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PEC 33 desvaloriza Poder Judiciário

Escola debate Direitos Fundamentais 
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AMB amplia tratativas com o Legislativo 
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Jogos reúnem mais de 460 
participantes em São Paulo

AMB e entidades repre-
sentativas da Magistra-
tura manifestam posição 
contrária à PEC 33, em 
tramitação no Congresso 
Nacional. Propostas pre-
tendem subordinar de-
cisões do Supremo Tribu-
nal Federal ao Legislativo 
que violam a separação de 
Poderes. 
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A delegação da Ajuris foi a grande campeã do VI Jogos Nacio-
nais da Magistratura. Equipe conquistou o primeiro lugar do 
pódio com 175,5 pontos. O segundo lugar ficou com a Amapar, 
que obteve 71 pontos no ranking final. Em terceiro, a Amarn 
que conseguiu 66,5 pontos
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Prestes a completar 25 anos desde sua promulgação, a 
luta pela manutenção dos valores e preceitos estabelecidos 
pela Constituição brasileira tem sido motivo de reflexão 
diária. Democrática, a Carta Magna dispõe sobre a existên-
cia de uma nação soberana, regida por três poderes autô-
nomos: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Guardião das diretrizes que asseguram a manutenção 
de um Estado Democrático, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) enfrenta o desafio de manter-se independente. Em 
tramitação no Congresso Nacional, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) nº 33/2011, pretende subordinar ao 
Poder Legislativo as decisões proferidas pela Suprema Cor-
te, resultantes em suas Súmulas.

A AMB, que ao longo de seus quase 64 
anos de existência luta pela preservação 
da democracia, com o apoio de diversas 
entidades representativas da Magistratura 
manifestou publicamente seu repúdio a 
PEC, tendo em vista a inconstitucionalida-
de das Propostas.

No campo associativo, temos trabalhado arduamente 
em cada estado para resguardar os direitos dos Magistra-
dos. Lutamos pela democratização do Judiciário, através 
das eleições Diretas paras as Cortes e pela valorização da 
categoria, por meio de instrumentos já adotados pelos 
demais setores do serviço público, como o Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS).

Trabalhamos 24 horas por dia, sete dias da semana 
para que cada Juiz, Desembargador ou Ministro tenha 
a segurança necessária para voltar para casa após sua 
jornada de trabalho. A independência ao proferir suas 
sentenças e subsídios condizentes com suas atribuições 
são requisitos fundamentais.

Vivemos um processo de constante desprofissionali-
zação da categoria. Em 2012, mais de 500 Magistrados 
deixaram a carreira, visto a falta de atrativos, agravando 
ainda mais a escassez de Juízes e Desembargadores. Re-
flexos da falta de uma política eficaz de valorização e 
reconhecimento já que são quase 4 mil cargos vagos em 
todo país.

Em nível institucional, realizamos o VI Jogos Nacio-
nais da Magistratura, em São Paulo, com mais de 460 
participantes, entre Juízes, Desembargadores e seus fa-
miliares. Ainda na capital paulista, reunimos o Conselho 
Executivo da AMB, no qual discutimos o ATS, a Lei Or-

gânica da Magistratura (Loman) e apre-
sentamos a prestação de contas de 2012 
e os balancetes referentes ao primeiro tri-
mestre de 2013.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, 
através do seu Presidente Ivan Sartori, en-
frenta com destemor a luta intensa para 
reconquistar espaços essenciais aos Tribu-
nais, retidos há anos por outras institui-

ções. Mais do que isso, luta pela racionalização do horário 
de atendimento ao público e mesmo judicializada a ma-
téria no STF, enfrenta grande resistência e batalha intensa 
no CNJ. A defesa da independência do Poder Judiciário 
requer a intervenção da AMB e o apoio aos Tribunais 
como já ocorreu em outros estados. 

A luta da AMB tem sido árdua. Mas acreditamos que 
unidos e tendo como bandeira o diálogo e o respeito aos 
demais poderes constituintes da nação, conquistaremos 
nossos ideais. 

Nelson Calandra
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros

Trabalhamos 24 horas por 
dia, sete dias da semana 

para que cada Juiz, 
Desembargador ou Ministro 
tenha a segurança necessária 
para voltar para casa após 

sua jornada de trabalho
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PEC

Youtube: 
http://www.youtube.com/ambMagistrados

O esvaziamento dos poderes 
assegurados pela Constitui-
ção de 1988 ao Judiciário foi 

amplamente discutido pelo Presi-
dente da AMB, Nelson Calandra, nos 
meses de março e abril. Contrária à 
aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 33, em trami-
tação no Congresso Nacional, a As-
sociação em parceria com as demais 
entidades representativas da Magis-
tratura e o Ministério Público, acen-
tuaram suas atividades a fim de evi-
tar a aprovação da Emenda que fere 
aos preceitos da independência e da 
harmonia entre os Poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário.

As Associações manifestaram 
sua preocupação em relação à PEC 
nº 33, que pretende submeter ao 
Legislativo as decisões do Supremo 
Tribunal Federal (STF). No sentido 
de tentar assegurar os dispositivos 
constitucionais, Calandra entregou 
um manifesto ao Ministro do STF, 
Ricardo Lewandowski.

De acordo com o Presidente 
da AMB, “a PEC nº 33 é um répli-
ca da Constituição Polaca, editada 

AMB contra a PEC 33
Propostas ofendem independência dos Poderes da República

na Ditadura Vargas. A Constituição 
Federal, à qual todos estão subme-
tidos, confere ao Poder Judiciário o 
monopólio da jurisdição e impede 
qualquer tentativa de restringir ou 
amesquinhar seu exercício”, apon-
tou. A pauta também foi levada ao 
Deputado João Campos (PSDB-GO), 
relator do proposta.

Nelson Calandra entrega manifesto contra PEC 33 ao Ministro do STF, Ricardo Lewandowski

AMB reforça luta pelo restabelecimento do ATS
Sempre em busca da defesa das 

prerrogativas dos Magistrados, o Pre-
sidente da AMB, Nelson Calandra, e 
os membros da Diretoria continuam 
lutando pelo restabelecimento do 
Adicional por Tempo de Serviço (ATS).  
No mês de abril, os Magistrados estive-
ram com o Presidente da CCJ, Vital do 

Rêgo (PMDB-PB), para reafirmar a ne-
cessidade de incluir o Projeto na pauta 
de votações o mais rápido possível.

Além do Parlamentar, Magistrados do 
Paraná discutiram o tema com o Senador 

Roberto Requião (PMDB-PR). No encontro, 
o Senador compreendeu a necessidade da 
aprovação do ATS para uma estrutura profis-
sionalizada para a Magistratura.

Membros do Ministério Público também 
demonstraram apoio à causa. O Presidente 
da Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp), César Mattar 
Jr, já esteve na AMB para debater o tema. 
Além disso, a Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público da União (Fren-
tas) discute um plano de trabalho em favor 
da reintrodução do Adicional.

“A Constituição confere ao  
Judiciário o monopólio da 

jurisdição e impede qualquer 
tentativa de restringir ou 

amesquinhar seu exercício”
Nelson Calandra, 

Presidente da AMB
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EXECUTIVO

AMB atua junto ao Poder Executivo 

Magistratura apoia criação de “Casas da Mulher Brasileira”

Mantendo a aposta do diá-
logo construtivo entre os 
três Poderes, o Presiden-

te da AMB, Nelson Calandra, tem 
trabalhado na defesa de causas do 
Poder Executivo que são ligadas aos 
anseios da Magistratura. No mês de 
março, a AMB participou da assina-
tura do decreto que institui o Plano 
Nacional de Políticas para as Mulhe-
res pela Presidente da República Dil-
ma Rousseff. No evento, a Associa-
ção foi representada pela Juíza Maria 
Isabel da Silva, do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios 
(TJDFT). 

O decreto contém 10 capítulos 
sobre políticas públicas, 103 metas e 
415 ações a serem implementadas, de 
2013-2015, sob a coordenação da Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República (SPM-PR). 
Entre outras medidas, foi anunciada 
a criação de 27 unidades chamadas 
“Casas da Mulher Brasileira”, que vão 
oferecer atendimento integrado com 
médicos, psicólogos, delegacias, pro-
motoria e defensoria pública. 

Maria Isabel elogiou a iniciativa. “É 
mais um programa do Governo Fede-
ral que visa dar mais acolhimento à 
mulher vítima de violência e a todas as 
mulheres do Brasil”, explicou.

Direitos Humanos 
Para tratar de temas comuns entre 

o Poder Judiciário e os Direitos Huma-
nos, o Presidente da AMB se reuniu 
com a Ministra da Secretaria de Di-
reitos Humanos da Presidência da Re-
pública, Maria do Rosário Nunes. Eles 
abordaram assuntos como os Direitos 

Maria Isabel cumprimenta Dilma Roussef no lançamento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres

Ministra Maria do Rosário recebe Nelson Calandra para debater Direitos Humanos

da Criança e do Adolescente das mi-
norias que sofrem preconceitos. 

Para a Ministra, é essencial um tra-
balho unido ao Poder Judiciário. “Essa 
atuação conjunta assegura Direitos 
Humanos no Brasil. Uma nova cultura, 
em que todos os poderes estão traba-
lhando de forma integrada, com vistas 
ao cumprimento da Lei e a normativa 
dos Direitos Humanos”, apontou.  

O Presidente da AMB citou algumas 
perplexidades as quais os Juízes enfren-
tam na área de Infância e Juventude. 
“Há, muitas vezes, limitações causa-
das pelo próprio Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), que, de certo 
modo, abrigam hipóteses de soluções 
que olham muito para o aspecto eco-
nômico da família. Há uma necessidade 
da implantação no Brasil de uma políti-
ca que atenda em caráter emergencial 
às famílias numerosas. A infância e a 
juventude brasileiras são o futuro do 
Brasil, e nós temos que proteger esse te-
souro brasileiro”, disse Calandra. 

Maria do Rosário disse ainda que 
tem recebido com muita simpatia as 
proposições apresentadas pela AMB 
nas reuniões do Conselho de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH), grupo em que a entidade é 
representada pela Vice-Presidente de 
Direitos Humanos da AMB, Renata Gil. 
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LEGISLATIVO

Valorização da Magistratura norteia discussão com Parlamentares

Calandra amplia atuação no Congresso

A AMB promoveu uma série 
de reuniões com Deputados 
e Senadores para discutir os 

projetos de interesse da Magistratura 
em tramitação no Congresso Nacio-
nal. No intuito de estreitar relações 
com a casa e conquistar o apoio dos 
parlamentares, o Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, recebeu a visita do 
líder do PMDB no Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), Vital do Rêgo 
(PMDB-PB), e Antônio Carlos Rodri-
gues (PR-SP), durante o mês de abril.

Calandra expôs a necessidade de 
medidas céleres a fim de conter o nú-
mero de Magistrados que estão aban-
donando a carreira. Em 2012, mais 
de 500 Juízes e Desembargadores ab-
dicaram dos cargos. “O Brasil possui 
um déficit muito grande de Magistra-
dos que não pode crescer ainda mais. 
Peço o apoio dos Parlamentares para 
que nos auxiliem com os projetos que 
tramitam na casa”, afirmou.

Para Eunício Oliveira, a visita for-
taleceu a relação harmoniosa e res-
peitosa entre a AMB e o Congresso 
Nacional. “Conversamos sobre vários 
temas e tive a oportunidade de re-
forçar meu apoio ao restabelecimen-
to do ATS e a campanha ‘Diretas Já’, 

” destacou.
À frente da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania do Se-
nado (CCJ), Vital do Rêgo ressaltou 
o trabalho da AMB em prol do for-
talecimento Judiciário. “Parabeni-
zo o trabalho desempenhado pelo 
Presidente Calandra na condução 
dos assuntos que envolvem a Jus-
tiça no Brasil. Na condição de Pre-
sidente da CCJ, minha obrigação é 
criar esse ambiente de resolutivi-
dade nas ações e pretensões que a 
Magistratura têm”, enfatizou. Opi-
nião compartilhada pelo Senador 
Antônio Carlos.

Ainda na esfera legislativa, a 
AMB participou da instalação e 
dos debates da Comissão que dis-
cutirá a Reforma da Lei de Execu-
ção Penal.

Também participaram do en-
contro o Diretor da Secretaria de 
Segurança da Associação Getúlio 
Correa, a Juíza do Tribunal de Justi-
ça do Distrito Federal e dos Territó-
rios (TJDFT) Maria Isabel da Silva e 
o Presidente da Associação dos Ma-
gistrados da Justiça Militar da União 
(Amajun), José Barroso Filho.

Senador Eunício Oliveira reitera apoio a Propostas da AMB em tramitação no Congresso

  Presidente da AMB recebe Deputados e Senadores e estreita relações com as casas legislativas 

“O Brasil possui um déficit 
muito grande de Magistrados 
que não pode crescer ainda 

mais. Peço o apoio dos 
Parlamentares para que nos 
auxiliem com os projetos que 

tramitam na casa”

Nelson Calandra, 
Presidente da AMB
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INSTITUCIONAL

O Adicional por Tem-
po de Serviço (ATS) 
e os eventos a serem 

realizados em 2013 foram 
alguns dos assuntos dis-
cutidos durante a reunião 
do Conselho Executivo da 
AMB, realizado no mês de 
abril, em São Paulo. O en-
contro precedeu o VI Jogos 
Nacionais da Magistratura, 
realizado na capital paulista.

O Presidente da Associa-
ção, Nelson Calandra, abriu 
a reunião com detalhes so-
bre a tramitação do ATS 
e da Loman. “A AMB está 
empenhada em conquistar 
o restabelecimento do Adicional por 
Tempo de Serviço. A pauta está na 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), presidida pelo Se-
nador Vital do Rêgo (PMDB-PB), que 
já manifestou seu apoio”, afirmou.

A fim de assegurar a transparên-
cia na prestação de contas, o Dire-
tor-Tesoureiro da AMB, Irineu Fava, 

Conselho Executivo reúne-se em São Paulo

Balanço geral da AMB foi apresentado durante o encontro

sidentes da AMB Raduan Miguel Fi-
lho, Lilian Mazzeu, Rui Guilherme de 
Vasconcellos, Rosalvo Vieira, os Co-
ordenadores Walter Pereira, Edmun-
do Franca, José Arthur Diniz Borges, 
Plínio Bolívar de Almeida, os Direto-
res Flávio Fenoglio, Haydée Mariz de 
Oliveira, Guimar Oricchio, Samuel 
Uchôa e Luiz Edmundo Marrey.

Magistrados defendem mudanças na Loman
O novo Projeto da Lei Orgânica da Magis-

tratura Nacional (Loman) está mobilizando 
os representantes da classe que contribuíram 
com sugestões e compararam projetos.  

No início de abril, o Conselho Exe-
cutivo da AMB esteve reunido para 
discutir diversos temas, entre eles 
a Loman.  O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, ressaltou que a 
Associação recebeu os pedidos de 

sugestões com poucos dias e que 
foi encaminhado um projeto 

inicial. “Depois recebemos o 
texto mais apurado por par-

te do STF e estamos desenvolvendo 
estudos para remeter, o mais breve 
possível, as sugestões da Magistra-
tura para o Estatuto”, afirmou.

O assunto também foi discutido 
pela Comissão do Estatuto da Ma-
gistratura da AMB no sentido de 
resguardar as garantias e prerrogati-
vas já asseguradas à classe, evitando 
prejuízos. A intenção da Associação 
é consolidar as propostas da Ajufe e 
da Anamatra para melhorar a minu-
ta da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional (Loman).

ressaltou que o balanço geral de 
2012 e os balancetes referentes aos 
três primeiros meses deste ano já es-
tão publicados no site da instituição.

Participaram da reunião, o Secre-
tário-Geral Adjunto, Thiago Massad, 
o Diretor-Presidente da ENM, Ro-
berto Bacellar, o Vice-Presidente da 
ENM, Marcelo Piragibe, os Vices-Pre-

Diretoria esteve em SP para debater o ATS, a Loman e conhecer o balanço financeiro da instituição
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MEIO AMBIENTE

Magistrados defendem mudanças na Loman

Colóquios discutem economia sustentável

Evento em Brasília avaliou as ações desenvolvidas após a Rio+20

As discussões em torno do de-
senvolvimento sustentável fo-
ram amplamente discutidas 

no final do mês de março durante dois 
Colóquios Internacionais realizados 
em Brasília e em Foz do Iguaçu (PR). 
Os encontros contaram com o apoio 
da AMB e da Escola Nacional da Ma-
gistratura (ENM) e com a participação 
de autoridades do Brasil e do exterior, 
especialistas no tema.

O “Colóquio Internacional sobre 
a Rio + 20 e Biodiversidade: Ava-
liando o Futuro que Queremos” 
deu continuidade aos assuntos dis-
cutidos durante a Rio + 20 – Con-
ferência das Nações Unidas Sobre o 
Desenvolvimento Sustentável – , re-
alizada em junho de 2012, tal como 
as providências a serem tomadas 
para a implementação dos compro-
missos assumidos durante o evento.

Água e Flora à luz do Novo Código Florestal
Em Foz do Iguaçu, durante o 

“Colóquio Internacional sobre Água 
e Florestas”, a comunidade inter-
nacional apontou as experiências 
adotadas ao redor do planeta e os 
principais entraves a uma economia 
sustentável. Na fase seguinte do en-
contro, representantes do Judiciário, 
da sociedade organizada e da inicia-
tiva privada aprofundaram as discus-
sões sobre o cenário brasileiro. 

Entre os temas mais polêmicos, 
o Novo Código Florestal, aprovado 
em 2012, que, conforme os espe-
cialistas, além da situação de vul-
nerabilidade das Áreas de Proteção 
Permanente (APP), o texto coloca 
em cheque a credibilidade do país 
perante os organismos interna-
cionais, visto a impossibilidade do 

O Presidente da AMB, Nelson Ca-
landra, defendeu a independência 
dos Poderes como primordial para 
a manutenção da ordem e para o 
bom funcionamento da estrutura 
democrática. “Questões ambientais 
envolvem muito mais que interes-
se de indivíduos e empresas. Elas 

cumprimento de metas estabeleci-
das como, por exemplo, a redução 
do desmatamento no país.

O Colóquio foi aberto pelo Minis-
tro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Herman Benjamin que, em seu 
discurso inicial, apontou para a ne-
cessidade de atrelar meio ambiente 
e desenvolvimento. “A relação entre 
o bem coletivo e o bem individual 
deve ser harmônica. O direito sobre 
os bens deve ser exercitado de manei-
ra a não afetar os recursos”, afirmou.

O evento foi coordenado pelo 
Desembargador Eladio Lecey  e con-
tou com a Presença dos Presidentes 
das Cortes Supremas da Argentina, 
Ministro Ricardo Lorenzetti, e do 
Paraguai, Ministro Antonio Fretes. 
A AMB foi representada pelo Di-
retor-Executivo da Associação dos 
Magistrados do Paraná (Amapar), 
Geraldo Dutra.

abrangem o direito a um planeta 
no futuro que sobreviva a todas as 
devastações causadas pelo homem. 
Precisamos de um Supremo Tribunal 
Federal (STF) independente, por isso 
manifestamos nossa posição contrá-
ria a PEC 33 que enfraquece o siste-
ma Judiciário”, explicou.

Calandra participa de Colóquio Internacional sobre a Rio + 20 e Biodiversidade, em Brasília

Ministro Herman Benjamin discursa no PR
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DIRETAS JÁ

A campanha “Diretas Já no Po-
der Judiciário” tem recebido a 
adesão de personalidades dos 

Poderes Judiciário e Legislativo. Nas 
visitas realizadas pelo Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, e pelo Coor-
denador da Justiça Estadual, Walter 
Pereira, os parlamentares promete-
ram apoio à bandeira da Associação 
que busca a democratização do Judi-
ciário por meio da eleição direta dos 
Presidentes dos Tribunais. 

O projeto tramita na Câmara dos 
Deputados por meio da PEC 187/2012 
e no Senado pela PEC 15/2012. O au-
tor da proposta, o Presidente da Co-
missão de Constituição Justiça e Cida-
dania do Senado (CCJ), Senador Vital 
do Rêgo (PMDB-PB), reafirmou seu 
compromisso com um Judiciário mais 
célere. “A aprovação da PEC oxigenará 
o Judiciário. Esperamos que no decor-
rer deste ano possamos 
dar ao país e à Justiça 
as eleições diretas para 
todos os Tribunais bra-
sileiros”, explicou. 

“Não é cabível que 
83% dos Magistrados 
brasileiros estejam de 
fora deste processo. 
Não queremos politi-
zar as Cortes, apenas 

Campanha cresce no Poder Legislativo

Parlamentares apoiam projetos da AMB na Câmara e no Senado

estender a democracia ao Poder Ju-
diciário”, afirmou Calandra.

Lideranças apoiam campanha 
Na conversa com o líder das mi-

norias na Câmara Federal, Deputado 
Nilson Leitão (PSDB-MT), o Coorde-
nador da Justiça Estadual argumentou 
que é imprescindível que as Cortes do 
país sejam presididas por Magistrados 
que compreendam a estrutura admi-
nistrativa. “As Diretas Já permitem que 
todos os Juízes possam escolher a nova 
presidência, que não deverá ser ocu-
pada pelo critério de antiguidade, mas 
por Magistrados que estão dispostos a 
assumir o papel de gestores”, disse.

O Parlamentar avaliou o projeto 
como de extrema importância para 
o aprimoramento da prestação juris-
dicional. “As eleições diretas demons-
tram que Judiciário está avançando 

rumo à modernidade. Espero, verda-
deiramente, que o Congresso Nacional 
vote, urgentemente, essa PEC e possa 
dar ao Judiciário a escolha direta de 
seus representantes”, afirmou.

Trabalho Conjunto 
Num outro encontro, Presidentes 

de associações filiadas à AMB con-
duzidos por Nelson Calandra estive-
ram com o Presidente da Câmara dos 
Deputados, Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN).  Outra reunião ocorreu 
com o Deputado Lourival Mendes da 
Fonseca Filho (PTdoB-MA) que afir-
mou votar pela admissibilidade. “Vou 
trabalhar pra fazer parte da Comissão 
Oficial e ajudar a defender. É impor-
tante que a gente democratize os nos-
sos Tribunais”, disse o parlamentar.

Após apreciação pela CCJ, a PEC 
será encaminhada ao Plenário e na 

sequência seguirá para a 
Câmara dos Deputados, 
onde também será debati-
da pela Comissão.

Atualmente, apenas 17% 
da Magistratura podem vo-
tar na escolha do Presidente. 
A campanha “Diretas Já no 
Poder Judiciário” foi lançada 
pela AMB, no dia 22 de junho 
do ano passado, em Cuiabá. 

Magistrados de Associações de todo o país reuniram-se com o Presidente da Câmara dos Deputados para debater Campanha Diretas Já

Para Henrique Eduardo Alves, eleições diretas demonstram avanço do Judiciário
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DIRETAS JÁ

Há quase um ano, a AMB lan-
çou a campanha “Diretas Já 
no Poder Judiciário” que de-

fende eleições direitas nos Tribunais 
brasileiros. Nesse período, o projeto 
já recebeu o apoio de Magistrados 
de várias capitais do Brasil, como 
Cuiabá, Rio de Janeiro, Recife, Salva-
dor, Boa Vista, Natal, Macapá e São 
Paulo, entre outras. Em entrevista 
ao AMB Informa, o Coordenador da 
Justiça Estadual da Associação, Wal-
ter Pereira, fala sobre a importância 
da campanha e o V Encontro Nacio-
nal de Juízes Estaduais (Enaje) que 
será realizado entre os dias 24 e 29 
de outubro, em Florianópolis.  

- O que a campanha “Diretas Já” 
representa para o Poder Judiciário?

É um divisor na história do Poder 
Judiciário. Antes, era um Poder de 
escolhas limitadas e, com a aprova-
ção das PECs, se tornará mais mo-
derno e eficiente. A possibilidade 
de escolha do corpo diretivo é, sem 
dúvida, uma ferramenta que o Poder 
Judiciário não pode prescindir.

 - Qual a importância associativa 
no encaminhamento do projeto?

É indispensável que as entida-
des de Classe, em especial as Asso-
ciações Estaduais, abracem com vi-
gor a proposta, pois somente com 
a adesão e a incessante manifesta-
ção de apoio dessas é que teremos 
a possibilidade de convencimento 
do Congresso Nacional da necessi-
dade das Diretas Já.

- O sistema de eleição direta é 
uma realidade no Ministério Pú-
blico e pode ser considerado um 
sucesso?

Diretas Já será debatida no V Enaje
“Não existe solução melhor do que a democracia”

Inexiste solução melhor do que a 
democracia de escolha, para o bem e 
para o mal. Na história do Ministério 
Público, o órgão sempre dependeu 
dos avanços do Poder Judiciário, hoje 
o Judiciário luta para conseguir man-
ter simetria com o órgão. Há uma evi-
dente inversão de valores. A possibili-
dade de escolha de seus dirigentes deu 
ao Ministério Público condições de 
modernização e eficiência tanto nas 
questões internas da carreira quanto 
aos mecanismos de produção jurídica. 
A realidade mostra o sucesso da fer-
ramenta no MP, que será amplamente 
debatido durante o V Enaje.

- O que os Magistrados podem 
esperar do V Enaje?

Essa é mais uma atividade im-
portante da AMB. Entre os dias 24 
e 29 de outubro, no Hotel Costão 
do Santinho, em Florianópolis, será 
realizado o evento, em parceria 
com a Associação dos Magistrados 
Catarinenses (AMC), para uma dis-
cussão importante sobre o papel da 
Magistratura estadual e sua impor-
tância na construção da democra-
cia. A pretensão é reunir mais de 
1.200 colegas de todo o país 
para dentro de um ambiente 
fraterno, discutirmos esse e 
outros temas de uma pauta 
previamente estabelecida. 

- Quais os desta-
ques da programa-
ção?

Os Magistra-
dos participarão 
de um amplo 
debate com ju-
ristas consagra-
dos. Entre os nomes 

já confirmados teremos a presença 
do advogado Luiz Edson Fachin, que 
irá proferir a conferência Magna de 
abertura, dos Juízes Antônio Veloso 
Peleja e Alexandre Moraes da Rosa, e 
do professor José Ricardo Cunha. O 
Enaje ainda será uma oportunidade 
para a categoria conhecer as eventuais 
propostas a serem apresentadas pe-
los candidatos à presidência da AMB, 
cujas eleições estão previstas para no-
vembro de 2013.

- Os interessados em participar 
devem fazer o que?

Eles podem acessar o site do even-
to www.amb.com.br/enaje e conferir 
toda a programação definida. Infor-
mações pelo telefone (61) 2103-9017.

Visite o site: www.amb.com.br
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AÇÕES INTEGRADAS

Enccla reúne-se no Rio de Janeiro
Grupo pretende criar órgão para administrar bens aprendidos

As reuniões promo-
vidas pela Estratégia 
Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro (Enccla) 
têm obtido resultados 
positivos. Entre tantas 
propostas apresentadas 
uma ganha força a cada 
encontro: a criação de 
um órgão específico para 
administrar os bens aprendidos frutos 
do crime organizado. O tema faz parte 
da Ação nº 5 da Estratégia. A  Ação 2 

discute propostas de aperfeiçoamen-
to do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
236/2012 que trata do novo Código 

AMB trabalha na garantia dos Direitos Humanos

Direitos dos idosos são discutidos na Câmara Federal
O Coordenador dos Aposentados da AMB, Sebastião 

Amorim, acompanhou a reunião na Comissão de Constitui-
ção de Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados que analisa o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 4.751/2008. O projeto vai ob-
servar se concede o benefício de 50% de desconto a todos os 
idosos e, por consequência, mantém o Art. 23 do Estatuto do 
Idoso irretocável ou equipara os direitos dos idosos a todos 
os demais. Amorim é o representante da AMB no Conselho 
Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI).

As ações estratégicas em prol da Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Humana foram discutidas com a 
Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, Maria do Rosário, durante 
reunião do Conselho que trata do tema (CDDPH). 
A AMB foi representada pela Vice-Presidente da 
pasta, Renata Gil. “A Associação tem um papel 
primordial na apresentação das soluções propos-
tas para a proteção da Pessoa Humana, como no 
convênio firmado com a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos”, afirmou. Durante a reunião, o 
advogado Everaldo Bezerra Patriota tomou posse 
como representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) no Conselho.

Penal. O grupo tem como 
foco os crimes contra a 
administração pública, a 
ordem econômica, tribu-
tária, financeira, terroris-
mo e seu financiamento, 
e de lavagem de dinheiro. 
A AMB é representada na 
Enccla pela Vice-Presiden-
te de Direitos Humanos 

da Associação, Renata Gil. 
A Diretora-Adjunta da Justiça Estadual 
da ENM, Patrícia Cerqueira, faz parte 
do grupo de trabalho.

Renata Gil comanda grupo de trabalho sobre corrupção e lavagem de dinheiro

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana recebe sugestões da AMB

Sebastião Amorim acompanha reunião na CCJ da Câmara 



11Visite o site: www.amb.com.br

Enccla reúne-se no Rio de Janeiro

EVENTOS

Emab homenageia Rosalvo Augusto
Vice-Presidente ganhou retrato na galeria de ex-Diretores da Emab

Com sua trajetória marcada pela 
forte luta a favor da redemocrati-
zação do país, o Vice-Presidente de 
Assuntos Culturais da AMB e ex-
-diretor da Escola de Magistrados 
da Bahia (Emab), Rosalvo Augusto 
Vieira, teve sua imagem integrada à 
galeria de ex-diretores da Escola no 
mês de março. Durante a cerimô-
nia, Rosalvo Augusto contou parte 

da trajetória da Escola baiana e sua 
participação na construção da mes-
ma. “Todos nós, que temos as fotos 
estampadas neste painel, temos a 
nossa responsabilidade ampliada”, 
afirmou. Para o Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, a homenagem re-
presenta muito a história de “dedi-
cação, trabalho e heroísmo do Ma-
gistrado”, completou.

Sérgia Miranda palestra em 
encontro na Argentina

Inscrições abertas

A segunda Coletânea de 
Contos, Poesias e Crônicas da 
AMB está com as inscrições 
abertas. Os interessados podem 
apresentar até três textos que 
não precisam ser inéditos, até 
30 de junho, pelo e-mail cole-
giados@amb.com.br. O tema 
para Poesias são os “Deslizes”. 
Nos Contos, os trabalhos deve-
rão abordar “Tropecei de novo 
na mesma pedra com o mesmo 
pé”. A coletânea de Crônicas 
será dividida em duas categorias: 
a primeira sobre “Traquinagens e 
Peraltices - tempos de infância”. 
Na segunda, os Magistrados de-
verão abordar “Causos e Acasos 
Forenses”. As coletâneas serão 
lançadas durante V Encontro 
Nacional dos Juízes Estaduais 
(Enaje), em outubro.

Campanha previne a violência 
contra a Mulher

O Presidente da AMB, Nelson Calandra apresentou a campanha “Vio-
lência Contra a Mulher: Cartão Vermelho” aos Presidentes da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, e da Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF), Marco Polo Del, no mês de março, em São Paulo. O Magistrado 
pediu apoio das entidades. “O Futebol é a maior vitrine que temos. Por isso, 
a AMB deseja que o Poder Judiciário e o nosso país melhore como um todo 
no combate à violência contra a mulher”, disse.

A Diretora da Secretaria de As-
suntos da Mulher Magistrada, Sérgia 
Miranda, palestrou no I Encontro Re-
gional para América Latina e o Caribe 
da IAWJ – XX Encuentro Nacional de 
AMJA “Justicia y Genero”, em Puerto 
Iguazú, na Argentina. A Magistrada fa-
lou sobre a participação da mulher na 

Justiça do Brasil e da importância do 
empoderamento feminino no Judiciá-
rio, em especial depois da Constituição 
Federal, quando o sistema de acesso 
mediante concurso público foi ratifica-
do. No mesmo evento, a Juíza Federal 
Germana Moraes palestrou sobre o 
tema “Ecofeminismo Y Justicia”. 

  Rosalvo durante cerimônia em Salvador
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RECONHECIMENTO

A AMB conseguiu a 
aprovação do Magis-
trado Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, do Tribu-
nal de Justiça de Rondônia 
(TJRO), para compor o Con-
selho Superior da Escola Na-
cional de Formação e Aper-
feiçoamento de Magistrados 
Ministro Sálvio de Figueire-
do (Enfam). A cerimônia de 
posse aos novos membros 
foi conduzida pela Diretora-
-Geral da instituição, Minis-
tra Eliana Calmon, no mês 
de abril, e contou com a pre-
sença do Diretor-Presidente 
da Escola Nacional da Magis-
tratura (ENM), Roberto Bacellar, que 
na ocasião, representou o Presidente 
da AMB, Nelson Calandra. 

“Esse Conselho da Enfam tem 
força no planejamento estratégico 
da formação do Magistrado no Bra-
sil, portanto, a ENM, a AMB, e a En-
fam trabalham em conjunto porque 
a maior preocupação é o fortaleci-
mento do Poder Judiciário e a inde-
pendência do Magistrado. A união 
de forças faz com que, efetivamente, 
esse Conselho seja importante para 
o Brasil”, disse Bacellar. 

Para o Presidente da AMB, Nelson 
Calandra, a aprovação é motivo de or-
gulho para a Associação. “O Desembar-
gador Marcos Alaor tem uma militân-
cia bastante antiga na área de educação 
e formação de Magistrados, e já esteve 
por um período colaborando com a 
Enfam. A aceitação do seu nome por 
mais um período nos deixa feliz porque 
ele procura estar permanentemente 
atualizado em termos didáticos, além 
de ser uma pessoa dedicada à Magis-
tratura e ao ensino”, afirmou.

AMB indica Desembargador de Rondônia 
para Conselho Superior da Enfam

Magistrado tomou posse durante cerimônia realizada em Brasília

Magistrado há 20 anos, Marcos 
Alaor falou da responsabilidade de 
representar o anseio de quase 14 mil 
Magistrados. “É sem sombra de dúvida, 
mais que uma honra e responsabilida-
de. Mais uma vez, quero agradecer ao 
Presidente Calandra a sua confiança 
depositada na minha pessoa”, ressaltou. 

A Enfam recebe o nome do 
Ministro Sálvio de Figueiredo pelo 
seu trabalho pioneiro na educação 
judicial no Brasil. Fazem parte do 
Conselho a Vice-Diretora, Ministra 
Nancy Andrighi, o Diretor do Centro 

Roberto Bacellar e Marcos Alaor durante posse na Enfam

“É mais que uma honra e 
responsabilidade. Quero 
agradecer ao Presidente 

Calandra a sua confiança 
depositada na minha pessoa” 

Marcos Alaor, 
Desembargador do TJRO

de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal 
(CJF), Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, os Ministros Castro 
Meira e Humberto Martins 
e os quatro Magistrados que 
representam a Justiça Federal e 
a Justiça dos estados.

Vivência Jurídica
Bacharel em Direito pela 

Fundação Eurípedes Soares da 
Rocha, em Marília, interior de 
São Paulo, Marcos Alaor Dinis 
Grangeia ingressou na Magis-
tratura em 1990, pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Ron-
dônia. Com vasta experiência 

no meio jurídico, antes de assumir a 
carreira judicante, foi Advogado, Con-
selheiro Estadual da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) - Seccional/
Rondônia e Procurador do Estado.

Em 2005, o Magistrado foi eleito 
para o cargo de Desembargador pelo 
critério de merecimento, passando a 
compor a 2ª Câmara Cível do TJRO.

Mestre em Poder Judiciário pela 
Fundação Getúlio Vargas e espe-
cialista em Direito Civil e Processo 
Civil pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC), atua 
como professor titular da Escola da 
Magistratura do Estado de Rondô-
nia (Emern), da qual foi Vice-Dire-
tor entre 1996 e 2005.

Atualmente, Alaor atua como 
Membro da Comissão de Acompa-
nhamento da Mediação e Arbitra-
gem no Brasil, instituída pelo Pre-
sidente da AMB, Nelson Calandra.

Na área literária, publicou a 
obra intitulada “Administração Ju-
diciária - Gestão Cartorária”, pela 
ENFAM (2011). 
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Reunião foi realizada no Rio de Janeiro para tratar das homenagens ao Ministro Evandro Lins e Silva 
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AMB, autoridades e familiares participaram do encontro no Rio

“Evandro foi um um 
exemplo de vida  e 

tenho orgulho de dizer 
que a AMB é a primeira 

entidade a lembrar 
do centenário desse 

jurista apaixonado pela 
liberdade”

Nelson Calandra, 
Presidente da AMB

Nova homenagem a Evandro Lins e Silva

Familiares e autorida-
des ligados ao Minis-
tro Evandro Lins e Sil-

va, entre elas o Prefeito de 
Parnaíba (PI), Florentino 
Neto, estiveram presentes 
na ação de confraterniza-
ção do IX Prêmio AMB de 
Jornalismo realizada no 
dia 16 de abril, na sede 
histórica da Assossiação, 
no Rio de Janeiro. 

Recebidos pelo Pre-
sidente da AMB, Nelson 
Calandra, os convidados 
teceram elogios à ilustre 
figura do judiciário morto 
em dezembro de 2002. Par-
ticiparam do encontro o Deputado 
Federal José Francisco Paes Lan-
dim (PDT-PI), o Vereador Reinaldo 
de Castro Santos de Filho (PP-PI), 
o Conselheiro da Ordem dos Ad-
vogados do Piauí, Sigifroi Moreno 
Filho, além da Vice-Presidente dos 
Direitos Humanos da AMB, Renata 
Gil, e da Diretora da Secretaria de 
Prerrogativas da AMB, Marília de 
Castro Neves. Também esteve pre-
sente no encontro o ex-Presidente 
da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), Raimundo Eirado Silva.

“Evandro foi um baluarte da de-
mocracia brasileira, um exemplo 
de vida profissional e tenho orgu-
lho de dizer que a AMB é a primei-
ra entidade brasileira a lembrar do 
centenário de nascimento desse 
jurista brasileiro que era um apai-
xonado pela liberdade”, destacou o 
Presidente da AMB. 

O Prefeito de Parnaíba fez um 
relato emocionado, destacando a 
presença marcante de Evandro Lins 
e Silva e a importância da criação 
de um memorial em homenagem 
ao jurista piauiense. “Essa é uma 

bandeira que nós da cidade de 
Parnaíba estamos levantando há 
tempos e acredito que agora, com 
o apoio da AMB, conseguimos 
concretizar esse sonho”, disse. 

Aproveitando a oportunidade, 
Florentino Neto convidou os presen-
tes a participar, em agosto deste ano, 
em Parnaíba, da cerimônia de lança-
mento da pedra fundamental da Ci-
dade Judiciária Evandro Lins e Silva. 

Familiares 
Filhos e netos de Evandro Lins e 

Silva presentes na confraternização 
agradeceram as reverências e ho-
menagens feitas pela Assossiação e 
convidados, destacando o grande 
legado do Ministro tanto para a fa-
mília, quanto para toda a sociedade 
brasileira. “Papai foi um exemplo de 
vida para o povo brasileiro, pelo o 
que ele representou como homem 
público comprometido com a luta 
pela liberdade e os direitos huma-
nos”, destacou o filho do homenage-
ado Cristiano Lins e Silva, que estava 
acompanhado do irmão, Carlos Edu-
ardo e dos filhos Tiago e Lucas. 

“Meu avô foi um grande orgulho 
da família, uma figura humana que 
fez dos seus princípios humanis-
tas uma grande referência para nós 
em casa e para aqueles com quem 
conviveu com ele”, enalteceu o neto 
Lucas. “Acho que o Prêmio AMB de 
Jornalismo tem tudo a ver com o 
Evandro porque ele foi uma figura 
atuante tanto no jornalismo, quanto 
no Judiciário”, emendou Tiago, outro 
neto de Evandro.

PRÊMIO
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Posse TJMT
A nova Diretoria 

do Tribunal de Justi-
ça de Mato Grosso 
(TJMT) tomou posse 
no mês de março. O 
Presidente da AMB 
compareceu ao evento, em Cuiabá (MT). A Corte será conduzida pelo 
Desembargador Orlando de Almeida Perri, no biênio 2013-2015. O 
novo Presidente do  Tribunal destacou a importância da AMB na bus-
ca incessante à defesa das prerrogativas dos Magistrados Brasileiros.

POSSES

Posse TST

Novos Desembargadores

O membro da Secretaria de Cultura da AMB, Luiz Fernando Tomasi Ke-
ppen, tomou posse como Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR). Também foram empossados como Desembargadores Tito Campos de 
Paula, Luis Sérgio Swiech, Rui Portugal Bacellar Filho e Luiz Cezar Nicolau. Os 
Magistrados foram escolhidos por critério de merecimento e antiguidade.

A Diretoria da AMB parti-
cipou da posse do Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), Carlos Alberto Reis de 
Paula, como Presidente da cor-
te trabalhista. Durante a ceri-
mônia, o Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, avaliou o 
novo Presidente do Tribunal 
como um Magistrado de car-
reira comprometido com as 
boas causas da Magistratura e 
da nação.

Associação prestigia posses de Magistrados em diferentes Cortes do país 

Posse TJDFT O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios (TJDFT) será presidido pelo Desem-

bargador Dácio Vieira. O Presi-
dente da AMB, Nelson Calandra, 
cumprimentou o novo dirigente 
durante a solenidade realizada 
no mês de março, em Brasília. O 
Diretor-Tesoureiro da instituição, 
Irineu Fava, também prestigiou a 
cerimônia, que reuniu autorida-
des do Poder Judiciário.

Vice-Presidência do STM
O Ministro Raymundo Nonato de Cerqueira Filho tomou 

posse como Presidente do Superior Tribunal Militar (STM). Na 
Vice-Presidência da Corte, a Ministra Maria Elizabeth Guimarães 
Teixeira Rocha, primeira mulher a assumir o cargo, em 204 anos 
de instituição. A AMB foi representada pelo Coordenador da 
Justiça Militar, Edmundo Franca.
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Corregedor-Geral

Associação prestigia posses de Magistrados em diferentes Cortes do país 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Posse OAB

Anadep

Corte Interamericana de Direitos Humanos

O Ministro Arnaldo Este-
ves Lima, do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), tomou 
posse como Corregedor-
-Geral de Justiça no último 
mês de março. O Presidente 
da AMB, Nelson Calandra, 

O advogado Marcus Vinicius Furtado assumiu, 
no mês de março, a presidência do Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
Durante a cerimônia realizada em Brasília, o Presi-
dente da AMB, Nelson Calandra, destacou o papel 
de amizade e cooperação entre as duas institui-
ções, em prol da construção de um Judiciário mais 
forte e célere.

O Ministro Carlos Alberto Marques Soares, 
do Superior Tribunal Militar (STM), represen-
tou o Presidente da AMB, Nelson Calandra, na 
posse do advogado Roberto Caldas como Juiz da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, na 
Costa Rica. A Corte é composta por sete Juízes, 
eleitos entre juristas dos países-membros da Or-
ganização dos Estados Americanos (OEA).

O Vice-Presidente de Comunicação da AMB, 
Raduan Miguel Filho, representou o Presidente 
Nelson Calandra na cerimônia de posse da Asso-
ciação Nacional dos Defensores Públicos (Ana-
dep), que será presidida pela Defensora Pública 
gaúcha Patrícia Kettermann. O Vice-Presidente 
de Assuntos Culturais, Rosalvo Augusto Vieira, 
também prestigiou a solenidade.

compareceu à solenidade 
realizada em Brasília e enal-
teceu a conduta do Juiz que 
sempre teve seu trabalho 
marcado pela inovação. Ar-
naldo Esteves Lima também 
presidirá o Fórum Perma-
nente de Corregedores da 
Justiça Federal.



AMB intensifica Gestão Itinerante
Nelson Calandra visita cidades de todas as regiões do país

A interiorização da Magistratu-
ra no país tem sido uma das 
bandeiras levantadas pelo 

Presidente da AMB, Nelson Calan-
dra, que tem percorrido todas as re-
giões do Brasil mostrando as ações 
da AMB em busca da melhoria da 
prestação jurisdicional.

Em cada cidade, Nelson Calandra 
tem sido recebido por Magistrados 
que discutem vários temas pertinentes 
à classe, como subsídio, Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS), aposentado-
ria compulsória, eleições nos tribunais 
o diálogo com o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e o Poder Legislativo.

Nos meses de março e abril, Ca-
landra esteve em Goiás, Bahia, Mi-
nas Gerais, São Paulo e Ceará, entre 
outras cidades. Em Goiânia (GO), 
por exemplo, o Presidente destacou 

a atuação dos Desembargadores e 
Juízes do estado. Já no Tribunal de 
Justiça do Ceará, Calandra foi re-
cebido pelo Presidente Gerardo 
Brígido. Na passagem pela Bahia, o 

Presidente da AMB manifestou sua 
solidariedade à Justiça no estado e 
aproveitou a ocasião para reunir-se 
com Magistrados e com o Governa-
dor da Bahia, Jaques Wagner. 
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Coordenador da AMB fala sobre os novos incriminadores
O Juiz Edmundo Franca de Oli-

veira, Coordenador da Justiça Militar 
da AMB, participou do Seminário de 
Direito Penal e Processual Penal, rea-
lizado pela Justiça Militar da União, 
no Rio de Janeiro, em abril deste ano. 
O Magistrado abordou os novos ti-
pos de incriminadores, tendo em 
vista a modernização da sociedade, 
resultante da presença da informáti-
ca e da mídia eletrônica. 

O seminário foi aberto pelo Pre-
sidente do Superior Tribunal Militar 
(STM), Ministro Raymundo Nonato 
de Cerqueira Filho, que defendeu o 
papel da Justiça Militar. “Nossa Justiça 
é penal e não se baseia em número ele-
vado de processos. Se assim fosse, es-
taríamos diante de uma realidade pre-
ocupante, teríamos bandidos atuando 
dentro de quartéis, o que colocaria em 
risco a segurança nacional”.

Diretores acompanham Presidente da AMB em visita a Mário Alberto Hirs, Presidente do TJBA 

A Vice-Presidente de Direitos Hu-
manos da AMB, Juíza Renata Gil de 
Alcântara Videira, também participou 
do Seminário, onde proferiu palestra 
sobre o aparato judiciário moderno 
frente aos desafios que se apresentam 
com a criminalidade organizada e os 
processos longos, respectivos. Como 
solução, apresentou o projeto inova-
dor no Rio de Janeiro, que é a Central 
de Assessoramento Criminal. 

A Juíza explicou que, nesse sistema, os 
funcionários aparecem sem rosto e que 
os processos que em média possuem 90 
volumes são julgados em tempo recor-
de, utilizando ferramentas como a vide-
oconferência e o sistema de gravação au-
diovisual de audiências.  “Esse projeto é 
tão inovador que foi reconhecido como 
projeto modelo pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), a ser replicado nos tri-
bunais do país”, sublinhou.

Justiça Militar é abordada em Seminário de Direito Penal e Processual Penal no Rio de Janeiro
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BENEFÍCIOS

da Associação, Nelson Ca-
landra.  Outra novidade é o 
AMB Seguro de Vida, que já 
está em vigor.

O “AMB Seguro de Vida” 
oferece condições especiais 
para os Juízes com idade até 
80 anos e seus cônjuges. A 
praticidade e a idade limite 
para adesão são as princi-
pais vantagens oferecidas. 
O seguro dispensa a realiza-
ção de exames médicos ou o 
preenchimento de declara-
ção de saúde. Para adesão, 
acesse: www.ambsegurode-
vida.com.br.

Novas parcerias beneficiam associado

AMB firma convênio 
com lojas Americanas

Seguro de Vida é novo benefício oferecido aos Magistrados

A AMB está sempre preo-
cupada em buscar mais 
benefícios para seus 

associados. Em 2013, algumas 
parcerias foram firmadas ou es-
tão em tratativas a fim felicitar 
o dia a dia do Magistrado, por 
meio de ofertas e vantagens ex-
clusivas na aquisição de produ-
tos e serviços.

Entre as novidades para 
2013, está um convênio com a 
Caixa Econômica Federal que 
deverá oferecer condições es-
peciais de financiamento imo-
biliário para Magistrados, con-
forme pedido do Presidente 

Os Magistrados associados à AMB poderão 
usufruir de mais um convênio a partir do dia 5 
de junho. Os produtos adquiridos nas lojas Ame-
ricanas terão até 30% de desconto, no hotside no 
endereço http://www.americanas.com.br/marke-
ting-direto-frames/md-frame-dynamusclube ou 
pelo televendas. 

Para garantir o preço mais barato, basta colocar 
o código da promoção “Dynamus”. Será considerado 
apenas o valor do produto não sendo computado o 
valor do frete e eventuais juros incidentes. 

Produtos das marcas Apple e Mattel nas categorias 
de brinquedos e bebês, viagens, pacotes turísticos, in-
gressos e produtos Blockbuster não estão incluídos 
nos descontos. O parcelamento será válido apenas 
nas compras feitas com cartão de crédito. O horário 
de atendimento do televendas é das 8 às 22h, de se-
gunda à domingo (inclusive feriados). 

Conheça os outros convênios que a AMB oferece 
no site www.amb.com.br.

Identidade funcional 
começa a sair do papel 

A proposta que visa à padroni-
zação da identidade funcional dos 
Magistrados brasileiros começa a 
ganhar força. O Pedido de Provi-
dência foi encaminhado ao Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) em 
novembro de 2012, pelo Presidente 
da AMB, Nelson Calandra. A AMB 
pediu ao CNJ que conduzisse estu-
dos para unificar o documento.

“Eliminar ou dificultar a possibi-
lidade de falsificação, tornar facil-
mente reconhecível o documento 
como sendo o oficial, são alguns dos 
benefícios”, foram algumas das van-
tagens apontadas pelo Presidente 
da Comissão Permanente de Efici-
ência Operacional e Gestão de Pes-
soas do Conselho CNJ, Conselheiro 
Lucio Munhoz.
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NOTÍCIAS FORENSES

Um marco contra a violência doméstica

Juiz de MT desenvolve projeto voltado a vítimas de maus-tratos

Segundo o Fundo de População 
das Nações Unidas (Unfpa), no 
Brasil, por ano, cerca de 300 mil 

mulheres sofrem violência por parte 
dos maridos ou companheiros. Nas 
últimas três décadas, 92 mil mulheres 
foram mortas no país. Destas, quase a 
metade, 44 mil, nos últimos dez anos. 

Apesar de circundado por nú-
meros alarmantes que comprovam 
a sua inquestionável gravidade, o 
tema só recebeu uma maior atenção 
por parte da opinião pública, autori-
dades e da própria sociedade após a 
aprovação da Lei 11.340, o que ocor-
reu há pouco menos de sete anos. 
Mais conhecida como Lei Maria da 
Penha, a legislação específica endu-
receu as punições para agressões 
contra a mulher ocorridas no âmbi-
to doméstico ou familiar. 

Embora considerada um dos gran-
des marcos na história do Direito bra-
sileiro, corre o risco de se tornar uma 
“lei morta”. Buscar as condições ne-
cessárias para o devido cumprimento 
da Lei Maria da Penha é a proposta 
do projeto “Flor de Lótus”, de autoria 
do Juiz Anderson Candiotto do Tri-
bunal de Justiça de Mato Grosso.

Implementada no final do ano 
passado na Comarca de Mirassol 
D´Oeste, interior do Mato Grosso, 
a iniciativa visa instituir e coordenar 
um conjunto de ações articuladas e 
integradas entre os órgãos públicos 
e demais entidades legalmente res-
ponsáveis, fomentando e fortalecen-
do a Rede de Atendimento e Prote-
ção a mulheres vítimas de violência. 
O trabalho atende 60 mulheres.

Idealizador do projeto, Candiotto 
explica que atender a esse objetivo é 
fundamental para reverter o descré-
dito da população, acerca do aparato 
público oficial destinado a enfrentar 
o problema. Uma pesquisa realizada 

pelo Instituto Avon/Ipsos, em 2011, 
revelou que 54% da população não 
confia na proteção jurídica e policial 
nos casos de violência doméstica. 

O Poder Judiciário não está sozi-
nho nessa empreitada. Em conjunto, 
atuam o Ministério Público, Defenso-
ria Pública, órgãos da Segurança Pú-
blica como as Polícias Militar e Civil, 
secretarias municipais, entidades e 
Conselhos Municipais, além da equipe 
multidisciplinar qua atua na 1ª Vara de 
Mirassol D’Oeste (MT).

Entraves
Resgatar a confiança da população 

feminina no aparato público judicial e 
de segurança é apenas um dos desafios 
a serem superados. Há outros como a 
“histórica” falta de estrutura pública, 
insuficiente e inadequada para aten-
der à demanda de casos.

O Magistrado cita ainda uma re-
sistência inicial por parte das vítimas 
para se submeterem a acompanha-
mento e tratamento psicológico. 
“Quando mostramos a efetividade 
e seriedade da nossa proposta, con-
seguimos vencer essa barreira”, co-
memora. O Juiz explica que a com-
preensão das mulheres acerca da 
importância do tratamento e acom-
panhamento psicológico é essencial 
para a reparação do mal causado.

A realização de fiscalizações peri-
ódicas, efetuadas pela Polícia Militar 
e pela Polícia Judiciária Civil, é outra 
ação aliada, pois ajuda a aumentar a 
sensação de segurança e, concomitan-
temente, de confiança das vítimas de 
violência doméstica em relação à efi-
cácia do programa.

Banco de dados
Uma das principais deficiências 

no trabalho de enfrentamento e mi-
nimização do fenômeno da violência 
doméstica e familiar contra a mulher 
é a existência de bancos de dados iso-
lados, com registros inconsistentes e 
sem padronização. Segundo Candiot-
to, isso impede o planejamento, bem 
como o controle e o desenvolvimento 
de recursos destinados às políticas pú-
blicas voltadas à questão.

Por essa razão, o Magistrado de-
fende o fomento de um Sistema 
Nacional de Controle e Monitora-
mento das Medidas Protetivas, com 
unificação de informações e ações. 
Tal providência integra o escopo de 
propostas do projeto “Flor de Ló-
tus”. “O compartilhamento de dados 
entre os órgãos é fundamental para 
permear uma atuação mais célere e 
precisa de entidades e instituições 
envolvidas no combate à violência 
doméstica”, considera.

Projeto “Flor de Lótus” atende mais de 60 mulheres vítimas de violência doméstica
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ENM participa de audiência a distância

Promovido pela Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados (Enfam), 

em parceria com a ENM e o Tribunal 
de Justiça do Pará (TJPA), o curso de 
Aperfeiçoamento da Atividade Judi-
cante no Pará apresentou uma nova 
maneira de realizar audiências judi-
ciais em áreas distantes dos grandes 
centros do Brasil.

Com autorização do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR), o Diretor-
-Presidente da ENM, Roberto Bacellar, 
foi designado pelo TJPA e convidado 
pela Enfam, para atuar como Juiz de 
Cooperação em duas audiências de 
conciliação, instrução e julgamento, 
que foram realizadas por meio digital, 
na cidade de Belém. As partes, com 
seus respectivos advogados, estavam 
no interior do estado do Pará.

A estrutura da videoconferência foi 
montada no auditório do Fórum Cível 
do TJPA, frente a uma plateia de 200 
pessoas, incluindo 60 Magistrados 
paraenses e 12 de outros estados 

Julgamento pioneiro foi realizado durante curso da Enfam no Pará

convidados pela Enfam. O Juiz Fábio 
Póvoas, do TJPA, especialista em 
conciliações e no trato humanizado 
às partes nos Juizados Especiais, estava 
presente no Fórum da Comarca de 
Castanhal, no interior do estado do 
Pará, para uma das audiências em 
cooperação com Roberto Bacellar.

Bacellar atua como Juiz de cooperação em audiência a distância realizada no estado do Pará 

Para o Diretor-Presidente da ENM, 
“o julgamento constitui um importan-
te passo para a Magistratura e para o 
Judiciário, que só foi possível pelo tra-
balho conjunto dos Presidentes dos 
Tribunais de Justiça do Paraná, Clayton 
Coutinho Camargo e Luzia Nadja Gui-
marães Nascimento”, apontou.

Durante visita a São Paulo, o Presidente da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), Nelson Calandra, e o Dire-
tor-Presidente da ENM, Roberto Bacellar, foram recebidos 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembarga-
dor Ivan Sartori. Também estiveram presentes a Vice-Presidente da 
AMB, Renata Gil, o Desembargador Marco Antonio Marques da 
Silva, Presidente da Comissão de Imprensa e Comunicação do TJSP, 
o Juiz assessor da Presidência, Regis de Castilho Barbosa Filho, e 
o Presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), 
Desembargador Roque Mesquita.

Na mesma ocasião, Roberto Bacellar visitou a sede da Apamagis 
e se reuniu com o Diretor da Escola Paulista de Magistratura (EPM), 
Armando Toledo, com quem discutiu a necessidade do aperfeiço-
amento constante dos Juízes e Desembargadores.

Bacellar reúne-se com Presidente do TJSP

Roque Mesquita, Ivan Sartori e Roberto Bacellar no TJSP
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Vinte e seis Juízes e Desembar-
gadores das Justiças Estadual, 
Federal, Militar e do Trabalho 

participaram do Curso de Seguran-
ça para Magistrados no Condado 
de Lake Country, na Flórida (EUA). 
O curso foi realizado em abril, pela 
AMB, com apoio da ENM e teve 
como objetivo preparar o Magistra-
do para situações de risco.

O grupo participou de aulas 
teóricas e práticas. O Diretor da 
Secretaria de Segurança dos Ma-
gistrados da AMB, Getúlio Correa, 
acompanhou a capacitação. “O 
curso foi excelente. Pelas aulas em 
si, palestras e também pelas visitas 
às Cortes, onde houve um contato 
com os Juízes, no que se relaciona a 
segurança das Cortes e pessoal dos 
Magistrados. A cultura americana 
de segurança é um modelo para 
nós”, afirmou Getúlio Correa.

O Desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, Luis 

Paulo Cotrim Guimarães, represen-
tou a Comissão de Segurança de sua 
corte e reforçou a necessidade de 
capacitar os Magistrados. “O Curso 
de Instruções de Segurança para Ma-
gistrados organizado pela AMB, em 
Orlando, trouxe uma visão nova e 

necessária ao Magistrado, seja ele de 
primeiro ou segundo grau”, explicou.

Em setembro será realizada uma 
nova etapa da capacitação. A lista 
com o nome dos Magistrados sorte-
ados para o Curso está disponível no 
site www.enm.org.br.

Segurança é tema de curso na Flórida
Participantes do curso tiveram a oportunidade de visitar as Cortes Judiciais

Diretor da ENM participa de palestra sobre segurança
Em homenagem ao Juiz e Pro-

fessor Alexandre Martins de Castro 
Filho, que foi assassinado com três ti-
ros no dia 23 de março de 2003, a Fa-
culdade de Direito de Vitória (FDV), 
promoveu, no mês de março o painel 
“Riscos e estratégias de proteção aos 
Juízes que atuam no combate ao cri-
me organizado”, que contou com a 
participação do Diretor-Presidente da 
ENM, Roberto Bacellar. O evento re-
cordou os dez anos do crime. 

“Toda vez que um Juiz desempe-
nhando as suas funções recebe um 
golpe como esse, todos os Magis-
trados, Promotores e autoridades 

precisam se unir para deixar claro que 
quem deve respeitar a Justiça são os 
bandidos. Nós profissionais temos o 
dever de agir com coesão, firmeza, 
dedicação e fazendo aquilo que  é ne-
cessário ser feito para que o povo te-
nha Justiça no país”, afirmou Bacellar.

Participaram também da pa-
lestra, o Presidente da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), 
Nelson Calandra, o Diretor-Adjun-
to da Secretaria de Prerrogativas da 
entidade Flávio Moulin e o Presi-
dente da Associação dos Magistra-
dos do Espírito Santo (Almages), 
Sérgio Ricardo de Souza. 

Magistrados de 26 estados participaram de aulas teóricas e práticas sobre segurança
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Direito do Consumidor é tema de capacitação

Encontro contou com a participação do Ministro Herman Benjamin

“Direito do Consumi-
dor: O Presente e o 
Futuro” foi tema do 

curso realizado pela AMB e ENM 
durante o mês de abril, em Bra-
sília. O evento reuniu diversos 
especialistas sobre o tema e foi 
aberto pelo Presidente da Asso-
ciação, Nelson Calandra.

O Diretor-Presidente da ENM, 
Roberto Bacellar, explicou que o 
objetivo do curso é discutir as alte-
rações possíveis no Código de Defesa 
do Consumidor mantendo seus princí-
pios básicos. “Parafraseando o Ministro 
Herman Benjamin, é fundamental pro-
teger o consumidor, que é um sujeito 
vulnerável nessa relação”, ressaltou.

O Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Herman Benjamin, proferiu a 
palestra a abertura do encontro, sobre 
“A atualização do CDC e o Futuro da 

Escola discute Proteção aos Direitos Fundamentais
“Proteção aos Direitos Fundamen-

tais e Dignidade Humana” foi tema do 
curso organizado pela ENM, em Porto 
Alegre (RS), no mês de abril. A aber-
tura contou com a presença do Dire-
tor-Presidente da entidade, Roberto 
Bacellar, e do Diretor da Escola Supe-
rior da Magistratura da Ajuris (ESM), 
Alberto Delgado Neto.

O Diretor-Adjunto da Justiça Elei-
toral, Luiz Márcio Pereira, ressaltou 
a qualidade da discussão. “O curso é 
importante para o Magistrado pensar 
na Constituição e no seu fundamento, 
não só Jurídico, mas também Socioló-
gico”, disse Luiz Márcio.

A Secretária-Geral , Vera Lúcia Feijó, 
ressaltou o caráter formativo da capa-
citação. “Os colegas que comparece-
ram avaliaram o curso positivamente. 

Todos os painéis acrescentaram muito 
pois refletem diretamente no dia a dia 
dos Magistrados”, disse Vera Lúcia.

O Diretor-Executivo da Academia 
Judicial de Santa Catarina, Pedro 
Manoel Abreu, julgou o evento como 
“excepcional”.  O Ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Gilmar 
Mendes, foi um dos palestrantes 
do encontro, que contou com a 
participação da Vice-Presidente de 
Direitos Humanos da AMB, Renata 
Gil, e do Vice de Assuntos Legislativos, 
Diógenes Vicente Hassan Ribeiro.

Benjamin falou sobre as possíveis alterações no CDC

Ministro Gilmar Mendes falou sobre o “Constitucional” durante curso em Porto Alegre (RS)

Proteção do Consumidor”.  O Ministro 
enfatizou os projetos que tramitam no 
Senado Federal e atualizam o CDC. “O 
primeiro cuida do crédito do consu-
midor e ao superendividamento. O se-
gundo é sobre o comércio eletrônico, e 
o terceiro trata da composição do lití-
gio de consumo avançando e inovan-
do no campo da solução não judicial 
dos conflitos do consumo”, disse.

Um dos temas debatidos du-
rante o curso foi o Superendivida-
mento. A mesa foi presidida pela 
Juíza do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJRS) e Diretora 
da Comissão Permanente do Con-
sumidor de Crédito do Brasilcon, 
Káren Danilevicz Bertoncello.

“O tema do curso é importan-
te para a sensibilização da Magis-
tratura. Espero que a classe con-
siga vislumbrar que o trabalho de 

tratamento do superendividamento 
pode ser uma forma de aproximação 
com a comunidade, de solução pací-
fica dos conflitos e acesso à Justiça”, 
completou a Diretora.

A capacitação sobre Direito do 
Consumidor teve duração de três 
dias e foi realizada no auditório da 
Escola Nacional de Formação e Aper-
feiçoamento de Magistrados (Enfam).
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Conciliação é tema de encontros da ENM

Conciliação e Mediação foi o tema da pa-
lestra direcionada aos estudantes do Institu-
to Vianna Junior, em Juiz de Fora, Minas Ge-
rais. O Diretor-Presidente da Escola Nacional 
da Magistratura (ENM), Roberto Bacellar, 
coordenou a mesa. O Diretor-Adjunto da 
Justiça Eleitoral Escola, Luiz Márcio Pereira, 
atuou como debatedor. 

O tema também foi discutido durante trei-
namento oferecido a Magistrados, servidores, 
conciliadores, mediadores e estudantes, no Tri-
bunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), 
em abril. “A ideia é que os Juízes se aperfeiçoem 
em técnicas de Mediação e Conciliação desde 
o início de sua carreira, conseguindo, desta for-
ma, melhores resultados conciliatórios”, disse 
o Diretor-Presidente da ENM. Bacellar defende melhoria dos resultados conciliatórios em capacitações

ENM e AMB investem em capacitação em São Paulo

Diretor-Presidente falou a Magistrados e estudantes de Minas e Goiás

Visando a qualificação dos Ma-
gistrados, a ENM em parceria 
com a AMB, apoia o Congres-

so de Direito Ambiental, promovido 
pelo Instituto “O Direito por um Pla-
neta Verde – Law for a Green Planet 
Institute”, e o Curso de Direito Norte-
-Americano, da Escola da Magistratu-
ra do Paraná (EMAP).

O Congresso de Direito Am-
biental será realizado de 1º e 5 
de junho, em São Paulo. Já o cur-
so de Direito Norte-Americano, 
teve sua primeira etapa conclu-
ída nos dias 29 e 30 de abril. A 
segunda fase acontecerá entre 
8 e 12 de julho, na Flórida, nos 
Estados Unidos.
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Diretor da ENM visita TJCE e Esmec

Bacellar participou de homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Intercâmbio entre Magistrados do Brasil e de Taiwan
Roberto Bacellar e o Diretor-Ad-

junto da Secretaria de Assuntos Le-
gislativos da AMB, Marcus Onode-
ra, reuniram-se com o Embaixador 
de Taiwan, Jorge Shyu, no mês de 
abril, em Brasília. O encontro teve 
como objetivo aprimorar o inter-
câmbio entre Magistrados brasilei-
ros e taiwaneses. 

“Discutimos a possibilidade de 
integração entre os Juízes dos dois 
países. Em Taiwan existe um modelo 
de Justiça restaurativa, no qual a víti-
ma tem a possibilidade de escolher a 
pena do acusado, podendo, inclusi-
ve, perdoá-lo”, explicou Bacellar.

Presidente da Escola Nacional da Magistratura elogiou o sistema de Justiça restaurativa de Taiwan

Também participaram do encon-
tro a Juíza Gilda Sigmaringa Seixas e 
o Diretor da Escola Nacional de For-

mação e Aperfeiçoamento da Magis-
tratura (Enfam), Eduardo Rodriguez 
Lampreia, e assessores do embaixador.

O Diretor-Presidente da ENM, Roberto Bacellar, 
participou das homenagens pelo Dia Internacional 
da Mulher, em Fortaleza (CE). Bacellar aproveitou a 
ocasião para visitar o Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE) e a Escola da Magistratura no estado (Esmec). 
O Magistrado conheceu as dependências do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos e Cidadania do TJCE, onde foi recebido pela 
Coordenadora do Núcleo, Maria Nailde Nogueira. 

Bacellar afirmou às Magistradas e servidoras que a 
solução pacífica de conflitos é a palavra de ordem no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(Enfam), na AMB, e em todos os Tribunais brasileiros. 

Roberto Bacellar também foi recebido pelo Diretor da Es-
mec, Haroldo Máximo, com quem discutiu a possibilida-
de de futuros convênios para a formação de Magistrados.

Diretor-Presidente da ENM reúne-se com Presidente do Tribunal do Ceará

Inscrições próximas
CURSO DATA LOCAL VAGAS INSCRIÇÕES

Fórum Nacional da Justiça Ambiental 7 a 9 de agosto Foz do Iguaçú/PR 200 Até 26 de 
junho

II Curso Ativismo Judicial: Limites e 
Possibilidades

19 e 20 de 
setembro Auditório da AMB – Brasília/DF Até 4 de 

agosto

II Encontro Nacional dos Juízes de Família – 
Direito de Família e Evolução Social

11 a 13 de 
setembro

Associação dos Magistrados do Estado de Goiás 
(ASMEGO), Goiânia/GO 50 Até 7 de 

agosto
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Há peculiaridades, direitos e prerrogativas 
que distinguem atividades, profissões e 
pessoas, e isso não é ruim. 

Porte de Arma é prerrogativa de quem 
trabalha com segurança pública a exemplo 
de policiais, e sigilo de fonte é prerrogativa 
de jornalista.

Há normas especiais de tutela do trabalho 
na CLT (a partir do art.224) com jornadas di-
ferenciadas de atividades para bancários, pro-
fessores, jornalistas, para serviços de telefonia, 
operadores cinematográficos, trabalhos frigo-
ríficos, atividades embarcadas ou em minas, 
serviços químicos dentre tantas outras profis-
sões reguladas em leis especiais.

Todas as vezes que alguns desses profissio-
nais excederem suas cargas horárias de 4, 5, 6 
ou até 8 horas diárias terão o direito de receber 
acrescido em até 50%. 

Computa-se como trabalho efetivo o tempo 
em que o empregado estiver a dis-
posição do empregador, proi-
bindo-se em alguns casos 
trabalhos aos domingos.

Os Juízes prestam um concurso público para 
uma profissão que exige dedicação exclusiva, de 
risco, sem limites de trabalho, sem jornada ou 
percepção de horas extras.

Passam a desempenhar suas atividades, algu-
mas de maior risco que outras nas áreas crimi-
nais, de família, tribunal do júri, juizados.

Atuam em plantões e a disposição em quais-
quer horários, dias, domingos, feriados, para 
atendimento de quem necessite de seus serviços. 

Assim é o trato constitucional: não podem 
exercer outra atividade, exceto de juiz e pro-
fessor; não tem limite de horário ou de servi-
ço, embora devam cumprir suas metas; não 
podem filiar-se a partidos políticos e devem 
cumprir na vida pública e privada uma condu-
ta irrepreensível.

Há também prerrogativas de inamovibi-
lidade e vitaliciedade e direito a subsídio, 
que algumas vezes fica defasado por mais 
de 7 anos pela inflação, em clara ofensa a 
outra prerrogativa que é a da irredutibilida-
de de vencimentos.

A opção brasileira foi a de compensar essa 
profissão de dedicação exclusiva com diferencia-
do período de férias como ocorre com professo-
res, radiologistas, promotores de Justiça dentre 
outras atividades e profissões.

Há uma fúria atual contra o juiz como se 
acabar com as férias dos juízes fosse melho-

rar a Justiça, assim como se fosse possível 
melhorar a educação acabando com as 
férias dos professores.

Proponho discutir isso sem hipo-
crisia e sem demagogia. Tenho or-
gulho de defender as garantias dos 

Magistrados.

* Juiz de Direito, Diretor-Presidente da 
Escola Nacional da Magistratura (ENM)

O Juiz que nós queremos
Por Roberto Bacellar*


