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Mobilização da AMB garante vitaliciedade

Curso de Processo Eletrônico permite 
avanço tecnológico

Associação homenageia Patrícia Acioli nos dois anos de sua morte
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Magistrados mantém 
diálogo para impedir 

aprovação da PEC 505  
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Sede histórica da AMB, 
no Rio de Janeiro, 

é reinaugurada  
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Aprovação do subs-
titutivo do Senador 
Blairo Maggi  (PR-MT) 
no Congresso Nacio-
nal, que garante a vi-
taliciedade da Magis-
tratura, é resultado da 
mobilização da clas-
se, para garantir suas 
prerrogativas. Durante 
meses o Presidente da 
AMB, Nelson Calan-
dra, e membros da 
Diretoria trabalharam 
junto a parlamentares 
na construção de um 
texto que mantivesse 
o respeito ao Estado 
democrático. 
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A mobilização dos Magistrados no Congresso Nacional 
tem sido contínua para a manutenção da vitaliciedade de 
Juízes. Mesmo com a aprovação, no início de agosto, do 
substitutivo do Senador Blairo Maggi (PR-MT) à Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 53, que prevê a exclusão 
da aposentadoria compulsória para Magistrados como 
forma de punição disciplinar, não nos conformamos e con-
tinuamos a dialogar com os parlamentares.

Insistimos e percorremos a Casa Legislativa durante 
meses. O resultado foi que os Senadores aceleraram a vo-
tação e, num mesmo dia, votaram a PEC. Com isso ficou 
claro que o nosso esforço foi reconheci-
do e vamos continuar nessa luta.

Nós, entidades de classe, não abri-
remos mão da prerrogativa da vitali-
ciedade e estamos preservando a inde-
pendência dos Magistrados. Isso é uma 
cláusula pétrea e um compromisso de todos nós.

Agora, nosso foco é a PEC 91/2013 (origem 53/2012) 
que está apensada à PEC 505/2010.

Essa é a nossa luta diária que se divide com tantas ou-
tras, umas tristes, outras alegres. A triste é lembrar que já se 
passaram dois anos da morte da Juíza Patrícia Acioli, uma 
ferida que não cicatriza enquanto todos os acusados da sua 
morte não forem julgados. Até agora apenas cinco dos 11 
acusados foram julgados e condenados.

Em razão dessa perda, e de outras como a do Juiz Ale-
xandre Martins de Castro Filho, do Espírito Santo, da Ju-
íza Glauciane Chaves de Melo, mineira, morta no Mato 
Grosso. Temos ainda o fato que o jornalista Pimenta Neves 
levou 11 anos para começar a cumprir o primeiro dia da 

AMB Seguro de Vida oferece condições especiais para adesão de Magistrados 
Os Associados da AMB têm um novo benefício. Trata-se do AMB Seguro de Vida, aprovado junto à Zurich Seguros, com 
condições especiais de pagamento, para Magistrados com idade até 80 anos e seus cônjuges. Para a contratação, a pré-
existência de doenças não é analisada. O procedimento foi substituído por uma carência de seis meses, contados a partir 
do início de vigência do seguro. Mais informações no site www.ambsegurodevida.com.br, ou pelo telefone: (11) 3335-4444.

condenação que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário, por 
ter assassinado, de modo brutal e covarde, uma colega de 
trabalho, uma jornalista, totalmente indefesa.

Por isso, seguimos nessa senda pedindo e reiteran-
do solicitações. Fui ao Ministro da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo, para que ele nos atenda nas mudanças 
na lei penal, no código de processo penal, porque não 
conseguimos conceber que alguém julgado pelo Tri-
bunal do Júri, condenado a quase 600 anos de prisão 
saia pela porta da frente, como se tivesse ido fazer um 
piquenique no Tribunal.

Quanto aos fatos alegres, destaco 
a reinauguração da sede histórica da 
AMB, no Rio de Janeiro, que contou 
com a presença maciça de representan-
tes da Magistratura de todo o país, mo-
mento em que reforcei, mais uma vez, 

nossa luta por Justiça.
A sede histórica da AMB é um ponto de apoio dentro 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) para todos 
os Magistrados do Brasil. Em seus 64 anos de existência a 
sede carioca guarda a história da nossa Associação, ela é 
nosso registro vivo.

Agora, renovamos nosso trabalho pelas eleições diretas 
nos Tribunais, pelo Adicional por Tempo de Serviço (ATS), 
contra a PEC 31, a qual pretende colocar Juízes federais 
como Corregedores dos Juízes Eleitorais Estaduais e, final-
mente, a remessa pelo STF do Projeto de Lei de reajuste 
para 2014. Saiba detalhes no site e na rádio da AMB.

Nelson Calandra
Presidente da AMB

Solenidade de reinauguração reúne Magistrados de todo país   

Nós, entidades de classe, não 
abriremos mão da prerrogativa 

da vitaliciedade e estamos 
preservando a independência 

dos Magistrados
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tem as PECs que atingem 
as garantias da Magistra-
tura”, disse Renata Gil.

estarmos reunidos em um 
momento tão difícil como 
esse, no qual o Parlamento 

mos, aqui, Ex-Presidentes 
que contaram o início des-
sas reuniões. É importante 

símbolo

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

O dia 15 de julho foi es-
pecial para a Magistra-
tura brasileira. Nessa 

data, o Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, reinaugu-
rou a sede histórica da As-
sociação com a presença da 
Presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro (TJRJ), 
Leila Mariano, dos Ex-Presi-
dentes da AMB Claudio Bal-
dino e Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho, de Presidentes 
de Associações Estaduais, 
integrantes da Diretoria da 
AMB,  parentes do Ex-Minis-
tro Evandro Lins e Silva, entre 
outras autoridades.

Agora, os Magistrados po-
derão usufruir de um ponto de 
apoio, dentro do TJRJ, para Ma-
gistrados de todo o país. “Esta-
mos reacendendo aquela pira 
da Justiça com o fogo que sim-
boliza a luta eterna por Justiça 
para cada um de nós. É um 
momento muito especial, mo-
tivo de alegria”, disse Calandra 
ao agradecer Leila Mariano e 
a Vice-Presidente de Direitos 
Humanos da AMB, Renata Gil, 
pelo trabalho desenvolvido na 
sede histórica. 

“Essa reinauguração repre-
senta o resgate da história. O 
Rio de Janeiro foi o berço do 
movimento associativo e tive-

Sede histórica é reaberta no Rio de Janeiro

Solenidade de reinauguração reúne Magistrados de todo país   

Veja o depoimento de alguns participantes Magistrados:

“Nada melhor do que comemorar 64 anos da Associação no local onde ela nasceu e, hoje, 
o teor dos discursos demonstram a importância que a AMB tem na sociedade brasileira”

Roberto Bacellar – Diretor-Presidente da ENM

“Representa o resgate histórico da Magistratura brasileira. Essa sede foi tomada da Magis-
tratura num ato de força. Na administração do Presidente Calandra, graças a sua capaci-
dade de diálogo, ele conseguiu restabelecer essa sede que é uma vitória para a Magistra-
tura brasileira”

Sérgio Ricardo de Souza – Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo 
(Amages)

“O restabelecimento dessa sede é como se retirássemos o cordão umbilical e mantivésse-
mos daqui para frente aqueles princípios que fizeram a razão de ser dessa entidade”
Marcus Faver – Presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça

“Esse rememorar de como surgiu a AMB, esse espírito batalhador que sempre nos 
embuiu  é muito importante para dar força as novas gerações”

Roberto Guimarães – Presidente do Instituto dos Magistrados Brasileiros (IMB)
 

Representantes de Associações de todo o país prestigiaram a reinauguração da sede no Rio de Janeiro 



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

legislativo

AMB mobiliza Congresso pela vitaliciedade 

Associação trabalhou  pela manutenção das prerrogativas 

Após intensa articu-
lação do Presiden-
te da AMB, Nelson 

Calandra, do Diretor-Pre-
sidente da ENM, Roberto 
Bacellar, e da Diretoria 
da AMB, no Congresso 
Nacional, o plenário do 
Senado aprovou o substi-
tutivo do Senador Blairo 
Maggi (PR-MT) à Propos-
ta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 53, que prevê a 
exclusão da aposentado-
ria compulsória para Ma-
gistrados como forma de 
punição disciplinar. 

Durante meses, a AMB 
trabalhou para a constru-
ção de um texto que manti-
vesse as prerrogativas cons-
titucionais da Magistratura 
e a vitaliciedade permane-
ceu garantida. “Nós, entida-
des de classe, não abrimos 
mão da prerrogativa da vi-
taliciedade e estamos pre-
servando a independência 
dos Magistrados”, afirmou o 
Presidente da AMB.

Roberto Bacellar des-
tacou o protagonismo 
da Associação. “A AMB 
executou um trabalho in-
cessante para preservar a 
vitaliciedade e esse esfor-
ço foi essencial. Agora, o 
passo seguinte é continu-
ar atuando junto ao Con-
gresso Nacional, para que 
nenhuma das prerrogati-
vas da Magistratura seja 
vulnerada”, disse.

“Havia uma convergên-
cia muito maior para o 
aprimoramento institucio-
nal, que era fortalecermos 

a vitaliciedade do Juiz. Isso 
é uma cláusula pétrea, 
um compromisso de to-
dos nós. Em todos os mo-
mentos, a AMB colaborou 
para que isso efetivamen-
te fosse levado adiante”, 
afirmou o Presidente do 
Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL).

Para Blairo Maggi, o Se-
nado chegou a uma boa 
solução graças à atuação da 
AMB. “Eu gostaria de fazer 
um reconhecimento do tra-
balho da AMB nesse pro-
cesso da PEC 53. Calandra 
e Bacellar sempre vêm nos 
acompanhando. (...) Se nós 
chegamos a um bom termo, 
foi porque soubemos nego-
ciar, soubemos ceder e exigir 
o que nós queríamos, tanto 
para a AMB quanto para o 
que o Senado desejava fazer 
nesse momento”, disse.

“O Presidente da AMB 
tem feito um esforço extra-
ordinário com todos nós, 
Senadores. Ele tem nosso 
reconhecimento e nosso 
respeito, porque, além de 
desenvolver uma atividade 
na defesa da categoria, tem 
dado à entidade reputação 
e credibilidade”, ressaltou 
o Senador Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES).

A AMB contou ain-
da com o apoio do Sena-
dor Edison Lobão Filho 
(PMDB-MA). 

O substitutivo à PEC 
53 também foi discutido 
por Calandra com repre-
sentantes das associações 
estaduais de Magistrados.

Nelson Calandra acompanha a votação da PEC 53 ao lado de Magistrados

O que pensam membros da Diretoria da AMB

“O importante foi a manutenção da vitaliciedade que nós haví-
amos perdido em um projeto aprovado em 2010. Estamos re-
cuperando  o que havíamos perdido. Nós conseguimos mudar 
o entendimento do Senado”

Heyder Ferreira – Diretor-Adjunto  da Secretaria de Defesa de 
Direitos e Prerrogativas

“É preciso que a população entenda que a vitaliciedade é a 
maior garantia de que o Juiz encara as causas com  isenção. O 
que essa proposta fez foi assegurar a prerrogativa  que já havia, 
embora ela já tenha excluído do rol de punição a aposentadoria 
compulsória, preservou  o devido processo legal de punição”

Marília de Castro Neves Vieira – Diretora-Adjunta  da Secreta-
ria de Defesa de Direitos e Prerrogativas da AMB

“O grande trabalho da AMB durante a tramitação da PEC 53 
foi manter a vitaliciedade, para que a mesma seja espelhada na 
PEC 505 e nós mantenhamos o respeito ao Estado democrático 
de direito”

José Barroso Filho – Presidente da Amajum
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legislativo

Magistrados reiniciaram tratativas sobre proposta 

O diálogo continua, des-
sa vez, na Câmara dos 
Deputados. O Vice-

-Líder do PSB na Casa, Val-
tenir Pereira (PSB-MT), apoia 
a AMB para que não seja 
aprovada a PEC 505, que pre-
tende tirar da Magistratura a 
prerrogativa da vitaliciedade. 
“A PEC 505 é nefasta para a 
Magistratura brasileira”, afir-
mou o parlamentar. 

Com a articulação pro-
movida pela AMB e o apoio 
dos Deputados Federais 
Valtenir Pereira (PSB-MT), 
Vieira da Cunha (PDT-RS), 
Laércio Oliveira (PR-SE) e 
Carlos Sampaio (PSDB-SP), 
a votação da PEC 505 na 
CCJ da Câmara foi adiada 
de julho para o segundo se-
mestre, permitindo o apen-
samento da PEC 53, para 
apreciação conjunta.  A 
Diretoria da AMB também 
manteve encontros com o 
Presidente da Câmara, Hen-
rique Alves (PMDB-RN) e 
com o Deputado Federal 
Décio Lima (PT-SC).

Representantes da Ma-
gistratura e do Ministério 
Público também já realiza-
ram a primeira reunião com 
a Deputada Sandra Rosa-
do (PSB-RN) para iniciar 
as tratativas sobre a PEC 
291/2013 (origem 53/2012) 
que está apensada à PEC 
505/2010. A parlamentar é 
relatora da PEC que será vo-
tada na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) da Câmara. O Coor-
denador da Justiça Estadual 
da AMB, Walter Pereira de 

Souza, e o Diretor da Secre-
taria de Segurança, Getúlio 
Corrêa, representaram a As-
sociação no encontro. 

O Juiz Walter Pereira de 
Souza relembrou que “o tex-
to encaminhado pelo Sena-
dor Blairo Maggi (PR-MT) foi 
resultado da grande negocia-
ção que tivemos da Magistra-
tura com o Senado Federal. 
Desejamos que a Câmara dos 
Deputados, sem limitar a sua 
legitimidade de reanalisar o 
Projeto, entenda que a cons-
trução feita pelo Senado é a 
mais adequada para a socie-
dade, para o Legislativo e para 
a Magistratura”.  

Calandra também esteve 
com o Senador Humberto 
Costa (PT-PE), autor do tex-
to original da PEC 53. Costa 
disse ter ficado satisfeito 
com o resultado da votação 
e irá participar da articula-
ção junto à Câmara Federal 
para apreciação das PECs.

Parlamentares recebem Magistrados que articulam garantias das prerrogativas

Empenho para não aprovação da PEC 505

O que pensam membros da Diretoria da AMB

“Durante toda a gestão, Calandra foi fundamental e incansável. 
Andou pelo Senado e pela Câmara, conversando com os Parla-
mentares, sempre em busca da defesa das prerrogativas e dos 
interesses da Magistratura”

Thiago Massad – Secretário-Geral 

“A exclusão da pena de aposentadoria compulsória, e da for-
ma como está sendo orquestrada essa reforma constitucional, 
além de não obedecer aos preceitos constitucionais, fica muito 
claro que não representa os anseios da sociedade, mas os in-
teresses de um grupo político que quer desviar a atenção da 
população dos reais problemas e soluções”

Raduan Miguel Filho – Vice-Presidente de Comunicação

“Partimos, agora, para o segundo round, desta vez, na Câmara 
Federal, onde pretendemos dialogar com os deputados, para que 
mantenham as prerrogativas constitucionais da Magistratura”

Luiz Rocha – Assessor da Presidência
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eventos

Emissora vem para ampliar canal de comunicação da Associação

U m sonho idealizado 
desde a campanha 
do Presidente Nelson 

Calandra acaba de se reali-
zar. Entrou no ar, em agos-
to, a Rádio AMB, um canal 
direto na internet que con-
tém notícias sobre a Ma-
gistratura, além de progra-
mação musical durante 24 
horas ininterruptas.

A Rádio AMB é resulta-
do  de um encontro entre 
Magistrados, que ao relem-
brar que num  passado  não 
muito distante atuaram na 
comunicação como radia-
listas, surgindo a ideia de 

tratura”, prevê o Vice-Presi-
dente de Comunicação da 
AMB, Raduan Miguel Filho, 
o mentor da emissora.

Segundo Raduan, a fi-
nalidade da rádio é falar da 
Magistratura, com amplo 
espaço para entrevistas de 
Magistrados. “Também te-
remos como enfoque, servi-
dores e a população de um 
modo geral”, explicou.

A Rádio AMB pode ser 
acessada por meio do site: 
www.radioamb.com.br. 
Com um clique, o ouvinte 
terá acesso a um canal ex-
clusivo sobre a Magistratura.

ampliar a comunicação da 
AMB que hoje conta com 
o website; a revista mensal; 
o AMB Informa; o progra-
ma semanal de televisão, o 

Brasil Justiça. “Essa rádio é 
um embrião para a criação 
e implementação de uma 
rádio em frequência modu-
lada voltada para a Magis-

Seminário vai tratar dos Direitos da Mulher

Está marcado para os dias 26 e 27 de setembro, o 2º Se-
minário Internacional de Direitos da Mulher que terá como 
tema “A mulher na construção da paz”. No evento, que será 
em Fortaleza (CE), a AMB quer contribuir na discussão do 
gênero. O seminário será o momento de debater e analisar 
técnicas e métodos de enfrentamento de conflitos, possibili-
tando a mulher de desempenhar o seu papel na construção.

O evento também é parte da proposta da AMB de quali-
ficação dos Magistrados, com o objetivo de promover melho-
rias da prestação jurisdicional à sociedade, com a convicção 
de que tal meta está relacionada à pacificação social.

Entre as finalidades específicas do evento estão as dis-
cussões das principais causas e a busca de possíveis soluções 
para o enfrentamento da violência contra a mulher no país.

As atividades do seminário terão um foco multidis-
ciplinar, observando as questões de natureza social, cul-
tural e psicológica.

AMB agora navega nas ondas do rádio

Diretoria da AMB apresenta o novo meio de comunicação

Brandão toma posse como Desembargador

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, presti-
giou a cerimônia de posse 
do Diretor da Secretaria de 
Informática da Associação, 
Edison Aparecido Brandão, 
como Desembargador do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP). A cerimônia 
foi realizada em julho e coroa uma trajetória de dedi-
cação e empenho à Magistratura.

Em seu discurso, Edison Brandão recordou o in-
gresso na Magistratura aos 23 anos de idade e o ca-
minho percorrido até sua posse como Desembargador. 
“Posso olhar nos olhos daquele jovem e dizer que tive 
uma vida reta e digna. Condenei, absolvi, julguei sem 
ódio, sem parcialidade. Tenho minha consciência abso-
lutamente tranquila”, afirmou.

Nelson Calandra elogiou a atuação do Magis-
trado. “É um pioneiro na área de informática, pro-
fundo conhecedor do Direito e do Processo Penal. 
Com certeza, o Desembargador Edison, em sua nova 
missão, prestará relevantes serviços ao Judiciário e à 
população”, disse.
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entrevista

Página virtual dá acesso às informações da área

Rosalvo Vieira mostra valorização da cultura

A Secretaria de Assun-
tos Culturais tem 
muito a comemo-

rar em 2013. Há três anos, 
contava com apenas um 
diretor e passou a ter nove 
integrantes.  O I Concurso 
Nacional de Fotografia foi 
um sucesso e agora chega à 

segunda edição. O mesmo 
aconteceu com o Projeto 
Coletâneas. A página cultu-
ral da AMB, no site da insti-
tuição, é uma das mais aces-
sadas. Oferece serviços 
como dicas culturais e o 
banco de talentos, aberto 
à participação dos Juízes 

Qual a avaliação des-
ses quase três anos à fren-
te da Secretaria de Assun-
tos Culturais?

O resultado é vitorioso, 
creio que hoje os membros 
da Secretaria se sentem sa-
tisfeitos com o resultado. 
Temos o que mostrar. A pá-
gina cultural é uma das mais 
acessadas. Temos um proje-
to, o Dicas Culturais, por 
meio do qual, semanalmen-
te, são enviadas informa-
ções aos Magistrados, com 
notícias de lançamentos de 
livros, sobre filmes, peças de 
teatro. Estamos recebendo 
material de Magistrados, 
quer seja de livros, quer seja 
de fotografias.

De que forma a valori-
zação da área cultural na 
AMB refletiu nos estados?

Nós estimulamos e 
movimentamos todos os 
diretores culturais das As-
sociações dos Estados. Hoje, 
todos têm diretores cultu-
rais, mas no princípio não. 
Normalmente, quem cuida-
va de eventos também fa-
zia cultura ou, então, havia 

Composição da Secretaria de Assuntos Culturais

Vice-Presidente de Assuntos Culturais
Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Diretores
Carlos Gustavo Vianna Direito (TJRJ)
Carlos Gutemberg de Santis Cunha (TJSP)
Claudemiro Avelino de Souza (TJAL)
Edson Pereira Filho (TJBA)
José Carlos Rolhano Laitano (TJRS)
Luiz Fernando Tomasi Keppen (TJPR)
Marilsen Andrade Addario (TJMT)
Trícia Navarro Xavier Cabral (TJES)

um departamento cultural, 
mas sem atuação efetiva. 
Nós também realizamos 
dois encontros nacionais 
de diretores culturais de as-
sociações, em Curitiba (PR)
e Maceió (AL). O próximo 
será em setembro, em Por-
to Alegre (RS).  Na música, 
por exemplo, não faltam 
grandes artistas entre a Ma-
gistratura. Já virou tradição 
grandes eventos na área do 
Judiciário contarem com a 
participação de grupos ou 
bandas formados por Juízes.

A que o senhor atribui 
esse sucesso?

Até 2009, apenas uma 
pessoa era responsável pela 
temática cultural no âmbito 
da AMB. Evidente que não 
é possível trabalhar a cultura 
sem dialogar, trocar ideias. 
Então, o Presidente Nelson 
Calandra se mostrou sensível 
à situação e criou a Secretaria 
de Assuntos Culturais, hoje 
composta por oito membros, 
além do Vice-Presidente.  Dis-
cutir cultura hoje já é algo 
que faz parte da nossa reali-
dade.  É um tema bem-vindo 
pela Magistratura.

associados à AMB. O Vice-
-Presidente de Assuntos 
Culturais da AMB, Ro-
salvo Augusto Vieira da 
Silva, que está à frente 
desse trabalho, fez um 
balanço ao AMB In-
forma.

Brandão toma posse como Desembargador
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ações integradas

Magistratura brasileira conquista parcerias e garante apoio em todo o país

A Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro (TJRJ), Leila Mariano, realizou, em julho, reunião 
com Magistrados da Diretoria da AMB e da Associa-
ção Paulista de Magistrados (Apamagis) para tratar 
do trabalho da AMB no Congresso Nacional em prol 
da aprovação das Propostas de Emenda à Constitui-
ção (PECs) de interesse da Magistratura. Na ocasião, o 
substitutivo do Senador Blairo Maggi (PR-MT) à PEC 
53 ainda não havia sido aprovado. Agora, a AMB con-
quistou um texto não agressivo à Magistratura, que 
garante a vitaliciedade. 

Em comemoração aos 
10 anos da Estratégia Nacio-
nal de Combate à Corrup-
ção e à Lavagem de Dinhei-
ro (Enccla), o Ministério da 
Justiça lançou, em julho,  a 
publicação dos “10 anos 
de organização do Estado 
brasileiro contra o crime or-
ganizado”. A AMB foi repre-
sentada pelo Vice-Diretor 
Presidente da Escola Nacio-
nal da Magistratura (ENM) e Presidente da Associação dos 
Magistrados do Espírito Santo (Amages), Sérgio Ricardo 
de Souza, e pelo Juiz Federal Gustavo Mazzocchi, do Rio 
de Janeiro. 

O livro visa compartilhar a trajetória da Enccla com a so-
ciedade, mostrando a importância para o Estado brasileiro 
do combate ao crime organizado. 

O encontro “Comba-
te à Corrupção – Meta 18 
do CNJ”, promovido pelo 
Tribunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE), em parce-
ria com a Corregedoria de 
Justiça, no início de julho,  
contou com a presença 
do Assessor da Presidência 
Luiz Rocha que represen-
tou o Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, em Ga-

ranhuns, cidade a 250 km 
de Recife (PE). No encontro com os Juízes da região agreste 
de Pernambuco, o Conselheiro Wellington Saraiva, do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), elogiou a Magistratura ao 
citar que desde a criação do CNJ, em 2007, até hoje 53 Juízes 
foram punidos. Outro assunto abordado foi a Meta 18 do 
CNJ que trata de julgamento de crime contra administração 
pública e de ações por atos de improbidade administrativa.

Presidente do TJRJ se reúne com Magistrados da AMB Presidente do TRE-RJ, Letícia Sardas, recebe Diretoria da AMB 

Magistrados em reunião com a 
Presidente do TJRJ, Leila Mariano

Meta 18 do CNJ é tema de encontro 
realizado em Garanhuns (PE) Enccla comemora 10 anos com edição 

de livro sobre o crime organizado

Valorização da Magistratura é 
discutida com Presidente da TRE-RJ

Uma comitiva de Magistrados da AMB e da Associa-
ção Paulista de Magistrados (Apamagis) se reuniu com a 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro 
(TRE-RJ), Letícia Sardas. No encontro, foram abordadas as 
PECs de interesse da Magistratura que tramitam no Con-
gresso e são prioridades do Presidente da AMB, Nelson 
Calandra. Na reunião, Calandra elogiou a atuação da Pre-
sidente no movimento associativo. “A reunião foi impor-
tante, principalmente, neste momento que estamos ven-
do todos os valores da Magistratura sendo deteriorados. 
Acho interessante que a Magistratura se una e mostre o 
seu valor para a sociedade brasileira”, disse.

 Wellington Saraiva e Luiz Rocha Sérgio Ricardo e Gustavo Mazzocchi
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Magistratura brasileira conquista parcerias e garante apoio em todo o país

O Colégio Permanen-
te de Diretores de Escolas 
Estaduais da Magistratura 
(Copedem), em parceria 
com a Unidade de Forma-
ção Jurídica e Judiciária do 
Observatório Permanente 
da Justiça Portuguesa (UNIFOJ) do Centro de Estudos 
Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, coloca à dis-
posição das Escolas Estaduais de Magistratura dez vagas 
para o curso de Especialização em Gestão e Organização 
da Justiça.

A capacitação tem duração de 300 horas e pretende 
proporcionar o desenvolvimento de competências apro-
fundadas nos domínios do conhecimento das disciplinas 
previstas e abordar a temática da Gestão Judiciária nas 
suas múltiplas dimensões, designadamente no contexto 
da governança do Judiciário, das organizações do Estado, 
da ética e da prestação de contas, do desempenho orga-
nizacional, entre outros.

Cerca de 350 Policiais Militares do Batalhão Escolar do 
Distrito Federal participaram da palestra sobre o Programa 
Cidadania e Justiça também se Aprendem na Escola, profe-
rida pela Juíza Léa Martins Salles, do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em julho.

A Magistrada destacou a necessidade de parcerias. 
“Estamos aqui para refletir o que podemos mudar den-
tro das escolas. Não basta punir, pura e simplesmente. É 
preciso ter um olhar de compaixão, pois estamos falando 
de pessoas que muitas vezes têm como única referência 
a violência”, disse ela.

Policiais fazem parte do Batalhão Escolar da capital

CNJ divulga relatório do Programa de Valorização da Magistratura

Cidadania e Justiça na Escola é 
apresentado à PMDF

Copedem abre inscrições para curso 
da Universidade de Coimbra

Documento foi apresentado em reunião no Conselho Nacional de Justiça

O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) publicou, 
em julho, relatório referen-
te às atividades do “Pro-
grama Valorização. Juiz 
valorizado, justiça comple-
ta!” que visa esclarecer ao 
cidadão a importância dos 
serviços prestados pelo 
Poder Judiciário. Além 
disso, busca ampliar a dis-
cussão sobre o tema e le-
vantar sugestões de ações 
que contribuam para a 
melhoria de uma atuação 
qualificada da Justiça.

No ano passado, foram 
realizados encontros em 
Tribunais das cinco regiões 
do país a fim de coletar pro-
postas. Em todos os even-
tos, a AMB esteve presente 

com algum Magistrado re-
presentando o Presidente 
Nelson Calandra. O Progra-
ma de Valorização da Ma-
gistratura é desenvolvido 
pela Comissão Permanente 
de Eficiência Operacional e 
Gestão de Pessoas, do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), à época presidida 
pelo Conselheiro José Lu-
cio Munhoz. Dos encon-
tros regionais participaram 
Juízes representantes das 
Presidências dos Tribunais, 
Corregedorias, Escolas de 
Magistratura, Associações 
de Juízes e Assessorias de 
Comunicação. Em junho, o 
CNJ promoveu Seminário 
Nacional para reunir as co-
laborações dos estados.

O objetivo geral do 
“Programa Valorização. 
Juiz valorizado, justiça 
completa!” foi centraliza-
do na ideia de ser um ins-
trumento de suporte ao 
CNJ e aos demais órgãos 
do Poder Judiciário para 
sugerir políticas públicas 
e demais medidas que 
implicassem no reconhe-

cimento da importância 
do trabalho dos Juízes 
para a sociedade e que 
dignificasse a imagem do 
Judiciário junto à popula-
ção ou a seus segmentos 
específicos, de acordo 
com o Planejamento Es-
tratégico do Poder Judici-
ário (Resolução nº 70, de 
18 de março de 2009).
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homenagem

Magistratura homenageia Juíza Patrícia Acioli 

de julgamento dos acusados 
pela morte de Patrícia Acioli, 
como ofereceu apoio à fa-
mília dela. Então, esse lado 
humanístico da Associação 
faz despir da sua atuação 
jurídica e atingir uma pes-
soa humana por meio de 
seus dirigentes”, disse.

Diante desse lamentá-
vel episódio e em razão 
de no Brasil haver mais 
de 400 Magistrados 
ameaçados de morte, 
a atual gestão da AMB 
tem se empenhado 
na defesa da criação 
de uma política nacio-
nal de segurança para 

todos os Juízes brasi-
leiros. O Presidente da 

AMB, Nelson Calandra, 
tem se preocupado com o 
tema desde o início de sua 
gestão, tanto que criou a 
Secretaria de Segurança 
dos Magistrados.

Para o Diretor da Secre-
taria de Segurança, Getúlio 
Corrêa, “o caso do assassi-
nato da Juíza Patrícia Acio-
li é emblemático e ficará 
marcado para sempre, 
porque, simbolicamente, 
representa a falta de segu-
rança para a Magistratura 
e o Poder Judiciário”.

No dia 11 de agosto, 
data em que com-
pletou dois anos 

da morte da Juíza Patrí-
cia Acioli, representantes 
da Magistratura nacional 
prestaram homenagens à 
memória da Magistrada, 
assim como cobraram das 
autoridades mais segu-
rança para a categoria. 
Patrícia foi assassina-
da com 21 tiros, pelo 
crime organizado, 
quando chegava a 
sua casa, em Niterói, 
no Rio de Janeiro.

O Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, 
lembrou a tragédia e 
mostrou que a luta ainda 
não terminou. “Nós segui-
mos nessa senda pedindo 
e reiterando as reivindica-
ções, como a mudança na 
lei penal, no código de pro-
cesso penal, porque nós não 
conseguimos conceber que 
alguém julgado pelo Tribu-
nal do Júri, que recebe uma 
pena máxima, saia pela por-
ta da frente, como se tivesse 
ido fazer um piquenique no 
Tribunal de Justiça”, com-
parou o Magistrado. E con-
cluiu: “enquanto o cidadão 
brasileiro não tiver seguran-

ça, nenhum dos Juízes terá 
segurança”.

A Vice-Presidente de Di-
reitos Humanos da AMB, Re-
nata Gil, destacou que o sen-
timento que tem hoje é de 
perda de um ser humano ex-

cepcional e uma Magistrada 
totalmente dedicada à Justi-
ça. “A AMB não só envidou 
todos os esforços jurídicos 
para impulsionar o processo 

Juízes de todo o Brasil estão unidos para mostrar que luta não terminou

Simone Acioli e as sobrinhas 
Ana Clara e Maria 

Eduarda

Simone Acioli, irmã da Juíza assassinada, falou da sau-
dade que sente. “Ela está fazendo muita falta para toda 
a família: filhas, irmãos, mãe e demais familiares”, referin-
do-se ao vazio que ela deixou.

Em relação ao andamento dos processos lamentou a 
lentidão da Justiça. “Está demorando demais o julgamento 
dos acusados, uma vez que dos 11 acusados, cinco foram 
julgados e condenados. Ainda faltam seis”, reclamou.

Simone destacou a importância da AMB ao acom-
panhar o caso da morte da Juíza desde o começo. “A 
atuação foi importante no sentido de agilizar o jul-
gamento dos acusados. Quanto mais o tempo passa, 
mais fica a sensação de impunidade. A mobilização 
da AMB tem sido muito importante. Esperamos que a 
Associação continue acompanhando todas as esferas 
da Justiça”, reforçou.

AMB atua para agilizar julgamento de acusados
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internacional

Encontro reúne jurisprudentes lusófonos

Troca de experiência entre países da língua portuguesa favorece cidadania

o equilíbrio de uma socie-
dade melhor e o trabalho 
para a cidadania e, em 
especial, ao Poder Judiciá-
rio. “Juntos todos  podem 
trocar experiências e unir 
esforços para a melhoria 
da população, para que se 
tenha uma visão do que 
é democracia e respeito à 
dignidade humana”. 

Ao final, os participantes 
concluíram que há necessi-
dade de uma maior parti-
cipação cívica e política na 
defesa da família e de seus 
direitos, por parte de cada 
país e região presentes no 
encontro, bem como a ne-
cessidade de institucionali-
zar uma reunião anual com 
estas características.

No I Encontro de Ju-
risprudentes de Lín-
gua Portuguesa em 

Roma, realizado em junho 
deste ano, na capital italia-
na, foi discutido o tema “A 
Família e o Direito: os ju-
risprudentes católicos lei-
gos na criação e aplicação 
dos Direitos da Família”. 

O evento contou com 
a participação do Profes-
sor Doutor Marco Antonio 
Marques da Silva, um dos 
responsáveis pela Coor-
denação Científica do en-
contro. Marco Antonio é 
também Diretor-Adjunto 
da Secretaria de Relações 
Internacionais da AMB, 
Diretor da Academia de 
Jurisprudentes da Língua 
Portuguesa (AJLP), Profes-
sor titular da Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) de 
São Paulo e Desembargador 
no Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP).

Para o Desembarga-
dor Marco Antonio, foi  a 
oportunidade de congraça-
mento de juristas da língua 
portuguesa, reunindo Pro-
fessores, Magistrados, Ad-
vogados e Membros do Mi-
nistério Público. “Estávamos 
juntos para uma discussão 
sobre a família, os direitos 
fundamentais da cidada-
nia. E a porta para isso é o 
Judiciário. Eu diria que esse 
encontro é de vital impor-
tância para os oito países 
falantes da língua portugue-
sa”, atestou.

O Desembargador Mar-
co Antonio destacou que a 
Coordenação Científica do 

encontro ficou a cargo do 
Professor Doutor Eduardo 
Vera-Cruz Pinto, enfatizando 
que ele também integra a 
Direção da AJLP e é Diretor 
da FDL, assim como é Vogal 
do Conselho Superior da 
Magistratura de  Portugal.  

O congresso contou 
também com a participa-
ção do Reverendíssimo D. 
Vicenzo Paglia, Presiden-
te do Conselho Pontifício 
para a Família, que abriu 
o evento. Também partici-
param, o Doutor José Ho-
rácio Ribeiro, Presidente 
do Instituto dos Advoga-
dos de São Paulo; e a Dou-
tora Maria Teresa da Costa 
Macedo, Consultora do 
Conselho Pontifício para 

a Família, e Presidente do 
Observatório Sociedade e 
Família e da Confederação 
Nacional da Associação de 
Famílias de Portugal.

No encontro estavam 
ainda, Professores Doutores 
de diversos países, como 
Angola, Portugal, Guiné-
-Bissau, Cabo Verde, Mo-
çambique, República de São 
Tomé e Príncipe (São Tomé 
e Príncipe), além de Macau 
(China) e Goa  (Índia). 

Ao enumerar os de-
bates sobre a família e o 
Direito, o Desembargador 
enfatizou que no mundo 
globalizado de hoje, em-
bora haja diferenças de 
locais e de políticas, há 
uma busca comum para 

Coordenadores Científicos Eduardo Vera-Cruz Pinto  
e Marco Antonio Marques da Silva

Juristas de Macau, Angola, Portugal, Brasil e Guiné 
Bissau defendem direitos da família

Juristas de países como Goa, Brasil, Portugal e 
Angola trocam ideias sobre cidadania 

Desembargador Marco Antonio Marques da Silva 
é recebido pelo Papa Francisco I, em Roma
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encontro

V Enaje vai abrir espaço para pautas atuais

Professor Luiz Edson Fachin ministrará palestra de abertura 

Pereira de Souza, estiveram 
com autoridades do Po-
der Judiciário, do Governo 
do Estado e da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis 
para falar sobre o encontro 
e convidá-los a participar. 

O Prefeito da capital 
catarinense, César Souza 
(PSD), comemorou a re-
alização do encontro na 
cidade e prontificou-se a 
apoiá-lo. “É um orgulho 
para Florianópolis receber 
um evento dessa magnitu-
de, que se reveste de uma 
importância muito gran-
de, tendo em vista que vão 
ser discutidos temas fun-
damentais da democracia 
brasileira, do reforço das 
instituições, do combate à 
impunidade”, afirmou.

Eládio Torret Rocha, Pre-
sidente do TRE-SC, comple-
mentou que a Magistratura 
precisa estar muito próxima 
dos  interesses da popula-
ção e dos poderes institu-
cionais. “O Magistrado é 
uma pessoa que contribui 
e é formador de opinião. O 
bom Juiz é muito respeitado 
pela sociedade”, analisou.

O s Magistrados que 
desejam participar 
do V Encontro Na-

cional de Juízes Estadu-
ais (Enaje), no Costão do 
Santinho, em Florianópolis 
(SC), de 24 a 27 de outubro, 
ainda têm tempo para se 
inscrever pelo site do even-
to. O encontro que tem 
como tema Magistrado – 
Garantidor da Democracia, 
será aberto pelo Professor 
Titular de Direito Civil da 
Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), Advogado 
Luiz Edson Fachin. Os te-
mas: A transição do Juiz da 
sociedade clássica para a 
contemporânea e os desa-
fios enfrentados pelo Ma-
gistrado serão abordados 
durante a palestra magna.

Para Fachin, o Juiz da 
sociedade clássica, muitas 
vezes, era distanciado da 
comunidade na qual estava 
inserido. No que chama de 
travessia para a sociedade 
contemporânea, o Professor 
destacou que o Magistrado 
precisa enfrentar três desa-
fios: técnico, ético, e, ainda, 
de natureza institucional.

“Há uma expectativa 
legítima de todos os jurisdi-
cionados, da sociedade, de 
que um Juiz deve oferecer a 
resposta correta e adequada, 
à luz do conhecimento”, disse 
o Professor. Para ele, o desafio 
técnico é o Magistrado “estar 

Inscrições ainda estão abertas

preparado e constantemente 
atualizado em uma tríplice 
vertente: da jurisprudência, 
da doutrina e da legislação”.

Durante o último mês, o 
Presidente da AMB, Nelson 
Calandra, e o Coordenador 
da Justiça Estadual, Walter 

O Coordenador do V Enaje e da Justiça Estadual da AMB, Walter 
Pereira de Souza, lembra que as vagas são limitadas e convida os co-
legas a participar. “A AMB está preparando esse grande evento para 
a Justiça Estadual e é importante a participação nesse momento que 
também representa a reafirmação de uma Magistratura engajada, 
comprometida com os cidadãos”, afirmou.

Haverá, ainda, programação científica, com temas voltados para 
o meio ambiente, além de atividades culturais. Inscrições a partir de 
R$ 600,00 para Associados à AMB. Mais informações no site www.
amb.com.br/enaje.

“A AMB está preparando esse grande evento para 
a Justiça Estadual e é importante a participação 
nesse momento que também representa a 
reafirmação de uma Magistratura engajada, 
comprometida com os cidadãos”

Walter Pereira de Souza, Coordenador do 
V Enaje e da Justiça Estadual da AMB

Calandra foi recebido pelo Prefeito de Florianópolis, César Souza
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encontro

Calandra se reúne com lideranças catarinenses

Presidente convidou autoridades para participar do V Enaje

da AMB, Getúlio Corrêa; o 
Presidente da Associação 
dos Magistrados Catari-
nenses (AMC), Juiz Sérgio 
Luiz Junkes; e o Assessor 
da Presidência da AMC, 
Juiz Stanley da Silva Braga.

Durante o mês de 
julho, o Presiden-
te da AMB, Nelson 

Calandra, visitou o Esta-
do de Santa Catarina, em 
continuidade a propos-
ta de gestão itinerante. 
Na capital, o Magistrado 
reuniu-se com autorida-
des dos poderes Executi-
vo e Judiciário.

No encontro com o 
Governador do Estado, 
Raimundo Colombo, Ca-
landra formalizou o con-
vite ao Chefe do Executivo 
catarinense para participar 
do V Encontro Nacional 
de Juízes Estaduais (Enaje), 
que será realizado de 24 a 
27 de outubro, em Floria-
nópolis (SC).

Raimundo Colombo 
afirmou que é um orgu-
lho para o Estado sediar 
o V Enaje e que o Go-
verno de Santa Catarina 
quer apoiar o evento. “O 
Governo do Estado quer 
ser parceiro desta ação. 
É um encontro de mui-
ta importância, em um 
momento tão adequado 
para debates do estado 
brasileiro, sobretudo da 
ação do Poder Judiciário”, 
afirmou o Governador.

O Presidente da AMB 
comemorou o resulta-
do do encontro. “Fomos 
muito bem recebidos. Em 
termos institucionais, es-
tamos em um bom cami-
nho para a realização do 

evento”, afirmou.
Participaram da audi-

ência o Secretário da Casa 
Civil de Santa Catarina, 
Nelson Antônio Serpa; o 
Juiz da Justiça Militar de 
Santa Catarina e Diretor 
da Secretaria de Segurança 

Presidente do TRT-SC sugere inserção de temas para a Semana da Conciliação

Governador Raimundo Colombo manifestou apoio ao evento

Desembargadora Gisele Pereira recebeu Nelson Calandra

Ainda na capital cata-
rinense, o Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, vi-
sitou a Presidente do Tri-
bunal Regional do Traba-
lho (TRT), Gisele Pereira 
Alexandrino. O Magistra-

do convidou a Desem-
bargadora a participar do 
V Encontro Nacional de 
Juízes Estaduais (Enaje).  
“Tivemos a oportunidade 
de salientar a importância 
do evento para a Desem-

bargadora, que se mos-
trou   entusiasmada para 
prestigiar a abertura do 
encontro e,   ainda, com 
a possibilidade do Tribu-
nal participar da Semana 
de Conciliação, que fará 
parte da programação do 
V Enaje”, disse Calandra, 
após a reunião.

A Desembargadora su-
geriu a inserção do tema 
trabalho seguro, de preven-
ção de acidentes, no âm-
bito do Programa Justiça 
vai à Escola, que também 
será desenvolvido durante 
o Encontro de Juízes Esta-
duais. “Uma de nossas me-
tas é justamente levar esse 
tema às escolas. Já quan-

to à conciliação, sempre 
apoiamos iniciativas nesse 
sentido.   No TRT de San-
ta Catarina, promovemos 
muitas conciliações, que 
chegam a alcançar 50% 
dos processos”, revelou.

Também participou 
do encontro o Vice-Pre-
sidente do Tribunal, De-
sembargador Garibaldi 
Tadeu Pereira Ferreira. 
Durante visita a Floria-
nópolis, o Presidente da 
AMB manteve reuniões 
com o Prefeito da cida-
de, César Souza; e com 
o Presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral, 
Desembargador Eládio 
Torret Rocha.
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ações

AMB se prepara para eleger nova Diretoria

Votação pode ser por carta, nas sedes das Associações ou pela internet

(TST), Desembargador Ro-
berval Belinati, do Tribunal 
de Justiça do Distrito Fe-
deral e Territórios (TJDFT), 
Desembargador Rubens de 
Oliveira, do Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso (TJMT), 
Juíza Luciana Bresciani, do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP), e Juiz Eduardo 
Henrique Rosas, do TJDFT.   

A s eleições para a próxi-
ma gestão da AMB já 
têm data definida. O 

pleito será realizado dias 22 e 
23 de novembro e os Associa-
dos poderão votar nas sedes 
das entidades estaduais, por 
carta ou pela internet. Estão 
aptos todos os Magistrados 
que estiverem em dia com as 
suas obrigações e contribui-
ções sociais com a AMB, refe-
rentes aos três últimos meses, 
antes de novembro.

Os Magistrados que op-
tarem pelo voto presencial 
deverão procurar a sede da 
Associação de origem, das 
8h às 18h, conforme horário 
oficial de Brasília. O processo 
virtual será aberto às 8h do 
dia 22, e encerrado às 18h, 
do dia 23 de novembro, inin-
terruptamente.

A votação online será no-
vamente realizada por um 
sistema criado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE). Para 
o Desembargador Roberval 
Belinati, que coordena pela 
terceira vez o processo eleito-
ral, o método já é um suces-
so. “A eleição vai transcorrer 
dentro da normalidade, te-
nho certeza disso. O nosso 
colégio eleitoral é maduro e 
experiente. Somos quase 14 
mil Magistrados que vão vo-
tar e já participaram de ou-
tros pleitos”, afirmou. 

As duas chapas concor-
rentes serão lideradas pelo 
Diretor-Presidente da Es-
cola Nacional da Magistra-
tura (ENM), Juiz Roberto 
Bacellar, do Paraná, e Juiz 
João Ricardo dos Santos 
Costa, do Rio Grande 
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do Sul. Os representantes 
das chapas já se compro-
meteram em desenvolver 
um diálogo pautado pelo 
respeito e centrado na 
discussão de temas que 
contribuam para o fortale-
cimento da Magistratura.

Comissão Eleitoral
Fazem parte da Comis-

são Eleitoral que coorde-
nará a eleição do Conse-
lho Executivo e Fiscal da 
AMB, triênio 2014/2016 
os seguintes Magistra-
dos: Ministro Aloysio 
Silva Correa da Veiga, 
do Tribunal Supe-
rior do Trabalho 

A Escola Judicial do 
Amapá (EJAP) vai realizar, 
entre 2 e 4 de outubro, o V 
Congresso Internacional de 
Direito Ambiental na Ama-
zônia. O evento, que vai 
ocorrer no Teatro das Baca-
beiras, é uma parceria com 
AMB, a Universidade Fede-
ral do Amapá (Unifap), o 
Centro de Estudos e Aper-
feiçoamento Funcional do 
Ministério Público do Ama-
pá e a Academia Interna-
cional de Letras Ambientais 
da Amazônia (Ailaa).

O congresso contará 
com a participação de re-

nomados Juristas nacionais 
e internacionais, como Vla-
dimir Passos de Freitas, e 
membros do Centro de In-
vestigação Interdisciplinar 
em Direito Ambiental e Or-
denamento do Território 
(Crideau). Branca Martins 
da Cruz, de Portugal, e Nés-
tor Cafferata, da Argentina, 
também estarão presentes. 

Segundo o Diretor-Geral 
da Escola Judicial do Ama-
pá, Gilberto Pinheiro, serão 
discutidos o novo Código 
Florestal, crimes ambientais 
e temas voltados para a re-
alidade do Amazonas.   “A 

realização do evento é im-
portante, porque quando 
se fala em meio ambiente 
tem de se falar da Ama-
zônia. Ela possui a maior 
biodiversidade do planeta, 
e nada melhor do que Ma-
capá: a capital do Rio Mar, 
maior e mais bonito rio do 
Mundo”, declarou. 

O prazo da inscrição 
gratuita terminou no dia 
15 de agosto. Agora, a taxa 
de inscrição é R$ 35,00 para 
acadêmicos e R$ 50,00 para 
profissionais. Mais infor-
mações no site  https://sig.
tjap.jus.br/eventos_form/.
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Adoção é tema de debate em Gaspar (SC)

Renata Gil representou a AMB durante Audiência Pública
ciedade avançou e hoje 
conhece a adoção legal, 
sabe que há autoridades 
constituídas, para que haja 
situação regular e segura 
para adotantes e adota-
dos”, pontuou.

Reinaldo Carvalho, que 
é Juiz da Infância e Juven-
tude do Fórum Regional da 
Lapa (SP), esclareceu sobre 
os processos de adoção em 
território nacional e as cha-
madas adoções internacio-
nais. “A AMB trabalha para 
que o instituto da adoção 
seja utilizado cada vez mais 
de forma correta, garantin-
do, em essência, o que diz 
a Constituição Federal e o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente”, afirmou. 

A Vice-Presidente de 
Direitos Humanos da 
AMB, Renata Gil, e o 

membro da Coordenação da 
Infância e da Juventude de 
São Paulo, Reinaldo Cintra 
Torres de Carvalho, partici-
param de Audiência Pública 
na Câmara de Vereadores de 
Gaspar (SC). O encontro foi 
promovido a fim de esclare-
cer a comunidade local so-
bre os processos de adoção e 
de acolhimento de crianças e 
adolescentes em abrigos.

“Fomos convidados em 
razão do trabalho que a 
AMB desenvolve sobre o 
tema da adoção, desde 2007, 
quando começamos a cam-
panha Mude um Destino, 
que esclarecia e estimulava 

a adoção legal. Em seguida, 
começamos a articular junto 
ao Congresso Nacional e ao 
Poder Executivo a elabora-

ção da Lei de Adoção”, disse 
Renata Gil.

Ainda de acordo com 
a Vice-Presidente, “a so-

Vice-Presidente da AMB explica campanha sobre adoção

Para Renata Gil, abrigos de Gaspar são modelos para o país

AMB visita casas de acolhimento em Gaspar que são referência nacional

AMB conhece ações de segurança do TJES  e elogia as medidas adotadas

Durante visita a cidade de 
Gaspar, a Vice-Presidente de 
Direitos Humanos da AMB, 
Renata Gil,  e o Juiz Reinaldo 
Cintra Torres de Carvalho, 
membro da Coordenação 
da Infância e da Juventude 
de São Paulo, visitaram três 
abrigos que atuam no acolhi-
mento de crianças e adoles-
centes em situação de risco. 

O Diretor da Secretaria de Se-
gurança dos Magistrados da AMB, 
Getúlio Corrêa, visitou o Tribunal 
de Justiça do Espírito Santo (TJES), 
no mês de julho, à convite do Pre-
sidente da Corte, Desembargador 
Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

O Magistrado elogiou a atua-

“A AMB tem a Comarca 
de Gaspar como referência 
nacional no que diz respei-
to à questão dos abrigos e 
aos processos de adoção. O 
trabalho no município só 
melhorou nos últimos anos”, 
destacou Renata Gil. A Juíza 
Ana Paula Amaro da Silveira, 
acompanhou os represen-
tantes da AMB. 

Getúlio Corrêa durante visita ao TJES

ção do TJES. “O Tribunal está muito 
envolvido e preocupado com a ques-
tão da segurança, tomando medidas 
previstas na Resolução 104, do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ)”, disse.  
Ele aproveitou a oportunidade para 
anunciar a realização do 13° Congres-
so da Justiça Militar, no Espírito Santo.

 Macapá sedia V Congresso de Direito Ambiental 
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PrÊmio amb

Comissão julga IX Prêmio 
AMB de Jornalismo

Reportagens de todo o Brasil 
compõem disputa acirrada

dadã, além de dar visibi-
lidade às soluções inova-
doras para a melhoria da 
prestação jurisdicional à 
população.

Concorrem profissio-
nais de comunicação em 
nove categorias, com re-
portagens veiculadas en-
tre janeiro e dezembro 
de 2012: Mídia Impressa; 
Telejornalismo; Radiojor-
nalismo; Fotojornalismo; 
Webjornalismo; Mídia 

No IX  Prêmio AMB de 
Jornalismo, o grande 
homenageado é o 

piauiense Evandro Lins e 
Silva, um dos mais impor-
tantes juristas do Brasil. A 
cerimônia de premiação 
será dia 24 de setembro, 
em Brasília.

O objetivo do Prêmio 
é reconhecer reportagens 
que envolvam a valoriza-
ção da Magistratura, do 
Judiciário e da Justiça Ci-

Conheça a Comissão Julgadora

Edvaldo Pereira de Moura

Diretor da Escola Superior da Magistratura do 
Piauí (ESMEPI) e Ex-Presidente do Tribunal de 
Justiça do Piauí (TJPI) no biênio 2010-2012. É 
docente da Faculdade de Direito da Universi-
dade Federal do Piauí (UFPI) e sócio-fundador 
e Secretário Executivo da Academia de Letras da Magistratura 
Piauiense.

Fenelon Rocha

Coordenador de Comunicação do Governo do 
Piauí, jornalista e doutor em ciência política 
pela Universidade de Salamanca (EP). É pro-
fessor e pesquisador da Universidade Federal 
do Piauí (UFPI). Exerceu diversas funções jor-
nalísticas em Brasília, Fortaleza (CE) e Teresina (PI).

Flávio Caetano

Secretário da Reforma do Judiciário, do Minis-
tério da Justiça, advogado militante na área de 
Direito Público e Eleitoral, professor de Direitos 
Humanos e Direito Administrativo da PUC-SP. 

Regional; Mídias das As-
sessorias das Associações 
filiadas à AMB; Especial 
Patrícia Acioli – Com-
bate ao Crime Orga-
nizado e Segurança 
de Magistrados e 
dos Fóruns; e Mídias 
das Assessorias dos 
Tribunais.

Os agraciados recebe-
rão passagens aéreas com 
direito à acompanhan-
te e hospedagem.

Márcio Chaer
Jornalista, diretor da revista eletrônica  Consultor 
Jurídico, criou a coluna Leis & Negócios da Revista 
Exame. Atuou  na TV Cultura, TV Gazeta, Diário Po-
pular, Revista Veja, Folha de São Paulo, Jornal do 
Brasil, Gazeta Mercantil, entre outros.

Marcus Vinícius Furtado Coêlho
Presidente do Conselho Federal da OAB, é pro-
fessor convidado da Pós-Graduação da PUC-SP, 
da Universidade de Brasília, do Instituto Brasi-
liense de Direito Público, da Escola Nacional 
de Advocacia e da Escola Judiciária do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Roberto Gurgel
Ex-Procurador-Geral da República, exerceu 
o cargo de julho de 2009 a 14 de agosto de 
2013. É graduado pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Walter Ceneviva
Vice-Presidente Executivo do Grupo Bandeiran-
tes de Comunicação, é advogado e membro 
titular do Conselho de Comunicação Social do 
Congresso Nacional e consultor jurídico da As-
sociação Brasileira de Radiodifusores (Abra).

Sete perso-
nalidades ligadas 

à área jurídica e à 
comunicação têm a 

tarefa de selecionar os 
grandes vencedores. 
Os critérios são origi-
nalidade, pertinência, 
criatividade no desen-
volvimento da pauta,  
linguagem, as fontes 
consultadas e a re-
percussão.
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Evandro Lins e Silva: 
genialidade jurídica

Homenageado viveu 
sob o signo do humanismo

Defensor da luta contra 
a ditadura, o Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, fala 
de Evandro Lins e Silva. “Eu 
era um jovem  e o Evandro  
era um monumento da Jus-
tiça. Poder homenageá-lo 
no IX Prêmio AMB de Jorna-
lismo significa promover a 
reverência merecida no seu 
centenário de nascimento e 
fortalecer a memória desse 
jurista único, verdadeiro pa-
trimônio do Judiciário brasi-
leiro”, acrescenta.

O homenageado do 
IX Prêmio AMB de 
Jornalismo, o ju-

rista Evandro Lins e Silva, 
sempre regeu sua vida sob 
o signo do humanismo. 
Daí a satisfação em dizer: 
“ninguém defendeu maior 
número de presos polí-
ticos. Calculo que foram 
mais de dois mil, a maioria, 
sem cobrar honorários. Eu 
tenho o vício da defesa da 
liberdade”, afirmava.

Morto em 2002, o juris-
ta nascido na Parnaíba (PI), 
militou 70 anos nos Tribu-
nais. Era ainda um jovem no 
final da década de 20 quan-
do trabalhou como revisor 

nos jornais cariocas, “Diário 
de Noticiais”, “A Batalha” e 
“A Nação”. Dali para repór-
ter da sessão jurídica de “O 
Jornal” foi um pulo, usando 
o pseudônimo de Lobão.

A carreira do criminalis-
ta floresceu na capital flu-
minense onde se formou 
na Faculdade Nacional 
de Direito, nos anos 1930, 
abrindo um escritório de 
advocacia, em seguida, com 
os irmãos Raul e Haroldo. 
A sociedade com Raul per-
durou até meados dos anos 
1960, quando Evandro foi 
para a vida pública: primei-
ro como Procurador-Geral 
da República, seguindo-se 

a Chefia da Casa Civil, o 
Ministério das Relações Ex-
teriores, no governo de João 
Goulart, quando foi nomea-
do Ministro do STF.

Foi um dos fundadores 
do Partido Socialista Brasi-
leiro (PSB), em 1947, com 
Rubem Braga e Joel Silveira. 
Atuou como Ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), concedendo “habeas 
corpus” que desagradaram 
aos militares. Como puni-
ção, foi cassado.

Com competência enfrentou juris de grande repercussão
Nos anos 70 despertou a ira das feministas alegando a tese de legítima defesa da honra, para o playboy Doca 

Street, assassino de Ângela Diniz. Dessa experiência escreveria o livro, “A Defesa tem a Palavra”, junto com outros 
títulos, como o “O Salão dos Passos Perdidos” e “Arca de Guardados”. Responsável pela instrução do processo de 
Doca junto ao tio, o jurista e criminalista Técio Lins e Silva, revela: “Voltou a mesma trincheira de onde saíra, quando 
passamos a desfrutar de sua companhia profissional até a sua morte em 2002”.

Em 1992, foi um dos juristas que redigiu o pedido de impeachment do então Presidente Fernando Collor de 
Mello. Amante dos livros, aceitou ser o quinto ocupante da cadeira 1 da Academia Brasileira de Letras (ABL). “Entro 
na Academia acompanhado de uma longa vida, austera e equilibrada”, discursou.

Em 2000, antes de receber o título de “O Criminalista do Século”, aos 88 anos, quebrou o juramento de que não 
mais exerceria a profissão. Vestiu a beca para defender o líder do MST, José Rainha Júnior, acusado de homicídios. 
Ele foi condenado a 26 anos de prisão, mas Evandro Lins e Silva conseguiu a absolvição do réu, fechando com 
chave de ouro uma trajetória marcada pelo amor ao ofício e às causas humanistas.
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Iniciativa estimula adoção de crianças

Adoções cresceram 30%, mas ainda é grande a espera por um lar

A adoção é um ato 
de extremo amor 
que pode mudar o 

destino daqueles que, por 
razões diversas, não foram 
acolhidos por seus pais 
biológicos. No Brasil, exis-
tem mais de 5 mil crianças 
e adolescentes inscritos no 
Cadastro Nacional de Ado-
ção (CNA). Embora as ado-
ções venham aumentando 
no País – cresceu 30% entre 
os anos de 2011 e 2012 –, 
ainda é grande o número 
de crianças sem um lar. E 
conforme elas crescem, as 
chances de conseguirem 
uma família de coração 
caem drasticamente.

Foi essa constatação 
que levou a Juíza Gladys 
Pinheiro, da 1ª Vara da In-
fância e Juventude de Serra 
(ES), a criar um projeto vol-
tado a incentivar a adoção 
tardia. Na comarca onde 
atua, há 40 menores dispo-
níveis para adoção - 80% 
têm mais de 2 anos.

Segundo Gladys, exis-
te uma grande resistên-
cia em se adotar crianças 
acima da faixa dos 2 anos, 
gerada pelo receio dos 
pretendentes de não ter 
condições de administrar 
problemas derivados da 
vivência da criança em 
sua família de origem. 

A iniciativa idealizada 
por Gladys consiste em 
alcançar o maior núme-
ro de pessoas possível, 
justamente com intento 
de desfazer mitos e es-
clarecer dúvidas sobre a 
adoção. 

Para tanto, durante a 
semana de realização da 
Campanha de Incentivo 
à Adoção Tardia, é insta-
lado um stand, com toda 
a estrutura necessária 
para realização de aten-
dimento ao público, num 
shopping de grande cir-
culação da cidade (Shop-
ping Mestre Álvaro). 

“Essa medida teve 
uma repercussão muito 
positiva junto à popula-

ção. A maioria das pes-
soas vê o Judiciário como 
algo inacessível. O stand 
foi assimilado pelos visi-
tantes como um instru-
mento de aproximação 

entre a Justiça e a socie-
dade”, contou Maria Edu-
arda Bimbatto, assistente 
social que atua junto à 
Juíza Gladys na Vara da 
Infância e Juventude. 

A divulgação da cam-

Desmistificação tem repercussão positiva

Juíza Gladys Pinheiro, da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra (ES)

Para a Juíza, trata-se de 
uma visão equivocada. “Os 
desafios aparecerão inde-
pendente da idade adota-
da. É algo inerente ao pro-
cesso educativo”, expõe. 

panha realizada anual-
mente é feita por meio 
de diferentes tipos de mí-
dia (jornais, programas 
de televisão, redes sociais 
etc.), fixação de cartazes 

publicitários (outdoors) 
e distribuição de folhetos 
explicativos (folders) à 
população. 

Fazem também parte 
do escopo de ações da 
campanha a “Caminhada 

Pró-Adoção Tardia” e ro-
das de conversa.

Já em sua segunda 
edição, a Campanha de 
Adoção Tardia foi agra-
ciada com menção hon-
rosa pelo Prêmio Innova-
re em 2012. 

“A AMB, por meio de 
gestão democrática, está 
integralmente dedicada à 
defesa das prerrogativas 
dos Magistrados, visando 
a nossa autonomia e inde-
pendência, como garantia 
do Estado de Direito e de 
uma sociedade mais jus-
ta. Concomitantemente, 
tem buscado a melhoria 
da prestação jurisdicional, 
uma justiça mais ágil e útil 
à sociedade.”

O desejo dos casais de 
vivenciar as fases iniciais 
do desenvolvimento de 
uma criança também é 
outro fator que fortalece a 
opção por bebês.
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Conflitos agrários vão para Vara específica

Iniciativa do Judiciário piauiense tem gerado segurança jurídica

Dentre as máculas de 
sua história, o Brasil 
traz a disputa por 

terras. Não foram poucos 
mortos por um pedaço de 
chão. Uma mazela do pas-
sado que ainda se perpe-
tua no presente.

O Piauí, em especial a 
região sul do Estado, com-
puta um número conside-
rável de conflitos dessa na-
tureza. Um levantamento 
feito pela Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT) revelou 
que havia 1.553 famílias 
envolvidas em disputa por 
terra em 2012. Não só a 
existência de demanda, 
mas principalmente a ne-
cessidade de uma atuação 
pacificadora num contex-
to extremamente litigioso 
fez com que o Judiciário 
piauiense criasse, em abril 
de 2012, a Vara de Confli-
tos Agrários.

Sediada na Comarca 
de Bom Jesus, a Vara rece-
be ações envolvendo lití-
gios sobre posse coletiva, 
propriedade e registro de 
imóveis de terras rurais de 
mais de vinte comarcas. 
Possessórias, demarca-
tórias e usucapião são as 
questões mais recorrentes.

Titular da Vara Agrária, 
o Juiz Heliomar Rios Ferrei-
ra explicou que o trabalho 
é amparado por mais seis 
Magistrados, que integram 
o chamado “Grupo de Tra-
balho”. Essa soma de esfor-
ços já produziu decisões 
que resultaram no bloqueio 
de mais de um milhão de 
hectares de terra em diver-
sos municípios da região sul 
piauiense. O grupo verificou 
diversas ilegalidades, entre 
as quais, criação de matrí-
culas em desacordo com a 
Lei de Registros Públicos.

Intimidação não detém Magistrado que mantém seu ritmo de trabalho 

Juiz Heliomar afirma nunca ter pensado em reduzir sua demanda de trabalho

Em abril passado, a 
imprensa local informou 
que a Polícia do Espírito 
Santo teria descoberto 
um plano para assassinar 
o Juiz Ferreira. A embos-
cada estaria sendo pre-
parada por grileiros da 
região, descontentes com 
as decisões proferidas 
pelo Magistrado.

Ferreira relata que, 
apesar da repercussão 
nos meios de comuni-
cação, nada foi efetiva-

mente comprovado. E 
mesmo que houvesse a 
confirmação do plano 
de atentado contra a sua 
vida, ele não abandona-
ria o exercício das fun-
ções na Vara Agrária. 

Ferreira classifica a si-
tuação agrária do Estado 
como grave.“É pior do 
que muitos imaginam”, 
assegurou. Segundo o 
Magistrado, que também 
responde pela Vara Úni-
ca da Comarca de Santa 

Filomena, a Vara Agrária 
favorece a uniformidade 
de decisões. “E isso gera 
uma maior segurança ju-
rídica”, afirmou.

Em relação às prer-
rogativas da Magistratu-
ra, acredita que a AMB 
vem fazendo seu papel. 
“Perdemos muito espa-
ço para as outras classes 
de servidores. Há cate-
gorias que melhoraram 
significativamente seus 
direitos, alguns foram até 

equiparados com a Ma-
gistratura, e nós ficamos 
para trás. Somos fortes 
como Poder da Repúbli-
ca, mas não vejo isso sen-
do usado”. 

De acordo com Helio-
mar, a população precisa 
saber que a morosidade 
processual não é culpa 
do Poder Judiciário. “Mas 
sim reflexo da falta de 
estrutura que nos é ofer-
tada. Falta o repasse em 
nosso orçamento”.
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AMB promove encontro de motociclistas 

Além de integrar o grupo, evento incentiva boas práticas no trânsito

O III Encontro de Mo-
tociclismo da AMB, 
em Brasília, em ju-

lho, reuniu Magistrados 
de várias partes do país, 
paralelo ao “IX Brasília 
Moto Capital”, realizado 
no Parque de Exposições 
da Granja do Torto. O 
objetivo foi de integrar os 
Magistrados fãs dos mo-
tores e incentivar os mo-
tociclistas a respeitar as 
leis de trânsito, além de 
disseminar as boas práti-
cas. Tanto que este ano a 
AMB firmou parceria com 
o Observatório Nacional 
de Segurança Viária, além 
de contar com o apoio do 
Movimento Brasileiro de 
Motociclistas (MBM).

“Por meio da parceria 
com o Observatório Na-
cional de Segurança Viá-
ria, oferecemos palestras 
sobre segurança e dicas 
de condução, além de de-
monstrar o perigo do pon-
to cego. Colocamos um 
carro e várias motos posi-
cionadas em locais corri-
queiros no trânsito e mos-
tramos aos motociclistas 
para sentar no banco do 
motorista para despertar 
a percepção de que o con-
dutor do carro nem sem-
pre enxerga a moto”, expli-
cou o Diretor da Secretaria 
de Interiorização da AMB, 
Flávio Fenoglio.

Além das palestras e 
demonstrações, a progra-
mação incluiu city tour por 
Brasília. E no último dia, 26 
de julho, houve a entrega 

da premiação à caravana 
mais numerosa, que foi a 
de Minas Gerais, e para o 
Magistrado que percorreu 
a maior distância, o Juiz 
Arion Silva Guimarães, 
alcançando 1.149 quilô-
metros, e também o mo-
tociclista com mais idade, 
o Desembargador aposen-
tado Antonio Roberto de 
Souza Aranha, de 79 anos.

O Vice-Presidente de 
Comunicação da AMB, Ra-
duan Miguel Filho, falou da 
lição que ficou para quem 
participou do evento. “É a 
AMB mais uma vez propor-
cionando o congraçamento 
entre os Magistrados mo-
tociclistas do Brasil inteiro, 
concentrando-os em Brasí-
lia, nessa reunião para tro-
ca de ideias, de energia en-
tre todos os motociclistas. 
Foi mais um momento de 
união que a Associação de 
Magistrados proporcionou 
aos associados”.

O Presidente do Movi-
mento Brasileiro de Mo-

tociclistas, uma Organiza-
ção Não-Governamental 
(ONG), Luiz Artur Cané, 
trouxe novidades para os 
motociclistas, como o curso 
e-learning intitulado Moto-
ciclista Atitude Positiva. “O 
curso é uma oportunidade 
de contribuir para a redu-
ção de acidentes envolven-
do motociclistas do Brasil, 

que tem parceria com o 
Observatório Nacional de 
Segurança Viária, com aval 
da AMB. Estamos distri-
buindo senhas para interes-
sados em fazer o curso que 
pode ser feito pela internet”, 
explicou Artur Cané.

Mais informações sobre 
o curso e-learning  estão no 
site: www.educacao.onsv.

Encerramento foi marcado por entrega de troféus e congraçamento entre participantes

AMB apoia imunidade tributária 
para equipamentos de segurança

A Associação aproveitou a realização do IX Brasília 
Moto Capital a AMB para atuar em favor da Proposta 
de Emenda à Constituição 210/2012, de autoria do 
Senador Severino Ninho (PSB-PE), que concede imuni-
dade tributária aos equipamentos de segurança exigi-
dos para os motociclistas. A Associação colheu assina-
turas para um abaixo-assinado que pede a aprovação 
da proposta no Congresso Nacional.

O Presidente do Motoclube Furões do Asfalto, 
Amandio Ribeiro, parabenizou a Associação. “Os gas-
tos que a União deixará de ter com a aprovação da 
PEC compensam a imunidade tributária. Basta que o 
governo coloque na ponta do lápis para confirmar esta 
conta. A economia para o país será monstruosa, sem 
falar na melhoria da segurança no trânsito para todos 
os cidadãos”, disse, ao assinar o abaixo-assinado.
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ENM realiza Curso de Processo Eletrônico

Capacitação permite aperfeiçoamento com avanço tecnológico

A segunda edição do 
Curso de Processo 
Eletrônico promo-

vido pela Escola Nacional 
da Magistratura (ENM) 
foi realizada, no auditório 
da AMB, em Brasília, em 
julho. A mesa do evento 
foi composta pelo Diretor-
-Presidente da ENM, Ro-
berto Bacellar, pela Secre-
tária-Geral da ENM, Vera 
Lúcia Fritsch Feijó, pela 
Coordenadora da ENM, 
Marlúcia Ferraz Moulin, e 
pelo Juiz Vinícius Pedrosa 
Santos (TJMS).

Roberto Bacellar fez 
considerações sobre tec-
nologia. “Cada vez mais 
o Poder Judiciário precisa 
buscar o aperfeiçoamen-
to contínuo, e esse aper-
feiçoamento passa pelo 
avanço tecnológico para 
uma melhor prestação 
de serviço à sociedade. 
Então, a ideia do curso 
é cada  vez mais buscar 
aquilo que acontece no 
dia a dia na evolução tec-

O palestrante Alexandre Rosa Camy, Diretor da Secretaria de Tecno-
logia da Informação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (MS), mos-
trou o que os Magistrados, Advogados e Procuradores têm disponível 
em tecnologia como instrumento de trabalho.  “Você pode ter o melhor 
sistema do mundo, mas se não tiver uma infraestrutura adequada, uma 
equipe adequada que tenha processos definidos de trabalho, você não 
consegue ter um sistema de qualidade”, explica.

O Juiz Marcelo Mesquita Silva, do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), 
que também ministrou palestra no curso, falou da necessidade de os 
Magistrados e operadores do Direito se inteirarem dessas novas ferra-
mentas. “O Magistrado trabalha basicamente com papel e caneta, e isso 
vai mudar. Ele vai ter de lidar com o processo eletrônico e com a assina-
tura digital. Então, é preciso que haja uma educação e até uma mudan-
ça de cultura em relação a essas ferramentas”, explicou o Juiz do TJPI.

Mais tecnologia para o Judiciário envolve novas ferramentas

 Diretoria da ENM e Juiz do Mato Grosso do Sul participam de abertura do curso de Processo Eletrônico

gerenciamento no Judi-
ciário. “Um dos objetivos 
do curso é capacitar, espe-
cialmente os Magistrados, 
para que eles possam co-
laborar construtivamente 
com os Tribunais de ori-
gem e aprimorar o siste-
ma de gerenciamento de 
processos  e melhorar a 
gestão das suas unidades 
judiciais”, afirmou.

Magistrados conheceram o registro de presença 
por meio da leitura de um código que valida a 
presença, o “QR Code”, uma versão moderna 

do código de barras. O sistema foi desenvolvido 
pelo Departamento de Informática da AMB e 
deve ser utilizado em todos os cursos da ENM

nológica e trazer isso para 
a funcionalidade do siste-
ma Judiciário brasileiro”.

A Coordenadora da ENM, 
Marlúcia Moulin, falou da 
expansão dos sistemas de 

Participantes conhecem sistema de presença digital
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Curso de Humanismo em Nove Lições

Conteúdo visa ampliar o conhecimento sobre pensamento jurídico

O VII Curso de Huma-
nismo em Nove Li-
ções realizado, em 

Manaus (AM), reuniu Ma-
gistrados de todo o país. A 
capacitação foi organizada 
pela Escola Nacional da Ma-
gistratura (ENM), em parce-
ria com a AMB, a Pontifícia 
Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ) e a 
Escola Superior da Magistra-
tura do Amazonas (Esmam). 
Estiveram presentes Magis-
trados de diferentes regiões 
do Brasil. 

O Diretor-Presidente da 
Escola Nacional da Magis-
tratura (ENM), Roberto Ba-
cellar, participou da mesa de 
abertura do curso. Durante 
seu discurso, Bacellar falou 
do propósito da capacita-
ção. “O curso procura dar 
uma visão mais humana 
para o Magistrado, traba-
lhando desde a interpreta-
ção principiológica, até a 
judicialização do momento 
histórico que vivemos em re-
lação ao papel do Juiz como 
agente de transformação so-
cial”, explicou.

maravilhosas relativas ao 
pensamento jurídico con-
temporâneo. Além das nove, 
tivemos a décima lição que 
foi a hospitalidade e a com-
petência dos organizadores 
da ENM e da Esmam”, disse.

O Juiz Fernando Olivei-
ra, da cidade de Formosa, 
no Estado de Goiás, falou 
sobre a capacitação. “As re-
flexões sobre a sociologia e 
o papel do Juiz na sociedade 
contribuiu de uma forma 
decisiva na nossa função 
diária. Recomendo o curso 
para os colegas que ainda 
não fizeram”, afirmou.

Diretora da ENM participará de grupo de trabalho do CNJ

O Coordenador do curso 
e Diretor-Adjunto da Justiça 
Eleitoral da ENM, Luiz Már-
cio Pereira, fez um balanço 
da capacitação. “O curso pro-
porcionou uma reflexão nova. 
Democratizar o conhecimen-
to e levar aos colegas de ou-
tros Estados é uma das ênfases 
da Administração da ENM. A 

avaliação feita pelos Magistra-
dos foi excelente e a parceria 
com a Esmam foi muito bem 
sucedida”, avaliou.

Segundo a Desembarga-
dora Lenice Bodsein, do Tri-
bunal de Justiça do Paraná 
(TJPR), o curso preencheu 
as expectativas do Juiz mo-
derno. “Foram nove lições 

“As reflexões sobre a sociologia e o papel do Juiz 
na sociedade contribuiu de uma forma decisiva 

na nossa função diária”

Juiz Fernando Oliveira, 
da cidade de Formosa (GO)

Diretor-Presidente da Escola Nacional da Magistratura participou da abertura do curso em Manaus

Juíza irá compor equipe que discute a Resolução 106 do CNJ

A Diretora-Adjunta da Justiça Estadual da Escola Nacional da Magistratura 
(ENM), Patrícia Cerqueira, irá compor um Grupo de Trabalho para estudar a Reso-
lução nº 106 do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), que dispõe sobre os critérios 
para a concessão da promoção por merecimento. A Magistrada foi designada pelo 
Presidente da AMB, Nelson Calandra, e pelo Diretor-Presidente ENM, Roberto Ba-
cellar, após convite do CNJ.
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Promovido pela Escola 
Nacional da Magis-
tratura (ENM), em 

parceria com a Secretaria 
de Cultura da AMB e a Uni-
versità de Roma Tor Verga-
ta, foi realizado em  julho, 
o curso de Arte, Cultura e 
Gastronomia Italiana, em 
Roma, na Itália.

O grupo formado 
por dez Magistrados foi 
acompanhado pelo Di-
retor-Adjunto da Justiça 
Federal da ENM e Coor-
denador do curso, Raul 
Mariano. O Diretor res-
saltou a importância do 
evento como meio de 
ampliar desenvolvimento 
de todos os participantes. 
“Eventos culturais são es-
senciais à integração e ao 
aprimoramento cultural e 
humanístico do Magistra-
do”, completou.

O curso, que foi custe-
ado pelos próprio partici-
pantes, aconteceu durante 

duas semanas, divididos 
em 40 horas aula de gra-
mática e cultura italiana. 
Tudo acompanhando de 
uma professora Doutora 
em História da Arte. Os 
Magistrados voltaram ao 
Brasil, com um conhe-
cimento a mais sobre a 
civilização ocidental. Pu-
deram entender melhor o 
que aconteceu em Roma 

Magistrados participam de curso em Roma

Oportunidade proporciona uma imersão na história da civilização ocidental

Magistrados brasileiros conhecem a capital italiana e seus aspectos culturais

desde o século V a. C. 
“Esse curso propicia não 
só o aprimoramento téc-
nico, mas tem a preocu-
pação com o aspecto cul-
tural do Magistrado. Ele se 
insere nesse contexto que 
vai além da atividade da 
jurisdição”, explicou Vice-
-Presidente de Assuntos 
Culturais da AMB, Rosalvo 
Augusto Vieira.

No programa, os Ma-
gistrados puderam visitar 
locais históricos e fize-
ram uma excursão à Flo-
rença e Assis. “O papel da 
AMB também é o de es-
timular o associativismo 
e congregar os Magistra-
dos em atividades cultu-
rais variadas”, finalizou 
o Diretor-Presidente da 
ENM, Roberto Bacellar. 

Para mais informações entre em contato com a ENM no telefone: (61) 2103-9002

Fique por dentro
Curso Local Período Inscrições Vagas

II Criação do Texto Jurídico Auditório da AMB – Brasília (DF) 2 a 4 de 
outubro Até 8 de setembro 30

V Encontro Nacional dos Juízes 
da Infância e Juventude

Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP)

16 a 18 de 
outubro Até 4 de setembro 50

VII Congresso Iberoamericano 
sobre Cooperação Judicial

Buenos Aires
Argentina

26 a 28 de 
novembro Até 8 de setembro 10

Enquete
Este ano, a Escola Nacional da Magistratura (ENM) irá ampliar a participação dos Magistrados no processo de escolha dos cursos 

que devem ser realizados em 2014. A partir da segunda quinzena de setembro, vai estar disponível no site da Escola uma enquete com 
sugestões de temas para cursos e de assuntos a serem escolhidos. No mesmo espaço, o Magistrado poderá ainda sugerir temas que não 
estejam pré-selecionados no questionário.

Dê a sua contribuição. Entre no site www.enm.org.br.
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De acordo com Dire-
tor-Adjunto da Justiça 
Eleitoral e Coordenador 
do Curso, Luiz Márcio 
Victor Alves Pereira, o 
curso desperta no Magis-
trado a importância de 
questões simples do dia a 
dia.  “O Curso Internacio-
nal de Segurança  amplia 
a visão dos Magistrados 
para questões que mui-
tas vezes não são perce-
bidas. Não serão apenas  
aulas de tiro. Haverá 
exposições sobre o uso  
das redes sociais, além 
da troca de experiências 
com Juízes Norte-Ameri-
canos, visitas a Tribunais 
e estabelecimentos pri-
sionais”, disse.

Magistrados terão curso no Institute of Public Safety

ENM fortalece “Cultura de Segurança”

Reconhecimento internacional
O Curso oferece aos 

Magistrados uma pers-
pectiva diferenciada quan-

to ao tema da Segurança 
Pessoal e Institucional. “O 
conteúdo programático 
do curso, apresentado por 
cinco dias inteiros, retira  o 
Julgador de sua  rotina de 
processos despertando-o 
para a necessidade de ob-
servância de maiores cui-
dados no seu dia a dia e de 

sua família”, explicou o 
Coordenador do cur-
so, Luiz Márcio Alves.

Devido à grande 
procura, mais de 200 Ma-
gistrados demonstraram 

interesse em fazer o curso, 
a ENM ampliou o número 
de vagas e vai acompanhar 
mais de 50 alunos.

Entre os inscritos há Juí-
zes, Desembargadores e Mi-
nistros do Superior Tribunal 
Militar. Eles foram divididos 
em duas turmas, a primeira 
fica no Condado de Lake/
Flórida do dia 22 ao dia 27 
de setembro, e a segunda, 
entre os dias 29 de setem-
bro a 4 de outubro. O curso 
conta com tradução simul-
tânea e tem um formato 
desenvolvido especialmen-
te para Juízes e autoridades 
do Judiciário Brasileiro.

Credenciamento
O Curso Internacional de Segurança para 

Magistrados foi credenciado pela Escola Na-
cional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (ENFAM). Este é o primeiro cur-
so internacional da ENM, fora do Brasil, com o 
reconhecimento da instituição. Os Magistra-
dos que tiverem frequência integral e apre-
sentarem um trabalho escrito com grau mí-
nimo farão jus  ao certificado que poderá ser 
utilizado nos requerimentos de Promoção/
Remoção por merecimento junto aos seus 
Tribunais. “O credenciamento da ENFAM é o 
reconhecimento da qualidade e seriedade do 
Curso que está sendo oferecido aos Magistra-
dos e confirma a relevância do tema que será 
tratado”, pontuou o Coordenador do Curso, 
Juiz Luiz Márcio Pereira.

A Escola Nacional 
da Magistratu-
ra (ENM) rea-

liza pela primeira vez, o 
“Curso de Segurança para 
Autoridades do Poder 
Judiciário”. O treinamen-
to será realizado entre 22 
de setembro e 4 de ou-
tubro nas instalações do 
Institute of Public Safety 
no Condado de Lake, na 
Flórida – Estados Unidos. 
O treinamento é resulta-
do de uma parceria da 
ENM com Associação de 
Magistrados Brasileiros 
(AMB) e a US Police 
Instructors Team.

Para o Diretor-Pre-
sidente da ENM, Rober-
to Bacellar, a iniciativa da 
Escola demonstra a pre-
ocupação com a questão 
da segurança do Magistra-
do. “Em todos os cursos a 
ideia é que nós possamos 
dar ao Juiz a tranquilida-
de necessária para que ele 
desempenhe sua função 
com equilíbrio, podendo 
prestar um melhor serviço 
à sociedade. 

O curso traz informa-
ções, trabalha com inte-
ligência além do preparo 
pessoal do Magistrado para 
poder enfrentar qualquer 
ato de violência ou de ame-
aça que venha afrontar a 
autoridade do Poder Judi-
ciário e a própria ideia de 
soberania do Estado. Preci-
samos formar no Brasil uma 
cultura de segurança como 
já ocorre em outros países”.


