mas não é apenas de congraçamento, é, 
também, de estudo científico”.

José Carlos Malta Marques, 
presidente TRE-AL

“Trago aos senhores congressistas desse 
XXIII CBM, em nome da Justiça alagoana, o 
abraço largo de um sertanejo orgulhoso da 
transformação que este estado sofreu para 

esses três dias. Somos orgulhosamente a capital brasileira da 
Magistratura no País nesses dias”.

Otávio Leão Praxedes, 
governador em exercício de 
Alagoas e presidente do TJAL 

“Este Congresso, por certo, 
será momento de discussão 
e reflexão dos temas de 

interesse e todos atuarão para permitir que se 
melhore a atuação do Judiciário na sua prestação 
jurisdicional. Parabenizo o líder da maior associação 
da Magistratura nacional, o grande amigo e colega, 
Jayme de Oliveira”.

Li Jinzhang, embaixador 
da China no Brasil

“Agradeço o convite da AMB para participar 
do Congresso. Esta é uma manifestação 
amistosa do povo brasileiro aos 
funcionários da área de Justiça da China e 

ao povo chinês. O magistrado é o guardião da equidade e da 
Justiça, e gostaria de manifestar meu elevado respeito aos 
queridos magistrados e à AMB”.

João Otávio de Noronha, 
corregedor geral de Justiça do CNJ

“Estaremos, em três dias, debatendo o futuro da 
política nacional. Acredito que nossas atenções 
devam ser voltadas à prevalência da ordem 
jurídica. Penso que para encontrar a solução 

que precisamos para o povo brasileiro, devemos manter a sua 
democracia e restabelecer o sistema de peso e contrapeso. Em 
síntese, é respeitar a autonomia de cada Poder”.

Humberto Martins, ministro do STJ

“A realização do XXIII CBM é a demonstração 
do sucesso dos eventos anteriores e de sua 
consolidação no calendário jurídico brasileiro, 
razão pela qual parabenizo os responsáveis 
pela sua realização, na pessoa de Jayme de 

Oliveira, presidente da AMB, e Regis Fernandes de Oliveira, 
coordenador da Comissão Científica do Congresso”.

A cerimônia de inauguração também abriu espaço 
para que a AMB homenageasse seis personalida-
des com a Comenda Cruz do Mérito. A honraria é 
destinada àqueles que se destacaram por seus 
esforços constantes para a melhoria e valoriza-
ção do Poder Judiciário e da classe da Magistratu-
ra brasileira. Conheça os homenageados:

Comenda Cruz do Mérito

Haydée Mariz de Oliveira, 
secretária de Pensionistas da AMB  
e coordenadora de Pensionistas 
da Apamagis

Ministro Humberto Martins, vice-
presidente do Conselho da Justiça 
Federal e do STJ, onde é membro 
desde 2006

Homero Sabino de Freitas foi vice-
presidente da AMB e da Asmego e 
reconhecido como o principal defensor 
dos aposentados da Magistratura goiana

Ministro Dias To� oli, vice-presidente 
do STF, onde ocupa cadeira desde 
2009. Foi presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE)

Ney Alcântara, conselheiro 
regional da Associação Nacional 
dos Magistrados Estaduais e 
presidente da Almagis

Adil Todeschini, ex-presidente da 
Associação dos Magistrados do Trabalho 
do Rio Grande do Sul (Amatra IV), 
professor e membro da AMB desde 1971
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Com o enfoque na judicialização da política, o vice-presi-
dente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli, proferiu a conferência magna na abertura do 

Congresso, na noite do dia 24 de maio. Para uma plateia de 
mais de mil pessoas, ele ressaltou o atual momento político 
do País e fez um paralelo com a realidade do passado. “Os 
desafios ainda são superar as desigualdades sociais e re-
gionais, combater a corrupção e garantir os direitos da cha-
mada nova geração. Em 1988, o Poder Judiciário não tinha 
autonomia e tinha uma independência ainda enfraquecida. 
Hoje, 30 anos depois da Constituição Federal de 1988, vive-
mos uma plena autonomia do Poder Judiciário e plena inde-
pendência dos magistrados em relação aos outros Poderes”.

Judicialização da política

Logo após solenidade de 
abertura do Congresso, 
o ministro Dias Toffoli 

proferiu conferência magna 
sobre o tema

Ao traçar um histórico das últimas décadas no Brasil, Toffoli 
fez a plateia refletir: “O tema deste Congresso é a judicializa-
ção da política. E todos os temas que citei foram judicializados. 
Todos tiveram a procura de efetivação e judicialização do Po-
der Judiciário”. Segundo ele, esse fenômeno de uma busca de 
efetivação de direitos e do protagonismo do Judiciário não é 
exclusivo do Brasil, e citou fatos ocorridos na França em 2008.

Toffoli destacou que o Judiciário ė cada vez mais deman-
dado. “O Judiciário conquistou seu espaço na vida cotidiana 
do cidadão, que tem que se adaptar a essa questão contem-
porânea da sociedade brasileira. Nós vivemos em uma cul-
tura do litígio e temos que atuar para mudá-la. Temos que 
incentivar, cada vez mais, a criação de instrumentos para dar 
os meios alternativos de resolução de controvérsias”, frisou.

O vice-presidente do STF enalteceu o diálogo institucio-
nal proposto pelo presidente da AMB. “Jayme de Oliveira 
sabe circular entre os poderes e instituições e esse é um pa-
pel fundamental. Ele tem habilidade natural e rara de saber 
circular. Não escolhemos os interlocutores; os interlocuto-
res que temos que tratar são os que já estão legitimados. É 
fundamental para o Poder Judiciário dialogar com interlocu-
tores, mesmo os mal vistos pela imprensa e pela sociedade”, 
afirmou, exaltando, ainda, a importância das associações na 
busca da melhoria do Judiciário.

Carolina Lobo
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A segurança institucional e pública foi discutida duran-
te o painel presidido pelo conselheiro do CNJ Márcio 
Schiefler, no dia 25 de maio. Palestraram o desembar-

gador Edison Brandão, do TJSP, e a vice-presidente Institu-
cional da AMB e presidente da Amaerj, Renata Gil.

Edison Brandão abriu as discussões afirmando que os 
magistrados estão sendo vítimas do que ele chama de “Di-
reito Penal fake”. “Não temos a ideia do Direito Penal como 
repressão que ‘o mundo’ adotou, muito menos o Direito des-
tinado a agredir minorias”, afirmou. Para ele, existe uma de-
turpação do sentido das penas que visam retirar indivíduos 
perigosos do convívio social.

Ao apresentar um panorama da violência no Brasil, Bran-
dão disse que vivemos um estado de guerra informal, por 
conta do alto índice de violência, “e uma acomodação deses-
peradora” das autoridades. Nesse sentido, alertou sobre a 
falta de equipamentos e estrutura das tropas. “A polícia tem 
poder de fogo muito menor do que os que desafiam a ordem 
pública”. 

Edison Brandão lembrou da inconstitucionalidade do Art. 
4º da Lei 13.654/2018 que, na prática, suprime o aumento em 
um terço das penas por crimes com armas brancas. “Como 
o País que mais mata no mundo pode liberar o uso de faca? 

Segurança institucional e pública

Os problemas enfrentados pelas autoridades brasileiras, em relação ao tema, 
foram abordados em painel que abriu a programação científica do CBM

Taluama Cabral

Isso é nada além de uma irresponsabilidade e o chamado 
‘Direito Penal fake’”, finalizou.

Segurança institucional
Renata Gil falou da segurança institucional dentro dos tribu-

nais. “Magistratura é uma atividade de risco”, frisou. De acor-
do com ela, a falta de segurança é um problema recorrente na 
carreira, principalmente para magistrados que trabalham em 
fóruns próximos a áreas de risco. 

Apesar desse cenário, Renata Gil lembrou que há iniciativas 
como a Resolução CNJ 104/2010, que cria o Fundo Nacional de 
Segurança do Judiciário, para dar suporte financeiro aos tribu-
nais na implantação do plano de segurança e assistência a juí-
zes em situações de risco. 

Ela destacou ações do TJRJ pela segurança de magistrados, 
servidores e da população: 66% das comarcas têm detectores 
de metais e o foro central é monitorado por câmeras, além do 
botão do pânico, presente na maioria das comarcas. 

No fim do painel, Felipe Gonçalves, da Vara Criminal de 
Magé - um dos 110 juízes ameaçados no País -, falou sobre a 
importância da prevenção para saber como identificar e agir 
em casos de ameaça. Para exemplificar, ele contou sobre o 
atentado que viveu quando recebeu bombons envenenados.
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O segundo painel apresentado no Congresso, 
“Repartição das Competências e Diálogo Insti-
tucional”, presidido pelo ministro do STJ Paulo 

Dias de Moura Ribeiro, contou com as palestras do 
deputado estadual Rodrigo Cunha (PSDB-AL), e do 
presidente da Amamsul, Fernando Cury.

O presidente da associação regional e o parla-
mentar trouxeram exemplos do dia a dia de tensio-
namento entre as atividades dos Poderes Legislati-
vo, Judiciário e Executivo.

Para Fernando Cury, a discussão do tema é bastan-
te pertinente, porque “nos faz refletir até que ponto os 
três Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo podem 
atuar na interferência de um outro Poder”.

O deputado alagoano considerou ser “um painel 
extremamente importante nos dias atuais, devido à 
relação do Legislativo com o Judiciário. Muitas ve-
zes o Judiciário tem que socorrer, forçando com que 
o Poder Executivo faça seu papel constitucional e 
exerça de forma plena as políticas públicas, como 
também respeite os direitos sociais do indivíduo e 
da sociedade”. 

O ministro do STJ elogiou a oportunidade de se-
rem apresentadas visões diferentes do ativismo, o 
Legislativo e o Judicial. “Foi uma satisfação e uma 
alegria presidir o painel, porque vimos tanto o lado 
do Legislativo como do Judiciário tentando imple-
mentar as leis e, mais que isso, tanto de um lado 
quanto do outro, implementar a cidadania”, avaliou.

Diálogo institucional
Ministro do STJ conduz o segundo painel do Congresso ao lado 
de deputado estadual alagoano e do presidente da Amamsul
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Magistrados conversam com os palestrantes 
Paulo Dias de Moura Ribeiro e Fernando Cury 
após a apresentação do painel

Presidente da Amamsul, Fernando Cury, 
refl etiu sobre interferências entre os 
três Poderes

Carolina Lobo

Paulo Dias de Moura Ribeiro, ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
presidiu o painel

Deputado estadual Rodrigo 
Cunha (PSDB-AL) integra o debate 
promovido pela AMB, em Maceió 

Participantes ouvem as ponderações 
acerca da relação entre as duas 
esferas de Poder em discussão
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No painel “Direito e Psicanálise” rea-
lizado no dia 25 de maio, a desem-
bargadora Maria Berenice Dias, do 

TJRS, destacou que o tema, no âmbito do 
Direito de Família, alterou o conceito de 
família.

“Esta revolução foi feita pelos juízes, 
pela Magistratura, usando das relações 
das pessoas do mesmo sexo, das famí-
lias simultâneas. Agora, a visibilidade do 
poliamor é a grande contribuição da Ma-
gistratura, que está, cada vez mais, atri-
buindo e reconhecendo as obrigações 
éticas das relações de afeto”, explicou.

Na ocasião, a magistrada ressaltou a 
importância de se dar mais visibilidade 
à participação feminina. “Infelizmente, 
ainda existe uma exclusão das mulheres 
na nossa sociedade. Nós, da Magistratu-
ra, das carreiras jurídicas, temos que mostrar que as mulhe-
res têm o seu espaço”, frisou.

O assunto também foi discutido pelo sociólogo Giovanni 
Alves, doutor em Ciências Sociais da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). Ele fez uma reflexão sobre o Direito 
e a Psicanálise em relação aos problemas da sociedade bra-
sileira. O professor considerou o tema da palestra “instigan-
te porque foge do usual de um congresso de magistrados no 

Direito e Psicanálise 
em debate

Palestrantes fazem reflexão sobre o tema em relação 
aos problemas vividos pela sociedade brasileira

Renata Brandão
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atual cenário de crise histórica da civilização brasileira”.
Sobre a vigésima terceira edição do Congresso, Giovanni 

Alves parabenizou a AMB, ao afirmar, que “é um espaço de 
reflexão crítica sobre o mundo com toda a sua diversidade e 
as diferenças ideológicas e políticas”.

Para o presidente da Amagis-DF, Fábio Esteves, que pre-
sidiu o painel, os temas abordados “contribuíram para o Di-
reito fazer sua reflexão crítica”.
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O primeiro dia de programação científica do Congresso  
(dia 25 de maio) começou com um debate sobre “A Mídia 
e o Judiciário”, sob a ótica de nomes que são referência 

nas duas áreas.
Conduzido pela secretária-adjunta de Comunicação Insti-

tucional da AMB, Karen Schubert, o painel contou com a pre-
sença do juiz José Manuel Lopes Barata, presidente da Asso-
ciação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP); o presidente 
da Record TV, Luiz Cláudio Costa; e o presidente da Rede TV!, 
Amilcare Dallevo.

“Há muito tempo a mídia quer se aproximar do Judiciário, que 
agora se conscientiza de que para chegar aos cidadãos, que é 
para quem os tribunais administram a Justiça, a forma mais fá-
cil e eficaz é por meio da mídia. Então, por isso é tão importante 
este Congresso e este debate sobre a evolução das relações en-
tre a mídia e o Judiciário”, disse José Manuel Lopes Barata.

De acordo o presidente da Record TV, essa parceria é 
fundamental. “O cidadão só é pleno quando tem acesso à 
informação e nós somos o veículo, o caminho de comunica-

Mídia e Judiciário 
mais próximos 

Presidentes de emissoras 
e de associação 

portuguesa integram 
debate da AMB sobre a 
relação entre as duas 

áreas

ção, entre o Judiciário e as pessoas. Nossa responsabilidade 
é muito grande e quanto mais aproximarmos a imprensa do 
Poder Judiciário, evitaremos as chamadas ‘fake news’ e se-
rão transmitidas notícias com mais credibilidade. Essa jun-
ção é um momento histórico a ser comemorado”, ressaltou 
Luiz Cláudio Costa.

O presidente da Rede TV! elogiou a iniciativa da AMB. 
“Agradeço ao doutor Jayme de Oliveira por esta oportu-
nidade de participar do Congresso Brasileiro de Magis-
trados. Esse entrosamento entre o Judiciário e a mídia é 
superimportante e temos a obrigação de sermos isentos 
e imparciais”.

Ao encerrar o painel, Karen Schubert reforçou a relevân-
cia do encontro. “Acredito que este seja um grande passo 
para a construção de uma importante relação, de forma que 
possamos levar à mídia o resultado do nosso trabalho, para 
que a imprensa não se veja obrigada a buscar essas infor-
mações com terceiros”, avaliou a secretária-adjunta de Co-
municação da AMB.
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Luiz Cláudio Costa, dirigente da Record TV, 
falou sobre credibilidade e o combate às 
chamadas “fake news”

“Esse entrosamento entre o Judiciário e a mídia é 
superimportante e temos a obrigação de sermos 
isentos e imparciais”, disse o presidente da Rede TV!

Andressa Lanzellotti

Plateia assiste às considerações do 
juiz português José Manuel Lopes 
Barata sobre a comunicação como 
forma de levar a Justiça ao cidadão
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Construção permanente
“Sou a favor de um Poder Judiciário 

forte, independente e eficiente”, 
afirma ministra Cármen Lúcia 

durante o Congresso

Carolina Lobo

Os presidentes do STF, ministra Cármen Lúcia, e da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
participaram do painel sobre temas relevantes da 

Magistratura atual. O encontro, no dia 25, contou com a 
participação do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e 
da vice-Institucional da entidade e presidente da Amaerj, 
Renata Gil.

Cármen Lúcia afirmou que busca a melhoria do Poder 
Judiciário, inclusive material. “Há muito o que ser feito; não 
temos um Judiciário construído, temos um permanente-
mente em construção para atender às demandas da cida-
dania. Da minha parte, como cidadã, professora de Direito 
Constitucional e juíza, sou a favor de um Poder Judiciário 
forte, independente e eficiente”, destacou, sob aplausos. A 
ministra concluiu afirmando confiar na Magistratura bra-
sileira e citou trecho do poema de Paulo Mendes Campos: 
‘Se multiplicou a minha dor, multiplicou a minha esperança’. 
“A multiplicação da minha esperança está em cada um dos 
senhores, e chego junto no que for preciso”, disse.

O deputado agradeceu o bom diálogo entre as institui-
ções. “Cármen é uma interlocutora importante. Informações 
externas mal colocadas geram, muitas vezes, um atrito des-
necessário na relação que deve ser harmônica entre os Po-
deres. Vim simbolizar a harmonia da minha relação com ela, 
Jayme de Oliveira, Renata Gil, Robalinho Cavalcanti [coorde-
nador da Frentas] e Fernando Mendes [Ajufe]. Precisamos 
construir, juntos, soluções e garantir a estrutura dos Poderes 
para exercermos nossas funções. Que possamos modernizar 

as leis para garantir melhores instrumentos para o trabalho 
de vocês, e tenham certeza de que nada na Câmara aconte-
ce sem diálogo, principalmente quando a decisão afeta outro 
Poder”, informou.

O presidente da AMB reiterou o esforço constante entre 
a AMB e a Frente Associativa da Magistratura e do Ministé-
rio Público (Frentas) com o STF e o Congresso Nacional para 
a construção de soluções. “O País está em um momento de 
crise, mas a habilidade está em superar sem radicalizar o 
processo. Há um Judiciário em construção, como disse a 
ministra, e ambos vieram para demostrar que existe uma 
conversa permanente”.

Renata Gil comentou: “Hoje, tivemos uma demonstração 
dessa aliança para a construção de políticas para o fortaleci-
mento das instituições. É uma sinalização muito positiva para 
o Judiciário de que há um diálogo aberto, tanto com o Executi-
vo como com o Legislativo, e o esforço concentrado de ajudar 
o País a sair deste momento difícil”.

Renata Gil, Cármen Lúcia, Jayme de Oliveira e 
Rodrigo Maia compuseram a mesa de honra
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Momento econômico brasileiro 
Eduardo Giannetti faz um panorama sobre o assunto e destaca a Operação 

Lava Jato como principal acontecimento da atualidade

Renata Brandão

Ao iniciar a sua palestra sobre “A Visão do Momento 
Econômico”, no dia 25 de maio, o PhD em Economia 
pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, Eduar-

do Giannetti, abordou o momento econômico vivido pelo País 
e foi taxativo ao afirmar que “a economia brasileira estava na 
UTI porque passou por uma recessão muito grave”. 

Segundo o palestrante, em 2017, começou-se uma re-
cuperação lenta. “Esperava-se algo mais vigoroso, mas o 
fato é que saímos da recessão. Temos, agora, um período de 
normalização da economia e precisamos construir as bases 
para ter um crescimento sustentável daqui para frente. Isso, 
vai depender de mais investimento”, explicou.

Eduardo Giannetti disse, ainda, que para ter mais inves-
timento no Brasil, é preciso enfrentar o problema fiscal. “O 
Estado brasileiro drena uma fatia muito grande dos recursos 
gerados pela sociedade, a carga tributária é muito elevada. 
O Estado brasileiro tem um déficit, pois gasta mais do que 
arrecada”, salientou.

A Operação Lava Jato também foi citada pelo economis-
ta.  “Acredito que a Lava Jato seja o principal acontecimen-
to da atualidade no Brasil e que nos coloca diante de uma 
possibilidade de mudança real no modo de fazer política. É a 
grande contribuição da Justiça para que possamos colocar o 

Estado brasileiro à serviço da sociedade”.
Para o coordenador da Comissão Científica do Congresso, 

Regis de Oliveira, “Eduardo Giannetti é um dos grandes eco-
nomistas do País, um homem de uma objetividade absoluta. 
Ele fez uma grande exposição sobre o momento atual que o 
País vive, analisou a greve dos caminhoneiros, fez uma pro-
jeção possível para o Brasil em pouco tempo e ressaltou que 
tudo vai depender das eleições que virão no ano que vem. Foi 
uma palestra realmente excepcional”, elogiou. 

 “A Operação Lava Jato é a grande 
contribuição da Justiça para 

que possamos colocar o Estado 
brasileiro à serviço da sociedade” 

Eduardo Giannetti
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Ao lado do coordenador da Comissão 
Científi ca do Congresso,  Regis de 
Oliveira, professor fala sobre o 
problema fi scal no Brasil
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Legislativo e Judiciário
Conselheiro do CNJ, ex-presidente da AMB 
e presidente da Amab participam de painel

Carolina Lobo
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Henrique Ávila, conselheiro do CNJ, afi rmou que o 
juiz brasileiro é o mais produtivo do mundo

Para Regis de Oliveira, é normal que haja um 
confl ito harmônico entre os Poderes

C om o tema “Legislativo e 
Judiciário: Judicialização 
da Política?”, o painel re-

alizado no dia 25 contou com 
as palestras do membro do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) Henrique Ávila e do de-
sembargador aposentado Re-
gis de Oliveira, ex-presidente 
da AMB e coordenador Cientí-
fico do XXIII CBM.

Henrique Ávila levantou o 
questionamento a respeito de 
a quem cabe a avaliação so-
bre a Judicialização da políti-
ca e respondeu: “Ao Judiciário 
e a ninguém mais. É do Poder 
Judiciário a avaliação sobre a 
existência ou não de um ativis-
mo judicial, da circunstância de 
estar ultrapassando o limite”. O 
conselheiro afirmou que o juiz 
brasileiro é o mais produtivo do mundo e enfatizou que é 
necessário assegurar as garantias da Magistratura para 
que o juiz exerça a jurisdição com isenção e independên-
cia. “A independência da Magistratura é uma garantia que 
precisa ser respeitada e observada. Não podemos suportar 
uma sociedade na qual o juiz não seja independente. Tenho 
a felicidade de estar numa função que tem como uma das 
missões zelar pela independência da magistratura”.

Embate saudável
Por sua vez, Regis de Oliveira traçou um panorama his-

tórico sobre a formação do Poder Judiciário e explicou que 

o conflito harmônico é normal nas sociedades modernas. “O 
painel aborda a discussão permanente que há entre Legis-
lativo e Judiciário. Muitos criticam isso como politização do 
Judiciário, judicialização da política, mas não é o que ocorre. 
É permanente esse embate. Isso é saudável para a democra-
cia, saudável para as instituições”, avaliou.

Ao presidir a mesa, a presidente da Amab, Elbia de Araújo, 
disse que é de extrema relevância o tema abordado. “A judi-
cialização da política tem sido muito discutida na atualidade. 
Para muitos é um fenômeno mundial pelo qual o Poder Judi-
ciário deixa de ser um simples árbitro dos litígios e se apre-
senta como arena final onde se decidem grandes questões 
políticas”, destacou.
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Os participantes do Congresso assistiram, no dia 25 de 
maio, ao painel “Executivo e Judiciário: Politização da 
Justiça?”, com a presença do prefeito de Maceió (AL), 

Rui Palmeira, e da desembargadora Ana Maria Amarante, 
do TJDFT.

O debate, conduzido pela vice-presidente Administrativo 
da AMB, Maria Isabel da Silva, incluiu questões relacionadas 
ao ativismo judicial e a definição dos limites das atribuições 
de cada Poder, entre outros assuntos.

“Acredito que precisamos de uma parametrização, ou seja, 
definir quem é responsável pelo quê. Maceió tem sofrido com 
algumas decisões judiciais, mas o caminho é sempre recorrer 
no âmbito da própria Justiça, respeitando as determinações e 
buscando outra decisão em uma instância superior”, defen-
deu Rui Palmeira. Segundo ele, “não podemos apontar o dedo, 
como vemos muitas autoridades que, contrariadas por uma 

A politização da Justiça
Prefeito de Maceió e desembargadora do Distrito Federal falam sobre 
a relação entre os Poderes Executivo e Judiciário durante o Congresso

Andressa Lanzellotti

decisão da Justiça, desrespeitam e acusam os juízes. Não po-
demos tolerar esse tipo de atitude”, disse o prefeito.

Por sua vez, a desembargadora do Distrito Federal, Ana 
Maria Amarante explicou que a politização da Justiça deve 
ser debatida, mas que, na maioria dos casos, lida com o caso 
inverso. “É muito mais frequente a judicialização da política, 
posto que todos os temas políticos são levados ao Judiciário. 
Se o juiz incursionar em áreas de decisão de outros Poderes, 
estará diante de um fenômeno político, e aí poderia estar cri-
ticando o próprio ativismo judicial”, ponderou.

A desembargadora aproveitou a ocasião para exaltar o 
trabalho realizado pela magistrada Maria Isabel da Silva, 
também do TJDFT. “Esta juíza de direito é o nosso farol e a 
nossa inspiração no âmbito do DF, e também nacional, já 
que é vice-presidente Administrativo da Associação dos 
Magistrado Brasileiros”.
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Prefeito de Maceió, Rui Palmeira, fala sobre o limite 
das atribuições de cada um dos Poderes

 “É muito mais frequente a judicialização da política, posto que todos os temas 
políticos são levados ao Judiciário”, disse Ana Maria Amarante

Público participa do debate conduzido pela 
vice-presidente Administrativo da AMB, 
Maria Isabel da Silva
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Taluama Cabral
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Eleições 2018: 
urna eletrônica, financiamento 

político e “fake news”

Desembargadores discutem temas polêmicos 
relacionados ao pleito deste ano e comentam as novidades 

implementadas após a reforma política

A confiabilidade da urna eletrônica foi um dos pontos 
mais discutidos do painel “Justiça Eleitoral - Divergên-
cias e Convergência”, presidido por Mário Devienne Fer-

raz, secretário de Justiça Eleitoral da AMB. O debate, realizado 
em 25 de maio, contou com a participação dos desembarga-
dores Carlos Eduardo Cauduro Padin, presidente do TRE-SP, e 
Romero Marcelo da Fonseca, presidente do TRE-PB.

Padin falou sobre o funcionamento do processo eleitoral e 
afirmou que a urna eletrônica é totalmente segura: “esse temor 
de que ela tem alguma vulnerabilidade é completamente falso. 
Desafio os presentes a apresentarem uma hipótese em que a 
urna eletrônica tenha falhado”. Na opinião de Padin, muitos re-
sistem à mudança cultural digital e traçou uma comparação com 
o uso dos serviços bancários pela internet. “Antes, fazer aplica-
ções online era observado com desconfiança. Hoje, é normal e 
irreversível”. Contudo, ele disse que, por força da lei e da pressão 
pública, o TSE aprovou o registro impresso em 5% das urnas do 
País. “O resultado vai atestar o que, durante 20 anos, estamos 
encontrando: a confiabilidade e a rapidez que o processo ofere-
ce”, acrescentou Devienne Ferraz.

Outra novidade comentada sobre as eleições de 2018 foi a 
nova modalidade de financiamento de campanhas. A reforma 
política sancionada em 2017 impôs um limite, criando um fun-
do eleitoral com verba pública e proibindo o setor privado de 
financiar políticos e partidos. 

Na visão de Romero Lacerda da Fonseca, o debate sobre 
o financiamento é um dos grandes reflexos da Operação 
Lava Jato. O presidente do TRE-PB destacou, ainda, que o 
Brasil está “no olho do furacão”, e partidos e políticos não 
sabem como agir diante da situação de crise institucional. 
“Isso forçou a politização do Judiciário. Não é essa a função 
jurisdicional, mas o Judiciário teve de dar a resposta neces-
sária à sociedade”.

Notícias falsas
Motivo de grande preocupação nas campanhas eleito-

rais, as chamadas “fake news” também entraram em dis-
cussão. Foi consenso entre os palestrantes que a Justiça 
Eleitoral está atenta e preparada para identificar as proli-
ferações das notícias falsas com auxílio de outras institui-
ções. “Contudo, compete ao eleitor fazer um filtro do que 
recebe pelas redes sociais, fazer análise crítica, se infor-
mar e votar nos que têm condições de fazer o Brasil uma 
nação melhor”, disse Devienne. 

Na visão do desembargador Fonseca, o momento é de in-
certezas, principalmente no que diz respeito às candidaturas 
que se apresentam. Contudo, ele encorajou o público. “Pre-
cisamos ter fé, confiança e vontade de acertar, pois o Brasil 
nunca precisou tanto do seu Poder Judiciário”.
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No painel “A Informatização e a Celeridade”, realizado no 
dia 25 de maio, o diretor de Informática da AMB, Sérgio 
Bernardinetti, destacou a necessidade de que os tri-

bunais apliquem recursos na área de tecnologia. A atividade 
judicial, segundo o magistrado, passa necessariamente pela 
informatização. “É necessário que haja investimento nesse 
setor para que tenhamos uma prestação jurisdicional mais 
célere”, explicou. 

Sérgio Bernardinetti abordou a experiência do processo 
eletrônico no TJPR, onde, atualmente, o índice de informati-
zação processual é superior a 98%. “Praticamente não temos 
mais processos físicos em segundo grau. Os processos que 
demoravam dois, três anos têm seu fim em dois, três meses. 
Então, a experiência tem sido muito favorável e, também, nos 
permite continuar prestando um bom serviço nessa área. 
Hoje, mais de nove milhões de processos são distribuídos só 
no Paraná”, concluiu. 

Na exposição de Marivaldo Dantas, do TJRN, o juiz desta-
cou que sem investimento na infraestrutura dos softwares 
e no treinamento das pessoas, o processo digital eletrônico 

Informatização 
e celeridade

Diretor da AMB leva aos congressistas experiência de 
sucesso do TJPR que adotou o processo eletrônico

Renata Brandão

não é possível. “É uma realidade sem volta, até porque retira 
muitas tarefas que são inúteis para o processo, como carim-
bar páginas, numerar, certificar prazos etc. Essas coisas são 
automatizadas pelo sistema e o tempo de tramitação do pro-
cesso reduz”, contou.

De acordo o magistrado potiguar, o grande desafio é tra-
zer para o sistema de processo eletrônico características que 
ajudem o juiz na atividade de julgar. O desembargador Márcio 
Ramos, do TJPB, presidiu a mesa do painel.

 “É necessário que haja investimento 
nesse setor [de informática] para 

que tenhamos uma prestação 
jurisdicional mais célere” 

Sérgio Bernardinetti
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 Sérgio Bernardinetti fala 
sobre dados relacionados à 
informatização processual no TJPR
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Ao palestrar sobre o tema, ministro 
Barroso diz que “o juiz já não é um 
mero aplicador do Direito ou da lei 
existente, mas coparticipante do 
processo de criação do Direito”

Políticas de 
inclusão e o 
Judiciário

Carolina Lobo

O ministro do STF Luís Roberto Barroso profe-
riu palestra sobre “Políticas de inclusão e o 
Judiciário”, no dia 25 de maio. O presidente da 

AMB, Jayme de Oliveira, e a vice-presidente Institu-
cional da entidade e presidente da Amaerj, Renata 
Gil, também participaram do painel presidido pelo 
vice-presidente de Planejamento Estratégico, Pre-
vidência e Assuntos Jurídicos da entidade e presi-
dente eleito do TJMG, Nelson Missias.

Barroso explorou os diferentes aspectos dos 
limites das atribuições do Judiciário, sinalizando 
quando acredita que o Poder deve ser proativo ou 
contido. “Nesse ambiente de judicialização, e alguma dose 
de ativismo, há uma nova realidade que está sendo incor-
porada na prática judiciária brasileira com a qual estamos 
todos aprendendo a lidar. Em muitas situações no mundo 
contemporâneo, o juiz já não é um mero aplicador do Direito 
ou da lei existente, mas coparticipante do processo de cria-
ção do Direito”, afirmou. 

Para o ministro, um dos fatos mais importantes dos úl-
timos 30 anos foi o avanço relevante na proteção dos di-
reitos fundamentais e na inclusão social, de maneira geral, 
em matéria de mulheres e de minorias. “Um dos grandes 

papéis do Judiciário é proteger os direitos fundamentais 
das minorias”, disse.

O palestrante também fez referência à opinião pública. 
“Uma decisão judicial deve observar, em primeiro lugar, os 
valores e direitos fundamentais previstos na Constituição, 
independentemente de a decisão ser popular ou não. O juiz 
deve ser atento em auscultar o sentimento social, mas não é 
escravo da opinião pública”.

Para finalizar, o ministro do STF ressaltou: “O Poder Judi-
ciário não pode ser menos do que ele precisa ser. O Judiciário 
presta grande serviço ao País. Para tudo há um meio termo, 
um equilíbrio. A jurisdição deve ser prestada do mesmo jeito 
que a vida deve ser vivida: com valores, determinação, um 
pouco de bom humor e humildade”.

Nelson Missias destacou a alta qualidade da palestra 
do ministro. “Ele é uma das maiores referências jurídicas 
do País e tem a exata compreensão da dimensão social 
da função judicante do magistrado. Em um auditório lota-
do, percebemos, até pelas manifestações calorosas, que 
agradou ao público, uma vez que, além de pontos teóricos, 
abordou pontos práticos. E foi uma palestra de uma leve-
za extraordinária”.
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 “Um dos grandes papéis do 
Judiciário é proteger os direitos 

fundamentais das minorias” 

Luís Roberto Barroso
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Ao abordar pensamentos filosóficos diferentes para 
responder ao questionamento, professor estimula a 
reflexão da plateia de magistrados sobre a felicidade 

O que a vida precisa ter 
para valer a pena?

Taluama Cabral

“A  vida que vale a pena ser vivida” foi o tema da palestra 
de encerramento do primeiro dia do ciclo de painéis 
do Congresso. Entre citações bem-humoradas, mas 

sem perder o tom poético, Clóvis de Barros Filho, professor da 
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 
(ECA-SP), propôs uma reflexão sobre como dar um sentido à 
vida e sobre o que o mundo espera de cada um, a partir da ótica 
de pensadores como Aristóteles e Spinoza.

No início da palestra, a pergunta foi lançada: o que a vida 
precisa ter para valer a pena? Ao passar por temas como car-
reira, família e realizações pessoais, o palestrante fez a plateia 
silenciar em alguns momentos, mas gargalhar em muitos ou-
tros. Entre atrações e relatos da sua própia vida, Clóvis voltou 
alguns séculos no tempo até Jesus Cristo, que, segundo ele, 
é um dos maiores pensadores da humanidade. A partir dessa 
inspiração, concluiu que o sentido da vida estava no amor ao 
próximo. “A vida de cada um valerá a pena quando proporcio-
narmos um momento de felicidade que, sem a nossa interven-
ção, seria impossível”.

Segundo o professor, o ser humano pode encontrar, na 
doação de si, uma das maiores fontes de felicidade. Ele ain-
da estabeleceu uma relação entre as profissões e o amor. 
Mais especificamente a sua, de professor, que é permeada 
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pela vontade de transmitir conhecimento e mudar a vida de 
outras pessoas. 

Clóvis citou, ainda, o filósofo Baruch Spinoza para abordar 
a “potência de agir”. De acordo com ele, o universo e todos os 
seres são compostos de energia e da variação dessa energia 
surgem os conceitos de tristeza, alegria e felicidade.

Decisões
Para falar sobre o poder de decisão, o professor explicou 

que a vida é composta por duas situações: “a primeira, que de-
pende de nós, e outra que não depende. Quase o tempo inteiro, 
a vida é atravessada por situações que não podemos controlar. 
Então, tome a decisão de apostar todas as fichas na parte que 
depende de você. Saiba diagnosticar e mapear aquilo que real-
mente depende apenas de você”. Ao final, ele disse que espera-
va ter proporcionado felicidade a alguém fazendo o que ama.

Para a vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e pre-
sidente da Asmeto, Julianne Marques, que presidiu o painel, “as 
palavras de Clóvis de Barros tocaram em pontos sensíveis para 
a Magistratura brasileira, principalmente em relação ao cuida-
do que devemos ter para alcançar o equilíbrio entre o nosso 
trabalho e a vida pessoal. A palestra fechou com chave de ouro 
a programação do segundo dia do Congresso”.

De acordo com Clóvis de Barros Filho, “a vida é 
atravessada por situações que não podemos 
controlar. Então, tome a decisão de apostar 
todas as fi chas na parte que depende de você”  
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Professor e magistrados refletem sobre a evolução do 
papel do Judiciário na modernidade 

Novos desafi os, 
mesmo compromisso

Taluama Cabral

No painel “Ética da Ma-
gistratura”, realizado 
no último dia do Con-

gresso, 26 de maio, o pro-
fessor doutor João Maurício 
Adeodato, da Faculdade de 
Direito da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE), 
falou da evolução do papel 
do Judiciário e os problemas 
éticos que surgiram conjun-
tamente. Ao intercalar cita-
ções de grandes pensadores, 
despertou o interesse do pú-
blico ao que ele chamou de 
temática filosófica do Direito. 
O debate foi dirigido pelo pre-
sidente da ACM, Ricardo Ale-
xandre Costa.

Em sua explanação, o pro-
fessor chamou a atenção 
para três sobrecargas que 
envolvem o Judiciário. A pri-
meira, seria relacionada ao 
texto. “É um fenômeno da 
sociedade complexa, onde 
cada um entende o texto à 
sua maneira e conveniência. 
E quanto mais vago e ambíguo for o seu significado, mais 
pseudo-acordos ele desperta”, alertou. O protagonismo 
do Judiciário, em detrimento de outros Poderes foi apon-
tado como segunda sobrecarga. E, por fim, a pulveriza-
ção de instâncias decisórias. “Existe uma sobrecarga, 
pois não há juízes suficientes para tantos processos”, 
ressaltou. Ele finalizou sua apresentação dizendo que é 
preciso haver instituições sólidas para se alcançar me-
lhores resultados. 

Polivalência
O vice-presidente de Políticas Remuneratórias da AMB, 

Paulo César Neves, também enumerou aspectos relacio-
nados às competências que, de acordo com ele, os magis-
trados precisam desenvolver, como, por exemplo, a capa-
cidade de gerir processos. Na sua visão, o Direito já não 
basta por si só. Hoje em dia, é preciso ter conhecimentos 
em outras searas. “O juiz também precisa, por exemplo, 
entender um pouco de tecnologia para saber utilizar os 
instrumentos que estão à sua disposição. Estamos na era 
da tecnologia”, disse. Comunicação foi outro ponto lem-
brado pelo magistrado. “Acredito que, muitas vezes, peca-
mos por não saber comunicar as ações que são desenvol-

 C
ré

di
to

:  C
ai

o 
Lo

ur
ei

ro

vidas pela Magistratura”, ponderou.
Paulo César Neves debateu, também, sobre a ajuda de 

custo moradia, que entende tratar-se claramente de uma 
“questão remuneratória, que não se confunde com a ética 
da Magistratura”. 

Ele finalizou sua participação dizendo que existem segui-
mentos que querem atingir a Magistratura para tentar en-
fraquecê-la, “mas a população confia no Judiciário. A cada 
dia, a sociedade procura mais o Poder Judiciário para resol-
ver as mais diversas questões. É uma prova de confiança”.

O professor João Maurício Adeodato chamou a atenção para as sobrecargas que envolvem o Judiciário

“O juiz também precisa, por exemplo, 
entender um pouco de tecnologia 

para saber utilizar os instrumentos 
que estão à sua disposição. Estamos 

na era da tecnologia” 

Paulo César Neves
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O corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio 
de Noronha, afirmou que as garantias e prerrogativas 
são estabelecidas como salvaguarda de uma jurisdi-

ção proferida por juízes isentos, que possam entregar uma 
prestação jurisdicional justa no sentido de celeridade e equi-
líbrio. “Nenhuma Justiça melhorou tanto quanto a brasileira 
após a criação do Conselho Nacional de Justiça. Ele não pode 
ser visto como um órgão de terrorismo, mas sim de garantia 
e asseguramento dos princípios constitucionais que tangem 
o cargo de magistrado”, frisou.

O ministro integrou o painel “Prerrogativas e Direitos da 

Prerrogativas e direitos da Magistratura são tratados 
pelo corregedor nacional de Justiça durante o Congresso

A salvaguarda 
da prestação jurisdicional

Carolina Lobo

Magistratura”, presidido pelo vice-presidente de Prerroga-
tivas da AMB e presidente da Amam, José Arimatéa Neves. 
Também compuseram a mesa as diretoras da Secretaria de 
Prerrogativas da AMB, Maria Rita Manzarra e Euma Touri-
nho, além do ex-presidente da entidade Nelson Calandra.

O ministro apontou que “o CNJ foi a grande estabilização 
da Magistratura”, pois possibilitou verificar situações como 
nepotismo e relação promíscua da jurisdição com a políti-
ca. Para ele, apenas uma pequena parcela descumpre a lei e 
compromete toda a Magistratura. “Há uma preocupação ins-
titucional louvável do magistrado, de blindar sua imagem”.

Eficiência
Segundo Noronha, a principal atividade do CNJ é dar efi-

ciência à Justiça, e não punir. “Mas se precisarmos, faremos 
por uma questão de Justiça. Temos que tomar as medidas 
cabíveis para que alcancemos a eficiência desejada”.

União e independência também foram destacadas por ele. 
“É na união que vamos construir a grandeza da Magistratura 
em torno de um propósito: uma Magistratura independente, 
que não se intimida”, disse. 

José Arimatéa avaliou que “o ministro teve oportunidade 
de desmistificar a atividade do CNJ na área disciplinar, de 
orientação e controle estatístico do Judiciário”.

Para Maria Rita Manzarra, “o ministro, à frente da Corre-

gedoria, realizou um trabalho excelente e sempre defendeu 
a Magistratura. O seu mandato se encerrará em agosto, e 
esperamos do próximo corregedor, ministro Humberto Mar-
tins, presente na palestra, a mesma linha de defesa da Ma-
gistratura e de diálogo com as associações de classe”.

“O corregedor nacional se reportou à blindagem que o 
juiz deve ter, enquanto magistrado, para que não tenha que 
sofrer pressões indevidas. E prometeu à Magistratura essa 
orientação de fiscalização, no sentido de não procurar pu-
nir o juiz num primeiro momento e sim buscar o contexto no 
qual trabalha. A AMB atua e atuará para que mais avanços 
possam vir em benefício do juiz”, comentou Euma Tourinho.

“É na união que vamos 
construir a grandeza 

da Magistratura 
em torno de um 
propósito: uma 
Magistratura 

independente, que 
não se intimida” 

João Otávio de 
Noronha

 C
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A questão de “Gênero e a Feminização na Magistratu-
ra” foi tema de painel apresentado em 26 de maio, em 
Maceió (AL). O debate, conduzido pela secretária de 

Gênero da AMB, Maria Domitila Prado Manssur, contou com 
a participação de Adriana Ramos de Mello, do TJRJ; Patrícia 
Cunha Paz Barreto de Carvalho, do TJSE e Mylene Pereira Ra-
mos Seidl, do TRT-SP.

“A participação da mulher no Judiciário vem crescen-
do, mas de forma muito lenta, especialmente no âmbito 
da segunda instância, onde os ocupantes são eleitos e não 
aprovados em concurso, como os de primeiro grau. Atual-
mente, apenas 37,3% dos 17.670 magistrados brasileiros são 
mulheres, de acordo com pesquisa divulgada pelo CNJ”, diz 
Adriana Ramos de Mello. 

Mylene Pereira Ramos Seidl acrescentou ao tema a desi-

gualdade racial no Judiciário. “Em 2015, 
o CNJ adotou o sistema de cotas para 
magistrados e isso tende a mostrar um 
aumento do quadro de mulheres negras, 
mas o processo será lento, porque para 
seu ingresso na magistratura, ela deve 
ter uma preparação sólida e a população 
negra ainda está alijada dessas possibili-
dades”, alertou.

Por sua vez, Patrícia Cunha Paz Bar-
reto de Carvalho declarou que “o painel 
é de suma relevância e será um mar-
co, porque estamos em um Congresso 
Brasileiro de Magistrados discutindo a 
questão de gênero e isso é muito im-
portante. Sairemos daqui com outra 
visão e novas perspectivas para que 

possamos, cada vez mais, promover a igualdade também 
no âmbito jurídico”. 

Maria Domitila Prado Manssur agradeceu às palestran-
tes, incluindo o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, que se 
colocou à disposição para entender e trocar ideias para que 
se dê início a esse processo de construção.

Missiva de Maceió
Após o painel, as magistradas leram a Missiva de Maceió, 

um compromisso público de mobilização para a promoção 
de condições igualitárias de acesso e representatividade 
nos tribunais brasileiros. O texto, de autoria das participan-
tes, encontra-se na Carta de Maceió, aprovada no encerra-
mento do Congresso.

Leia a Carta de Maceió em www.amb.com.br/cbm2018.

Congresso propõe 
diálogo sobre a 
feminização na 
Magistratura e 

desigualdade racial 
com juízas do Rio de 

Janeiro, Sergipe e 
São Paulo

Gênero e feminização
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“As opiniões reproduzem-se por divisão, os pen-
samentos por germinação”. A citação do escritor 
austríaco Karl Kraus fundamentou as palavras do 

presidente da Anamatra, Guilherme Feliciano, em painel so-
bre associativismo realizado no dia 26 de maio. O debate foi 
conduzido pelo presidente da Amapi, Thiago Brandão. 

Na avaliação de Feliciano, são muitos os horizontes de 
consenso que fazem convergir interesses, à exemplo da luta 
contra a depreciação profissional que tem sido imposta à 
Magistratura.  O presidente da Anamatra citou, também, a 
recente Lei 13.655/2018, que altera a Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro e pretende atribuir ao juiz uma 
responsabilidade que deve ser de preocupação do adminis-
trador público. “Houve uma série de intervenções da Anama-
tra, AMB, Ajufe e outras entidades nacionais, e conseguimos 
alguns vetos. No entanto, a lei foi promulgada e ainda tem 
alguns problemas”, informou, complementando que as as-
sociações deverão impugnar, no STF, a constitucionalidade 
de pelo menos três dispositivos.

Temas como eleições diretas para a presidência 
de tribunais e a sinergia entre as entidades 

representativas pautaram painel sobre associativismo  

Juízes reforçam importância 
de uma Magistratura coesa
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Feliciano defendeu, ainda, a ampliação do colégio eleito-
ral para incluir juízes de primeira instância nos pleitos dos 
tribunais. “É preciso que juízes de primeiro grau também 
participem da escolha dos dirigentes dos tribunais”. 

O pensamento é compartilhado pelo desembargador 
Cláudio Baldino Maciel (TJRS), ex-presidente da AMB. “Os 
juiz de primeiro grau, que tem atribuições complexas e pro-
fundas, como condenações de reclusão, questões familiares 
e tantas outras, não pode ser suprimido do direito de esco-
lher o dirigente do seu tribunal”, disse. 

Crescimento institucional
Maciel também discorreu sobre a importância crescente do 

Poder Judiciário no mundo, em especial no Brasil, e afirmou que 
é preciso, ainda, haver um crescimento institucional e, também, 
de práticas judiciárias. “Em alguns pontos ainda estamos no im-
pério, várias práticas ainda são imperiais e precisam ser supe-
radas por outras mais republicanas, efetivas e que deem ao Ju-
diciário a admiração que ele merece no mundo atual”, ressalta.



22

26 DE MAIO

Combate à violência 
e ao abuso sexual de crianças e adolescentes

Peça teatral “Marcas da Infância” mostra, à plateia 
de congressistas, casos verídicos de violência

Renata Brandão

A apresentação da peça de teatro “Marcas da Infância”, 
parte integrante do projeto “Eu tenho voz”, do Insti-
tuto Paulista de Magistrados (Ipam), contra o abuso 

e a exploração sexual de crianças e adolescentes, chamou 
a atenção dos participantes do painel “A Violência Sexu-
al contra Crianças e Adolescentes – Prevenção e Enfren-
tamento nos Termos da Lei nº 13.431/2017”, no dia 26 de 
maio. O assunto foi discutido pelas juízas Fabiana Kumai, 
Hertha de Oliveira e Tatiane Lima, do TJSP, e Luciana Rocha, 
do TJDFT.

Idealizada pela presidente do Ipam, Hertha de Oliveira, 
a iniciativa objetiva alertar e empoderar crianças e ado-
lescentes diante de situações de abuso sexual, por meio 
da encenação que tem sido levada a instituições da rede 
pública de ensino de São Paulo. 

A peça abordou três histórias verídicas – uma de vio-
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lência física e duas de abuso sexual.  “As estatísticas de-
monstram que a família é o local mais perigoso para as 
crianças, por incrível que pareça. Por isso, achamos que 
a aproximação da Magistratura com a coletividade é fun-
damental”, salientou Hertha de Oliveira, complementando 
que 10 mil crianças já foram atendidas pelo projeto. 

Após a apresentação da peça, Fabiana Kumai, da Vara 
da Região Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, do TJSP, relatou o trabalho desenvolvido nas va-
ras de violência doméstica e sua experiência de seis anos 
na área. De acordo com a juíza, São Paulo passa por um 
processo de mudança no que se refere ao Depoimento Es-
pecial e Escuta Especializada, estabelecida pela Lei 13.431.

Ao presidir o painel, Luciana Rocha também falou sobre a 
norma, que institui o sistema de garantia de direitos da crian-
ça e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Os 
princípios são minimizar o sofrimento, garantir tratamento 
digno e abrangente, proteger contra atos de discriminação, 
e receber assistência jurídica e psicossocial, entre outros. Na 
ocasião, a magistrada explicou como é o trabalho realizado 
pelo Núcleo Judiciário da Mulher (NJM), do TJDFT.

Tatiane Lima, por sua vez, destacou as atribuições do Se-
tor de Atendimento de Crimes da Violência contra Infante, 
Idoso, Pessoa com Deficiência e Vítima de Tráfico Interno 
de Pessoas (SANCTVS). “É feita uma avaliação psicológica, 
onde são analisados os impactos da violência sofrida. De-
pois, é emitido um parecer acerca das condições emocio-
nais, cognitivas, psicológicas e intelectuais da criança ou 
adolescente. A gente quer que a criança tenha uma experi-
ência boa com a Justiça, tenha um bom acolhimento e seja 
feliz”, explicou a magistrada.

Hertha 
de Oliveira

Luciana 
Rocha

Tatiane 
Lima

Fabiana 
Kumai

 A peça de teatro “Marcas da Infância” 
abordou três histórias verídicas - uma de 

violência física e duas de abuso sexual
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Gestão estratégica 
e orçamento

Painel discute importância da fixação de metas e 
indicadores para a melhoria do Poder Judiciário

Carolina Lobo

Maria Tereza Uille, membro do CNJ, e Claudia Marcia 
Soares, diretora-adjunta da Justiça do Trabalho da 
ENM, da AMB, integraram o painel “Gestão Estraté-

gica e Orçamento”. O debate, realizado no último dia do Con-
gresso, 26 de maio, foi conduzida pelo diretor-presidente da 
Escola, Marcelo Piragibe.

Maria Tereza Uille, que faz parte da Comissão de Gestão 
Estratégica do CNJ, conclamou os magistrados a se envol-
verem no processo, mesmo os que não integram os comi-
tês de seus tribunais sobre o tema. 

“A fixação de metas e indicadores que venham da pró-
pria Magistratura é fundamental para que possamos 
conduzir o futuro do Poder Judiciário. É necessário que 
magistrados e servidores participem dessas discussões 
para indicação de metas e indicadores que terão que 
cumprir, mas a partir daquilo que democraticamente eles 
próprios estejam construindo. Este ano, teremos no se-
gundo semestre mais uma renovação e homologação das 
metas que vêm do próprio Judiciário, então vamos parti-
cipar”, informou. 

Planejamento
Claudia Marcia Soares fez coro à conselheira sobre a neces-

sidade de a Magistratura, como um todo, contribuir. Segundo 
a juíza, os colegas precisam sinalizar o que se quer para os 
tribunais, além da relevância de monitorar, constantemente, o 
planejamento estratégico. 

A diretora da ENM chamou a atenção para as condições de 
concretização de metas e resultados. “A importância do pla-
nejamento estratégico é estabelecer as metas e como alcan-
çá-las. O CNJ e o Supremo Tribunal Federal têm papel impor-
tante nisso, porque as condições de concretização de metas e 
resultados passam por uma política institucional. Não é me-

ramente o trabalho de um juiz de primeiro grau e de um de-
sembargador que vai redundar no alcance de um determinado 
resultado. Isso não é um trabalho para 1ª e 2ª instâncias; isso 
é um trabalho institucional que demanda uma infraestrutura 
de trabalho, como número de servidores e juízes suficientes”.

Marcelo Piragibe disse que a ENM promoveu curso sobre 
o tema em 2017 que teve grande adesão. “Este painel foi mui-
to esclarecedor, porque a questão que muitas vezes não era 
afeta ao juiz de 1º grau passou a ser de seu interesse, até para 
poder ajudar na construção de um Judiciário melhor”, avaliou o 
presidente da mesa.
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“A vida em sociedade 
pressupõe segurança 
jurídica” 

Marco Aurélio Mello

Ministro do Supremo proferiu palestra sobre o assunto 
ao lado de Antônio Carlos Ferreira, do STJ, 

e da vice-presidente Institucional da AMB, Renata Gil

Andressa Lanzellotti

Para discutir o tema “A segurança jurídica em época de 
crise”, último painel do Congresso, o ministro Marco 
Aurélio Mello, do STF, uniu-se aos debates promovi-

dos pela AMB. A apresentação ocorreu no dia 26 de maio, 
na presença do ministro Antônio Carlos Ferreira, do STJ, 
presidente da mesa, e da vice-presidente Institucional da 
AMB e presidente da Amaerj, Renata Gil.

“A vida em sociedade pressupõe segurança jurídica. A 
sociedade não pode viver surpreendida a cada passo, não 
pode viver a sobressaltos, porque o Estado, de início, tem o 
monopólio da força e, no tocante aos conflitos, ele é perso-
nificado pelo juiz. Então, essa responsabilidade como ma-
gistrados é enorme e precisamos perceber a envergadura 
do cargo ocupado”, considerou o ministro.

De acordo com ele, a possibilidade de servir aos seme-
lhantes é gratificante. “Nós atuamos substituindo a vontade 
das partes envolvidas na demanda e que, infelizmente, que 
não convergiram as vontades para uma solução pacífica do 
desentendimento e atuamos de forma coercitiva nessa subs-
tituição. Daí precisamos atuar com absolta equidistância e 
pureza d´alma”, ponderou.

Ao concluir sua exposição, Marco Aurélio Mello fez um 
pedido aos seus colegas. “Os senhores exercem uma ati-
vidade sublime, que é julgar conflitos e cidadãos. O façam 
com pureza d´alma e abandono de paixões e ideologias. 
Busquem a paz de espírito, a realização profissional e hu-
manística. Mãos à obra”.

      União
 Na ocasião, o ministro valorizou a atuação 

conjunta da magistratura. “Está aí o valor da AMB 
e, também, da realização deste Congresso. O en-
contro é de importância maior, porque enseja a 
troca de ideias e reflexões. Para nós, que expo-
mos, há um aprofundamento nos diversos temas 
que devem ser veiculados. Um aperfeiçoamento 
infindável, técnico e humanístico”, afirmou.

“Meus cumprimentos aos organizadores do 
evento, em especial ao presidente Jayme de Oli-
veira, o anfitrião, que coordenou a organização 
deste Congresso, e Regis Fernandes de Oliveira, 
coordenador da Comissão Cientifica”, comple-
mentou Marco Aurélio Mello.

O ministro Antônio Carlos Ferreira finalizou 
o painel ressaltando que “em tempos de crise, 
o papel do Judiciário é de proteger as ideias da 
visão democrática, garantindo o acesso ao Ju-
diciário e a manutenção da segurança e da es-
tabilidade”.
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“Temos que dar mais eficiência e transparência sobre o 
que é a Magistratura para o Brasil. Magistratura for-
te, cidadania respeitada”, afirmou o vice-presidente 

do STJ, Humberto Martins, na conferência de encerramento 
do Congresso, no dia 26 de maio. O painel foi presidido pelo 
dirigente da AMB, Jayme de Oliveira, e contou com a presença 
do vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e a vice-presi-
dente de Direitos Humanos da Associação, Julianne Marques.

 O ministro, que, em agosto, assume a Corregedoria Na-
cional de Justiça, discorreu sobre assuntos debatidos no 
congresso, em consonância com o tema central – A politiza-
ção do Judiciário ou a judicialização da política?. “O Judiciário 
é chamado a dar respostas a vários temas de competência 
do Poder Executivo e do Legislativo, e não pode se omitir”. 
Durante a exposição, o vice-presidente do STJ traçou o perfil 
dos magistrados a partir de cinco eixos: a presença feminina 
nos tribunais; a relação do Judiciário com a mídia; a ética en-
tre público e privado; a formação humanística dos juízes e a 
informatização dos tribunais.

Para Humberto Martins, “a imagem de isenção e correção 
ética da Magistratura é muito importante para fortalecer o Ju-
diciário perante a sociedade”. Ainda de acordo com o ministro, 
o Direito é dinâmico e o Poder Judiciário precisa continuar se 
reinventando para acompanhar as transformações da socie-

dade. “O Judiciário tem que ser moderno, ágil e transparente. 
Essa é Justiça que queremos. Não com um papel punitivo, mas 
um papel de reorganizar”.

Ao falar do aumento do número de mulheres nos tribunais, 
Martins o atribuiu ao mérito das magistradas, arrancando 
aplausos dos presentes.

Unidade na Magistratura 
Para Dias Toffoli, que acompanhou os três dias do evento, 

encontros como esse são fundamentais para construção de 
discurso de unidade na magistratura. “Temos que colaborar 
com a solução da crise construindo um projeto de nação”. Em 
relação a Humberto Martins, Toffoli disse que tem esperan-
ça no trabalho de unidade e continuidade ao do ministro João 
Otávio de Noronha. Por fim, elogiou a iniciativa do presidente 
da AMB. “Jayme de Oliveira é um querido líder, respeitado e ad-
mirado por nós. Ele nos dá liberdade para termos esse diálogo 
franco e aberto”.

Por sua vez, Jayme de Oliveira enalteceu a presença dos 
ministros. “Fiquei muito honrado e esperançoso com as refe-
rências feitas pelo futuro presidente do STF e pelo futuro cor-
regedor nacional. Carregam nossa esperança de continuidade 
a um trabalho honroso e de diálogo com a AMB”.

Conferência do ministro Humberto Martins 
encerra o Congresso
Vice-presidente do STJ afirma que Magistratura é uma das funções mais 
desafiadoras da atualidade, em discurso sobre o novo perfil da carreira

Taluama Cabral
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Resultado do trabalho realizado durante o Congresso foi 
aprovado conjuntamente durante Assembleia Geral

Durante três dias de programação científica, participan-
tes debateram acerca do tema central “A Politização 
do Judiciário ou a judicialização da política”. O resulta-

do desse trabalho foi apresentado na Carta de Maceió, assi-
nada pelo presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e aprovada 
conjuntamente pelos magistrados em Assembleia Geral or-
ganizada ao final do evento, no dia 26 de maio.

Dentre as principais decisões documentadas, estão as de 
alertar a sociedade sobre os riscos que estão submetidos 
o estado democrático de direito e os valores republicanos; 
combate à corrupção; postular melhor estrutura de traba-
lho; requerer mecanismos de segurança nos prédios públi-
cos do Poder Judiciário e pessoal a magistrados ameaçados; 
pleitear participação na elaboração da política orçamentária 
dos tribunais; requerer a ampla democratização interna em 
relação à eleição dos órgãos diretivos dos tribunais; união 
de esforços para promover condições igualitárias de acesso 
e representatividade nos tribunais; e o compromisso de tra-
balhar contra toda forma de violência doméstica e combate 
ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Igualitarismo
Na ocasião, a secretária de Gênero da AMB, Maria Domi-

tila Prado Manssur, leu a Missiva Maceió, de sua coautoria, 
com as juízas Adriana Ramos de Mello, Patrícia Cunha Paz 

Estratégias defi nidas

Andressa Lanzellotti

Barreto de Carvalho, do TJSE; e Mylene Pereira Ramos Seidl, 
do TRT-SP. A Missiva está inserida na Carta de Maceió. Leia o 
documento na íntegra em: www.amb.com.br/cbm2018.

Também integraram a Assembleia membros do corpo di-
retivo da entidade; relatores dos Grupos de Trabalho; e os 
juízes Fábio Esteves, presidente da Amagis-DF, e Luciana Lo-
pes Rocha (TJDFT).

Balanço 
Durante os três dias do evento foram apresentados 17 

painéis com importantes especialistas do Direito e da socie-
dade civil que levaram a Magistratura a discutir o seu papel 
diante do novo contexto político, econômico e social do País, 
apresentando soluções e traçando novos caminhos. 

“Foi fantástico ver ministros de grande competência dis-
cutindo temas ligados à Magistratura. Os importantes con-
flitos de opinião nos levarão à consolidação de pontos para 
repensarmos o Judiciário no mundo de hoje”, disse o coorde-
nador da Comissão Científica do Congresso, Regis Fernandes 
de Oliveira.

Além da extensa temática em torno do Judiciário, o CBM 
pautou discussões sobre assuntos como as políticas de in-
clusão, o combate à violência sexual contra crianças e ado-
lescentes e o momento econômico brasileiro, entre outros. 

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, resumiu os três 
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Teses aprovadas

Durante a Assembleia, foram apresentadas as teses enviadas pelos participantes e submetidas à votação. As proposições já 
haviam sido analisadas pelas comissões temáticas. Conheça as aprovadas:

 
Título: Juiz-gestor e juiz-julgador: a função social do juiz exige tal união

Autor: João Carneiro Duarte Neto – TJMG
Resumo: Defende-se a figura do juiz-gestor como forma de enfrentamento da crescente demanda de processos. O magistrado 
necessita atuar como gestor na prestação jurisdicional, na fixação dos fluxos de gabinete e secretaria ou à frente da direção do 
foro. Ressaltou-se a necessidade de que os magistrados tenham conhecimentos de gestão pública aplicada à gestão judiciária 
como fator otimizador da eficiência da prestação jurisdicional. Realçou-se, também, a importância do juiz-julgador, entendendo 
as duas posturas de juízes como não excludentes. Assim, a consecução das potencialidades da função social do juiz passa pela 
formação adequada em gestão judiciária. Exortam-se as Escolas da Magistratura para tal.

Título: O reconhecimento dos antecedentes a partir da condenação em 1º grau – uma reinterpretação da Súmula 444 do STJ 
à luz da recente jurisprudência dos tribunais superiores

Autor: Anderson de Paiva Gabriel – TJRJ
Resumo: A atual concepção do princípio da presunção de inocência, ratificada pela recente jurisprudência do STF, bem como 
o direito fundamental de igualdade substancial (art. 5º, CRFB/88) e a garantia constitucional de adequada individualização da 
pena (art. 5º, XLVI, CRFB/88), tornam imperiosa a reinterpretação da Súmula 444 do STJ, permitindo que condenações criminais, 
mesmo que em 1º grau, possam ser valoradas na dosimetria de outros processos, afastando-se tão somente a utilização de 
inquéritos policiais e ações penais em andamento, isto é, que ainda estejam na fase de instrução e sem o reconhecimento 
jurisdicional de culpa.

Título: Secretaria de Igualdade Racial na Associação dos Magistrados Brasileiros

Autora: Karen Luise Vilanova Batista de Souza Pinheiro – TJRS
Resumo: Criação de Secretaria de Igualdade Racial na Associação dos Magistrados Brasileiros para promover a eliminação de 
todos os tipos de discriminação e construir uma magistratura plural e com diversidade étnica.

dias de Congresso como um conjunto de teses, ideias e sa-
beres que os magistrados contabilizaram em prol da so-
ciedade, e destacou a profundidade das abordagens. “Os 
debates foram de alto nível e muito concorridos. A Magis-
tratura mostrou que está preocupada com o País, percebe 
tudo aquilo que ocorre e quer, de alguma maneira, contri-
buir. Saímos daqui melhores do que chegamos no começo 
desse trabalho”, ressaltou. Jayme de Oliveira ainda reforçou 
o comprometimento do Poder Judiciário com o crescimento 
da Nação. “A Magistratura, dentro dos limites da Constitui-
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ção, daquilo que lhe compete e do seu papel, se dedica e se 
dedicará ainda mais para que o País possa crescer e evoluir 
cada vez mais”.

O presidente da Almagis, Ney Alcântara, considerou po-
sitivo o balanço do maior evento da Magistratura brasileira, 
realizado em seu estado. “Alcançamos o objetivo. Trouxe-
mos as principais lideranças do Poder Judiciário. A presença 
dos nossos colegas do País inteiro foi altamente considerá-
vel, as discussões foram brilhantes e os debates muito bem 
realizados”, disse.
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CARTA DE MACEIÓ

Juízas e juízes de todo o País, representados pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, reunidos em Maceió, 
estado de Alagoas, tendo em vista as discussões que foram realizadas sobre a politização do Judiciário ou a judicialização da 
política, preocupados com a situação brasileira, e 

Considerando a situação de crise que assola o País, com o comprometimento do estado democrático de direito, a corrosão 
dos valores republicanos e os riscos ao princípio da independência dos Poderes, com as frequentes tentativas de intimidação 
e enfraquecimento do Poder Judiciário;  

Considerando a necessidade de preservar as prerrogativas da Magistratura e estabelecer um sistema remuneratório con-
digno, uniforme, que preserve ativos, inativos e pensionistas em razão do caráter nacional da Magistratura;

Considerando as preocupações em relação às desigualdades sociais; 
Considerando o estado de insegurança a que submetida a sociedade, refém da criminalidade organizada, submetida à 

vexatória submissão ao tráfi co; 
Considerando a Recomendação nº 33 da ONU sobre acesso de mulheres à Justiça, a declaração da década internacional de 

afrodescendentes para os anos de 2015 a 2014 e ainda a igualdade de gênero e o respeito à diversidade como metas do milênio 
estabelecidas pela ONU; 

Considerando a importância de combater a violência doméstica e o abuso sexual contra crianças e adolescentes; 
Considerando o estado de perplexidade que atinge todos os brasileiros, diante do caos social e político que se instaurou no País,
Deliberam

01. Alertar a sociedade para os riscos a que submetidos o estado democrático de direito e os valores republicanos;
02. Reforçar o compromisso social com o combate à corrupção, nos termos da Constituição Federal e das leis do País;
03. Postular melhor estrutura de trabalho, compatível com o amplo acesso à Justiça e aos mais de 100 milhões de 
processos em trâmite no Judiciário brasileiro;
04. Requerer implementação efetiva, por todos os tribunais brasileiros, de mecanismos de segurança nos prédios 
públicos do Poder Judiciário e pessoal aos magistrados ameaçados, com política permanente e criação de fundo 
especial de segurança;
05. Pleitear a efetiva participação de todos os magistrados na elaboração da política orçamentária dos tribunais, 
com especial participação das associações de magistrados;
06. Requerer a ampla democratização interna em relação à eleição dos órgãos diretivos dos tribunais, com a parti-
cipação de todos os magistrados;
07. Firmar compromisso público de mobilização e união de esforços para promover condições igualitárias de aces-
so e representatividade no âmbito dos tribunais brasileiros, com a implementação de políticas que eliminem a 
discriminação de gênero e quaisquer outras e promovam o respeito à diversidade para sensibilização da Magistra-
tura, serventias judiciais e extrajudiciais e equipes terceirizadas, objetivando a construção de cultura de respeito, 
urbanidade, civilidade e sororidade, relativas à igualdade de gênero e respeito à diversidade nos tribunais, nos 
termos da Missiva Maceió;
08. Firmar compromisso público de trabalhar contra toda forma de violência doméstica e combate ao abuso sexual 
contra crianças e adolescentes.

Maceió, 26 de maio de 2018.

Jayme Martins de Oliveira Neto
presidente

Jayme Martins de Oliveira Neto
presidente

26 DE MAIO
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Conteúdo em quadrinhos pretende despertar, em leitores de todas as 
idades, a vontade de conhecer melhor seus direitos e deveres

Em mais um passo destinado a aproximar o Judiciário da 
sociedade, a AMB lançou, durante o Congresso, a edição 
especial comemorativa dos 25 anos da Cartilha da Justi-

ça, que tem como objetivo despertar o interesse dos leitores 
sobre seus direitos e deveres.

Em quadrinhos e com uma narração lúdica adequada para 
todas as idades, a publicação, que rodou o País difundindo 
noções básicas de cidadania e Justiça nas escolas, aborda 
temas atuais, como bullying, Lei Maria da Penha e alienação 
parental. Em 25 anos, a cartilha já chegou nas mãos de 6 mi-
lhões de crianças e jovens. 

Cartilha da Justiça 
em edição comemorativa

Taluama Cabral
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A AMB apresentou, durante 
o Congresso, sua Agenda Legis-
lativa de 2018. O documento re-
úne as principais Propostas de 
Emenda à Constituição e Projetos 
de Lei em curso na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, 
que podem impactar as ativida-
des da Magistratura brasileira.

O objetivo é dar maior trans-
parência às ações da AMB, com 
um resumo de cada proposição 
e o posicionamento da entidade 
quanto a seu teor, seja pela rejei-
ção ou aprovação. Dentre as pau-
tas prioritárias incluídas estão: 
ajuda de custo moradia, Valori-
zação por Tempo de Magistratura 
e crimes de abuso de autoridade, 
entre outros. Ao todo, são mais de 

Agenda Legislativa 2018 reúne mais de 30 propostas
30 proposições.

Para o presidente da AMB, 
Jayme de Oliveira, a publicação 
qualifica o acompanhamento do 
processo legislativo e favorece 
a interlocução com o Congres-
so Nacional para a construção 
de pautas positivas para o Ju-
diciário e para a sociedade. “A 
Agenda Legislativa 2018, além 
de honrar os registros da AMB, 
aproxima magistrados e parla-
mentares, elevando a participa-
ção da Magistratura na arena de 
debate político e institucional, 
sem deixar de atender ao pre-
ceito constitucional de harmo-
nia entre os Poderes, coexis-
tente à independência que deve 
haver entre eles”, ressaltou.

“A linguagem das crianças mudou, foi preciso adaptar-se 
ao novo tempo”, disse Roberto Bacellar, coordenador do pro-
grama Cidadania e Justiça também se aprendem na esco-
la (do qual integra a Cartilha). Para o diretor-presidente da 
ENM, da AMB, Marcelo Piragibe, “é importante que a socieda-
de entenda o trabalho do Judiciário”.

“Esperamos que esse trabalho, além de difundir conhe-
cimentos de Justiça, inspire outras iniciativas para o forta-
lecimento de uma consciência mais concreta de direitos e 
deveres, fundamental ao exercício da cidadania”, ressaltou o 
presidente da AMB, Jayme de Oliveira.

Diretoria da AMB apresenta a publicação 
em formato de gibi, com informações sobre 

temas que envolvem o Judiciário
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A AMB, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), lançou, durante o XXIII CBM, a 
pesquisa “Quem somos. A magistratura que queremos”. 

A análise tem o objetivo de elaborar diretrizes para o Ju-
diciário e, também, atualizar a que foi realizada pela AMB 
há 21 anos pelos professores e pesquisadores Luiz Jorge 
Werneck Vianna, Maria Alice Carvalho e Marcelo Burgos, da 
PUC. Os três seguem à frente do atual levantamento, co-
ordenado pelo ministro do STJ Luis Felipe Salomão. Ainda 
compõem a comissão a vice-presidente Institucional da 
AMB e presidente da Amaerj, Renata Gil (coordenadora-ad-
junta); e os juízes Durval Rezende, Marcia Hollanda e Mi-
chelini Jatobá, como membros.

Termina em 30 de junho 
prazo para os associados 
responderem à pesquisa 
realizada pela AMB e 
coordenada pelo ministro 
Luis Felipe Salomão

Quem somos. 
A Magistratura 
que queremos

Os participantes do Congresso receberam, 
em primeira mão, o Catálogo de Convênios da 
AMB, que tem o objetivo de informar aos asso-
ciados quais são as empresas parceiras e seus 
respectivos produtos e serviços oferecidos.

Os benefícios, que podem chegar até 50% 
de desconto, estão divididos de acordo com 
a área de atuação, como: companhia aérea; 
corretora de câmbio; e-commerce; editoras 
e livrarias; escolas, faculdades e cursos; lojas 
de vinhos, restaurantes, saúde, bem-estar e 
farmácias; veículos e rent a car; e, ainda, via-
gens e turismo. 

O Catálogo também está disponível no site 
www.amb.com.br, na aba “Publicações”, op-
ção “Publicação Especial”.

“A iniciativa é vital para que a Magistratura possa se co-
nhecer, idealizar seus próximos passos e verificar os erros 
do passado”, disse o ministro.

Segundo Jayme de Oliveira, “a AMB tem pouca tradição 
com pesquisas científicas. Algumas foram feitas no passado 
e foram excelentes, pois ajudam a direcionar a atuação da 
entidade. Daí a importância de que todos respondam e aju-
dem a construir o futuro da Magistratura”, afirmou.

Os interessados têm até 30 de junho para responder às 
perguntas, o que leva cerca de 30 minutos. Os dados são si-
gilosos e a pesquisa será utilizada pela AMB.

O link foi enviado para o e-mail dos associados e também 
está no site da AMB.

Carolina Lobo - com informações Ascom/Amaerj

Renata Brandão

Catálogo de 
convênios
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“Jayme sabe circular entre os Poderes e instituições e esse é um papel fun-
damental. Ele tem a habilidade natural e rara de saber circular. Não esco-
lhemos os interlocutores. Os interlocutores que temos que tratar são os 
que já estão legitimados. É fundamental para o Poder Judiciário dialogar 
com interlocutores, mesmo os mal vistos pela imprensa e pela sociedade”.

Ministro Dias To� oli (STF)

“O encontro é de importância maior, porque enseja a troca de ideias 
e refl exões. Para nós, que expomos, há um aperfeiçoamento infi ndá-
vel, técnico e humanístico. Meus cumprimentos aos organizadores do 
evento, em especial ao presidente Jayme de Oliveira, o anfi trião, que 
coordenou a organização deste Congresso, e Regis de Oliveira, coorde-
nador da Comissão Cientifi ca”.

Ministro Marco Aurélio Mello (STF)

“O CBM é um momento não só de congraçamento, como de troca de 
ideias e de experiências. O tema “A politização do Judiciário ou a judi-
cialização da política?” é o assunto do momento. A fronteira entre o 
que seja interpretação constitucional e o que seja espaço do Legislati-
vo fi cou cada vez mais tênue”.
Ministro Luís Roberto Barroso (STF)

“Achei o congresso muito rico, produtivo em termos de debate, em 
busca de soluções  de clareamento de pensamentos. Acho que poucas 
vezes nos reunimos para debater temas tão importantes, como foram 
debatidos traçando uma pauta de comportamentos para os magistra-
dos brasileiros. A AMB está de parabéns pelo evento. Espero que possa 
realizar muitos outros, no sentido de propiciar esse debate amplo en-
tre os magistrados  e a comunidade jurídica,  debate esse relativo aos 
propósitos da Justiça e ao Poder Judiciário brasileiro”. 

Ministro João Otávio de Noronha, 
corregedor Nacional de Justiça do CNJ

“Parabenizo a AMB pela realização do XXIII Congresso Brasileiro de 
Magistrados, encontro que reúne mentes privilegiadas, num ambiente 
fraterno, com o propósito comum de discutir temas de interesse da Na-
ção e promover avanços no aprimoramento da prestação jurisdicional 
visando à consolidação da democracia. Foi um momento de raro con-
graçamento e de reafi rmação do compromisso da Magistratura brasi-
leira com a construção de um País verdadeiramente melhor para todos”.
Ministro Antonio Carlos Ferreira (STJ)

“Parabenizo os responsáveis pela realização do Congresso Brasileiro de 
Magistrados. A Comissão Científi ca preparou uma programação com te-
mas de sucesso na Magistratura nacional, durante três dias na capital das 
Alagoas. Agradeço, ainda, aos conferencistas e participantes do XXIII CBM”.

Ministro Humberto Martins (STJ) 

“A Magistratura saiu engrandecida com o evento, que não deixou de 
prestigiar os demais protagonistas da família forense, trazendo para o 
seu seio, conselheiros do CNJ, professores, advogados e muitos juízes. 
Está a nossa AMB de parabéns pelo grandioso evento, que serviu, em 
defi nitivo e mais uma vez, para unir a Magistratura nacional”.

Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro (STJ)

“Historicamente, é a magistratura de carreira que se impõe as maiores 
responsabilidades, sem reconhecimento hoje que a distinga das de-
mais carreiras públicas, mesmo dentro do próprio sistema de Justiça. 
O Congresso Brasileiro de Magistrados reforça a união imprescindível 
aos juízes, especialmente nas graves circunstâncias do momento.” 

Márcio Schiefl er Fontes, conselheiro do CNJ

“No momento em que, mais do que nunca, é necessária uma Magis-
tratura forte, é entusiasmante vê-la unida, congregada em objetivos 
comuns e discussões relevantes para a Justiça. A democracia, a socie-
dade e as instituições ganham com o fortalecimento da Magistratura. 
Parabéns a todos os magistrados do Brasil pelo grandioso evento”.

Henrique Ávila, conselheiro do CNJ

“Foi um marco na história da AMB o XXIII Congresso Brasileiro de Ma-
gistrados. A participação efetiva dos congressistas nos painéis, os te-
mas discutidos e os momentos de descontração foram preponderan-
tes para o sucesso do evento. Importante destacar o comparecimento 
expressivo das magistradas, demonstrando que o sistema de Justiça 
tem espaço para todos”.

Maria Isabel da Silva, vice-presidente Administrativo da AMB 

“Esse CBM foi indicativo do novo momento da Magistratura, diante dos 
inúmeros ataques que vem sofrendo. Todos unidos, juízes de todas as 
instâncias, construindo as estratégias para o fortalecimento e prote-
ção da independência do Judiciário. A valorização do ser humano foi a 
tônica, além da necessidade de entrega, em tempo correto, das respos-
tas que a sociedade espera. O sentimento que exsurgiu foi de união e 
força da Magistratura”.

Renata Gil, vice-presidente Institucional da AMB e 
presidente da Amaerj

“Foi um congresso muito bem estruturado, de todos que já participei. 
A parte científi ca foi a que teve a maior dimensão, com palestrantes 
trazendo temas atuais e tudo muito bem organizado. O presidente Jay-
me de Oliveira está de parabéns pelo Congresso que realizou. Isso só 
mostra a sua capacidade de gestão”.

Nelson Missias, vice-presidente de Planejamento Estratégico, 
Previdência e Assuntos Jurídicos da AMB e 
presidente eleito do TJMG

“Destaco do Congresso Brasileiro de Magistrados, a manifestação da 
ministra Cármen Lúcia sobre a valorização do juiz de primeiro grau. Ela 
disse que a Justiça se faz a partir dos juízes de primeiro grau com toda a 
estrutura necessária. Acho que foi uma de suas falas mais aplaudidas”.

Francisco Borges, vice-presidente de Interiorização da AMB

“O XXIII CBM propiciou, a cada um dos associados, um espaço para re-
levantes discussões jurídicas e refl exão sobre os rumos da Magistra-
tura, com a participação expressiva de grandes debatedores. A união 
dos magistrados durante o evento, com respeito à diversidade de pen-
samentos, é resultado de um trabalho árduo de valorização do asso-
ciativismo, capitaneado por Jayme. AMB e Almagis estão de parabéns”.

Julianne Marques, vice-presidente 
de Direitos Humanos da AMB e presidente da Asmeto

“O nosso Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado recentemen-
te em Maceió, coroou toda a integração entre os diversos estados da 
federação e mostrou uma grande liderança do presidente Jayme no 
instante em que conseguiu que convergissem ali as lideranças mais 
expressivas da Magistratura. Os debates foram profícuos e tenho cer-
teza que avançamos muito, tanto nas questões científi cas, quanto nas 
questões institucionais da nossa carreira. Parabenizo toda a diretoria 
no nome do nosso presidente pelo brilhante Congresso que consegui-
mos realizar no estado de Alagoas.”

Átila Naves Amaral, secretário-geral da AMB  

DEPOIMENTOS
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“Temos como bastante positivo o resultado do XXIII CBM, os painéis, as 
conferências, as festas de abertura e encerramento, tudo muito pres-
tigiado e com grande número de colegas presentes. O clima de união 
foi muito elogiado por todos. A repercussão na imprensa, em geral, e a 
presença de dois presidentes de TV representaram uma boa visibilida-
de para a Magistratura, que pode resultar em um amadurecimento da 
relação entre a mídia e o Poder Judiciário”.

Michelini Jatobá, membro da Comissão Científi ca do XXIII CBM

“O CBM demonstrou ser o momento que representa o ápice do asso-
ciativismo na Magistratura, pois aliou uma excelente pauta científi ca, 
com temas de relevante interesse para a Magistratura e para a socie-
dade, e congregou magistrados de todo o País, que puderam trocar 
ideias, num debate plural, que certamente nos qualifi cou, mais ainda, 
para continuarmos a exercer nossa função precípua, que é cumprir a 
Constituição Federal e as leis do nosso Brasil”.

Ricardo Alexandre da Costa, presidente da ACM

“A união e o fortalecimento da Magistratura nacional, em um momen-
to que tem sido tão atacada, é fundamental. Oportunidades de dis-
cussão, congraçamento e aprendizado são muito importantes. Mister 
agradecer, em especial, a acolhida generosa dos colegas de Alagoas 
e da AMB”.

Vera Deboni, presidente da Ajuris

“A Magistratura brasileira foi presenteada com um evento científi co de 
extrema magnitude. Nele, sem qualquer receio, foram abordadas e dis-
cutidas as questões mais polêmicas e essenciais do Poder Judiciário. 
Por outro lado, os congraçamentos ocorreram em clima de alegria e le-
veza. Parabéns à AMB, Almagis e a todos os envolvidos na organização 
impecável e na calorosa recepção dos associados”.

Elayne Cantuária, presidente da Amaap

“O Congresso, mais uma vez, foi uma grande oportunidade para 
debatermos temas importantes do Judiciário. Os magistrados pu-
deram discutir e apresentar propostas para o aprimoramento da 
carreira, bem como aprofundar o debate sobre a importância do Po-
der Judiciário para a manutenção da democracia no País. No evento, 
também foi possível trocar experiências com magistrados de todo 
o Brasil”.

Elbia de Araújo, presidente da Amab

“O CBM foi um espaço de experiências bastante ricas. Tratou de uma 
temática atual e importante para a Magistratura, que é a relação entre 
o Judiciário e a política. Os palestrantes contribuíram decisivamente 
para um debate rico e a Magistratura compareceu representando di-
versas partes do Brasil. O Congresso construiu uma análise da reali-
dade da sociedade brasileira, o papel da Magistratura e a sua relação 
com outros Poderes”.

Fábio Esteves, presidente da Amagis-DF

“O Congresso cumpriu todos seus propósitos, seja na parte científi -
ca, institucional e social. Tivemos painéis excelentes, com grandes 
autoridades do Poder Judiciário, e discussões acerca do futuro da 
Magistratura. Foram momentos muitos prazerosos de congraça-
mento entre os juízes de todas as regiões do País. Meu sentimento 
é de felicidade por poder fazer parte da equipe do presidente Jayme 
de Oliveira”.

Fernando Cury, presidente da Amamsul

“O CBM enfrentou um tema muito atual que é essa questão da politiza-
ção do Judiciário. O Judiciário  a cada dia mais exerce um protagonismo 
numa República. Todas as questões mais relevantes do País sobre a 
política e a vida cotidiana das pessoas passam pelo Poder Judiciário.”
Frederico Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual da AMB 

 
“O CBM foi um momento importante para a Magistratura nacional es-
tabelecer um diálogo sobre os principais temas jurídicos que afetam 
a atividade do magistrado e, também, uma oportunidade de pensar o 
futuro da Magistratura no cenário nacional”.

Geraldo Dutra, secretário de Relações Internacionais
da AMB e presidente da Amapar

“O XXIII CBM cumpriu integralmente seu objetivo, tanto o científi co 
quanto o cultural. As mais altas autoridades do Judiciário se fi zeram 
presentes, algumas participando ativamente das atividades do Con-
gresso e confraternizando com magistrados de todo o País, das Justi-
ças Federal, Trabalhista e Estadual. Tudo em um ambiente de alto nível 
e de grande descontração”.

José Arimatéa Neves, vice-presidente 
de Prerrogativas da AMB e presidente da Amam

“Parabenizo o presidente Jayme e todos os magistrados que colabora-
ram para a realização deste Congresso de altíssimo nível técnico, com 
palestras ministradas por juristas de renome nacional. É oportuno re-
conhecer que a parte de entretenimento foi um sucesso, com a diver-
são proporcionada pelos shows de abertura e encerramento”.

Paulo César das Neves, vice-presidente 
de Políticas Remuneratórias da AMB

“O XXIII Congresso da AMB será lembrado pela discussão de temas ca-
ros aos direitos humanos, em um mundo que, a cada dia, oferece a nós, 
juízes e juízas, desafi os cujo enfrentamento, no sistema de Justiça, mar-
carão um caminho de respeito, solidariedade e, principalmente, Justiça”.

Maria Domitila Manssur, secretária de Gênero da AMB

“O CBM foi um sucesso inequívoco pela ótima organização, alta qualida-
de das palestras e paineis, em especial a ênfase dada ao tema da igual-
dade de gênero. Há que se destacar a liderança do presidente Jayme de 
Oliveira que, com seu trabalho incansável, conquistou canais importan-
tíssimos de interlocução com as autoridades das cortes superiores”.

Walter Barone, secretário-adjunto 
de Relações Internacionais da AMB e presidente da Flam

“O Congresso da AMB teve o grande mérito de reunir, em um evento plural, 
vários segmentos da Magistratura. Além disso, chamar para o diálogo as 
representações associativas de outros segmentos, não apenas dos ma-
gistrados estaduais, mas no que diz respeito à Magistratura do trabalho”.

Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra

“O CBM atendeu às mais exigentes expectativas. Enorme participação, 
grandes palestras. Presença robusta de grandes nomes do mundo ju-
rídico, econômico e fi losófi co. Matérias importantíssimas foram deba-
tidas. Temário variado. Salas cheias. Participação sumamente ativa. É 
tudo que se quer de um congresso. Em suma, um sucesso. Cumprimen-
tos ao presidente e à sua equipe”.

Regis de Oliveira, coordenador da Comissão Científi ca do XXIII CBM
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“Foram intensos dias em que magistrados e magistradas de todo o País 
trocaram experiências, compartilharam conhecimento e estreitaram 
relação. A Comissão Científi ca conseguiu dar atenção aos temas mais 
importantes e a AMB e a Almagis estão de parabéns pela impecável 
organização”.

Thiago Brandão, presidente da Amapi

“O XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados, além de oferecer pales-
tras e discussões de altíssimo nível, permitiu a interação entre ma-
gistrados de todas as áreas, de modo a ratifi car seu importante papel 
de qualifi cação e aproximação de toda a Magistratura. A AMB está de 
parabéns pelo evento de excelência”.

Cícero Renato, presidente da Amarr

“O tema da judicialização da política mostra-se atual. As palestras 
e debates com especialistas conseguiram produzir um diagnóstico 
do panorama nacional e delinear sugestões de caminhos futuros. 
O ambiente do Congresso fomentou, na Magistratura, a discussão 
da crise institucional, acendendo a esperança de diálogo entre os 
Poderes”.

Roberto Alcântara, representante da Amase

“Salutar a relevante iniciativa da AMB em realizar o XXIII Congresso 
Brasileiro de Magistrados, tanto para a discussão de temas de extrema 
importância para todos os ramos da Magistratura do País, tais como 
garantias constitucionais e sua defesa, bem como para o congraça-
mento de juízes, desembargadores, aposentados e pensionistas de 
todo o Brasil”.

Juliana Dejavite (TRT da 2ª Região), representante da Amatra II 

“O CBM estava excelente. A qualidade dos palestrantes e debate-
dores contribuiu muito para o evento. Os temas abordados foram 
atuais e de interesse, não só da Magistratura, mas também da so-
ciedade, o que demonstra que a classe está ciente de sua respon-
sabilidade diante do cenário político e social que vivemos. Quanto 
à estrutura física e acomodações, percebeu-se grande dedicação 
da Almagis e da equipe organizadora, que foi fundamental para o 
sucesso do Congresso”.

Jussara Schittler, presidente da AMC

“O XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados foi um sucesso, pois além 
de servir de interação de ideias entre os magistrados de diferentes 
estados da Federação, com suas peculiaridades regionais, serviu para 
mostrar a união da classe na valorização da Magistratura e, ainda, a 
necessidade de aprimoramento do 1º grau de jurisdição para a concre-
ta efi cácia da aplicação da Justiça”.

Sílvio César dos Santos, presidente da Amepa

“Meu balanço sobre o CBM é extremamente positivo, atingiu as ex-
pectativas. Me impressionou bastante a palestra do ministro Luís 
Roberto Barroso, que abordou temas extremamente atuais e rele-
vantes para o exercício da jurisdição. Também faço uma avaliação 
bem positiva sobre os eventos culturais. Parabenizo a AMB e, em 
especial, a Almagis, a associação anfitriã, e seu presidente, Ney 
Alcântara, que se desdobrou para realizar um evento à altura da 
Magistratura brasileira”. 

Emanuel Bonfi m, presidente da Amepe

“O Congresso foi excelente. O eixo central, tratando da politização 
do Judiciário é atualíssimo. Hoje, o Judiciário é o ponto de encontro 
de grandes decisões para a Nação, na questão política, de políticas 
públicas e econômicas. Os temas abordados auxiliam no enfren-
tamento das várias questões que são postas à apreciação, além 
de permitir ao magistrado uma visão geral dos fenômenos atuais 
que levam à essa centralização da atividade para a instituição do 
Judiciário”.

Alexandre Miguel, presidente da Ameron

“O XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados foi uma oportunidade de 
convivência com colegas de todo o País, que termina por nos unir em 
torno dos nossos anseios e dos nossos valores. Parabéns aos organi-
zadores do evento e a todos os congressistas. Que o congraçamento e 
o aprendizado deste Congresso nos estimulem ao trabalho cada vez 
mais aperfeiçoado”.

Maria Aparecida Gadelha, presidente da AMPB

“O CBM foi um marco para a Magistratura nacional do ponto de 
vista científico e do congraçamento. Foram três dias de intenso 
debate em que ministros do STF e do STJ, conselheiros do CNJ e 
magistrados de todos os rincões do País interagiram entre si e 
debateram temas relevantes da atuação do Judiciário. Parabeni-
zo, por meio do presidente Jayme de Oliveira, todos os colegas da 
AMB, e Ney Alcântara e os colegas da Almagis, que se dedicaram 
a esse projeto”.

Fernando Bartoletti, presidente da Apamagis

“O CBM representou um fator da maior importância. Diversas teses 
foram expostas após intenso debate, demonstrando desenvolvimen-
to jurídico. Palestras de ministros, juristas e outros componentes do 
mundo jurídico foram expostas, fortalecendo o Judiciário e a democra-
cia. Parabéns ao presidente da AMB, Jayme de Oliveira, bem como ao 
anfi trião, Ney Alcântara, pela organização do evento”.

Luís Camolez, presidente da Asmac

“O Congresso teve um sucesso muito grande, com palestras im-
portantíssimas para este momento, como a questão do processo 
de judicialização, que passa por toda a sociedade. A participação 
maciça dos colegas, magistrados do Brasil inteiro, demonstra a im-
portância do tema e a integração da Magistratura junto à AMB, que 
é a nossa casa e que traz as nossas diretrizes para o trabalho da 
Magistratura.

Wilton Müller Salomão, presidente da Asmego

“O CBM atendeu às mais exigentes expectativas, alcançou os obje-
tivos culturais e científi cos propostos, tanto para congraçamento 
como para o aperfeiçoamento de magistrados, por meio de debates 
com grandes nomes do Direito e a aprovação de propostas para a 
melhoria do Poder Judiciário, com avanços, inclusive, para equidade 
de gênero na Magistratura, por intermédio da aprovação da Carta 
Compromisso por Igualdade de Gênero e Respeito à Diversidade nos 
Tribunais Brasileiros”.

Luciana Lopes Rocha, juíza do TJDFT 
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Fotos da galeria: Alisson Frazão, Ascom/AMB, Caio Loureiro, Itawi Albuquerque, Wenderson Luiz
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Grandes shows 
da música brasileira
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Os participantes tiveram a oportunidade de 
desfrutar de grandes atrações musicais no 

primeiro e no último dia do evento

MACEIÓ - ALAGOAS
24 a 26 de maio de 2018


