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Caminhamos na busca de objetivos muito claros 
e previamente especificados no programa subme-
tido aos magistrados brasileiros nas últimas elei-
ções da AMB: unir e valorizar a carreira. Na rigo-
rosa observância da responsabilidade assumida, 
iniciamos um processo de construção de espaços 
políticos para fazer presente em todas as esferas a 
nossa voz. Em histórica audiência pública no CNJ, 
apresentamos propostas visando à valorização da 
magistratura de primeiro grau e a 
efetividade da jurisdição. 

Cobraremos a implementação 
das nossas propostas na mesma 
condição com que a magistratura 
vem sendo cobrada por meio de 
metas. Entendemos como funda-
mental e urgente que o Conselho 
apresente um projeto ao Poder 
Judiciário Nacional de forma a viabilizar o exercício 
independente e digno da jurisdição. Um projeto que 
democratize e qualifique o Judiciário para que cum-
pra a sua função constitucional.

Na mesma linha e não com menor intensidade, 
estamos lutando pelo restabelecimento da carreira, 
com a criação do adicional por tempo de serviço de 

magistratura, incluindo os aposentados e pensionis-
tas. Para alcançar esse objetivo firmamos parceria 
muito importante com as demais entidades repre-
sentativas do setor. Faremos ampla campanha nacio-
nal para restabelecer esse direito e outra, já desenca-
deada, pelas eleições diretas nos tribunais.

Também já iniciamos ação política no âmbito 
dos Direitos Humanos, por meio da inclusão da 
AMB nos mais variados debates e frentes de luta 

pela efetivação de políticas vol-
tadas à erradicação de todas as 
formas de violações, como as que 
ocorrem no sistema prisional ou as 
que exploram o trabalho escravo.

Ponto também fundamental é a 
defesa das escolas associativas, como 
instrumento de pluralidade no ensi-
no jurídico e formação dos juízes e 

juízas. Não como contraponto às escolas oficiais, mas 
como parceiras na forma recomendada nos ambien-
tes de ampla densidade democrática.

Caminhemos, então.

João Ricardo Costa
Presidente da AMB

“Cobraremos a 
implementação das nossas 

propostas na mesma 
condição com que a 

magistratura vem sendo 
cobrada por meio de 

metas.”

Reportagem: Daise Lisboa e Renata Brandão
Estagiária: Fernanda Madeira

Projeto gráfico e diagramação:
Marconi Martins
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 A vice-presidente de 
Prerrogativas, Hadja Rayan-
ne de Alencar, acredita que 
a emissão da nota técnica 
será importante para am-
pliar o debate em torno do 
mais antigo pleito da magis-
tratura. De acordo com o vi-
ce-presidente Institucional, 
Sérgio Junkes, o encontro, 
além de estreitar a relação 
da AMB com o CNJ, “serviu 
para fortalecer a luta pelo 
restabelecimento da VTM”.

AMB foi com o conselheiro 
Flavio Sirangelo do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 

Justiça do Senado”, disse 
João Ricardo.

Ainda segundo ele, o 
reconhecimento do ca-
ráter remuneratório da 
VTM, e não indenizatório, 
como constava inicial-
mente no relatório da PEC 
63/2013, foi fundamental 

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

Projeto gráfico e diagramação:
Marconi Martins

Valorização

Senador Blairo Maggi se comprometeu a atender pleito dos magistrados

Substitutivo que es-
tende aos aposen-
tados e pensionistas 

os mesmos direitos dos 
magistrados da ativa foi 
discutido e acatado pelo 
relator da Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 63/2013, senador 
Blairo Maggi (PR-MT). Par-
ticipou do encontro com o 
parlamentar o presidente 
da AMB, João Ricardo Cos-
ta, além de Paulo Schmidt, 
da Anamatra, e de Nino 
Toldo, da Ajufe. 

A PEC 63/2013 esta-
belece a Valorização por 
Tempo de Magistratura 
(VTM) para os juízes e 
membros do Ministério 
Público. Na conversa com 
os magistrados, Maggi se 
comprometeu a atender 
o pleito. “O senador se 
mostrou favorável à su-
gestão apresentada pela 

AMB apresenta substitutivo que inclui 
aposentados e pensionistas na VTM

Ajustes foram discutidos por associações

no sentido de restaurar o 
direito a toda a classe. “O 
beneficio é uma conquis-
ta em face do tempo de 
carreira e deve integrar 
os proventos de aposen-
tadoria e, consequente-
mente, as pensões”, enfa-
tizou Costa.

A AMB também este-
ve presente na reunião de 
trabalho com os presiden-
tes das Associações Nacio-
nais da Magistratura e do 
Ministério Público em que 
foram discutidos ajustes 
no texto da PEC 63/2013. 
O grupo foi recebido pelo 
assessor de gabinete do se-
nador Blairo Maggi, Coara-
ci Castilho de Nogueira.

Outro contato que con-
tou com a participação da 

para solicitar que o órgão 
paute e vote nota técnica de 
apoio ao retorno da VTM.

AMB, Ajufe, Anamatra 
e MP. Esperamos que 
esse encontro resulte 
também no andamento 
do processo legislativo. 
Agora, vamos trabalhar 
para aprovar a matéria 
o quanto antes na Co-
missão de Constituição e 

A VTM foi o tema do encontro entre o senador Blairo Maggi, o presidente da AMB e de outras associações

Diretoria da AMB pediu apoio ao conselheiro do CNJ na votação da PEC 63

ASCOM/AMB

ASCOM/AMB
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Valorização

A proposta de 
criação da Va-
lorização por 

Tempo da Magistra-
tura (antigo adicional 
por tempo de serviço) 
foi tema de reunião 
da Frente Associativa 
do Ministério Público 
e da Magistratura da 
União (Frentas), em 
fevereiro, na sede da 
Associação Nacional 
dos Procuradores da 
República (ANPR). 

O presidente da 
AMB, João Ricardo 
Costa, e o vice-pre-
sidente Institucional 
da entidade, Sérgio 
Luiz Junkes, defen-
deram proposições 
com vistas a garantir 
a aprovação do reco-
nhecimento.

No encontro ficou 
definido que as diver-
sas especialidades tra-
balharão em conjunto 
para agilizar a trami-
tação da PEC 63/2013, 
que trata do assunto, 
na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) 
do Senado. “Vamos 
envolver os presiden-
tes dos tribunais nessa 
frente para que eles 
busquem o apoio dos 
senadores em favor da 
votação do pleito no 
Congresso Nacional”, 
explicou João Ricardo.

O tema foi tratado 
também com o presi-
dente do Conselho de 
Presidentes dos Tribu-
nais, Milton Nobre, du-

Ministro Lewandowski recebe AMB em seu gabinete

Associações de magistrados e Ministério Público se reúnem na Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR)

rante almoço com represen-
tantes de juízes, em Brasília. 
Na ocasião, o vice-presiden-
te de Assuntos Legislativos 
da AMB, Nelson Missias, 
informou o desembargador 
sobre a criação da frente de 
trabalho para atuar no Con-
gresso Nacional e em outros 
poderes a fim de viabilizar 
os projetos da magistratura.

Milton Nobre avalizou o 
movimento de aproxima-
ção institucional das enti-
dades. “O Colégio de Pre-
sidentes estava precisando 
conversar com a AMB, a 
Ajufe e a Anamatra porque 
temos pautas que são co-
muns a todos”, disse.

Com o ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o 
presidente da AMB, João Ri-
cardo, e o diretor-tesoureiro, 

Emanuel Bonfim, trataram 
da necessidade da imple-
mentação da Valorização 
por Tempo da Magistratura.

Segundo Emanuel Bon-
fim, o ministro demons-
trou apreço pelo movi-
mento da magistratura e 
boa vontade de ouvir as 

necessidades da classe. 
“Não só no campo insti-
tucional, de como pres-
tar um serviço cada vez 
mais adequado ao cida-
dão brasileiro, mas, tam-
bém, em como melhorar 
a estrutural do Poder Ju-
diciário”, disse.

Presidentes de tribunais entram na luta
AMB promove encontros para discutir a VTM

ASCOM/AMB

ASCOM/AMB



5Visite o site: www.amb.com.br

mobilização

arTiCUlação

mental para fortalecer 
essa bandeira histórica”.

Para participarem, as 
associações devem ela-
borar o requerimento e 
enviá-lo à AMB. O do-
cumento será assinado 
também pelo presidente 
da associação nacional, 
configurando, assim, a 
ação conjunta da magis-
tratura. No site da AMB 
(www.amb.com.br), foi 
criado um link para dis-
ponibilizar matérias, ar-
tigos e depoimentos em 
favor das eleições diretas 
nos tribunais. 

Numa iniciativa da 
AMB, foi marcado 
para 31 de março, 

ato político em defesa da 
democratização do Judiciá-
rio. Nesse dia, os presidentes 
das associações regionais 
vão apresentar aos tribunais 
estaduais, trabalhistas, fede-
rais e militares requerimen-
to solicitando a alteração 
dos respectivos regimentos 
internos a fim de instituir 
eleições diretas como pro-
cesso de escolha dos pre-
sidentes e vice-presidentes 
dessas cortes. A ideia é que 
todos os juízes, inclusive os 
de primeiro grau, possam 
participar do sufrágio. 

A mobilização foi de-
finida pelo Conselho de 
Representantes, em feve-
reiro. A data foi escolhida 
por seu simbolismo. Para 
os membros do Conse-
lho, o objetivo é chamar 

a atenção das instituições 
e da sociedade para o fato 
de que o golpe militar, ins-
tituído há 50 anos, foi der-
rotado pelos brasileiros, 
mas nos tribunais a plena 
democracia ainda não foi 
instituída, o que obriga os 
magistrados a continua-
rem essa luta. 

“Vamos fazer o desen-
cadeamento da campa-
nha, com o protocolo de 
petições em todos os tri-
bunais do país. Esse é ape-
nas um ato em favor dessa 
causa, e visa dar visibilida-
de e ampliar ainda mais 

a união da classe em tor-
no do tema, mas estamos 
trabalhando também em 
outras frentes”, afirmou o 
presidente da AMB, João 
Ricardo Costa, ao citar as 
incursões que a associação 
vem fazendo no Congres-
so Nacional em favor da 
aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) n° 187/2012.  

Para o coordenador 
da Justiça Estadual da 
AMB, Gervásio Santos, 
“a participação da magis-
tratura estadual no ato 
de 31 de março é funda-

Ato público em 31 de março marcará 
luta pela democracia nos tribunais

Além de Hadja, participa-
ram do encontro, os juízes José 
Airton, Valdeíse Maria Reis 

Bastos, Wilson Leite, Ruben 
Carvalho, Antônio Pimenta 

Gonçalves, e os membros 
da Secretaria de Articula-

ção, Álvaro Kalix, Mar-
celo Campos e Daniel 
Rocha Mendes.

turação da pasta. “Delimi-
tamos a nossa atuação em 
relação à Comissão de Arti-
culação, que é nova. Mon-
tamos nosso regimento 
interno com muito cuida-
do, e estamos nos prepa-
rando para dar suporte 
também aos juízes do 
trabalho e federais que 
estão filiados à AMB”, 
afirmou a juíza. 

Secretaria de Prerrogativas organiza estratégias
Os membros da secreta-

ria de Prerrogativas da AMB 
reuniram-se na sede da 
AMB para definir a estraté-
gia de atendimento aos as-
sociados, formas de atuação 
e, também, para se atualiza-
rem sobre os processos que 
estão em tramitação. 

Hadja Rayanne, vice-pre-
sidente da secretaria, ressalta 
que foi uma reunião de estru-

Hadja Rayanne

O objetivo é a inclusão dos juízes no processo eleitoral
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zação da magistratura, que também se sente impoten-
te e vítima do descaso e do desrespeito desses que são 
os grandes “clientes”da Justiça. Esse trabalho tem como 
propósito apontar as razões, os verdadeiros responsáveis 
e as consequências da morosidade do Poder Judiciário, 
bem como propor soluções para transformar, de verda-
de, a Justiça brasileira em instrumento de proteção dos 
direitos e da cidadania.

Sérgio Luiz Junkes é vice-presidente Institucional da 
AMB e presidente da Associação dos Magistrados Cata-
rinenses (AMC)

Juiz Sérgio Luiz Junkes

A morosidade na tramitação dos processos judiciais 
tem sido a principal responsável pela construção 
da imagem negativa do Poder Judiciário junto à 

sociedade. No Brasil, reina uma realidade desconcertan-
te: os juízes estão entre os mais produtivos do mundo, 
e, mesmo assim, continuam sendo excessivamente co-
brados por mais celeridade no andamento dos proces-
sos. Quais as razões para tamanha discrepância? Muitas, 
entre elas, o excesso de demandas (93 milhões de ações 
judiciais em todo o país); ampla possibilidade de recur-
sos judiciais; número insuficiente de servidores e magis-
trados; e falta de investimento em tecnologia.

Nenhuma delas, porém, tem sido tão danosa ao ci-
dadão e, ao mesmo tempo, tão perniciosa ao próprio Ju-
diciário e magistrados, que o desrespeito por parte dos 
setores público e privado, incluindo órgãos governamen-
tais, bancos, operadoras de telefonia, entre outras, que 
utilizam a Justiça de forma predatória. Via de regra, essas 
empresas se valem do excesso de recursos judiciais para 
continuar ignorando direitos básicos dos cidadãos. Le-
vantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mos-
tra que, dos 20 maiores litigantes do país, mais da meta-
de é composta por instituições bancárias, sendo que a 
outra parte é formada por entidades do Estado.

Isso provoca uma sobrecarga de processos, abarrota 
os escaninhos, principalmente, na Justiça de primeiro 
grau, com o acúmulo de milhares de ações, muitas delas 
repetidas. O comportamento dessas corporações conso-
me os já escassos recursos humanos e financeiros do Po-
der Judiciário, os quais poderiam ser mais bem aplicados, 
julgando-se com mais rapidez outras ações tão ou mais 
importantes, fortalecendo, assim, a cidadania. Enquanto 
isso, a magistratura brasileira segue adoecendo, por con-
ta da alta carga de trabalho e em razão das cobranças 
para atender às metas, que, em regra, são humanamente 
impossíveis de serem cumpridas. 

Para enfrentar essas questões, a AMB propôs ao Con-
selho Nacional de Justiça a criação do Centro de Moni-
toramento Científico para mapear as demandas e recur-
sos apresentados aos tribunais. Com esses dados, será 
possível estabelecer procedimentos com vistas a inibir 
processos repetitivos, por exemplo. Entendemos que tal 
atitude é inadiável e necessária. Trata-se não só de uma 
ação em favor da sociedade, mas, sobretudo, da valori-

O uso predatório 
da Justiça 

Freepik/sxc/ASCOM AMB
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risdição e o aperfeiçoamento 
legislativo.  O evento foi con-
siderado bastante positivo 
pelos magistrados, mas a in-
clusão da proposta de trans-
ferência da Justiça Eleitoral 
para a Federal na pauta 
foi vista como um ponto 
negativo. “Esse não é um 
tema pertinente à valoriza-
ção do primeiro grau”, afir-
ma o presidente da AMB.

A criação de um Cen-
tro de Monitora-
mento Científico 

nos tribunais foi proposta 
pelo presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, du-
rante audiência pública 
no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O centro 
teria a responsabilidade 
de detectar as causas que 
abarrotam o Judiciário e 
diminuir os litígios, propi-
ciando, assim, um melhor 
atendimento à população.

De acordo com Anto-
nio Silveira Neto, assessor 
da presidência da AMB, 
o monitoramento deter-
minará com precisão as 
empresas e temas mais de-
mandados. “Isso nos dará 
um retrato mais fiel do 
funcionamento da Justiça 
do que as metas estabele-
cidas pelo CNJ, pois mos-
trará os motivos e atores 
que entulham os tribunais 

de tal forma que fica im-
possível ao juiz prestar um 
serviço célere à sociedade”, 
avalia o assessor.

Ele explica que alguns 
assuntos inundam as cor-
tes em ondas recorrentes. 
Quando empresas de te-
lefonia ou bancos alte-
ram cláusulas contratuais, 
por exemplo, milhares de 
consumidores buscam o 
Judiciário para garantir os 
seus direitos. Isso poderia 
ser evitado, na visão de Sil-
veira, se essas companhias 
fossem mais bem fiscali-
zadas. O Monitoramento 
deverá apontar quais são 
elas e que órgãos devem 
ser acionados a fim de me-
lhorar seus sistemas de fis-
calização e controle. 

“No sistema atual, es-
tamos enxugando gelo, 
é preciso dar um passo à 
frente e superar essas di-
ficuldades resolvendo os 

problemas no nascedou-
ro, resolvendo os litígios 
antes que se transformem 
em processos”, diz João 
Ricardo. O Centro de Mo-
nitoramento Científico, na 
proposta da AMB, será im-
plantado nos tribunais e 
gerido pelo CNJ.

A audiência pública no 
CNJ teve como tema a efici-
ência do primeiro grau de ju-

Monitoramento pode 
diminuir número de processos

O uso predatório 
da Justiça 

CNJ discute uso predatório da Justiça

Proposta apresentada no CNJ visa o uso mais racional do Judiciário

Audiência pública discute o tema

No segundo dia da 
audiência pública pro-
movida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
o vice-presidente insti-
tucional da AMB e presi-
dente da Associação dos 
Magistrados Catarinenses 
(AMC), Sérgio Junkes, fa-
lou sobre três questões 

caras à magistratura. A 
primeira refere-se ao uso 
predatório da Justiça 
como estratégia de negó-
cios, prática usual entre 
as grandes corporações e 
que precisa ser combati-
da. Outro ponto aborda-
do foi a necessidade de 
valorização do primeiro 

grau em termos de eficá-
cia, para evitar a demora 
no julgamento. E, por fim, 
ele defendeu o restabele-
cimento do Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS), 
como forma de conferir 
remuneração condizente 
com os anos de serviços 
prestados pelos juízes.

Sérgio Luiz Junkes

CNJ
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conspira para aniquilar 
a ousadia, a  criativida-
de, os sonhos coletivos, 
era previsível que não 
surgisse nenhum ato 
organizado, articulado, 
racionalizado. Ao menos 
com os parâmetros que 
tínhamos até então.

No entanto, a sur-
preendente força nasci-
da do inconformismo, 
alastrada pelas redes e 
transformada em ener-
gia viva e pulsante das 
ruas, deveria ser vis-
ta com mais respeito, 
curiosidade e encan-
tamento pelos olhares 
que insistem em assistir 

a vida pelo retrovisor.
Ensinar os valores que nos irmanam em humanidade é 

uma construção da civilização. Não se aprende o que não 
se ensina. Ninguém tem direito a tudo. Muito menos à fe-
licidade e ao prazer permanentes. Viver em grupo requer 
renúncia, em alguns momentos, e respeito o tempo todo.

A Justiça, como um dos saberes da humanidade, precisa 
participar desse momento de transformação, sem precon-
ceitos, sem teses fechadas e com a curiosidade de quem 
pode auxiliar na pactuação de tantos direitos.

 Não há um discurso único nos protestos. São inúmeras 
as insatisfações pela efetividade dos direitos prometidos na 
Constituição.

Os magistrados podem exercer importante papel de 
mediação nesses conflitos, participando da tecitura de uma 
rede fraterna de referências humanas e generosas. Deve-
riam estar na linha de frente da busca por modos de con-
vivência para os muitos direitos, tendo sempre em mente 
que o respeito às diferenças é um princípio fundamental 
para a liberdade. 

Nesse cenário, a convivência pode ser libertadora e digna. 
Perceber a riqueza que as rupturas e as mudanças proporcio-
nam é um raro privilégio ao qual somos convidados.

Andréa Pachá é juíza e escritora.

Andréa Pachá

Mesmo sem com-
preensão das 
manifestações 

que sacudiram e sacodem 
o país desde junho, seus 
rumos, lideranças ou au-
sência delas, um fato acon-
teceu: tivemos que sair, 
todos, das nossas zonas 
de conforto para pensar, 
debater e questionar.

Acostumados às ve-
lhas dicotomias de um 
mundo plano, o aparente 
caos instiga e assombra. 
Ameaças de crise insti-
tucional, vez ou outra 
vem à tona como se as 
mudanças permanentes 
pudessem ser tratadas 
com velhas e gastas fórmulas. Será difícil perceber que  são 
as próprias instituições o foco das dúvidas e ansiedades?   
Será que não se enxerga que a insatisfação é com o próprio 
sistema representativo que acaba por igualar as ideologias 
quando no exercício do poder?

São muitas as vozes das ruas: algumas coletivas, ou-
tras individuais, algumas com bandeiras públicas, outras 
privadas. 

Não há clareza quanto às lideranças, fato que, por um 
lado facilita a construção de formas fraternas e horizontais 
nos relacionamentos públicos vindouros, mas também au-
menta o risco de manipulação e apropriação por grupos 
nem sempre bem-intencionados.

A grande inquietação emerge quando manifestantes in-
dignados se revoltam porque tudo está fora do lugar. Não 
conseguem racionalizar a origem das suas demandas e nem 
verbalizá-las de maneira orientada.

Diante de jovens que nasceram e cresceram acreditando 
que todos os desejos devem ser realizados e que manifesta-
ções coletivas podem solucionar a sensação de desamparo, 
natural da condição humana, penso que a hora é de cons-
truir referências.

De uma geração formada sob a hegemonia do pensamen-
to neoliberal, diariamente bombardeada pela massificação do 
consumo e tentando sobreviver em um mundo onde tudo 

Hora de construir 

SXC/ASCOM AMB
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Prêmio innoVarE

B otão do Pânico, equi-
pamento idealizado 
pela juíza Hermínia 

Maria Azoury do Tribunal 
de Justiça do Espírito San-
to (TJES), com o apoio do 
desembargador Pedro 
Valls Feu Rosa Vitória 
(ES), venceu na categoria 
Tribunal a X edição do 
Prêmio Innovare/2013. 
Concorreram ao prêmio 
centenas de profissio-
nais nas categorias Juiz, 
Tribunal, Ministério Pú-
blico, Defensoria Pública 
e Advocacia. O trabalho 
premiado é prática ino-
vadora adotada pelo Po-
der Judiciário do Espírito 
Santo desde 16 de abril 
de 2013. 

A autora do projeto, 
Hermínia Azoury, coor-
denadora Estadual da 
Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e 
Familiar da Associação 
dos Magistrados do Es-
pírito Santo (Amages) e 
integrante do Conselho 
Fiscal da AMB, diz que 
tudo começou em razão 
de uma audiência públi-
ca: “O então presidente 
do TJ/ES propôs à minha 
Coordenadoria, compos-
ta por mulheres de todos 
os segmentos, que propu-
séssemos algum tipo de 
ideia capaz de proteger 
de maneira mais eficaz 
a população capixaba”. 
A sugestão procedia: o 
Espírito Santo está em 
primeiro lugar no índice 

de violência doméstica no 
Brasil – o Brasil, em séti-
mo no ranking mundial. 

A partir desse desafio, 
Hermínia Maria Azoury 
imaginou então o hoje 
bem-sucedido projeto 
aplicado em Vitória, a ca-
pital do estado: o uso de 
dispositivos eletrônicos 
por parte de mulheres 
submetidas à violência 
doméstica anteriormente. 

Esse recurso tecnológi-
co permite a localização 
imediata do agressor caso 
volte a agir: “A prática pro-
vocou efeito inibidor nos 
agressores e tornou as ví-
timas menos vulneráveis”. 

A rapidez no atendi-
mento é fundamental, res-
salta a autora do projeto: 
“Quando o botão é acio-
nado pela vítima, o sinal 

Tecnologia a serviço da justiça 
Equipamento criado por juíza capixaba salva vítimas de violência doméstica

é captado imediatamente 
pelo videomonitoramento 
da guarda municipal, que 
repassa o alerta, em tempo 
real, para os smartphones 
dos agentes denominados 
Patrulhas Maria da Penha, 
nos quais aparecem os no-
mes e as fotografias da ví-
tima e do agressor”. 

O projeto da juíza ca-
pixaba Hermínia Maria 
Azoury proporciona um 
final geralmente feliz: o 
uso do Botão do Pânico 
torna possível a prisão do 
agressor em flagrante em 
no máximo sete minutos.

Esse bem-sucedido uso 
da tecnologia na proteção 
de vítimas de violência já 
está sendo cobiçado por 
outras cidades do país. É 
uma boa notícia.

Hermínia Maria Azoury

Fotos: Divulgação
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Conheça os dirigentes das associações 
de magistrados de todo o Brasil

Saiba quem está no comandos das Estaduais

Hadja Rayanne 
Holanda de Alencar

Amarn (RN)

Horácio Ferreira 
de Melo Júnior 

AMPB (PB) 

Antônio Alves 
de Araújo

ACM (CE)

Leonardo Lúcio 
Freire Trigueiro 

Amapi (PI)

Roniclay  Alves 
de Morais

Asmeto (TO)

Ludimilson Figueiredo 
de Sá Nogueira

Amazon (AM)

Raimundo Nonato 
da Costa Maia

Asmac (AC)

Francisco Borges 
Ferreira Neto 

Ameron (RO)

Wilson Leite Corrêa 

Amamsul (MS)

Edmundo Franca

Amajum (DF) 

Eugênio Couto Terra 

Ajuris (RS)

Sérgio Luiz Junkes 

AMC (SC) 

Getúlio Correa

Amajme (SC)

Carlos Alberto 
Alves da Rocha

Amam (MT)

Gilmar Coelho

Asmego (GO)

Heyder Ferreira

Amepa (PA)

Paulo César do Vale 
Madeira

Amaap (AP) 
Iarly  Souza

Amarr (RR)

Gervásio Protásio 
dos Santos Júnior

Amma (MA)

Antenor Cardoso

Amepe (PE) 

Gustavo Adolfo 
Plech Pereira

Amase (SE)

Marielza Brandão Franco

Amab (BA) 

Herbert José 
Almeida Carneiro

Amagis (MG) 

Fabrício Nicolau dos 
Santos Nogueira

Amatra IX (PR) 

 Daniel Souza 
de Nonohay

Amatra IV (RS) Adib Pereira Netto Salim

Amatra XVII (ES)

Sérgio Ricardo de Souza

Amages (ES)

Claudine Teixeira 
da Silva Rodrigues 

Amatra 8 
(PA/AP)

Sandoval Gomes 
de Oliveira 

Amagis (DF)

Frederico Mendes Júnior

Amapar (PR)

Rossidélio Lopes 
da Fonte

Amaerj (RJ) 

Jayme Martins 
de Oliveira Neto

Apamagis (SP) 

Carlos Alberto 
Pereira de Castro

Amatra XII (SC) 

Patrícia Almeida 
Ramos

Amatra II (SP)

Maria Lúcia de Fátima 
Barbosa Pirauá

Almagis (AL) 
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ConVênioS

O Clube AMB de 
Benefícios, após 
passar por várias 

mudanças, está cheio de 
novidades. Além de ofere-
cer descontos em mais de 
80 empresas conveniadas, 
o programa disponibiliza 
a seção de classificados, 
na página da AMB. Lá os 
usuários podem anunciar 
produtos e fazer ótimos 
negócios. Nesse espaço, o 
associado pode também 
interagir com os colegas 
de compartilhar experiên-
cias de compra.

A rede de convênios 
da AMB beneficia os asso-
ciados que buscam os me-
lhores produtos, nas mais 
diversas áreas, sempre com 
descontos especiais. O juiz 
aposentado Paulo Vieira, ex-
-presidente da Associação 
dos Magistrados do Pará 
(Amepa), aproveita o bene-

fício para economizar nos 
estudos da filha. “Achei exce-
lente a iniciativa da AMB de 
fechar convênio com o Ma-
ckenzie. É uma instituição 
de ensino referenciada no 
Brasil”, atestou o magistrado, 
que destacou ainda a facili-

dade no processo. “Foi tudo 
muito simples. Acessei o site, 
segui as instruções e formali-
zei o contrato com desconto 
de 10%. Se somarmos essa 
quantia a cada mês, imagi-
nem quanto economizamos 
em um ano?”, avaliou. 

Mais de 80 empresas oferecem 
descontos aos associados

Cartela de benefícios inclui mensalidades escolares e classificados

Sob o comando de 
João Ricardo Costa, a AMB 
recebeu a filiação de 81 
magistrados, até o fim de 
fevereiro. A conquista de 
novos associados é uma 
das metas da atual direto-
ria, que acredita ser este 
um caminho para o for-
talecimento das lutas em 
prol da magistratura bra-
sileira.

A aproximação das 
associações estaduais, a 

Novos associados fortalecem magistratura
manutenção das prer-
rogativas da carreira e a 
conquista da Valorização 
por Tempo de Magistra-
tura (VTM), são alguns 
dos projetos para o triênio 
2014/2016. Também estão 
previstos a ampliação dos 
programas de benefícios, 
por meio da assinatura de 
novos convênios voltados 
para a formação e capa-
citação de juízes, lazer e 
compra de produtos.

O juiz Paulo Vieira lem-
bra a importância de os ma-
gistrados visitarem o site da 
AMB para conhecerem os 
benefícios a que têm direi-
to. “Muitos convênios são 
desativados porque não há 
procura. Tem associado que 
matricula os filhos em um 
estabelecimento de ensino 
e nem sabe que ele é conve-
niado com a associação”.

Em parceria com a Trend, 
a nova plataforma permite 
também que os usuários 
façam reservas em hotéis 
com descontos exclusivos. 
Os dependentes dos magis-
trados podem ser cadastra-
dos para utilizar o serviço 
de convênios e usufruir 
das modernas ferramentas 
de compartilhamento dis-
poníveis, como chats, por 
exemplo. Acesse o Clube 
de Benefícios na intranet 
do site da AMB.

SXC/ASCOM AMB

SXC/ASCOM AMB
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EnTrEViSTa - riCardo barrETo

permanente das escolas 
de magistratura da maté-
ria Direitos Humanos. Ou-
tra ideia defendida pelo 
magistrado é criação de 
comissões nos tribunais, 
“como forma de melhorar 
o tratamento de questões 
cuja solução passam por 
uma visão que vai além da 
simples abordagem jurídi-
ca”, afirma.

A diretoria da AMB 
quer resgatar a sua 
história de luta em 

defesa da cidadania. Com 
esse objetivo, o presiden-
te João Ricardo Costa res-
tabeleceu a Comissão de 
Direitos Humanos, que 
passa a ser formada pela 
vice-presidência e pela 
secretaria de Direitos Hu-
manos, encabeçadas por 

Ricardo de Araújo Barreto 
e Marcelo Roseno de Oli-
veira, respectivamente. 

 “Trouxemos para esse 
grupo juízes e juízas de 
cada unidade da Federa-
ção. Eles têm apresenta-
do propostas que visam o 
avanço do Poder Judiciário 
em temas sensíveis à po-
pulação, como a violên-
cia doméstica, por exem-

plo,” diz João Ricardo. De 
acordo com ele, o objeti-
vo é criar estruturas que 
possam ajudar a resolver 
questões como essas.

Ricardo Barreto explica 
na entrevista abaixo que o 
objetivo principal da pasta 
é incluir a AMB nas dis-
cussões relevantes sobre 
o tema. Para isso ele de-
fende a inclusão na grade 

Comissão de Direitos Humanos 
quer participar 
dos debates nacionais
Grupo propõe que tribunais também tenham fóruns de discussões

Que projetos estão 
previstos para a vice-
-presidência de Direitos 
Humanos?

O primeiro dos proje-
tos é garantir a participa-
ção da AMB em todas as 
discussões relevantes so-
bre o tema no país. Nossa 
entidade tem por dever 
ocupar esses espaços e fa-
zer chegar à sociedade a 
visão de que magistratura 
tem das questões relati-
vas aos direitos humanos, 

construída a partir do co-
nhecimento do próprio 
Direito, das relações hu-
manas e da história. 

Como isso pode ser 
feito?

A partir daí incentiva-
remos a criação de comis-
sões de direitos humanos 
nas associações locais, 
para atuarem preventiva-
mente em situações que 
possam gerar danos signifi-
cativos à sociedade, como, 

por exemplo, no caso do 
Complexo de Pedrinhas, 
no Maranhão, cuja inação 
do Estado custou a vida de 
mais de 60 presos no ano 
passado. Uma tragédia 
anunciada que, após vir a 
público, tentou-se debitar 
na conta do Judiciário.

O tema direitos hu-
manos tem sido bem ex-
plorado pela mídia?

A discussão sobre di-
reitos humanos ganhou as 
ruas, no sentido literal da 
expressão. A força e rapi-
dez com que as notícias 

“Atuaremos preventivamente 
em situações que possam 
gerar danos à sociedade”

ASCOM AMB
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Podemos oferecer nos-
sa experiência pessoal e 
profissional na discussão 
desses direitos no Brasil, 
moldadas pela prática de 
quem diariamente pacifi-
ca conflitos e reabilita re-
lações, viabilizando a vida 
em sociedade.

Como a Comissão vai 
atuar nesse triênio?

Será uma gestão demo-
crática, participativa, com 
a atuação de representan-
tes das associações estadu-
ais. Nosso presidente João 
Ricardo foi vice-presidente 
de Direitos Humanos na 
gestão do Mozart Valada-
res e certamente saberá 
dar à pasta a importância 
que esta tem como instru-
mento de integração da 
entidade com a sociedade 
civil e as diversas esferas 
de poder. 

Humanos, uma forma 
de capacitar os juízes, 
por exemplo. Também 
pleitearemos a criação 
de comissões de Direitos 
Humanos nos Tribunais, 
como forma de melhorar 
o tratamento de ques-
tões cuja solução passam 
por uma visão que vai 
além da simples aborda-
gem jurídica.

De que forma o se-
nhor vê a retomada da 
Comissão de Direitos Hu-
manos na AMB?

Com muito otimismo. 
A Comissão hoje é forma-
da por magistrados com 
grande experiência no 
tema, e, o que é melhor, 
com variadas especializa-
ções, o que nos garante 
um conhecimento geral 
bastante interessante e 
efetivo.

Que benefícios essa 
comissão poderá ofere-
cer à sociedade?

atravessam as fronteiras 
faz com que condutas que 
antes estavam fadadas a 
uma discussão local, pró-
pria dos limites territoriais 
em que se desenvolviam, 
agora sejam conhecidas e 
debatidas por todos.

Da crise do sistema car-
cerário de Pedrinhas, ao 
justiçamento cometido 
nas ruas do Rio de Janei-
ro, passando pela questão 
indígena, pela direito à es-
colha livre da orientação 
sexual, e tantos outros te-
mas, tudo está albergado 
pelos direitos humanos.

Qual será a contribui-
ção da magistratura para 
ampliar os debates?

A Comissão de Direi-
tos Humanos da AMB 
poderá contribuir fo-
mentando o debate sério 
e qualificado sobre esses 
temas. Vamos estimular 
a inclusão nas grades das 
escolas de magistratu-
ra da disciplina Direitos 

Como o Judiciário 
pode atuar para melho-
rar a situação da violên-
cia no Brasil?

 O Judiciário é im-
prescindível no combate 
à violência. O esclareci-
mento da autoria e a con-
denação dos culpados 
por desvios legais é con-
dição indispensável para 
que a sociedade confie 
em suas instituições e 
não assuma a autotutela 
na solução de seus confli-
tos, voltando a um primi-
tivismo inaceitável.

Ocorre que, atuando 
assim, agimos apenas na 
ponta final do problema, 
quando sabemos que o 
país necessita de educa-
ção e oportunidade de 
trabalho para seus jo-
vens, de modo a quebrar 
o ciclo maldito da pobre-
za e da violência.

“Temos que quebrar 
o ciclo maldito da pobreza 

e da violência no Brasil”

Vice-Presidente  de Direitos Humanos
Ricardo de Araújo Barreto (CE)

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania
Marcelo Roseno de Oliveira

Comissão de Direitos Humanos

Clênio Lima Corrêa
Davi Schwab Kohls
Denise Levy Tredler
Eder Jorge
Edinaldo César Santos Júnior
Gabriela Jardon Guimarães
Gerivaldo Alves Neiva
Hugo Barbosa Torquato Ferreira

João Marcos Buch
José Viana Ulisses Filho
Luís Carlos Honório de V. Coelho
Luis Fernando Voto Kirche
Maria Roseli Guiessmann
Maria Aparecida Cury
Mauro Evely Borba
Raquel Rodrigues Braga

ASCOM AMB
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dirEiToS HUmanoS 

méstica “revelam uma 
triste realidade ao mes-
mo tempo em que nos 
impulsionam a traba-
lhar no sentido de criar 
estruturas para resolver 
essa questão. Não basta 
simplesmente julgar o 
processo, é preciso fa-
zer a sentença acontecer. 
Esse é o compromisso 
que temos com a socie-
dade brasileira”, disse. A 
coordenadora do simpó-
sio, juíza Amini Haddad, 
reafirma essa postura 
assertiva em relação à 
questão dos direitos hu-
manos. De acordo com 
ela, “é preciso conjugar 
terapias, assistência e sis-
tema de prevenção.”

Em reunião da Comis-
são Nacional para a Er-
radicação do Trabalho 

Escravo (Conatrae), realiza-
da em Brasília, o vice-presi-
dente de Direitos Humanos 
da AMB, Ricardo Barreto, 
foi taxativo: “Trata-se de 
assunto que requer muita 
atenção e temos papel de-
cisivo nessa discussão, no 
sentido de sensibilizar cada 
vez mais a sociedade em re-
lação à questão”. 

A ministra da Secreta-
ria dos Direitos Humanos 
Maria do Rosário, que 
abriu o encontro,  foi en-

O Simpósio Interna-
cional: Humanismo, Psica-
nálise e Justiça, ocorrido 
em fevereiro, no Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), marcou a abertura 
da Campanha Nacional da 
AMB Pró-Equidade de Gê-
nero. O evento contou com 
a presença do presidente 
da associação, João Ricardo 
Costa, e da diretora da Se-
cretaria de Gênero da AMB, 
Amini Haddad Campos.

Nesse evento, João Ri-
cardo Costa fez palestra 
sobre o acesso à Justiça: 
Prerrogativas da Magistra-
tura como Garantias Fun-
damentais do Cidadão, na 
qual ressaltou a participa-
ção da AMB nas questões 

fática: “Quando há iniciati-
vas que comprovam o fato 
e permitam o flagrante é 
possível tornar mais efi-

AMB participa de atuação conjunta 
contra trabalho escravo

Simpósio discute igualdade de Gênero

Presidente ressalta importância de debate sobre o assunto

ciente o trabalho dos di-
versos órgãos envolvidos. 
O ideal é ter uma atuação 
em conjunto e todos pos-

samos articular e assegu-
rar  a criminalização das 
pessoas que cometem esse 
tipo de exploração”.

relativas aos direitos hu-
manos: “Temos história de 
luta nessa área e procura-
mos contribuir com pro-
postas em prol de avanços 

do Poder Judiciário que 
atendam a essa demanda 
crescente”, afirmou.

Para João Ricardo, as 
varas de violência do-

Precisamos articular e assegurar a criminalização das pessoas que cometem esse tipo de exploração

Juíza Amini Hadad , da Secretaria de Gênero: “Precisamos conjugar terapias, 
assistência e sistema de prevenção.”

ASCOM AMB

ASCOM AMB
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dirEiToS HUmanoS

do sistema penitenciário”. Flávio Caetano 
disse que “o problema carcerário preocu-
pa muito o Ministério da Justiça e que a 
possibilidade de trabalhar em conjunto 
com a AMB é vista com bons olhos”.

Os magistrados defenderam a cria-
ção de um sistema único que permita 
ao Judiciário ter acesso a informações 
sobre todos os encarcerados indepen-
dentemente do Estado. O coordenador 
da Justiça Estadual da AMB, Gervásio 
Santos, esclareceu que a intenção é cha-
mar a atenção para a gestão do sistema 
de execução penal. “Ao Poder Judiciário 
compete a parte processual e ao Poder 
Executivo a gestão administrativa. Cada 
um tem que fazer bem a sua parte”.

nas 1% do total de presos 
do Brasil. Temos a menor 
taxa de encarceramento do 
país. O que falta é a reso-
lução de problemas estru-
turais, sobretudo, a cons-
trução de novos presídios, 
o treinamento dos agentes 
penitenciários  e a ressocia-
lização de presos”.  

O caos do sistema 
carcerário brasi-
leiro decorre ba-

sicamente da falta de in-
vestimento dos poderes 
executivos estaduais em 
políticas públicas. A cons-
tatação foi feita pelo co-
ordenador  da Justiça Es-
tadual da AMB, Gervásio 
Santos, durante reunião 
do Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Hu-
mana (CDDPH), presidida 
pela ministra da Secretaria 
de Direitos Humanos, Ma-
ria do Rosário.

A reunião, em janeiro, 
discutiu ações que pos-
sam amenizar a situação 
crítica das prisões brasi-
leiras e das condições la-
mentáveis nas quais vivem 

A situação do sistema penitenciário 
brasileiro foi tema de reunião entre a 
AMB e a Secretaria de Reforma do Judici-
ário do Ministério da Justiça, ocasião em 
que a associação foi convidada a partici-
par das discussões de políticas públicas 
relacionadas à questão carcerária.

O presidente da AMB, João Ricardo 
Costa, o coordenador da Justiça Estadual, 
Gervásio Santos, e o vice-presidente Ins-
titucional, Sérgio Junkes, participaram do 
encontro. O grupo foi recebido pelo se-
cretário da Reforma do Judiciário, Flávio 
Caetano.

Para João Ricardo, a união de forças entre 
a AMB e o poder público “é necessária para 
a construção de um modelo mais humano 

os presos. O que motivou 
esse encontro foi a série 
de episódios ocorridos nos 
presídios maranhenses em 
janeiro, nos quais vários 
detentos foram assassina-
dos por colegas de cela. 
Desse evento resultou 
nota pública recomendan-
do atenção especial aos 
estabelecimentos destina-
dos ao cumprimento de 
medidas socioeducativas 
por menores infratores. 

Em relação à questão 
específica do Maranhão, 
realidade que conhece de 
perto, o juiz maranhense 
Gervásio Santos declara: 
“O problema do sistema 
penitenciário do Maranhão 
não decorre do excesso de 
presos. O Estado tem ape-

Sistema carcerário é tema de 
encontro em Brasília

AMB defende unificação de informações sobre presídios

O vice-presidente de 
Direitos Humanos da 
AMB, Ricardo Barreto, 
que também participou 
da  reunião,  acrescenta:  
“Esse encontro apon-
ta saídas para questões 
como as ocorridas no 
Maranhão ou em eventu-
ais ocorrências futuras”. 

Participantes sugerem adoção de medidas socioeducativas

Cada um tem que fazer bem a sua parte

ASCOM AMB
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Declaração de Praia 
A partir das discussões foi elaborada pro-

posta de ação comum entre os países partici-
pantes: a Declaração de Praia.  Trata-se de   um 
memorando assinado pelos juízes de países 
membros da União Internacional dos Juízes de 
Língua Portuguesa (UIJLP), no qual fica clara a 
necessidade de enfrentar a questão das dro-
gas de maneira objetiva e clara. No parágrafo 
1º do documento ressalta-se: “Essas soluções 
não podem deixar de passar pela compreen-
são das várias experiências adquiridas, pela 
salvaguarda dos direitos humanos e pelos en-
sinamentos do saber científico acumulado”.  O  
texto, na íntegra, pode ser lido no link www.
conferenciadrogaspalop.org

Representantes de diversos países falam de experiências semelhantes e 
apontam possíveis soluções sobre a questão

 inTErnaCional

A 1ª Conferência In-
ternacional sobre 
Políticas de Dro-

gas nos Países Africanos 
de Língua Oficial Portu-
guesa (PALOP), realizada 
em janeiro deste ano, em 
Praia, capital de Cabo Ver-
de, reuniu especialistas de 
cinco países africanos (An-
gola, Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, Moçambique e 
São Tomé e Príncipe), mais 
Portugal e Brasil. Nesse en-
contro, promovido pelo 
governo de Cabo Verde e 
a APDES, organização não 
governamental portugue-
sa atuante na  cooperação 
estratégica entre estados, 
organismos internacio-
nais e sociedade civil, os 
países representados esta-
beleceram que, a partir de 
agora, as políticas públi-
cas em relação à questão 
das drogas serão discuti-
das conjuntamente.

O diretor-adjunto da 
Secretaria de Relações 
Internacionais da AMB, 
Ronaldo Sansone Guerra, 
representante da entidade 
na conferência, demonstra 
o interesse brasileiro em 
contribuir com medidas 
efetivas que formalizem 
as políticas de combate 
às drogas e as relaciona-
das à questão dos direitos 
humanos:  “Temos muitos 
problemas em comum. 

Estamos cada vez mais na 
rota do tráfico de drogas 
ilícitas. Fazem-se apreen-
sões cada vez maiores nos 
países africanos de drogas 
oriundas da América do 
Sul com destino à Europa. 
O enfrentamento dessa 
questão deve passar por 
soluções e abordagens 
igualmente comuns a nos-
sos países. Nesse sentido, é 
muito importante  a dis-
cussão e a troca de ideias 
e experiências”. 

Durante o encontro em 
Cabo Verde foi divulga-
da pelo representante da 
AMB a informação de que 
cerca de 80% dos homicí-
dios cometidos no Brasil 
têm relação com álcool e 
drogas. Esse alto índice de 
criminalização constitui 
problema não apenas jurí-
dico, mas também social e 
de saúde pública. Em rela-
ção a esse assunto Ronaldo 
Sansone Guerra enfatiza: 
“Trata-se de tema que deve 
ser enfrentado com serie-
dade, observando-se prin-
cípios como os da preven-
ção, da redução dos danos, 
da legalidade e da propor-
cionalidade. Importante 
também ressaltar a distin-
ção entre o traficante, que 
deve receber sanção penal, 
do usuário e/ou doente, a 
ser prioritariamente trata-
do e recuperado”.

Juízes de países de língua 
portuguesa querem políticas 

comuns sobre drogas
Declaração de Praia recomenda enfrentamento objetivo do problema

ASCOM AMB



17Visite o site: www.amb.com.br

inTErnaCional

M agistrados do 
mundo inteiro 
se reúnem em 

novembro na cidade de 
Foz do Iguaçu (PR), du-
rante a reunião anual da 
União Internacional de 
Magistrados (UIM).  Cer-
ca de 80 países já confir-
maram participação. No 
Brasil, a organização do 
encontro caberá à Secre-
taria de Relações Interna-
cionais da AMB. 

O diretor da pasta, Ra-
fael de Menezes, afirma: “O 
encontro é um momento 
de debater, enfrentar e de-
fender a independência do 
juiz internacionalmente”. 
Magistrado há 19 anos no 
Tribunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE), acrescen-
ta: “A maior prerrogativa 
da sociedade é poder con-
tar com a tranquilidade do 
juiz no seu trabalho, livre 
de pressões e interferên-
cias dos poderes econô-
micos e políticos.  Onde o 
juiz não tem independên-
cia para sentenciar, não há 
democracia nem garantia 
aos direitos humanos”.

O diretor-adjunto da 
Secretaria, Ronaldo Sanso-
ne, do Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR), ressalta: 
“A garantia da autonomia 
do Judiciário será o foco 
do trabalho a ser desen-
volvido neste ano. Quere-

mos ampliar a colabora-
ção entre as associações 
no âmbito mundial, com 
ênfase na América Latina 
e nos países africanos de 
língua portuguesa”.

As últimas assembleias 
anuais da UIM ocorreram na 
Ucrânia, Estados Unidos e 
Turquia. Além desse evento, 
a AMB participará de outro 
encontro internacional em 

Magistrados de 80 países 
se encontram no Brasil 
Evento promovido pela UIM será em Foz do Iguaçu (PR)

2014. Representará a magis-
tratura brasileira no encontro 
da Federação Latino-Ameri-
cana de Magistrados (Flam), 
a ser realizado em abril na 
República Dominicana.

Rafael de Menezes: onde o juiz não tem independência, não há democracia

“O encontro da UIM é 
um momento para debater, 

enfrentar e defender a 
independência do juiz 

internacionalmente”, diz Rafael 
de Menezes 

ASCOM AMB
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Página b

Quem sai para a 
noite sergipana 
conhece bem os 

acordes do forró pós-uni-
versitário, ritmo musical do 
CD Buraqueiro, obra de es-
treia do juiz Sérgio Menezes 
Lucas. Ele começou ainda 
na adolescência, escreven-
do poesias, hábito que car-
regou para a universidade: 
“era pura brincadeira, não 
tinha a intenção de fazer 
algo mais sério”, garante. 

Mas em 2007, quando 
uma de suas composições 
foi inscrita no festival Ses-
canção, as coisas começa-
ram a mudar. “A música 
ficou em primeiro lugar na 
fase classificatória e entre as 
10 melhores na final”, conta. 
A partir daí ele não parou 
mais. Participou de vários 
festivais e veio a cobrança 
natural dos fãs por um CD, 
e ele embarcou na ideia.

a ajuda de empresas. As 
músicas podem ser baixa-
das no itunes. 

Para Sérgio, os traba-
lhos de juiz e de músico 
se complementam. “Na 
função de julgar é preci-
so ter sentimentos. Tanto 
que a palavra sentença 
deriva de sentir. Uma ati-
vidade complementa a 
outra”, avalia. Talvez por 
isso, tantos magistrados 
se arrisquem pelo mun-
do das artes. Sérgio Lucas 
cita seu conterrâneo, mi-
nistro Carlos Ayres Brit-
to, que escreve livros de 
poesia, a ministra Eliana 
Calmon que publicou um 
livro de culinária e ressalta 
o sucesso do desembarga-
dor José Carlos Gonçalves 
Xavier de Aquino (Zeca 
Aquino), de São Paulo, 
que teve composições 
gravadas por Ivan Lins.

Em ritmo de forró

Reforma política é tema de livro
tuto da reeleição, o 
voto distrital, a pres-
tação de contas, a Lei 
da Ficha Limpa, o ple-
biscito e o referendo, 
o financiamento de 
campanha, o fim do 
voto secreto, entre ou-
tros temas. O gover-
nador de Minas Gerais 
e mestre em Direito, 
Antonio Anastasia, 
assina o prefácio.

O desembarga-
dor Doorgal Gustavo 
Borges de Andrada 
lançou o livro A Re-
forma Política e seus 
Temas no Contexto 
Brasileiro, pela edito-
ra Del Rey. O autor é 
membro da Secreta-
ria de Assuntos Legis-
lativos da AMB. 

No livro, o magis-
trado analisa o insti-

Também colocou 
livro na praça a juíza 
Denise Damo Comel, 
do Tribunal de Justiça 
do Paraná. O Manual 
Prático da Vara dos Re-
gistros Públicos orien-
ta sobre as rotinas dos 
processos que trami-
tam nas varas de regis-
tros públicos e oferece 
modelos de despachos 
e sentenças.

O juiz sergipano Sérgio Menezes Lucas é compositor nas horas vagas

O nome Buraqueiro é 
uma homenagem de Sér-
gio ao seu pai, nativo de 
Porto da Folha (SE) – “as 
pessoas que nascem lá 
são chamadas por esse 
nome”, diz. Toda a verba 
arrecadada com a ven-

da do CD é destinada 
ao Fundo Municipal dos 
direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA), 
de Aracaju. A decisão 
foi tomada ainda na fase 
de preparação do disco, 
quando Sérgio recebeu 

MÚSICA

LIVROS

ASCOM AMB
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ESPorTES

As datas dos campe-
onatos esportivos 
regionais e nacio-

nais da AMB foram defi-
nidas na primeira reunião 
do ano da diretoria de Es-
portes. Além de estabele-
cer os calendários de 2014 
e 2015, o colegiado alterou 
as faixas etárias dos com-
petidores e determinou os 
locais dos jogos. O diretor 
da pasta, José Antonio 
Azambuja Flôres, enfati-
zou que os regulamentos 
dos torneios de tênis tam-
bém foram atualizados 
para que essas competi-
ções sejam retomadas. 

Os VII Jogos da Magis-
tratura deverão ocorrer 

no próximo ano. “São a 
nossa miniolimpíada, re-
únem magistrados e fa-
miliares em uma grande 
confraternização”, disse 
Flôres. O local e a data da 
miniolimpíada permane-
cem indefinidos. Mas, de 
acordo com Sandro Pit-
than Espíndola, da Amaerj 
e coordenador do evento, 
existe a possibilidade de 

ela ocorrer em Natal (RN) 
ou em Florianópolis (SC).

Futebol
Outro ponto de desta-

que na pauta da reunião 
da diretoria de esportes 
foi a recuperação da es-
tatística do futebol. Para 
João Ricardo Costa, pre-
sidente da AMB, esse é o 
esporte que mais congre-

ga a comunidade, especial-
mente em uma instituição 
de dimensão nacional. “É 
importante gerar dados 
que contem a história dos 
jogos porque o tempo pas-
sa, mas a memória fica”, 
afirma Costa. Raul Luiz 
Gutmann ficará responsá-
vel por esse programa.

Os primeiros jogos regio-
nais de futebol, já sob novo 
regulamento, acontecem 
em abril, no Paraná, e con-
tinuam por todo o ano. O 
encerramento será em de-
zembro, com o campeonato 
livre, em Mato Grosso do 
Sul. Confira o calendário no 
quadro abaixo e em nossa 
página: www.amb.com.br.

Jogos regionais começam em abril
Competições de tênis serão retomadas e miniolimpíada fica para 2015

TORNEIOS NACIONAIS
Categoria Edição Organização Local Data

Sênior 18ª
AMAZON Manaus-AM 13 a 16/08

Supersênior 9ª
Master  21ª ALMAGIS Maceió-AL 12 a 15/11

Livre 22ª AMAMSUL Campo Grande-MS 10 a 13/12

TORNEIOS REGIONAIS

Região Edição Organização Local Data

Sudeste
Livre: 20ª

Master: 20ª
Sênior: 15ª

AMAGIS Manaus-AM 13 a 16/08

Centro-Oeste
Livre: 21ª

Master: 17ª
Sênior: 12ª

AMAM Cuiabá-MT 1º a 03/05

Nordeste I Livre: 11ª AMAPI Teresina-PI 1º a 04/05

Sul
Livre: 27ª

Master: 23ª
Sênior: 16ª

AMAPAR Curitiba-PR 16 a 18/05

Norte Livre: 13ª
Master: 13ª ASMAC Rio Branco-AC 21 a 25/05

Nordeste II Master: 11ª AMMA São Luís-MA 05 a 08/06

ASCOM AMB
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ComUniCação

O clipping da AMB 
registrou a publi-
cação de 90 notí-

cias, em 57 veículos, entre 
1º de janeiro e 28 de feve-
reiro. O assunto de maior 
repercussão foi a nota da 
associação sobre a crise 
no presídio de Pedrinhas, 
no Maranhão. Pratica-
mente todos os veículos 
do país deram destaque 
à afirmação de que o go-
verno estava transferindo 
a responsabilidade sobre a 
crise no sistema carcerário 
para o Poder Judiciário. 

A crise em Pedrinhas foi 
tema de matérias no Jornal 
Nacional, com entrevista 
do presidente João Ricardo 
Costa, no Fantástico, que 
ouviu o coordenador da 
Justiça Estadual, Gervásio 
Santos, e na Globo News, 
com a participação do vice-
-presidente de Assuntos Le-
gislativos, Nelson Missias. 

Após mais um preso ser 
morto dentro do Comple-
xo Penitenciário de Pedri-
nhas, o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, falou 
no Jornal Nacional, da TV 
Globo, em 21 de janeiro, so-
bre a questão: “Há bastante 
tempo, a magistratura vem 
denunciando esse proble-
ma e postulando a criação 
de uma política definida de 
ressocialização dos presos”.

Morte de 
cinegrafista

João Ricardo falou ao 
JN também sobre a morte 
do cinegrafista Santiago 
Andrade, da TV Bandei-

rantes. Ele considerou o 
ato uma violência contra 
a liberdade de expressão. 
“A liberdade de imprensa 
é um dogma da democra-
cia, assim como é funda-
mento para a magistratura 
as prerrogativas do juiz. 
Ambos são princípios ba-
silares de proteção da pró-

pria sociedade. O ato de 
protesto é democrático e 
deve servir à emancipação 
política da sociedade, e 
não ao retrocesso”. 

Improbidade 

Em entrevista ao Jornal 
da CNT, João Ricardo falou 

sobre a meta do Judiciário 
de julgar 45 mil processos 
de improbidade adminis-
trativa. Meta estabelecida 
para o período de 2011 ao 
fim do mês de janeiro des-
te ano. “A reforma no siste-
ma recursal seria a solução 
para dar celeridade a esse 
processo”, analisou.

Crise em Pedrinhas é destaque no início do ano
Diretores da AMB falam ao Jornal Nacional, Fantástico, Alexandre Garcia e CNT

O coordenador 
da Justiça Estadual 
da AMB, Gervásio 
Santos, falou ao 
programa Fantás-
tico, da TV Globo, 
em 12 de janeiro, 

sobre a situação do Complexo Pe-
nitenciário de Pedrinhas, no Ma-
ranhão. “Sem dúvida alguma foi 
uma tragédia anunciada. Tínha-
mos sinais, desde o ano de 2008, 
de que havia um grave problema 
no sistema penitenciário do esta-
do do Maranhão”.

O vice-presidente Legislativo da 
AMB, Nelson Missias, foi um dos con-
vidados do Programa Alexandre Gar-
cia, da Globo News, em 8 de janeiro.  O 
magistrado, na época, era presidente 
interino da associação. Ele discutiu o 
sistema carcerário brasileiro e analisou 
a grave crise no Complexo Penitenci-
ário de Pedrinhas. “Enquanto desviar-
mos do ponto central da questão, não 
haverá solução para este problema”.

Fotos: Reprodução
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Em reunião ocorrida mês 
passado na Escola Supe-
rior da Magistratura da 

Associação dos Juízes do Rio 
Grande do Sul (Ajuris), 
em Porto Alegre, a direto-
ria da Escola Nacional da 
Magistratura concluiu o 
Guia de Cursos para 2014.  
Sob a coordenação do di-
retor da ENM, Marcelo Pi-
ragibe, foram definidas 15 
novas opções no Brasil e 12 
no exterior. 

Sobre os novos cursos, 
Marcelo Piragibe, afirma: 
“Foi um encontro muito 
produtivo porque fecha-
mos o guia de cursos da 
ENM. Alguns, que não ti-
veram boas avaliações e 
pouca procura, foram tira-
dos e remanejados. Acres-
centamos novidades, com 
opções mais úteis para a 
nossa profissão, tais como 

meio ambiente e direitos 
do consumidor. Também 
integramos a diretoria e 
conversamos sobre a nos-
sa gestão nos próximos 
três anos.”

Para o vice-diretor pre-
sidente da ENM, Cláudio 

Guia traz 15 novas oportunidades no Brasil e 12 no exterior

Curso Período Local Inscrições Vagas Objetivo

Ações do Poder Judiciário 
durante a Copa FIFA 2014 22 e 23 de abril Auditório da AMB 

– Brasília

Até o dia 
30 de 
março

40

Capacitar os juízes que atuarão nos Juizados do 
Torcedor, nas arenas, Juizados Cíveis, aeroportos, 
Juizados da Infância, Juventude e plantão judiciário no 
período dos jogos da Copa.

III Curso de 
aperfeiçoamento para 
magistrados em Direito 
Eleitoral

 De 23 a 25 de 
abril  Brasília Até 29 de 

março 100
Proporcionar aos magistrados atualização de seus 
conhecimentos em Direito Eleitoral para as eleições 
de 2014.

Programa de Capacitação 
em Poder Judiciário 

De 19 a 23 de 
maio 

Escola de Direito 
do Rio de Janeiro 

da Fundação 
Getúlio Vargas – 

Rio de Janeiro

Até 4 de 
abril 40 

Oferecer aos magistrados formação multidisciplinar 
nas áreas jurídicas e de gestão, com destaque para 
o aperfeiçoamento das atividades operacionais e da 
administração da justiça.

Direito do Consumidor 
e Desenvolvimento: 
Vulnerabilidade e Inclusão 

12 a 15 de 
maio

Hotel Serrano - 
Gramado Até 4 de 

abril 50

Discutir mecanismos, a exemplo da conciliação e 
das ações coletivas, que visam favorecer a redução 
da judicialização, além de garantir a celeridade e a 
efetividade da jurisdição nas demandas de consumo.

Dell’Orto, a reunião foi 
muito produtiva:  “Conse-
guimos também delinear 
as atividades para os próxi-
mos dois anos e esperamos 
agora ter a avaliação do or-
çamento pela diretoria da 
AMB para que possamos 

viabilizar fazer a execução 
desses cursos”.

Informações mais deta-
lhadas sobre os cursos po-
dem ser obtidas no endereço 
eletrônico www.enm.org.br 
ou nos telefones (61)2103-
9002 e 2103-9032.

ENM define agenda de cursos para 2014  
ASCOM AMB
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Participação nos cursos vale pontos para promoção por merecimento

Acordo firmado entre 
a ENM e a Facul-
dade de Direito de 

Lisboa (FDUL)  possibilitará 
aos magistrados brasileiros 
a chance de realizar  inter-
câmbios, mestrados e dou-
torados em Portugal. A par-
ceria, com duração de um 
ano, resulta de  convênio 
assinado pelo diretor-pre-
sidente da ENM, Marcelo 
Piragibe, e pelo professor da 
FDUL, Fernando Araújo. 

Fernando Araújo, Marcelo Piragibe e Antonio Rulli Júnior durante 
assinatura do acordo entre a ENM e FDUL

Portal Juspédia está no ar

O Projeto Juspédia é definido pelo diretor-presidente da Es-
cola Nacional da Magistratura (ENM), Marcelo Piragibe, “como 
enciclopédia jurídica livre voltada para os juízes de países de lín-
gua portuguesa”. Trata-se de inovador portal jurídico-interativo 
de pesquisa. Conterá inicialmente cerca de 17 mil inserções de 
conceitos de palavras e expressões jurídicas, além da origem eti-
mológica e remissão online ao texto legal do Brasil. O lançamen-
to oficial dessa ferramenta tecnológica ocorreu em 26 de março, 
na sede da AMB em Brasília.

Haverá possibilidade de acréscimos por parte do usuário 
de modelos de despachos, sentenças, acórdãos, aulas, gráficos, 
palestras, áreas de debates e tudo mais que o mundo virtual 
proporciona. Por meio de convênio com a União Internacional 
dos Juízes de Língua Portuguesa- UIJLP, a enciclopédia será dis-
ponibilizada aos juízes dos outros países de língua lusófila, com 
a intenção de proporcionar a integração e a comparação dos 
sistemas. 

Por ser altamente especializada, e para assegurar a alta cre-
dibilidade do conteúdo existente, o acesso e manejo serão li-
vres em área restrita. Somente os integrantes da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) e aos da União Internacional dos 
Juízes de Língua Portuguesa (UIJLP) terão acesso à Juspédia.

O contato entre as duas 
instituições foi conduzido 
pelo assessor de assuntos 
acadêmicos e convênios 
da ENM, desembargador 
Antonio Rulli Júnior. Esse 
intercâmbio amplia a pon-
tuação dos magistrados 
que aguardam a promo-
ção por merecimento. 
“Esse sempre foi um pedi-
do dos juízes que nós con-
seguimos atender agora”, 
diz Marcelo Piragibe. 
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Mestrado e doutorado em Portugal

MUNDO VIRTUAL

Democracia e 
Direitos Humanos 

em revista
As normas editoriais da Revista da 

ENM para a publicação de artigos so-
bre “Judiciário, Democracia e Direitos 
Humanos” foram divulgadas no dia 20 
de fevereiro. Os textos devem ter sido 
publicados em outros meios de comu-
nicação anteriormente e devem ser en-
viados no formato Word para o ende-
reço eletrônico flaviana@amb.com.br  
até  30 de abril. Maiores informações 
no site www.enm.org.br

ASCOM AMB
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Escola oferece capacitação em sistema judiciário e em estudos comparados

Em 2014 a ENM es-
tabelece duas novas 
parcerias internacio-

nais, viabilizando um dos 
objetivos da instituição: 
a troca de experiências 
entre magistrados brasi-
leiros e estrangeiros. Com 
a China, um intercâmbio 
em sistema judiciário. Na 
Argentina, um programa 
de aperfeiçoamento em 
estudos comparados.

Fernando Cerqueira recebe Marcelo Piragibe na sede da Esmape

Cursos na China e na Argentina

O diretor-presidente da 
ENM, Marcelo Piragibe, se 
reuniu com o diretor-geral 
da Escola Judicial do Tribu-
nal de Justiça de Pernam-
buco (Esmape), Fernando 
Cerqueira. Esse encontro 
teve o objetivo de estabe-
lecer o apoio e a partici-
pação da instituição na 7ª 
Conferência Internacional 
de Escolas Judiciais, mar-
cado para 2015. 

Após a reunião, Pedro 
Piragibe, ressaltou: “Esta 
parceria será de funda-
mental importância para 
a troca de experiências e 

Para o intercâmbio na 
China, que tem como foco 
o direito comercial e inter-
nacional, as inscrições já fo-
ram finalizadas e os nomes 
dos magistrados titulares e 
dos nove suplentes selecio-
nados já foram divulgados 
no site da ENM. A capaci-
tação será realizada entre 
26 de maio e 6 de junho, na 
Tsinghua University School 
of Law, em Pequim. Os ma-

de ideias, visando a me-
lhoria da formação dos 
juízes. A comparação com 
escolas de outros países 
vai nos ajudar a encontrar 
novas fórmulas para mo-
tivar os juízes ao estudo 
e atualização constante. 
Isto fortalece a autoesti-
ma do juiz e assegura ao 
Poder Judiciário magistra-
dos seguros e corajosos 
para atuarem no papel de 
agentes de transformação 
social”, disse Piragibe.

Fernando Cerqueira, da 
Esmape, reforçou a neces-
sidade da educação conti-

nuada tanto de magistra-
dos como de servidores: 
“Nossa finalidade será 

ENM e Esmape fecham parceria

sempre melhorar a presta-
ção jurisdicional à popula-
ção brasileira”.

gistrados que não participa-
ram de cursos nos últimos 
dois anos tiveram prioridade.

Para o 5º Programa Inter-
nacional de Aperfeiçoamen-
to de Estudos Comparado 
dos Sistemas Judiciários do 
Brasil e Argentina, entre 
29 de março e 5 de abril, 
na Suprema Corte de 
Mendoza, mais de 70 ma-
gistrados se inscreveram, 
dos quais foram 10 foram 

escolhidos por meio de 
sorteio. Tiveram priori-
dade os magistrados as-
sociados à AMB que não 
haviam participado de 
cursos promovidos pela 
ENM no exterior nos úl-
timos três anos. Os candi-
datos terão aulas práticas 
em diversas cortes, com o 
objetivo de proporcionar 
um contato amplo com o 
sistema judicial argentino. 

ASCOM/Esmape
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Na primeira reunião 
foram definidas várias di-
retrizes para a atuação da 
Escola Nacional na atual 
gestão. Entre elas, ampliar 
a carga horária de forma-
ção inicial de juízes para 

A o assumir a nova 
função no Con-
selho Superior 

da Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento de 
Magistrados – Ministro 
Sálvio de Figueiredo (En-
fam), o diretor-presiden-
te da Escola Nacional da 
Magistratura, Marcelo 
Piragibe, exaltou a ne-
cessidade de coope-
ração entre a ENM e a 
Enfan: “Trata-se de algo 
essencial para os juízes. 
Temos várias propostas 
que podem alcançar um 
grande sucesso com esse 
trabalho conjunto. A En-
fam, por meio do dire-
tor-geral, ministro João 
Otávio de Noronha, tem 
mostrado bastante inte-
resse em ampliar o leque 
de parcerias”.  

480 horas e aumentar a 
aproximação da Enfam 
com o Colégio Perma-
nente de Diretores de 
Escolas Estaduais da Ma-
gistratura (Copedem). 
A ampliação, segundo 

o diretor-geral, ministro 
João Otávio de Noronha, 
“é a adequada para uma 
melhor preparação dos 
magistrados recentemen-
te empossados na prepa-
ração de suas atividades.”

Depois de assumir o cargo, Marcelo Piragibe discute a atuação da Escola Nacional 

Em visita à sede da AMB, 
o secretário-geral da Enfam, 
Paulo Tamburini, afirmou 
que a relação da ENM com 
a Enfam é de absoluta co-
operação mútua. No en-
contro, que contou com a 
participação do diretor-te-
soureiro da AMB, Emanuel 
Bonfim, Marcelo Piragibe, 
diretor-presidente da ENM, 
reforçou a intenção de es-
treitar cada vez mais laços 
de parceria com a Enfam 
e de propiciar cursos que 

possam propiciar novas 
habilitações aos juízes. 

O diretor-presidente da 
ENM acrescentou: “A ideia 
do ministro João Otávio de 
Noronha é de fortalecer a 
Enfam no sentido de poder 
oferecer aos juízes cursos de 
formação inicial e de aper-
feiçoamento, além de disse-
minar o conhecimento de 
maneira a fornecer aos ma-
gistrados oportunidades de 
aumentar e aprofundar os 
seus conhecimentos.”

Piragibe defende parcerias com Enfam

Secretário-geral da Enfam visita AMB e estabelece parcerias 

Ministro João Otávio de Noronha conduz reunião com integrantes do Conselho Superior da Enfam

Tamburini (c), Piragibe (e) e Emanuel (d): laços mais estreitos
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