
À frente do TJRR, único a adotar eleições diretas para a escolha 
da mesa diretora, o desembargador Mozarildo Cavalcanti conta 

como a iniciativa melhorou a administração da Corte. A bandeira é 
defendida há anos pela AMB
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PALAVRA 
DO PRESIDENTE

Prezados (as) colegas, 

Acredito que o diálogo é o ponto de partida para a busca dos 
nossos pleitos. O resultado desse trabalho tem gerado bons fru-
tos. Prova disso foi o desarquivamento da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 63/2013, que institui a parcela indenizatória 
de Valorização por Tempo na Magistratura e no Ministério Público 
(VTM). Recebemos essa informação logo após a nossa reunião com 
o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com a presen-
ça de dirigentes de associações regionais. Agora, o próximo passo 
é incluir a Proposta na ordem do dia do Plenário da Casa.   

A articulação no Congresso por uma nova Previdência também 
tem sido intensa e produtiva. Nos encontros com o presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara (CCJC), 
deputado Felipe Francischini,  e diversos parlamentares levamos o 
posicionamento contrário da entidade e entregamos o nosso ma-
terial elaborado sobre o tema, como as análises técnicas “A nova 
Previdência” e “Quadro Comparativo - CF em vigor e PEC 6/2019”, 
além do “Inconstitucionalidades da PEC 6/2019” e o “Opinião Jurí-
dica”, de autoria do constitucionalista André Ramos. A luta por uma 
Previdência justa a todos é uma grande bandeira.  

Em audiência pública, no TSE, defendi a eficiência da Jus-
tiça Eleitoral ao argumentar que entre os ramos do Judiciário, 
é a que tem a segunda maior estrutura, além de ter o menor 
tempo médio de duração de sentenças. O Índice de Atendimento 
à Demanda (IAD) comprova que é de 100% em quase todos os 
tribunais eleitorais do País. 

 Nesta edição, você confere, ainda, a entrevista com o presiden-
te do TJRR, Mozarildo Cavalcanti, que revela como tem sido a expe-
riência das eleições diretas no seu tribunal, o primeiro a adotar o 
pleito defendido pela AMB há anos. 

Realizamos, em parceria com a Amapar, a sétima edição do En-
contro Nacional de Juízes Estaduais (Enaje). De 23 a 25 de  maio, 
Foz do Iguaçu sedia o maior evento 
da Justiça Estadual. Espero que to-
dos os participantes retornem aos 
seus estados repletos de boas re-
cordações e aprendizados.

 

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB
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EXECUTIVO

Junto a outros 

magistrados, o 

presidente da 

AMB se reuniu, 

ainda, com o 

ministro da 

Defesa, Fernando 

Azevedo e Silva

No exercício da presidência da República, o vice-presiden-
te Hamilton Mourão recebeu Jayme de Oliveira em seu 
gabinete, no dia 3 de abril. No encontro, foram tratados 

assuntos relacionados à Magistratura. 
O presidente da AMB estava acompanhado do presidente 

da Amagis-DF, Fábio Esteves; do desembargador do TRE-DF, 
Flávio Britto; e do assessor da vice-presidência da República, 
Levy Fidelix, que participaram da reunião.

No dia 21 de março, ele fez uma visita institucional ao mi-
nistro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Jayme de Oliveira 
aproveitou a oportunidade para entregar um exemplar da pes-
quisa da AMB “Quem somos. A Magistratura que queremos”, 
que traça o perfil do magistrado brasileiro.

Jayme de Oliveira 
é recebido por Mourão
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Previdência Complementar
Foi intensa a mobilização da AMB e 

da Frentas, no mês de março, em bus-
ca do adiamento do prazo de migração 
para o Regime de Previdência Comple-
mentar do servidor público, encerrado 
no dia 29. Tendo em vista a reforma 
da Previdência, foi pleiteada uma nova 
Medida Provisória prevendo a prorro-
gação por, ao menos, 24 meses. 

Para tratar do tema, lideranças da 
Frentas e do Fórum Nacional Permanente 
das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) 

Da redação

estiveram com o ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, em 28 de março. A vice-
-presidente Administrativo da AMB, Maria 
Isabel da Silva, representou a entidade. Na 
ocasião, foi entregue uma Carta Aberta ao 
presidente da República, Jair Bolsonaro, 
com argumentos pró-adiamento. 

Na mesma tarde, ela e outros ma-
gistrados reuniram-se com o secretá-
rio especial adjunto de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia, 
Bruno Bianco Leal. 

No dia 26, a diretora-tesoureira ad-
junta, Maria Rita Manzarra, participou de 
reunião com o ministro da Secretaria de 
Governo, general Alberto dos Santos Cruz, 
para abordar a questão. Anteriormente, 
em 20 de março, Jayme de Oliveira, junto a 
Maria Rita Manzarra, Fábio Esteves (Ama-
gis-DF) e Flávio Britto (TRE-DF) discutiu o 
assunto com Jorge Menezes, da Subche-
fia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil 
da Presidência da República. Apesar dos 
esforços, o prazo não foi adiado.
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STF

Marcelo Galli

O ministro Luís Roberto Barroso, 
do STF, admitiu o ingresso da 
AMB na Reclamação 10.823, na 

qual a União questiona decisão do CNJ 
que reconheceu a um juiz do Trabalho 
o direito de acrescer a contagem de 
17% ao tempo de serviço prestado no 
período anterior à edição da Emenda 
Constitucional (EC) 20/1998 para fins 
de aposentadoria com proventos in-
tegrais. A decisão do relator do pro-
cesso é do dia 10 de abril.

No caso concreto, o ministro jul-

Barroso admite ingresso 
da AMB em Reclamação
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gou a Reclamação da União proce-
dente, para cassar a decisão do CNJ, 
por compreender que o julgado do 
colegiado contrariou a jurisprudência 
do STF firmada no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
3.104, em 2007.

Contra essa deliberação, a AMB e a 
Anamatra ingressaram com embargos 
de declaração alegando que não houve 
decisão que acolhesse formalmente a 
participação das entidades como inte-
ressadas no processo, apesar de cons-

Entidade havia 
peticionado 
participação em 
processo que versa 
sobre a contagem 
de 17% ao tempo 
de serviço para 
aposentadoria

tar do relatório a informação de que 
ofereceram impugnação à Reclamação.

Complementação
Na decisão, Barroso acolheu os 

embargos de declaração para deferir o 
ingresso de ambas no processo e con-
vertê-los em agravo interno. Determi-
nou, ainda, a intimação das associações 
para complementar as razões de incon-
formidade com a decisão de mérito no 
caso. Tal aditamento foi realizado no 
dia 16 de abril.

De acordo com a petição, não cabia 
Reclamação no caso, porque não há 
desrespeito à autoridade de qualquer 
decisão do STF. As entidades susten-
tam também que as alterações levadas 
a efeito pela reforma constitucional do 
regime previdenciário somente podem 
ser válidas se observadas as regras de 
transição nela previstas, que visaram a 
garantir uma segurança jurídica míni-
ma aos servidores.

As alterações levadas a efeito pela reforma 
constitucional do regime previdenciário somente 
podem ser válidas se observadas as regras de 
transição nela previstas 

AMB e Anamatra, na petição
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Amicus curiae em MS 
AMB defende, no Supremo, a inexigibilidade de cinco anos no cargo de 

desembargador para fins de aposentadoria

STF

Andressa Lanzellotti e Marcelo Galli

A AMB requereu o seu ingresso 
como amicus curiae no Manda-
do de Segurança (MS) 28.678, 

relatado pelo ministro Edson Fachin, 
do STF, e impetrado por um magistra-
do do TRF-2 contra decisão do ministro 
da Justiça e do presidente da República 
que negavam a sua nomeação e posse 
como desembargador da Corte regio-
nal, por ter idade superior a 65 anos.

Após terem sido executadas nome-
ação e posse por decisão monocrática 
do relator, deu-se o implemento da ida-
de do impetrante para aposentadoria, 
mas o recebimento de proventos de 
desembargador foi negado por não ter 
ocupado o cargo pelo tempo mínimo de 
cinco anos, conforme previsto no inciso 
III, do art. 3º, da Emenda Constitucional 
47/2007. Depois disso, a 2ª Turma do 
STF julgou o MS e denegou a segurança. 
Atualmente, pendem de julgamento os 
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embargos de declaração com pedido de 
concessão de efeitos infringentes.

Para a AMB, o caso interessa a 
toda a Magistratura nacional por-
que trata do direito de se aposentar 
no cargo de desembargador com os 
proventos integrais sem ter exercido 
tais funções pelo prazo mínimo, pois 
é inexigível a regra quando se verifica 
a promoção dentro da carreira. 

Divergência
A entidade apontou, ainda, apa-

rente desacordo entre as turmas do 
Supremo sobre a interpretação da 
exigência. Além disso, Associação 
afirma que o CNJ já conferiu interpre-
tação diversa da adotada no acórdão 
da 2ª Turma ao responder à consulta 
00012448220142000200 sobre o ar-
tigo 1º da Resolução 166/2012. “O sim-
ples fato de haver essa divergência de 

entendimento entre as turmas já se 
mostraria suficiente para o fim de que, 
admitido o ingresso da AMB no presen-
te feito, na qualidade de amicus curiae, 
fosse o processo submetido ao julga-
mento do Plenário, visando a prevenir a 
divergência”, diz a entidade na petição.

Com os mesmos argumentos, a 
AMB requereu, também, ingresso como 
amicus curiae no MS 34.424, impetrado 
por magistrado do Distrito Federal, em 
face de ato do TCU. O órgão considerou 
ilegal sua aposentadoria com proven-
tos de desembargador, concedida pelo 
TRF-1. Esse processo é relatado pela 
ministra Rosa Weber. 

Por fim, a AMB recorda que a maté-
ria em debate está posta em Recurso 
Extraordinário com Repercussão Geral 
reconhecida (Tema 578) desde 2012. O 
caso concreto do RE trata de membros 
do Ministério Público.
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STJ

Marcelo Galli e Maria Rita Guedes

Maria Rita Guedes 

O Tribunal da Cidadania, como 
é conhecido o STJ, comple-
tou 30 anos no dia 7 de abril 

e, para celebrar a data, foi realiza-
da uma sessão solene no dia 4. No 
evento, que contou com a presença 
de autoridades do Ministério Público 
e dos poderes Judiciário, Legislativo 
e Executivo, a AMB foi representada 

A modernização da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) 
foi tema de seminário realizado pelo STJ, 
no dia 10 de abril, em Brasília (DF). Com 
programação voltada à comunidade ju-
rídica, o evento contou com a presença 
de autoridades, estudiosos e autores do 
livro “Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro - anotada”. A obra, lan-
çada ao final do seminário, reúne textos 
sobre a norma que acrescentou dez arti-
gos à LINDB de 1942.

A abertura do evento contou com a 
presença do presidente do STJ, ministro 

AMB participa de sessão solene em comemoração à data junto a autoridades 
do Ministério Público e dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo

Tribunal completa 30 anos

Normas 
do Direito 
Brasileiro

João Otávio de Noronha; do corregedor 
nacional de Justiça, Humberto Martins; 
e da coordenadora científica do even-
to, Carmen Arruda. A vice-presidente 
Administrativo da AMB, Maria Isabel 

da Silva, representou a entidade. Para 
ela, o seminário “permitiu uma compre-
ensão ampla e integrativa dos novos 
normativos, notadamente sobre a ad-
ministração pública”. 

pela vice-presidente Administrativo, 
Maria Isabel da Silva. 

A mesa de abertura foi composta 
pelo presidente do Tribunal, ministro 
João Otávio de Noronha; os presiden-
tes do STF, ministro Dias Toffoli, da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 
e da OAB, Felipe Santa Cruz; a pro-
curadora-geral da República, Raquel 

Dodge; e o governador do Distrito Fe-
deral, Ibaneis Rocha.

Na ocasião, Noronha comentou que 
não é por acaso que o STJ é chamado de 
Tribunal da Cidadania. De acordo com 
ele, basta acompanhar seu “trabalho 
incessante para o fortalecimento da 
democracia e a construção de um Brasil 
livre, justo e solidário”.
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Estavam presentes, ainda, os vice-presidentes da AMB Paulo César Neves (Políticas Remuneratórias) 
e Jerson Gubert (Assuntos Legislativos); o presidente da Amages, Daniel Peçanha; e a juíza auxiliar da 

presidência do STJ, Cláudia Andrade; dentre outras autoridades



7AMB Informa

PRERROGATIVAS

Na 286ª sessão ordinária do 
CNJ, em 12 de março, o co-
legiado aprovou, por unani-

midade, o Ato Normativo 0001467-
77.2019.2.00.0000, de relatoria do 
conselheiro Fernando Mattos, que 
altera a Resolução CNJ 219/2016, so-
bre a distribuição de servidores de 
cargos em comissão e de funções de 
confiança nos órgãos do Judiciário de 
1º e 2º graus. 

Para ele e demais integrantes 
do CNJ, a modificação era necessá-
ria para compatibilizar a Resolução 
219/2016 com a Resolução 125/2010, 
que dispõe sobre a Política Judiciária 
Nacional de tratamento adequado 
dos conflitos de interesses no âmbito 
do Poder Judiciário.

Em seu voto, o conselheiro afir-
mou que a Resolução 219 “condicio-
na a movimentação para unidade 
não-judiciária, conceito este que en-
volveria, inclusive, qualquer unidade 
de apoio direto que não se adeque 
ao conceito de unidades judiciárias, 
ao alcance da lotação paradigma 
por estas últimas unidades.  Os 
[Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania] Cejuscs, em-
bora incluídos no conceito de áreas 
de apoio direto à atividade judicante 
(área fim), pelo disposto no inciso I 
do art. 2º da Resolução 219, não se 
adequavam ao conceito de unidade 
judiciária proposto pela Resolução”. 
Por esse motivo, reforçou o relator, 
a necessidade de alteração.

Distribuição 
de servidores
Marcelo Galli

Marcelo Galli e Taluama Cabral

Conselheiros aprovam Ato 
Normativo que altera a 
Resolução CNJ 219/2016, 
com o objetivo de adequá-la 
à Política Judiciária Nacional 
de solução de conflitos
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Licença-adotante e paternidade
O CNJ publicou, em 10 de abril, a Resolução 279/19, que 

faculta aos órgãos da Justiça permitirem a prorrogação, por 
15 dias, da licença-paternidade, sem prejuízo da remunera-
ção, e equipara o período da licença-adotante ao benefício 
concedido às gestantes, de 120 dias.

Desta forma, magistrados e servidores podem pedir a 
prorrogação da licença-paternidade. Entretanto, o pleito está 

condicionado à participação da pessoa em programa ou atividade 
de orientação sobre paternidade responsável. A prorrogação terá 
início após a fruição dos cinco dias iniciais da licença-paternidade.

Sobre a licença-adotante, a resolução estabelece que ela 
se inicia a partir da data de obtenção da guarda judicial para 
adoção ou na data da própria adoção, mediante apresenta-
ção do respectivo termo. 

Estiveram no Plenário do CNJ Maria Rita Manzarra (diretora-tesoureira adjunta), 
Wilka Vilela (Secretaria de Prerrogativas), Michelini Jatobá e Érika Brandão (Secretaria de 

Assuntos Institucionais); os presidentes de associações Emanuel Bonfim (Amepe), 
Danniel Bomfim (Asmac) e Elayne Cantuária (Amaap); e Ígor Rêgo (diretor jurídico da Amepe)
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PRERROGATIVAS

Marcelo Galli

O Plenário do CNJ, em 26 de março, 
apreciou a Consulta 0001244-
82.2014.2.00.0200, formulada 

pela Secretaria de Reforma do Judiciá-
rio, e decidiu, por maioria, que o tempo 

Tempo para aposentadoria
AMB atua no CNJ para alterar a Resolução 166/2012, que dispõe sobre o critério 

de tempo no cargo para efeito de contagem dos direitos do magistrado

Auxílio-alimentação

Arquivamento de PAD

que os magistrados atuam como con-
vocados junto aos tribunais deve ser 
computado para fins de aposentadoria, 
desde que tenha ocorrido a incidência 
da contribuição sobre a diferença entre 

Durante a 289ª sessão ordinária 
plenária do CNJ, realizada no dia 23 de 
abril, o colegiado apreciou a ratificação 
de liminar no Pedido de Providências (PP) 
0001256-41.2019.2.00.0000, relatado 
pelo conselheiro Humberto Martins, cor-
regedor nacional de Justiça, e que tem o 
TJPE como requerido. A AMB atua no pro-
cesso como terceira interessada.

Em fevereiro deste ano, ele deferiu li-

José Arimatéa (vice-presidente de Prerrogativas), Maria Rita Manzarra (diretora-tesoureira 
adjunta), Fernando Cury (assessor da presidência); e Gleydson Lima e Igor Rêgo (vice-presidente 

e diretor jurídico adjunto da Amepe, respectivamente)
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o subsídio recebido e o devido. 
Após o julgamento, a AMB formulou 

pedido de ingresso na Consulta como inte-
ressada e suscitou questão de ordem, pos-
tulando a alteração na redação do art. 1º 
da Resolução 166/2012, a fim de adequá-lo 
ao que restou decidido pelo Plenário.

Segundo o dispositivo em vigor, para 
efeito de aposentadoria, o tempo de 
serviço previsto no art. 3º, II, da Emenda 
Constitucional 47/2005 deve ser apurado 
no cargo e não na carreira, sendo neces-
sário, portanto, permanecer cinco anos 
no cargo em que se der a aposentadoria. 

O voto divergente vencedor do con-
selheiro Fernando Mattos foi expresso 
ao reconhecer que a exigência de per-
manência de cinco anos no mesmo car-
go efetivo, para fins de aposentadoria, 
“merece relativização no caso do Poder 
Judiciário”, sendo premente, assim, a al-
teração do texto normativo para que não 
contraste com o decidido na Consulta. 

A AMB requereu, ainda, a suspensão 
da Resolução até que o Plenário delibe-
re sobre a questão de ordem.

minar para suspender os efeitos de deci-
são administrativa do TJPE, que reconhe-
ceu o direito à percepção de diferenças 
relativas ao auxílio-alimentação pago a 
magistrados. No feito, se discute o direito 
dos magistrados daquele estado à per-
cepção da parcela nos períodos de férias 
e afastamento não pagos pelo TJPE de 
2011 a 2017. Discute-se, também, o direito 
ao reajuste da parcela pelo índice IPCA, 

autorizado pela resolução local. 
Os conselheiros seguiram, por una-

nimidade, Humberto Martins, que votou 
no sentido de ratificar a liminar. O cor-
regedor assinalou, porém, que resol-
veria a questão quando da apreciação 
do mérito, juntamente com o PP que foi 
instaurado pelo TJPE no CNJ com pedido 
de autorização para pagamento do be-
nefício nos períodos mencionados. 

O TRT-22, do Piauí, arquivou o Processo Admi-
nistrativo Disciplinar (PAD) 823/2015 aberto con-
tra uma magistrada associada à AMB, em julga-
mento realizado no dia 12 de março. A assessoria 
jurídica da entidade defendeu a juíza nesse proces-
so e no âmbito do Controle de Procedimento Admi-

nistrativo junto ao CNJ. Ela estava sendo acusada 
pela Corregedoria Regional do tribunal de acúmu-
lo reiterado e injustificado além do prazo legal de 
processos conclusos para julgamento, desconsi-
derando as provas juntadas aos autos que justifi-
cavam os atrasos.



9AMB Informa

Saúde dos Magistrados

Pela melhoria da administração pública

AMB participa de 
evento promovido pelo 
CNJ, com o objetivo de 
identifi car ações sobre 
o tema, realizadas 
pelos tribunais 

Marcelo Galli

Carolina Lobo e Marcelo Galli

SEMINÁRIOS

As
co

m
/A

M
B

Ab
di

as
 P

in
he

iro
/A

gê
nc

ia
 C

NJ

Integrantes da diretoria da AMB e pre-
sidentes de associações regionais 
participaram do 1º Seminário sobre a 

Saúde de Magistrados e Servidores do 
Poder Judiciário, promovido pelo CNJ. 
A entidade apoiou o evento, que foi 
realizado no dia 28 de março, na sede 
do TST, em Brasília (DF). O objetivo foi 
identificar ações implementadas nos 
tribunais voltadas ao tema.

A vice-presidente Administrativo da 
AMB, Maria Isabel da Silva, coordenou a 
oficina que debateu os planos de saúde 
de autogestão, de forma a subsidiar o 
CNJ em uma eventual sugestão aos tri-
bunais para a implementação de medi-
das de assistência assemelhadas.

Elbia Araújo, presidente da Amab, re-
presentou a AMB na oficina que tratou do 
adoecimento de magistrados e servido-

O vice-presidente de Assuntos Le-
gislativos Trabalhistas da AMB, Maurício 
Drummond, representou a entidade na 
abertura do Seminário Transparência e 
Combate à Corrupção, promovido pelo CNJ 
e pela Fundação Konrad Adenauer (KAS). A 
solenidade ocorreu no dia 25 de março, no 
Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).

res. De acordo com ela, na atividade, foi 
destacada a necessidade de se compre-
ender o que está por trás do adoecimen-
to dos magistrados, as causas, e como o 
trabalho pode agravar essa situação. 

Acompanharam o Seminário os pre-
sidentes de associações regionais Thiago 
Brandão (Amapi), Danniel Bomfim (Asmac), 
Elayne Cantuária (Amaap), além de Edmun-
do Franca, assessor da presidência da AMB.

A iniciativa foi apoiada pelo Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 
pela Escola da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro (Emerj) e pela Amaerj. 

Para Maurício Drummond, foi es-
tratégico unir os temas transparência 
e combate à corrupção, pois são as-
suntos conexos e que se completam. 

“A AMB apoia todo e qualquer evento 
jurídico que tenha por meta o deba-
te e o aprimoramento das regras que 
busquem a melhoria dos sistemas de 
transparência da administração públi-
ca, bem como das medidas que visem 
dar eficácia à apuração e ao combate à 
corrupção no País”, concluiu.
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PRERROGATIVAS

Maria Rita Guedes e Marcelo Galli

Na audiência, ficou regularizado o 
pagamento, por acordo entre as partes, 
de até quatro diárias ao mês. Decidiram, 
também, que para deslocamentos infe-
riores a 80 km em que não haja pernoite, 
será paga meia diária. 

Estavam presentes a diretora-tesou-
reira adjunta da AMB, Maria Rita Man-
zarra, que representou a entidade; o pre-
sidente e o 1º vice-presidente da Amapi, 
Thiago Brandão e Leonardo Brasileiro, 
respectivamente; e o juiz auxiliar da pre-
sidência do TJPI, José Airton de Sousa. 

nada a concessão do pagamento, mesmo 
que os magistrados estejam recebendo 
gratificação de substituição por exercí-
cio cumulativo em mais de uma unidade 
judiciária. O pedido foi julgado monocra-
ticamente pelo então relator, Gustavo 
Alkmim, que reconheceu, em parte, a pro-
cedência do pedido. Porém, no tocante às 
diárias, foi mantida a decisão do Tribunal. 
A Amapi interpôs recurso, que ainda pen-
dia de apreciação pelo Plenário. O atual 
relator do processo é o conselheiro Val-
tércio de Oliveira.

A AMB e a Amapi participaram, no 
dia 11 de abril, de audiência de 
conciliação designada no Pro-

cedimento de Controle Administrativo 
(PCA) 0003365-33.2016.2.00.000, ajui-
zado pela associação regional e que 
visa à regularização do pagamento de 
diárias, bem como ajuda de custo por 
conta do deslocamento dos magistra-
dos. A AMB ingressou como parte inte-
ressada no processo. 

A Amapi requereu a desconstituição 
da decisão do TJPI para que seja determi-

Regularização 
do pagamento de diárias
AMB, Amapi e TJPI participam de audiência de conciliação sobre as despesas 

relativas ao deslocamento dos magistrados

Di
vu

lg
aç

ão

Carolina Lobo e Marcelo Galli

A AMB, a Amapi e o Sindica-
to dos Oficiais de Justiça Avaliado-
res do Estado do Piauí (Sindojus-PI) 
participaram, no dia 11 de abril, de 
audiência conciliatória com o TJPI, 
realizada no CNJ, por conta do Proce-
dimento de Controle Administrativo 
(PCA) 0005022-39.2018.2.00.0000. A 

Distribuição da força de trabalho
medida visa a desconstituir a Reso-
lução 109/2018 do Tribunal piauiense, 
que dispõe sobre o cumprimento da 
Resolução do CNJ 219/2016 (distribui-
ção de força de trabalho).

O conselheiro relator, Valtércio de 
Oliveira, recomendou a suspensão do 
Procedimento para aguardar as conclu-

sões dos estudos realizados pelo Gru-
po de Trabalho para o Aperfeiçoamento 
da Resolução TJPI 109/2018, instituído 
pela presidência da Corte. Ficou acor-
dado, ainda, que a AMB e as demais en-
tidades que figuram no feito apresen-
tarão nos autos as suas sugestões de 
aperfeiçoamento da Resolução. 
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REDES SOCIAIS

Marcelo Galli

Aqui tem Justiça
AMB apoia campanha que busca 
aproximar o cidadão do Poder Judiciário
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Fake news: perigo real

A AMB aderiu à campanha “Aqui tem Justiça”, promovida 
pelo CNJ, em parceria com o STF, tribunais superiores e 
associações de magistrados. A meta é aproximar o cida-

dão, via redes sociais, das informações do Poder Judiciário. 
Com esse projeto de comunicação, são divulgados progra-

mas, projetos, boas práticas e números relacionados à defesa e 
à garantia dos direitos individuais e coletivos previstos na Cons-
tituição. Temas como judicialização da saúde; Observatório Na-
cional de Desastres; Justiça pela Paz; corrupção e transparência; 
inteligência artificial; adoção; violência doméstica; feminicídio; 
conciliação; e desenvolvimento sustentável são destaques na 
campanha. Neste sentido, a Associação apresenta projetos de 
magistrados em suas redes sociais (veja as imagens). 

Com o objetivo de combater as notícias falsas, chamadas 
de fake news, a AMB aderiu à campanha lançada pelo STF e o 
CNJ no dia 1º de abril. A ação, que também conta com o apoio 
dos tribunais superiores, CJF, Anamatra e Ajufe, busca alertar 
a sociedade sobre os riscos de compartilhamentos dessas 
mensagens e os perigos fora do mundo virtual. 

Para o presidente Jayme de Oliveira, essa iniciativa pro-

vocará uma revolução na comunicação dos tribunais e do pró-
prio CNJ. “O combate às fake news é fundamental, pois elas 
têm atrapalhado o funcionamento das instituições e do País 
como um todo.” De acordo com ele, a campanha é essencial 
para mostrar que o Judiciário também está preocupado com a 
disseminação de falsas notícias e que vai atuar conjuntamen-
te para combater o problema.

Ao trabalharem a campanha nas redes sociais, as insti-
tuições parceiras utilizam a hashtag #FakeNewsPerigoReal, 
caracterizando a comunicação integrada do Poder Judiciário 
em favor da sociedade. 

A AMB se faz presente nas redes sociais 
Conheça a nossa atuação nos endereços

www.amb.com.br

www.youtube.com/AMBMagistrados

@magistradosbrasileiros 

www.facebook.com/magistradosbrasileiros Aplicativo: AMB Magistrados 

www.fl ickr.com/magistradosbrasileiros www.twitter.com/Magistrados
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TSE

Carolina Lobo

Carolina Lobo e Maria Rita Guedes

Na sexta-feira anterior, a vice-presi-
dente Institucional da AMB e presidente da 
Amaerj, Renata Gil, destacou a experiência 
do exercício da jurisdição eleitoral nos mu-
nicípios para a presidente do TSE, ministra 
Rosa Weber, em visita à Corte. A represen-
tante da AMB entregou parecer jurídico do 
professor André Ramos, contrário à pro-
posta de  transferência da competência da 
Justiça Estadual para a Federal.

O presidente Jayme de Oliveira refu-
tou, no dia 3 de maio, a tese de pre-
juízo à Operação Lava Jato ao par-

ticipar da audiência pública – coordenada 
pelo ministro do TSE Og Fernandes – que 
colheu propostas para o melhor cumpri-
mento da decisão do STF no julgamento 
do Inquérito 4435, que reconheceu com-
petência da Justiça Eleitoral para julgar 
crimes comuns que apresentem conexão 
com delitos eleitorais. “É falsa a afirma-
ção de que a decisão do STF conduz à 
impunidade, porque toda a Magistratura 
atua no combate à corrupção.”

Outro equívoco, segundo Jayme de 
Oliveira, é a da falta de estrutura, pois 
ela tem a segunda maior entre os ra-
mos da Justiça, e, “apesar de ser a se-
gunda maior, é a quarta em despesa”. O 
presidente ainda defendeu que a Justi-
ça Eleitoral é uma das mais econômicas As
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AMB destaca que Justiça Eleitoral 
tem a segunda maior estrutura entre 
os ramos do Judiciário e o menor 
tempo médio para proferir sentenças

 Audiência 
Pública

Visita à presidente

Em audiência no TSE, Jayme de Oliveira defende efi ciência da Justiça Eleitoral

Renata Gil ressalta à ministra Rosa 
Weber o trabalho da Justiça Eleitoral 
realizado por juízes estaduais

e a que tem o menor número de casos 
pendentes. “O tempo médio de duração 
da sentença é de cerca de 10 meses e 
tem em torno de 0,2% dos casos pen-

dentes”, frisou, complementando que o 
Índice de Atendimento à Demanda (IAD) 
é de  100% em quase todos os tribunais 
eleitorais do país.

Carlos Santos, presidente do TRE-RJ; os ministros Carlos Horbach, Og Fernandes 
(coordenador do GT para viabilizar o cumprimento da decisão do TSE) e Sérgio Banhos; 
Humberto Jacques, vice-procurador-geral eleitoral; Fernando Mello, juiz auxiliar da 
presidência do TSE; e Waldir Nuevo, corregedor do TRE-SP

Carlos Eduardo Padin, presidente do Coptrel e do TRE-SP, diz 
não se tratar de rever a estrutura da Justiça Eleitoral, mas de 
se adequar volume de serviço a recursos humanos e materiais
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LEGISLATIVO

Maria Rita Guedes e Renata Brandão

não há data definida.
Na reunião, Jayme de Oliveira reite-

rou a importância do feito e Alcolumbre 
foi bastante receptivo. Ao final, o senador 
recebeu, dos magistrados, um exemplar 
da pesquisa “Quem somos. A Magistratu-
ra que queremos”.

dia 27 de março.
A notícia do desarquivamento foi 

recebida pelo presidente Jayme de Oli-
veira e outros magistrados, logo após 
o encontro com o senador. O próximo 
passo será incluir a PEC na ordem do 
dia do Plenário do Senado, o que ainda 

O desarquivamento da PEC 63/2013, 
que institui a parcela indenizatória 
de Valorização por Tempo na Ma-

gistratura e Ministério Público (VTM), foi 
o assunto principal da visita institucional 
da AMB ao presidente do Senado Federal, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), realizada no 

Senado desarquiva PEC do VTM 
Próximo passo será incluir a Proposta na ordem do dia do Plenário da Casa

Carolina Lobo e Taluama Cabral 

A AMB e o Fórum Nacional de Juízas e 
Juízes de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (Fonavid) têm trabalha-
do pela atualização do texto do PLC 94, 
que altera a Lei Maria da Penha, para que 
delegados e policiais civis possam apli-
car medida protetiva de urgência à mu-
lher em situação de violência doméstica 
e familiar ou a seus dependentes. 

AMB pede veto ao PLC 94
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ão Compareceram à reunião os presidentes de associações Renato Cícero Albuquerque (Amarr), Thiago Brandão (Amapi), 
Elayne Cantuária (Amaap) e Fernando Bartoletti (Apamagis), além do senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

Reunião com a secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Tia Eron

No dia 23, a vice-presidente de Direi-
tos Humanos da AMB e presidente da As-
meto, Julianne Marques; o presidente do 
Fonavid, Ariel Nicolai Dias; e a coordena-
dora da Comissão Permanente de Com-
bate à Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (Copevid), Sara Gama, 
entregaram nota técnica com o pedido 
de veto pelo Executivo à secretária Na-
cional de Políticas para as Mulheres, Tia 
Eron, no Ministério de Direitos Humanos.

O presidente Jayme de Oliveira e Lu-
ciana Rocha, do Comitê Executivo do Fo-
navid, falaram, no dia 25, com o subchefe 
de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge 
Antônio de Oliveira. O magistrado refor-
çou que a medida fere princípios consti-
tucionais da inafastabilidade da jurisdi-
ção e da tripartição dos Poderes. Apesar 
dos esforços, a Lei foi sancionada em 14 
de maio. A entidade ingressou com uma 
ADI no STF contra a lei.

Jayme de Oliveira e Luciana Rocha com 
Jorge Antônio de Oliveira
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LEGISLATIVO

Andressa Lanzellotti e Maria Rita Guedes

Maria Rita Guedes

Maria Rita Guedes e Renata Brandão

A Amagis-DF promoveu, no dia 
2 de abril, evento que reuniu 
magistrados e parlamentares 

da nova bancada do Partido Repu-
blicano Brasileiro (PRB), no clube da 
entidade local. O presidente Jayme 
de Oliveira e a vice-presidente Admi-
nistrativo, Maria Isabel da Silva, es-

No dia 20 de março, o pre-
sidente Jayme de Oliveira, e o 
desembargador do TJDF, Flavio 
Britto, foram recebidos pelo de-
putado Marcos Pereira (PRB-SP), 
1º vice-presidente da Câmara. 
No mesmo dia, Jayme de Olivei-
ra; a diretora-tesoureira adjunta 
da AMB, Maria Rita Manzarra; e o 
presidente da Amagis-DF, Fábio 
Esteves, se encontraram com o deputado Fausto Pinato (PP-SP) para tratar de assuntos de interesse da Magistratura.

Para tratar de temas de interesse da Magistratura no Senado 
Federal, o presidente Jayme de Oliveira foi recebido, no dia 13 de 
março, pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP). O encontro foi agen-
dado pela presidente da Amaap, Elayne Cantuária. Também parti-
ciparam o presidente da Amapi, Thiago Brandão, e o integrante da 
Secretaria de Assuntos Legislativos da AMB, Leonardo Trigueiro.

Aproximação com o Parlamento
Em encontro com deputados do PRB, presidente da AMB reforçou a 

importância de diálogo com o Congresso
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Articulação na Câmara

Senador Lucas Barreto 
recebe AMB

tavam presentes. Na ocasião, Jayme 
de Oliveira destacou a importância 
do diálogo com o Congresso, assim 
como a independência e a harmonia 
de cada Poder. Ressaltou, ainda, a 
atuação dos deputados João Campos 
(GO) e do presidente do PRB, Marcos 
Pereira (SP).

Pereira destacou que a Magistra-
tura tem grande relevância para a de-
mocracia brasileira e que “um Judiciário 
forte é uma democracia forte”.

Para o presidente da Amagis-DF, 
Fábio Esteves, o evento demostrou que 
os magistrados e parlamentares do 
PRB querem dialogar. 
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Maria Rita Guedes

Marcelo Galli e Maria Rita Guedes

Com intuito de acele-
rar a tramitação de 
projetos de comba-

te ao crime organizado, 
corrupção, tráfico de dro-
gas e crimes hediondos, 
foi lançada, na Câmara 
dos Deputados, a Frente 
Parlamentar Mista de Se-
gurança Pública. O evento 
ocorreu no dia 20 de mar-
ço e reuniu parlamenta-
res, representantes da 
Magistratura, Ministério 
Público e militares, além 
do ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, autor do projeto anticrime en-
tregue ao Congresso.

O presidente Jayme de Olivei-
ra compôs a mesa na cerimônia de 
abertura. A presença da entidade 
foi elogiada pelo coordenador da 

Em audiência pública realizada no dia 
16 de abril, na Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado 
da Câmara dos Deputados, a AMB con-

As
co

m
 / 

AM
B

AMB participa do lançamento de Frente Parlamentar Mista que trata do assunto, 
na Câmara dos Deputados 

Segurança Pública em pauta 

Contribuições para o sistema penitenciário 

tribuiu com os debates sobre a gestão 
do sistema penitenciário brasileiro. A 
entidade foi representada por George Lo-
pes Leite, desembargador do TJDFT, que 

também compõe a Câmara Criminal e a 1ª 
Turma Criminal do Tribunal.

Na opinião do magistrado, nada 
pode ser feito para melhorar a situação 
dos presídios sem se ter conhecimento 
de dados atualizados sobre o sistema. 
“Não sabemos, hoje, quantos presos 
existem no Brasil, muito menos como 
estão funcionando os nossos presí-
dios”, avaliou. Ele defendeu a realização 
de um recenseamento penitenciário 
para determinar o tamanho da popula-
ção carcerária no País.

O presidente da ANPR, José Roba-
linho Cavalcanti, também participou 
da audiência e destacou as condições 
precárias das prisões nacionais. Para 
o deputado Capitão Alberto Neto (PR-
B-AM), autor do requerimento da au-
diência, o Estado precisa reassumir o 
controle dos presídios, e uma das for-
mas é melhorar o gerenciamento do 
sistema penitenciário. 

Frente, deputado Capitão Augusto 
(PR-SP). Ele reforçou, ainda, que “a 
população tem pressa e prioriza a 
questão da segurança pública”, e que 
é necessário celeridade.

Também compuseram a mesa os 

presidentes da Ajufe, Fernando Men-
des; da Conamp, Victor Hugo Azevedo; 
e da ANPR, José Robalinho Cavalcanti. 
A diretora-tesoureira adjunta da AMB, 
Maria Rita Manzarra, também acom-
panhou o evento.
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LEGISLATIVO

Da redação 

PEC 6/2019 tem sido a pauta prioritária da AMB no Congresso Nacional

Articulação por uma nova Previdência

Integrantes da diretoria da AMB estiveram, 
em diversas ocasiões, na Câmara dos Depu-
tados para levar o posicionamento da Magis-

tratura relacionado à PEC 6/2019. 
Na articulação com parlamentares, a dire-

toria priorizou o contato com titulares da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), primeira a avaliar o teor da proposta. 

Além dos apresentados a seguir, no dia 23 de 
abril, a diretoria da Associação também se reu-
niu com os deputados Nicoletti (PSL-RR), Carlos 
Henrique Gaguim (DEM-TO) e Haroldo Cathedral 
(PPS-RR). Na mesma data, a PEC foi aprovada na 
CCJC e, agora, será analisada pela Comissão Es-
pecial, ocasião onde serão apresentadas emen-
das da AMB. Veja como foram os encontros:

12/3 - O presidente Jayme de Oliveira foi um dos convidados do 1º Simpósio sobre reforma 
da Previdência na Câmara dos Deputados. Ele destacou pontos da Proposta que devem ser 
questionados e disse que a Câmara deve primar pela constitucionalização da reforma

19/3 - A diretora tesoureira-adjunta da AMB, Maria Rita Manzarra, 
participou de reunião da liderança da minoria na Câmara com 
parlamentares e representantes da Frentas

 23/4 - Encontro do presidente Jayme de Oliveira com os deputados 
João Roma (PRB-BA) e Lafayette Andrada (PRB-MG). Participaram 
a vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Julianne Marques; 
a diretora de Política Institucional e de Apoio para Magistrados 
com Filhos Especiais, Elbia Araújo; e o assessor da presidência 
Fernando Cury. Na ocasião, a AMB entregou um documento com dez 
inconstitucionalidades da PEC

26/3 - Reunião do presidente Jayme de Oliveira com o deputado Gil Cutrim 
(PDT-MA). Estavam presentes os presidentes da Amagis-MG, Alberto Diniz; 
da Amma, Angelo Santos; e da Amarn, Herval Sampaio

27/3 - O assessor da presidência, 
Levine Raja Gabaglia, apresentou ao 
líder do PSL na Câmara, deputado 
Delegado Waldir (GO), sugestões da 
entidade sobre a Proposta

2/4 - Presidente Jayme de Oliveira em 
audiência com o deputado Luiz Flavio 
Gomes (PSB-SP)

13/3 - Reunião com o presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini 
(PSL-PR). Participaram: Renata Gil, vice-presidente Institucional da AMB 
e presidente da Amaerj; Frederico Mendes Júnior, coordenador da Justiça 
Estadual da AMB; José Laurindo de Souza, assessor da presidência; Rogério 
Cunha, da Secretaria de Articulação com o STF, Tribunais Superiores e CNJ 
da AMB; Ângelo Vettorazzi, coordenador da ENM; e os presidentes Eduardo 
Eugênio Siravegna Jr.,  da Amamsul, e Fernando Mendes, da Ajufe, além de 
desembargadores do Paraná
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PREVIDÊNCIA

O presidente Jayme de Oliveira reuniu-
-se, em 11 de março, com o secretário es-
pecial de Previdência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, Rogério Marinho, para 
tratar da PEC 6/2019 (reforma da Previ-
dência). Ao reforçar argumentos apresen-
tados na recente carta aberta da entidade, 
ele relatou os pontos mais preocupantes 
para os servidores públicos em relação à 
proposta do governo e defendeu o aper-
feiçoamento do texto. Estavam presentes: 
Herval Sampaio, presidente da Amarn; Le-
onardo Rolim, secretário de Previdência 
do Ministério; e Bruno Leal, secretário es-
pecial adjunto de Previdência e Trabalho.

O presidente Jayme de Oliveira recebeu, em 3 de 
abril, integrantes do Movimento Acorda Sociedade 
(MAS), que representa o segmento do serviço pú-
blico contrário à PEC 6/2019. O coordenador-geral 
do MAS, Nery Júnior, frisou a necessidade de união 
para o debate qualificado com o Parlamento. Por 
sua vez, o presidente da Associação dos Oficiais 
de Justiça do Estado de São Paulo (AOJESP), Mário 
Medeiros, destacou argumentos comuns aos da 
AMB. Para Jayme de Oliveira, “o trabalho deve ser 
em conjunto com todas as carreiras do serviço pú-
blico para mostrar que a reforma atinge a todos”. 
Também participou da reunião o tesoureiro- geral 
da AOJESP, Cássio Prado.

Diálogo com o Governo

AMB recebe o Movimento Acorda Sociedade

Frentas debate mudanças à PEC 
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Lideranças da Frentas entregaram ao deputado 
Marcos Pereira (PRB-SP), 1º vice-presidente da Câ-
mara dos Deputados, em 30 de abril, sugestões de 
emendas para aprimorar a PEC 6/2019. O parlamen-
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tar assegurou que está aberto ao diálogo e que já está 
em conversa com o presidente Jayme de Oliveira, com 
quem sempre manteve contato desde os tempos em que 
presidia a Apamagis. Ele falou que vai levar as sugestões 

de emendas para 
análise de técni-
cos do partido.  
Participaram: Ju-
lianne Marques, 
vice-presidente 
de Direitos Hu-
manos da AMB 
e presidente da 
Asmeto, e Maria 
Rita Manzarra, 
diretora-tesou-
reira adjunta da 
AMB.



18 AMB Informa

PREVIDÊNCIA

Da redação

O trabalho da AMB em relação à reforma da Previdência 
tem sido intenso. Em 26 de março, a PEC 6/2019 foi 
tema da reunião extraordinária com os presidentes 

das filiadas. 
Jayme de Oliveira os atualizou sobre as atividades reali-

zadas no Congresso e adiantou as ações de ouvir especialis-
tas e fortalecer a articulação no Parlamento.

Em 8 de maio, o presidente reuniu-se novamente com os 
dirigentes para relatar visita ao presidente da Comissão Es-
pecial na Câmara, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), na qual 
demonstrou preocupação com o atual texto. Ele os solicitou 
que visitem as lideranças partidárias de seus estados com as 
propostas da AMB de emendas à PEC. 

A AMB elaborou documentos sobre o tema, como as aná-
lises técnicas “A nova Previdência” e “Quadro comparativo – 

Para aperfeiçoar o texto

Atuação tem sido intensa em torno das discussões da PEC 6/2019; proposta é 
tema de reuniões entre AMB e presidentes de associações regionais
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Reunião extraordinária foi conduzida por Jayme de Oliveira, junto a Levine Artiaga, assessor da presidência; Luiz 
Alberto dos Santos, do escritório Calhao Advogados; e Frederico Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual

CF em vigor e a PEC 6/2019”; além do “Inconstitucionalidades 
da PEC 6/2019” e o “Opinião Jurídica”, de autoria do constitu-
cionalista André Ramos. Todos disponíveis no site da AMB, 
menu “Publicações” - “Publicação Especial”.

Debate entre associações Apoio de movimento 
nacional 

Presidente da AMB ressalta importância de se trabalhar em propostas 
unifi cadas para fortalecer as emendas a serem apresentadas

Os presidentes da AMB, Jayme de Oliveira, da Apamagis, Fernando 
Bartoletti, e da APMP, Paulo Penteado, e o deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá (PP-SP) estiveram, em 11 de março, com representantes de 
associações do serviço público para discutir a PEC 6/2019. O advoga-
do Luís Adalberto dos Santos, consultor da AMB, apresentou impactos 
da proposta. Em nova reunião, no dia 25, discutiram articulação parla-
mentar e ação para alertar sociedade sobre pontos prejudiciais. 

O presidente do Movimento Nacional dos 
Servidores Públicos Aposentados e Pensionis-
tas (Mosap), Edison Haubert, foi recebido por 
Jayme de Oliveira, em 17 de abril, para garan-

tir apoio dos 
aposentados 
e pensionistas 
do serviço pú-
blico às inicia-
tivas da AMB 
na apresenta-
ção das emen-
das à PEC. 
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ATUAÇÃO

Comissão de estudo 
da Loman analisa 
texto do anteprojeto 
elaborado para 
contemplar os anseios 
da Magistratura

Maria Rita Guedes e Renata Brandão

Carolina Lobo e Renata Brandão

Segundo o coordenador Alexan-
dre Miguel (presidente da Ameron), a 
Comissão tem analisado item a item 
para que o texto atenda às necessida-
des da carreira.

Também participaram da reu-
nião os integrantes da Comissão 
Fernando Cury, assessor da presi-
dência da AMB, e Elbia Araújo, pre-
sidente da Amab.

específicos da minuta do projeto que 
está sendo elaborado para alterar o 
texto da Lei Complementar nº 35 de 
1979, que dispõe sobre a Loman. 

“A cada reunião, estamos amadu-
recendo a redação. É importante res-
saltar que o trabalho da Comissão é 
realizado com a contribuição de todos 
no esforço de aprimorar o Estatuto da 
Magistratura”, reforçou Jerson Gubert.

Desde 16 de dezembro de 2004, o 
Estatuto da AMB não é atualizado. Para 
aprimorar o documento, a Comissão da 
Reforma Estatutária da entidade tem 
analisado as sugestões enviadas pelos 
associados, entre as quais a possibili-
dade de assembleias virtuais.

Na última reunião, realizada em 26 
de março, conduzida pela vice-presi-
dente Administrativo da AMB, Maria 

Em reunião realizada no dia 9 de 
abril, a Comissão de Estudo do 
Anteprojeto do Novo Estatuto 

da Magistratura (Loman) da AMB es-
teve reunida, em Brasília (DF), para 
dar andamento à análise das propos-
tas de melhorias ao documento. Sob 
a coordenação do vice-presidente de 
Assuntos Legislativos, Jerson Gubert, 
os integrantes revisaram os pontos 

Novas propostas de melhoria

Em busca de uma gestão participativa
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Isabel da Silva, os integrantes finaliza-
ram as recomendações recebidas. Com 
a consolidação da minuta de proposta 
que contempla os principais objetivos 
da Associação, o anteprojeto será sub-
metido ao Conselho Executivo, a fim de 
que seja convocada assembleia pelo 
Conselho de Representantes.

A reforma estatutária foi um 
compromisso da atual gestão, as-

sumido durante a campanha, face à 
necessidade de adaptar o conteúdo 
às inovações legislativas, levando 
em consideração as questões téc-
nicas, jurídicas e políticas. “Ressal-
to o empenho de todos os membros 
da Comissão em promover uma re-
forma que atenda aos interesses da 
AMB e seus filiados”, destacou Maria 
Isabel da Silva.

Também participaram da reunião a vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Julianne Marques; os assessores da presidência Edmundo Franca, Levine 
Raja Gabaglia e Fernando Cury; os presidentes Antônio César Coelho (Amatra XIV), Cássio Borges (Amazon), Emanuel Bonfi m (Amepe), Wilton Salomão 
(Asmego), Fernando Bartoletti (Apamagis) e Carlos Augusto Rego (Amajum); e os representantes da Amaerj, Felipe Gonçalves, Roberto Felinto e Flávia Diniz
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Em agenda cumprida em Rondônia, o presidente da AMB reuniu-se com os presidentes do TJRO, Walter Waltenberg, e 
da Ameron, Alexandre Miguel, além de desembargadores do Tribunal. No encontro, foram discutidas questões relaciona-
das ao Judiciário e as pautas que lhe afetam, como a reforma da Previdência. Na ocasião, Jayme de Oliveira reafirmou a 
importância da unidade da Magistratura e aproveitou para agradecer o empenho de Alexandre Miguel durante sua visita 
institucional. 

Porto Velho (RO) - 18/3

PELO BRASIL

Em suas constantes visitas a tribunais, associações e a magistrados 
de diversos estados do País, o presidente Jayme de Oliveira chama 
atenção para a importância da busca de consensos e possíveis 
caminhos que traduzam o propósito de valorização 
e de fortalecimento da carreira

Jayme de Oliveira esteve na capital piauiense para participar do “Fórum Amapi 60 anos: o Magistrado e as novas deman-
das da Justiça”. Ele encerrou o evento com palestra sobre “Os desafios da Magistratura para a consolidação do estado de-
mocrático de direito”, na qual defendeu a construção de uma democracia fraterna. No dia anterior, o coordenador de Justiça 
Estadual da AMB, Frederico Mendes Júnior, representou a entidade na abertura do Fórum. 

Teresina (PI) - 15/3
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PELO BRASIL

Durante debate sobre “Associativismo na Magistratura: desafios e perspectivas”, o 
presidente da AMB alertou a todos sobre os riscos da fragmentação do movimento asso-
ciativo. Ele abordou o tema junto aos presidentes Ricardo Alexandre Costa (ACM) e Maria 
Aparecida Sarmento (AMPB), além do magistrado Marcelo Roseno.  O evento foi promo-
vido pela ACM e Esmec. Outras questões como segurança dos magistrados, redes sociais, 
eleições diretas e valorização do 1º grau também foram abordadas.

Jayme de Oliveira discutiu pautas prioritárias 
da Magistratura com magistrados mato-grossen-
ses, no Fórum Cível e Criminal de Cuiabá, a convite 
do presidente da Amam, Tiago Abreu. No encontro, 
o presidente da AMB destacou a urgência no debate 
sobre a reforma da Previdência por se tratar de uma 
proposta bastante complexa. Ele ainda comentou os 
resultados da pesquisa “Quem Somos. A Magistratu-
ra que queremos”, realizada pela AMB. 

Em Rondonópolis, Jayme 
de Oliveira conheceu o pro-
jeto Judiciário em Movimen-
to, do TJMT, que visa a levar 
serviços gratuitos oferecidos 
pelo Judiciário e parceiros à 
população. O presidente do 
Tribunal de Justiça, Carlos 
Alberto Alves da Rocha, tam-
bém estava presente.

No dia 13, em continuida-
de às atividades promovidas 
pelo TJMT, o presidente da AMB 
acompanhou o painel “A comu-
nicação social do Tribunal de 
Justiça e o relacionamento com 
a imprensa”. Essa foi a primeira 
vez que a cidade recebeu a vi-
sita de um presidente da AMB.

Cuiabá e 
Rondonópolis (MT)

 12 e 13/4

Fortaleza (CE) - 23/3
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ENTREVISTA: MOZARILDO CAVALCANTI

Para o desembargador 
Mozarildo Cavalcanti, 
presidente do TJRR, 
o alargamento do 
colégio eleitoral para 
a escolha da mesa 
diretora contribuiu 
para melhorar a gestão 
da Corte, além de 
diminuir a distância 
entre os juízes e 
a administração. 
Pioneiro, o Tribunal 
é o único no âmbito 
da Justiça Estadual 
a promover eleições 
diretas, uma bandeira 
histórica da AMB

Escolha 
democrática

Gostaria que o senhor resga-
tasse como se deu a aprovação 
das eleições diretas no âmbito do 
Tribunal e como ocorreu o diálo-
go entre os desembargadores e os 
juízes de primeiro grau para que a 
proposta fosse aprovada?

As eleições com a participação de 
todos os juízes e desembargadores 
foram aprovadas em 2016, na gestão 
do desembargador Almiro Padilha. 
Com os debates naturais, a proposta 
foi muito bem recebida pelos magis-
trados do estado.

Qual é a importância das eleições 
diretas para escolha dos dirigentes 
dos tribunais?

No caso do Poder Judiciário de Ro-
raima, podemos afirmar que os dirigen-
tes assumiram a gestão com o apoio da 
maioria dos juízes e desembargadores 

Marcelo Galli
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ENTREVISTA: MOZARILDO CAVALCANTI

“

”

e, consequentemente, com o compro-
misso democrático de honrar a con-
fiança e as expectativas dos magistra-
dos no constante aprimoramento da 
prestação jurisdicional.

Como o alargamento do colégio 
eleitoral no TJRR contribuiu para 
melhorar a gestão da Corte?

Aos poucos, notamos uma dimi-
nuição da distância entre os juízes e a 
administração. É crescente o número 
de juízes que participam de comissões 
e grupos de trabalho não remunerados, 
porque sentem que têm a responsabili-
dade de contribuir com a administração 
que ajudaram a escolher.

A democratização das diretas 
produz efeito na qualidade da pres-
tação jurisdicional?

Ainda é cedo para apresentarmos 
dados concretos, mas tudo indica 
que sim. Em abril deste ano, o TJRR 
lançou um programa de gestão da 
qualidade da prestação jurisdicional, 
chamado de QualiJus, que se susten-
ta na identificação de problemas, na 
capacitação específica, na avaliação 
dos resultados obtidos e na certifica-
ção. A participação dos juízes no pro-
grama é voluntária e a capacitação 
é intensa e cansativa, porém, fomos 
positivamente surpreendidos com a 
adesão significativa dos magistrados 
do estado. Atribuímos essa participa-
ção não apenas à vontade pessoal de 
evoluir, mas à responsabilidade ins-
titucional dos juízes decorrente, em 
grande parte, da sua participação na 
escolha da administração.

O senhor está confiante quanto 
à aprovação, pelo Congresso Nacio-
nal, da PEC 187/2012, que trata des-
se assunto?

Temos profundo respeito pela tra-
dição dos tribunais brasileiros quanto 
ao tema. É natural que a proposta de-
mande discussão e amadurecimento. 
Se a PEC for aprovada, acredito que 
o sistema de eleições diretas para os 
cargos de direção será muito bem re-
cebido pela Magistratura nacional.

Quais são as prioridades da atual 
gestão do TJRR?

Temos o desafio de manter os 
bons índices de produtividade, alcan-
çados de acordo com os critérios do 
IPC-Jus e do Selo Justiça em Núme-
ros. O desafio de manter um elevado 
nível de produtividade diante de uma 
demanda crescente requer o investi-
mento em tecnologia. Já utilizamos 
o processo eletrônico em 100% das 

Cresce o número de juízes que 
participam de comissões e grupos de 

trabalho não remunerados, porque 
sentem que têm a responsabilidade 

de contribuir com a administração que 
ajudaram a escolher

unidades e dos processos. O próximo 
passo será o investimento na inteli-
gência artificial, de modo a agilizar a 
tramitação de situações repetitivas 
e permitir que os magistrados e ser-
vidores possam se dedicar a casos 
mais complexos. Paralelamente, de-
mos início a um programa que almeja 
alcançar níveis de excelência na qua-
lidade da prestação jurisdicional, o 
QualiJus. Com a identificação de pon-
tos críticos e a capacitação específi-
ca, esperamos obter como resultado, 
não somente decisões rápidas, mas, 
também, decisões cada vez mais 
técnicas e justas. Além disso, a valo-
rização do 1º Grau é uma prioridade 
claramente exposta desde o dia da 
posse, quando, pela primeira vez no 
estado, os juízes tomaram assento 
não como convidados, mas como in-
tegrantes da sessão solene.

O que a gestão do senhor tem 
feito para fortalecer e priorizar a 1ª 
instância?

Diversas medidas de valorização 
da 1ª instância foram adotadas. Pro-
curamos aprimorar a distribuição de 
recursos humanos para a 1ª instân-
cia, com a designação de mais servi-
dores para as varas, inclusive com a 
redução de pessoal na 2ª instância e 
nos setores administrativos, tudo de 
acordo com a necessidade de cada 
unidade. Também houve investimento 
em TI, com a troca de todos os equi-
pamentos de informática da 1ª ins-
tância por modelos mais modernos. 
Além disso, viabilizamos o diálogo 
entre a área fim e a equipe de infor-
mática, colocando a gestão de TI sob 
o comando de um juiz que domina 
ambas as áreas. Houve um aumento 
da segurança institucional na 1ª ins-
tância, especialmente nas comarcas 
do interior do estado. Conseguimos 

aumentar o efetivo de policiais, ins-
talar detectores de metais em todos 
os fóruns, regulamentar a guarda de 
armas apreendidas e reforçar a se-
gurança dos magistrados. Estamos 
dando continuidade à participação da 
associação de magistrados na elabo-
ração do orçamento e, mais recen-
temente, no grupo de trabalho que 
discute a reestruturação do plano de 
cargos e salários do Tribunal.
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transformações do século 21. 
Os participantes também falaram 

sobre a reforma da Previdência. O vice-
-presidente de Aposentados da Ajuris, 
Felipe Rauen Filho, apresentou um estu-
do de sua autoria, a pedido da AMB, sobre 
o impacto da PEC 6/2019 nos proventos 
e pensões dos segurados. Por sua vez, a 
professora da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) e coordenadora da ONG  Auditoria 
Cidadã, Maria Lúcia Fatorelli, falou sobre 
os equívocos da proposta do governo. 

O evento foi encerrado com a leitura 
de 14 enunciados do documento nomea-
do de Carta São Paulo. Para Haydée Mariz, 
secretária de Pensionistas da AMB, foi um 
momento de confraternização e esclareci-
mentos. “A AMB está sempre aberta para 
nos receber e orientar. Só assim podemos 
ter voz e participar das mudanças na área 
da Previdência e outros setores”, disse.

Homenagem
Ainda na abertura, foi prestada home-

nagem a Eneida Barbosa, fundadora do 
Departamento de Pensionistas da AMB. 
Dona Eneida, como era conhecida, morreu 
aos 86 anos, em 17 de março. O grupo De-
mônios da Garoa, tradicional representan-
te do samba paulista, foi a atração musical 
do jantar de confraternização. 

sidente da Apamagis,  Fernando Bartoletti, 
o encontro “foi uma oportunidade de inte-
gração dos trabalhos realizados pela AMB 
e outras associações em defesa de prer-
rogativas da carreira e do Judiciário”.

Programação
As atividades tiveram início com o pai-

nel sobre Conciliação e Mediação, presidi-
do pela presidente do Instituto Paulista de 
Magistrados (Ipam), Hertha Rollemberg 
de Oliveira. Na ocasião, debateram o de-
sembargador aposentado Gilberto Freitas 
e o coordenador de Juizados Especiais da 
AMB, Ricardo Chimenti. Na sequência, a 
neuropsicóloga Regina Migliori falou so-
bre os desafios da inteligência ética, da 
empatia e da felicidade para enfrentar as 

O Encontro Nacional de Magistra-
dos Aposentados e Pensionistas 
da AMB reuniu, em São Paulo 

(SP), centenas de associados de vários 
estados, que debateram sobre temas 
da carreira, mostrando a força que 
exercem no Poder Judiciário brasileiro. 
O evento, que teve o apoio da Apama-
gis, aconteceu entre 14 e 16 de abril, no 
auditório do hotel Maksoud Plaza.

Conciliação e mediação, inteligência 
ética e reforma da Previdência foram os 
principais temas abordados. “Elaboramos 
uma programação científica importante 
para o momento em que vivemos. Espe-
ramos sair mais esperançosos e unidos”, 
destacou o presidente Jayme de Oliveira 
na cerimônia de abertura. Segundo o pre-

APOSENTADOS

Taluama Cabral

Encontro reúne 
centenas de associados

Em São Paulo, magistrados debateram temas de interesse, como conciliação e 
mediação, inteligência ética e reforma da Previdência
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Durante o evento, magistrados aposentados participaram da reunião extraordinária da Coordenadoria. Pela primeira 
vez, os aposentados que não integram a diretoria das associações puderam acompanhar o encontro da pasta
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Em sua sétima edição, o maior encontro da Magistratura Estadual reúne juízes, 
desembargadores e ministros em Foz do Iguaçu

Da redação

A Comissão Executiva é composta 
por Geraldo Dutra (coordenador), Ariel 
Nicolai, Átila Naves, Jussara Schittler, 
Márcio Tokars, Marcos Antônio de Sou-
za, Maria Isabel da Silva, Ney Alcântara 
e Rogério Cunha. Da Comissão Científi-
ca participam Frederico Mendes Júnior 
(coordenador), Julianne Freire, Miche-
lini Jatobá, Patrícia Cerqueira, Vanessa 
Mateus, Flávia da Costa Viana, Ângelo 
Vettorazzi e José Laurindo de Souza.

Finalização
A última reunião das Comissões Exe-

cutiva e Científica, em 6 de maio, ocor-
reu em Foz do Iguaçu e contou com a 
presença das polícias Federal, Militar e 
Rodoviária Federal. Ficaram definidos: a 
segurança dos participantes, os últimos 
detalhes da programação e a logística 
do evento. O presidente Jayme de Olivei-
ra e a vice-presidente da Apamagis, Va-
nessa Mateus, participaram via Skype.

Com o tema central “A Magistratura 
na sociedade brasileira – entre o 
real e o ideal”, o VII Encontro Na-

cional de Juízes Estaduais (Enaje) rece-
be, em Foz do Iguaçu (PR), mais de mil 
participantes. A iniciativa é promovida 
pela AMB em parceria com a Amapar de 
23 a 25 de maio.

Entre os assuntos em pauta estão 
reforma da Previdência, eleições di-
retas no Judiciário, preconceito, fake 
news, inteligência emocional, pesquisa 
“Quem somos. A Magistratura que Que-
remos” e segurança no Judiciário.

O VII Enaje contará com a presença 
dos ministros do STF Dias Toffoli (pre-
sidente), Luiz Fux (vice-presidente) e 
Alexandre de Morais; do STJ Luis Felipe 
Salomão e Joel Ilan Paciornik; e os con-
selheiros do CNJ Márcio Schiefler, Ma-
ria Tereza Uille e Daldice Santana; entre 
outras autoridades.

O objetivo do Encontro, que acon-
tece a cada três anos, é promover o 
aprimoramento do Judiciário, além 
de contribuir ao aperfeiçoamento das 
ações institucionais.

Entre o real 
e o ideal

ENAJE
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SEMINÁRIO

Ao identifi car problemas e desafi os em relação à temática, evento reúne propostas 
para o combate à desigualdade de gênero

A participação feminina
no Judiciário

Magistradas de todo o País parti-
ciparam do III Seminário Mulhe-
res no Sistema de Justiça: traje-

tórias e desafios, promovido pela AMB, 
Ajufe e Anamatra, nos dias 1º e 2 de abril, 
em Brasília (DF).

Na solenidade de abertura, a secretá-
ria de Gênero e da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar da AMB, 
Patrícia Cunha, explicou que o objetivo 
era promover o diálogo entre as carreiras 
e identificar desafios comuns. Após a ce-
rimônia, foi entregue o I Prêmio Equidade 
de Gênero no Sistema de Justiça.

A coordenadora da Justiça Federal, 
Renata Lotufo, recebeu menção honrosa 
com o curso “Encarceramento Feminino 
Visto de Perto” (leia mais na página 29). 
O “Grupo de Estudos Interinstitucionais 
sobre Igualdade de Gênero no Poder Ju-
diciário e Ministério Público no âmbito 
do Paraná”, do qual faz parte a secretá-
ria-adjunta de Relações Internacionais, 
Flávia da Costa Viana, também recebeu 
menção honrosa.

No dia 2, foi discutida a percepção 
das relações de gênero no Judiciário, e o 
resultado da pesquisa “Quem somos. A 
Magistratura que queremos” foi destaca-
do por Márcia Hollanda (AMB e Amaerj). À 
tarde, reuniram-se os grupos de trabalho 
temáticos, como o “Mulheres na Justiça 
Estadual”, coordenado por Patrícia Cunha 
e Eunice Maria Prado (subsecretária de 
Gênero - Região Nordeste) e integrado 
por Flávia da Costa Viana, Márcia Hollan-
da e Maria Isabel Rocha (Amamsul).

Marcelo Galli
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Ao final, foi aprovada a Carta Aber-
ta de Brasília, assinada por todas as 

participantes, com propostas de com-
bate à desigualdade. 
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FÓRUNS

Com palestra de Alexandre de Moraes, evento aborda assuntos como pacote 
anticrime e questões ligadas ao aprimoramento da Justiça Criminal
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O combate à corrupção este-
ve no centro dos debates do 
III Fórum de Juízes Criminais 
(Fonajuc), em São Paulo (SP). 

O evento, que contou com o apoio da 
AMB, ocorreu de 4 a 6 de abril. 

“O aprimoramento do trabalho de 
combate à corrupção e aos crimes con-
tra a vida é uma demanda urgente dos 
Poderes constituídos”, disse a presiden-
te do Fonajuc, Rogéria Epaminondas. 
Ao representar a AMB na cerimônia de 

Taluama Cabral

safios, os avanços tecnológicos e a re-
lação da Justiça com a imprensa; e nos 
grupos temáticos, pacote anticrime, 
audiência de custódia e execução penal. 

Para o coordenador da Justiça Es-
tadual da AMB, Frederico Mendes Jú-
nior, o Fonajuc tem sido um celeiro de 
ideias para se resolver os problemas 
da Justiça Criminal. Entre os demais de-
batedores da entidade, estavam Karen 
Schubert (Comunicação Institucional) e 
Edison Brandão (Segurança). 

Magistrados da área da Infância e 
Juventude participaram do XXIV Fórum 
da Justiça Juvenil (Fonajuv) e do VI Fó-

III Fonajuc discute combate à corrupção 

Compromisso com a infância e juventude

abertura, a vice-presidente Institucio-
nal da entidade e presidente da Amaerj, 
Renata Gil, defendeu um melhor siste-
ma de segurança para os magistrados. 

Na ocasião, o ministro do STF Ale-
xandre de Moraes considerou que a 
Justiça Criminal deve ser prioridade e 
sustentou, ainda, que as audiências de 
custódia de crimes de menor gravidade 
proponham penas alternativas para re-
duzir o fluxo processual.

Também foram discutidos os de-

AMB, Julianne Marques, e integrantes 
da diretoria participaram do encontro, 
apoiado pela entidade.

Reincidência juvenil; unificação de 
medidas de meio aberto; e medida so-
cioeducativa privativa de liberdade à 
pessoa transgênera foram os temas 
discutidos pelo Fonajuv. Já o Fonajup, 
abordou a campanha “Crianças e ado-
lescentes em situação de acolhimento e 
a mudança de paradigma na Justiça gaú-
cha”. Também ganhou destaque a “Roda 
de Boas Práticas - Círculo de Construção 
de Paz”. Os fóruns foram organizados 
pelo TJTO, por meio da Esmat.

rum da Justiça Protetiva (Fonajup), nos 
dias 28 e 29 de abril, em Palmas (TO). A 
vice-presidente de Direitos Humanos da 
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Hotsite mostra os resultados do estudo realizado pela AMB com o objetivo de 
conhecer as características dos atuais integrantes da carreira
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A pesquisa “Quem Somos. 
A Magistratura que que-
remos”, lançada em fe-

vereiro pela AMB, já pode ser 
acessada pela internet. 

Com o objetivo de divulgar 
com precisão as informações 
colhidas, a entidade lançou, no 
dia 26 de abril, um hotsite com 
documentos, notícias e vídeos. 
Tudo em um leiaute moderno e 
de fácil navegação. 

O estudo foi desenvolvido 
com o objetivo de conhecer e 
atualizar o perfil dos magistra-
dos brasileiros, tendo em vista 
que o último levantamento foi 
realizado há 20 anos. Para isso, 
cerca de quatro mil participan-
tes ativos e aposentados, entre 
juízes, desembargadores e mi-
nistros dos tribunais superio-
res e do STF, responderam aos 
questionamentos. 

Os sociólogos Luiz Werneck 
Vianna, Maria Alice Rezende de 
Carvalho e Marcelo Baumann 
Burgos, da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio (PUC-Rio) 
foram os pesquisadores convi-
dados pela AMB para desenvol-
ver o trabalho (os mesmos da 
sondagem anterior). A coorde-
nação ficou a cargo do ministro 
do STJ, Luis Felipe Salomão.

Acesse a pesquisa em www.
amb.com.br/pesquisa/2019. 

Maria Rita Guedes

Maria Rita Guedes

Dentre as constatações da pes-
quisa “Quem somos. A Magistratura 
que queremos”, está o crescimento do 
espiritismo como a religião que mais 
cresceu entre os magistrados nos 
últimos 20 anos. A religião aparece 
como a segunda mais praticada entre 
os participantes do estudo em todas 
as instâncias da jurisdição, ficando 
atrás, apenas, do catolicismo.

O perfi l da Magistratura on-line

Espiritismo cresce entre os associados
tribunais, a religião sequer era citada.

Para o secretário-adjunto de Cultu-
ra da AMB e presidente da Associação 
Brasileira dos Magistrados Espíritas 
(Abrame), Kéops Amaral, os resultados 
foram encarados com satisfação. “Os 
números demonstram que houve cres-
cimento significativo, embora não haja, 
no espiritismo, a preocupação com o 
proselitismo”, revelou.

De acordo com os resultados ob-
tidos, o espiritismo representa 13,9% 
entre juízes de 1ª instância; 12,1% na 2ª 
instância; 16,19% entre aposentados; e 
7,1% entre ministros de tribunais supe-
riores. Na primeira sondagem, em 1996, 
os magistrados espíritas representa-
vam 11,2% na 1ª instância; 4,6% entre 
juízes de 2ª instância; e 7% entre os 
aposentados. Já entre os ministros dos 

PESQUISA
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Projeto que recebeu menção honrosa no 1º Prêmio de Equidade de Gênero ajuda 
magistrados a terem uma melhor percepção sobre os presídios femininos 
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Duas magistradas decidiram com-
partilhar com seus colegas as 
peculiaridades que envolvem a 

detenção de mulheres, a fim de debater 
melhorias para o tema. O objetivo foi 
alcançado ao final do ano passado com 
o curso semipresencial “Encarcera-
mento Feminino visto de perto: gênero, 
maternidade e prisões de estrangeiras”. 

Organizada por Renata Lotufo, coor-
denadora da Justiça Federal da AMB, e 
Natália Luchini, juíza federal do TRF-3, a 
atividade recebeu reconhecimento com 
uma menção honrosa no 1º Prêmio de 
Equidade de Gênero, uma iniciativa con-
junta da AMB, Anamatra e Ajufe. 

O treinamento contou com a parti-
cipação de magistrados e servidores da 
área criminal, que, durante duas semanas, 
realizaram atividades voltadas aos dile-
mas enfrentados pelas mulheres encar-
ceradas, como a maternidade e a questão 
das estrangeiras e das transexuais.

“Nossa proposta foi fazer com que 
eles conhecessem, literalmente, o que  
o título do curso propõe: ver e sentir o 
que é encarceramento de perto. Acredi-
to que contribuímos para transformar 
a visão de um grupo de pessoas que 
irá buscar melhorias para um tema tão 
sensível”, afirmou Renata Lotufo. Ela 
complementou que além das aulas te-
óricas, o curso contou com palestras de 
estudiosos e profissionais do Direito, e 
com o relato de egressas estrangeiras. 

Maria Rita Guedes

Mulheres encarceradas
BOAS PRÁTICAS

Realidade
Os alunos tiveram, ainda, a oportuni-

dade de participar da dinâmica “realidade 
visceral”, uma proposta da Rede Justiça 
Criminal que possibilita aos magistrados 
a percepção virtual de uma cela superlo-
tada. Além disso, visitaram dois dos prin-
cipais presídios femininos de São Paulo, 
as penitenciárias da capital e do Butantã. 

Na avaliação de Natália Luchini, a 
meta foi cumprida. “Fizemos com que 
juízes e servidores da Justiça entras-
sem efetivamente no cárcere, uma 

prática pouco comum mesmo para ma-
gistrados de varas criminais. Portanto, 
trazemos para dentro de seus exercí-
cios profissionais a realidade da exe-
cução da pena e o impacto da prisão na 
vida de mulheres.”

A expectativa das organizadoras é 
reproduzir o curso para a próxima tur-
ma da Escola de Magistrados da Justiça 
Federal da 3ª Região, ainda neste ano. 
Além disso, pretendem lançar uma co-
letânea de artigos sobre o tema. 

Alunos participam da dinâmica “realidade visceral”, 
que apresenta a percepção virtual de uma cela superlotada

Primeira turma de magistrados e servidores do curso realizado na Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região
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Presidência interina I

Jerson Gubert, vice-presidente de Assun-
tos Legislativos, ocupou o cargo de pre-
sidente interino da AMB de 3 a 9 de abril, 
período em que o presidente Jayme de Oli-
veira participava de reuniões no exterior. 
Ao assumir, Jerson Gubert recebeu o vice-
-presidente de Planejamento Estratégico, 
Previdência e Assuntos Jurídicos, Nelson 
Missias - também presidente do TJMG, e 
o ex-presidente da AMB Nelson Calandra. 
No dia seguinte, esteve com Geraldo Dutra 
de Andrade Neto, secretário de Relações 
Internacionais e presidente da Amapar, e 
o presidente da Amages, Daniel Peçanha, 
na sede da entidade. Eles trataram de te-
mas de interesse da Magistratura. Em seu 
último dia à frente da AMB, o magistrado 
reuniu-se com a Comissão de Estudo do 
Anteprojeto do novo Estatuto da Magis-
tratura. O encontro teve como objetivo 
dar andamento à análise das propostas de 
melhorias ao texto. 
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Presidência interina II

Visita ao TJAM
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A vice-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel da Silva, assumiu 
interinamente a presidência da entidade nos dias 28 e 29 de março. A 
magistrada substituiu o presidente da Associação, Jayme de Oliveira, que 
cumpriu agenda institucional em Santiago, no Chile. 

A vice-presidente Institucional da AMB e presi-
dente da Amaerj, Renata Gil, acompanhada do 
presidente da Amazon, Cássio Borges, visitou 
o desembargador Yedo Simões, presidente do 
TJAM e integrante da comissão especial do Con-
selho dos Tribunais de Justiça, que trata da Re-
forma da Previdência (PEC 6/2019), no dia 18 de 
março. No encontro, em Manaus, eles conversa-
ram sobre o projeto, as estratégias de atuação 
da AMB e de um trabalho conjunto em defesa da 
Magistratura.  No mesmo dia, Renata Gil foi uma 
das palestrantes do evento “Mulheres no Poder: 
a educação como ponto de partida”, promovido 
pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE-AM. O 
objetivo do evento foi conscientizar a mulher 
acerca do poder transformador da educação na 
conquista da igualdade. 
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Encontro de presidentes dos TREs

O vice-presidente de Assuntos Legislativos da AMB, Jerson Gubert, re-
presentou a entidade, no dia 25 de março, no encontro de presidentes 
de associações de magistrados da Região Sul, que aconteceu na sede 
administrativa da Ajuris, em Porto Alegre (RS). Na ocasião, a Ajuris 
apresentou documento com os pontos a serem discutidos na questão 
constitucional da reforma da Previdência. Jerson Gubert registrou o 
bom trabalho desenvolvido pela Ajuris, com destaque ao estudo da 
reforma da Previdência. Estavam presentes, também, o coordenador 
da Justiça Estadual da AMB, Frederico Mendes Júnior; o secretário de 
Relações Internacionais da AMB e presidente da Amapar, Geraldo Du-
tra de Andrade Neto, e as presidentes Jussara Schitler  (AMC) e Vera 
Deboni (Ajuris), além de integrantes do Conselho Executivo da Ajuris. As

co
m

/A
ju

ris

Magistrados da Região Sul 

Reuniões da Ação da Enccla 
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O vice-presidente de Prerrogativas da AMB, José Arimatéa Neves, 
representou a entidade no 75º Encontro do Colégio de Presidentes 
dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), realizado de 28 a 30 de 
março no município de Poconé (MT). Na ocasião, o desembargador 
Carlos Eduardo Cauduro Padin, presidente TRE-SP, foi eleito pre-
sidente do colegiado e vai suceder o desembargador Márcio Vidal 
(TRE-MT). O Coptrel formalizou, também, por meio de carta aprova-
da ao final do encontro, o compromisso de assegurar prontamente 
o cumprimento da recente decisão do STF sobre a competência da 
Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que tenham 
conexão com crimes eleitorais (julgamento do Inquérito 4435). 

A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Ju-
lianne Marques, representou a entidade na 1ª reunião 
da Ação 5/2019 da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), na sede 
do Departamento de Recuperação de Ativos e Coope-
ração Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da 
Justiça, no dia 10 de abril, em Brasília (DF). No dia 30 
de abril, houve outra reunião entre as entidades que 
compõem a Enccla, em Brasília, para tratar da Ação 
4/2019, que busca restringir saques em espécie, paga-
mentos em cheque e transferências a partir de contas 
destinatárias de recursos públicos. O presidente inte-
rino da AMB e vice-presidente de Prerrogativas da en-
tidade, José Arimatéa Neves, participou dos debates. 

Encontro Regional da Apamagis 
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O presidente Jayme de Oliveira participou do Encontro Regional da Apamagis, 
realizado no dia 30 de março, na sede social da entidade, em São Paulo (SP). O 
evento reuniu magistrados de diversos foros e comarcas do estado de São Pau-
lo, a fim de discutir as diretrizes da associação paulista no âmbito legislativo, 
associativo e administrativo, nas esferas estadual e federal. Durante a reunião 
de trabalho, Jayme de Oliveira, ao lado da diretoria executiva da Apamagis, 
destacou o trabalho de articulação das entidades nas casas legislativas, em 
especial ao que se refere à PEC 6/2019, que trata da reforma da Previdência. 
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Seminário internacional 

Sorteio de bolsas para o Consinter

O vice-presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas da AMB, 
Maurício Drummond, representou a entidade no dia 25 de abril, 
na abertura do “Seminário internacional sobre grandes acidentes 
do trabalho: efetividade da prevenção”, em Belo Horizonte (MG). O 
evento foi promovido pelo TST, CSJT e TRT-MG, com o objetivo de 
discutir medidas de prevenção, o marco regulatório atual e como 
o tema é tratado em outros países. Os ministros Dias Toffoli, pre-
sidente do STF e do CNJ, e Brito Pereira, presidente do TST, entre 
outras autoridades, participaram do evento. 

Visita de integrantes do Fonajuf

Justiça Militar celebra 211 anos
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A juíza Agamenilde Dantas, da 5ª Vara de Família de João Pessoa, pre-
sidente do Foro Nacional dos Juízes de Família (Fonajuf), e o vice-presi-
dente do Fonajuf, Luiz Guilherme da Costa Junior estiveram, no dia 2 de 
abril, na sede da AMB, em Brasília, e foram recebidos pelo presidente, 
Jayme de Oliveira. O objetivo da visita foi solicitar apoio institucional da 
entidade. “Foi um encontro importante em busca de apoio da AMB para 
o fortalecimento da atividade jurisdicional daqueles que julgam no âm-
bito das áreas de família”, contou a presidente. 

A Justiça mais antiga do Brasil comemorou 211 anos no dia 1ª de abril. Para celebrar a data, o STM homenageou autoridades dos pode-
res Judiciário, Executivo e Legislativo, no dia 28 de março, com a Ordem do Mérito Judiciário Militar (OMJM), honraria criada pelo STM. 
Estiveram presentes os integrantes 
da Coordenadoria da Justiça Militar 
da AMB, Paulo Adib Casseb e Frede-
rico Magno, coordenador e coorde-
nador-adjunto, respectivamente; o 
subcoordenador da Justiça Militar 
da Região Sudeste, Rúbio Coelho; a 
secretaria de Comunicação Institu-
cional, Karen Schubert; o assessor 
da presidência, Edmundo Franca; e a 
juíza auditora da Justiça Militar, Safi-
ra Maria de Figueredo (Amajme).

A vice-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel da Silva, sorteou, no 
dia 27 de abril, 10 bolsas para o VI Simpósio Internacional de Direito Consis-
ter e/ou Submissão de Artigos, que será realizado em outubro, na Universi-
tat de Barcelona, com transmissão ao vivo pelo Instagram da Associação. 
A decisão do Corpo de Pareceristas/Conselho Editorial do Consinter sobre 
aprovação ou não dos artigos apresentados será comunicada diretamente 
ao autor por e-mail. A AMB arcará com as inscrições, porém, as despesas 
com transporte aéreo, hospedagem e alimentação serão de responsabilida-
de do magistrado, de seu tribunal ou associação. 
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Reunião com Moro

Palestra de Augusto Cury 
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O presidente Jayme de Oliveira, acompanhado do deputado federal, 
Fausto Pinato (PP-SP), foi recebido pelo ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, no dia 17 de abril, em Brasília (DF). A au-
diência foi uma oportunidade para se tratar de assuntos de interesse 
da Magistratura que estão em andamento no Congresso Nacional. O 
último encontro com Moro havia sido em fevereiro, quando o presi-
dente da AMB o apresentou a pesquisa “Quem somos. A Magistratu-
ra que queremos”.

O presidente interino da AMB e vice-presidente de Prerrogativas da en-
tidade, José Arimatéa Neves, assistiu à palestra proferida pelo médico 
psiquiatra Augusto Cury para servidores do STF, no dia 29 de abril, na 
sede da Corte, em Brasília. A atividade faz parte do plano de capacitação 
do tribunal. Cury falou sobre o “Código da inteligência: a excelência emo-
cional e profissional”. Na abertura do evento, o ministro Dias Toffoli, pre-
sidente do STF, destacou o trabalho que o psicanalista vem realizando 
em parceria com a AMB no sentido de trabalhar a saúde emocional dos 
magistrados. Desde 2018, a AMB desenvolve uma série de atividades, 
em parceria com o Instituto Augusto Cury, a exemplo do curso promovi-
do com apoio do CNJ, em novembro passado, em Ribeirão Preto (SP). Na 
ocasião, foram treinados mais de 100 magistrados para aplicar, nos res-
pectivos fóruns, o projeto “Você é insubstituível – uma vacina emocional 
contra o suicídio e transtornos emocionais”.
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Apamagis vence campeonato
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A equipe da Apamagis ganhou da Ajuris na final da 26ª edição do 
Campeonato Brasileiro de Futebol (categoria Máster), promovi-
do pela AMB, em parceria com a Amapar, no dia 28 de abril, em 
Curitiba (PR). O jogo terminou empatado (1X1) e foi decidido nas 
cobranças de pênaltis, com 3x1. Além das quatros equipes, dis-
putaram a competição, que teve início no dia 25, as associações 
do Paraná, Pernambuco, Distrito Federal, Amazonas, Paraíba, 

Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Bahia 
e Pará. Na noite anterior, foram sorteadas as chaves para distri-
buição das equipes em quatro grupos. No sorteio, Geraldo Dutra 
de Andrade Neto, presidente da Amapar e secretário de Relações 
Internacionais da AMB, recepcionou os atletas e falou da impor-
tância de se reunir magistrados de todas as regiões do País em 
um evento esportivo.
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POSSES E HOMENAGEM

Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
2019 - 2021
O coordenador da Justiça Militar da AMB, Paulo Adib Casseb, representou a 
entidade em sessão solene de posse da nova diretoria do STM, no dia 19 de 
março. O ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos assumiu a presidência 
da Corte e o ministro José Barroso Filho, a vice-presidência. A solenidade, re-
alizada em Brasília (DF), reuniu autoridades como o presidente da República 
em exercício, Hamilton Mourão; o ministro do STJ, João Otávio de Noronha; e a 
procuradora-geral da República, Raquel Dodge. 

Edmilson Jatahy Fonseca Júnior
2019 - 2021
O vice-presidente cultural e ambiental da AMB, Paulo Sérgio Barbosa, repre-
sentou a entidade na cerimônia de posse de Edmilson Jatahy Fonseca Júnior à 
frente do TRE-BA, no dia 28 de março. O novo presidente afirmou que pretende 
melhorar as condições de trabalho da Justiça Eleitoral na capital e no interior 
do estado, além de desenvolver ações que valorizem o servidor. Para Paulo 
Sérgio Barbosa, a presença da AMB no evento demonstra o fortalecimento do 
associativismo como instrumento importante para a democracia.

Vladimir Carvalho
2019 - 2021
Wilka Pinto Vilela, integrante da Secretaria de Prerrogativas da AMB, repre-
sentou o presidente Jayme de Oliveira na solenidade de posse da nova mesa 
diretora do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife (PE), no dia 3 de 
abril. Vladimir Carvalho, Rubens Canuto e Carlos Rebêlo foram oficialmente 
empossados como presidente, vice-presidente e corregedor-regional, respec-
tivamente. Vladimir Carvalho declarou que pretende dar continuidade à admi-
nistração dos desembargadores que o antecederam. 

Mérito da Magistratura
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Tribunais recebem 
novos presidentes 

STM

TRE-BA

TRF-5

O presidente Jayme de Oliveira recebeu do TJBA, em 14 de março, a Medalha de 
Mérito da Magistratura. A solenidade de entrega fez parte das comemorações 
dos 410 anos da instituição baiana. Honrado com o reconhecimento, ele consi-
derou que essa foi, também, uma homenagem a toda a Magistratura brasileira, 
em todos os seus ramos. A presidente da Amab e diretora de Política Institucio-
nal de Apoio a Magistrados com Filhos com Necessidades Especiais da AMB, 
Elbia Araújo, também recebeu a honraria que, para ela, contempla o trabalho 
realizado pelo Judiciário da Bahia.
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FILIADAS

ACM

Amepe

AMPB

O mês de março, quando tradicionalmente se comemora o Dia Inter-
nacional da Mulher (dia 8), teve como destaques no Judiciário cearen-
se ações que vão ao encontro da luta pela igualdade de gênero. A mais 
recente foi tomada no dia 28, pelo juiz titular da 10ª Vara da Fazenda 
Pública de Fortaleza, Francisco Eduardo Scorsafava. Ele garantiu a uma 
candidata ao quadro de oficiais da PM do Ceará a possibilidade de con-
correr com as mesmas condições dos postulantes do sexo masculino. 
No dia 15, Cléber Cruz, juiz titular da 16ª Vara de Família, promoveu uma 
audiência de conciliação via WhatsApp, que resultou em acordo sobre 
pensão alimentícia a ser paga por uma mãe, que mora em São Paulo, à 
filha e ao pai da criança, residentes em Fortaleza. De acordo com o pre-
sidente da ACM, Ricardo Alexandre Costa, o magistrado deve sempre levar em consideração a igualdade de gênero quando 
aprecia uma causa. Desta forma, estará cumprindo o princípio da isonomia, previsto pela Constituição, que diz que todos 
são iguais perante a lei. 

O primeiro passo para a equipara-
ção da distribuição da força de trabalho 
e dos recursos financeiros entre os 1º e 
2º graus no âmbito do TJPE foi dado no 
dia 13 março, com o acordo firmado em 
audiência conciliatória no CNJ, em Brasí-
lia (DF), para discussão da implementa-
ção da Resolução 219/2016 no Judiciário 
pernambucano. Entre os pontos acorda-
dos estão a nomeação de 120 servidores 
aprovados no último concurso em unida-
des do 1º grau; a migração de 30 servido-
res do 2º para o 1º grau e, ainda, a criação 
de 216 cargos comissionados para as va-
ras do interior que só possuam um único 
assessor. O objetivo é buscar o equilíbrio no número de funções de confiança entre as instâncias, como determina o art. 
12 da Resolução. Ao requererem a audiência conciliatória, mesmo com pedidos de providência distintos, a Amepe e o Sin-
dicato dos Servidores de Justiça têm o mesmo propósito: a melhoria da prestação jurisdicional e as condições de trabalho 
da Magistratura e dos servidores, notadamente no 1º grau. 

Em prol da igualdade de gênero

Acordo em audiência conciliatória no CNJ 

Juíza usa da tecnologia em audiências
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*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações fi liadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.

Higyna Josita Simoes de Almeida, juíza titular do 1º Juizado Auxiliar Cri-
minal da 1ª Circunscrição da comarca de João Pessoa (PB), e que atende às 
comarcas de Pilar e de Pedras de Fogo, realizava, no dia 30 de abril, uma audi-
ência criminal em Pedras de Fogo, mas, para que o jurisdicionado de sua outra 
unidade não fosse prejudicado, realizou várias audiências por meio de video-
conferência. “Precisamos promover a Justiça. É o nosso papel. Com o apoio do 
pessoal da TI [Diretoria de Tecnologia de Informação (Ditec), do TJPB], utilizei 
o sistema de videoconferência do CNJ [Resolução do CNJ nº 105/2010 e Re-
solução do TJPB nº 31, de 21 de março de 2012], que permite esse tipo de ati-
vidade”, explicou a magistrada. Para ela, “o uso da tecnologia pelo Judiciário, 
além de acelerar a entrega da prestação jurisdicional, é um caminho para a 
economia dos cofres públicos”.
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Agora, os associados da AMB podem contar com o cartão de crédito Itaucard Platinum, 
vinculado à companhia aérea e que traz benefícios especiais

Matheus Godois* e Taluama Cabral

Parceria com a Azul  
é ampliada 

Novos acordos e mais vantagens

A parceria firmada entre a AMB 
e a Azul Linhas aéreas, que já 
oferecia condições diferencia-

das para os magistrados na compra de 
passagens para o VII Encontro Nacio-
nal de Juízes Estaduais (Enaje), amplia 
os benefícios com a novidade do cartão 
de crédito Tudo Azul Itaucard Platinum. 
O produto traz vantagens especiais, 
como isenção de anuidade, desconto 
de 10% na compra de passagens aé-

A partir de agora, os associados 
podem contar com ainda mais vanta-
gens trazidas pelas novas parcerias 
firmadas pela AMB, com a Suzuki e 
a Mitsubishi, além da rede hotelei-
ra Comfort Hotel e Othon Suítes. Na 
Mitsubishi, os descontos variam de 
R$ 6,9 mil a R$ 12,8 mil para os mode-

CONVÊNIOS

reas Azul, acesso à área VIP, check-in e 
embarque prioritários e, ainda, a possi-
bilidade de acumular até 44 mil pontos 
bônus por ano no programa fidelida-
de da companhia aérea. As novidades 
dependem do gasto mensal do cartão 
(mínimo de R$ 4 mil) e os interessados 
podem solicitar o cartão na área res-
trita do site da AMB, em “Convênios”. 
O link exclusivo permite que cada um 
preencha sua própria proposta.

los L200 Triton, ASX, Pajero, Outlan-
der e Eclipse Cross. Na Suzuki, o aba-
timento é de R$ 5,6 mil reais para os 
modelos S-Cross e Vitara. Ao todo, 
a AMB conta com 135 convênios nas 
áreas de saúde, bem-estar, viagens, 
turismo, gastronomia, veículos, alu-
guel de carros, cursos e serviço de 

conveniências. Entre as empresas 
que oferecem parcerias, estão a 
Dell, Volvo, Philco, Ponto Frio, Casas 
Bahia, Extra, Fisk, CNA, Centauro, 
Fogo de Chão e CVC. Para conferir a 
lista completa, acesse à área restrita 
do site da AMB, em “Convênios”, na 
plataforma Dynamus Clube.

EM DEFESA DO
APRIMORAMENTO DA JUSTIÇA

E DO FORTALECIMENTO
DA MAGISTRATURA

1º Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados - 23 de maio - Foz do Iguaçu (PR)

Sessão  Solene no  Congresso Nacional - data a definir

Sessão Especial no auditório do STJ  - 11 de setembro – Brasília (DF)

Jogos Comemorativos:  12 a 14 de setembro  - Brasília (DF)

*Estagiário supervisionado pela Coordenadoria de Comunicação



37AMB Informa

INTERNACIONAL

Implementado durante a ditadura de Augusto Pinochet, sistema de capitalização 
chileno entrega aposentadorias abaixo do salário mínimo 

Quase 40 anos depois de imple-
mentada, a Previdência chilena, 
que inspira o presidente da Re-

pública, Jair Bolsonaro, a propor um 
sistema semelhante no Brasil, enfrenta 
uma profunda crise. Essa foi a consta-
tação do presidente Jayme de Oliveira 
em visita ao Chile, em março.

Junto ao secretário-adjunto de Re-
lações Internacionais da AMB, o pre-
sidente da Flam, Walter Barone, e o 
presidente da Associação Paulista do 
Ministério Público (APMP), Paulo Pen-
teado, ele se reuniu com membros da 
Associação Nacional de Magistrados 
do Chile (ANM) e economistas phD’s 
das universidades de Cambridge (Ingla-
terra) e Berkeley (Estados Unidos) para 
conhecer a Previdência do país andino. 

“O que foi vendido não se concreti-
zou e, hoje, as pessoas recebem cerca 
de 30% do prometido. Quase 80% dos 
beneficiários ganham menos que o 
salário mínimo, e 44% estão abaixo 
da linha de pobreza”, disse o presi-

Renata Brandão e Taluama Cabral 

Taluama Cabral

AMB conhece a 
Previdência chilena

dente da AMB. Para ele, isso mostra 
que a PEC 6/2019 precisa ser deba-
tida. Jayme de Oliveira também con-
versou com o presidente da Corte Su-

Independência Judicial e o futuro da democracia

prema de Justiça, Haroldo Brito. Ainda 
no Chile, a AMB renovou convênio de 
cooperação com a ANM em atividades 
acadêmicas e de intercâmbio.

A independência Judicial esteve em debate no 
Encontro das Associações de Juízes do Brasil e de 
Portugal, entre 5 e 8 de abril, no país lusitano. 

Na ocasião, o presidente Jayme de Oliveira pontuou 
que “a preocupação, não apenas em Portugal, mas em 
toda a Europa, é com a independência da Magistratura”.

As violações dessa independência e os riscos à 
democracia também foram discutidos na 68ª As-
sembleia Anual da Flam e na reunião do Grupo Ibe-
ro-Americano da União Internacional de Magistra-
dos (UIM), em Rosário, Argentina, de 28 a 30 de abril. 
Associações de 17 países participaram. 

“Nosso objetivo é garantir um Judiciário, de fato, 
independente nos países membros da Flam”, disse o 
presidente da Federação, Walter Barone. Na ocasião, 
Jayme de Oliveira apresentou dados da pesquisa da 
AMB “Quem Somos. A Magistratura que Queremos”. 
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Magistrados brasileiros em encontro com o presidente 
da Corte Suprema de Justiça do Chile, Haroldo Brito

Na Argentina, Walter Barone discursa durante a 
68ª Assembleia Anual da Flam



38 AMB Informa

AMB NA MÍDIA

As águas não são impetuosas  

Autor: Régis de Oliveira
Editora: Novo Século 

A obra promove um mer-
gulho na solidão e na 
condição humana, repleto 
de alegorias, metáforas e 
significados sub-reptí-
cios, construindo um ce-

nário onírico em que a realidade e o 
sonho podem se confundir, sem dei-
xar de lado o tema central: a desigual-
dade e o preconceito escancarados 
na sociedade. O magistrado é profes-
sor titular aposentado da USP, foi juiz 
de carreira e desembargador do TJSP, 
e autor de livros de Filosofia, Ciência 
Política e Direito.

Direito Eleitoral Comparado 
Coordenadores: Jorge 
Miranda, Daniel Castro 
Gomes da Costa, Leonardo 
Campos Soares da 
Fonseca, Tarcísio Vieira de 
Carvalho Neto
Editora: Fórum  

O livro oferece à comunidade jurídi-
ca estudos contemporâneos de Di-
reito Material e Processual Eleitoral, 
com enfoque nas últimas atualiza-
ções legislativas e doutrinárias. Tra-
ta-se de um espaço fecundo para o 
estudo do Direito Eleitoral e Político, 
a fim de fomentar reflexões acerca 
da estabilização das relações polí-
ticas e eleitorais. A diretora-adjunta 
da Justiça Eleitoral da ENM/AMB, 
Patrícia Cerqueira, é autora de um 
dos artigos da publicação.

Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais

Autores: Alexandre Chini, 
Alexandre Flexa, Ana Paula 
Couto, Felippe Borring 
Rocha e Marco Couto 
Editora: Juspodivm

A obra tem por intenção 
contribuir aos diversos 

operadores do Direito na aplicação 
da Lei 9.099/1995, indicando, de 
maneira clara e precisa, a base his-
tórica e doutrinária de cada artigo, 
além da exposição das questões 
controvertidas que os envolvem. Os 
comentários apresentados pelos ju-
ristas que escreveram o livro, e que 
atuam diretamente na aplicação de 
tal norma, muito auxiliarão os ato-
res do processo na busca de solu-
ções para casos correlatos.

O livro oferece à comunidade jurídi-

LIVROS

A competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes 
comuns conexos a delitos eleitorais esteve entre os temas 

veiculados nos meses março e abril

AMB é destaque na 
imprensa nacional

A insegurança e os ris-
cos que os magistra-
dos enfrentam no dia 

a dia da profissão inspira-
ram reportagem do progra-
ma “GloboNews Especial – 
Justiça sob ameaça”, exibido 
em 6 de março. A produção 
acompanhou a rotina de 
juízes que vivem esse pro-
blema e ouviu o presidente 
Jayme de Oliveira. “A atividade jurisdicional é uma atividade que incomoda 
muita gente”, alertou.

Em março e abril, a AMB foi citada em 237 notícias, tendo um alcance de 
mais de 60 milhões de leitores em veículos on-line e off-line. A competência 
da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos a delitos eleitorais 
esteve entre os temas mais tratados. As duas notas públicas da entidade 
referentes ao assunto geraram intensa repercussão em jornais, revistas e 
sites especializados de todo o País. 

Ao menos 15 veículos de abrangência nacional, como Folha de S. Paulo, 
O Globo, Valor Econômico e O Estado de S. Paulo, repercutiram a manifesta-
ção do presidente da AMB em defesa da “imparcialidade e independência” 
da Justiça Eleitoral, após críticas públicas em redes sociais. Na nota, Jayme 
de Oliveira declarou que “o combate à corrupção é compromisso de todos 
os juízes”, e afirmou ser “inadmissível que se levante parcialidade ou dúvida 
de qualquer ramo do Poder Judiciário”. 

A AMB também foi destaque no Jornal O Dia, do Piauí, que dedicou uma 
página inteira à entrevista exclusiva com o presidente. No título, uma frase 
enfática de Jayme de Oliveira durante a conversa: “Judiciário não julga de 
acordo com clamores populares”.
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Taluama Cabral

O Judiciário não julga 
de acordo com os 
clamores populares
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Colóquio França-Brasil

Direito comparado na prática: Brasil X EUA
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O diretor-presidente da ENM/AMB, Sérgio Ricardo de Sou-
za, recebeu, em 8 de abril, os professores Alexandre Veronese, 
da UnB, e Jean-Baptiste Perrier e Nicolas Catelan, da Université 
Aix-Marseille, da França. 

O primeiro é um dos coordenadores do 3º Colóquio França-
-Brasil de Direito e Internet: Blockchain, realizado de 9 a 11 de abril, 
na Faculdade de Direito da UnB. Já os professores franceses, espe-
cialistas em Direito Penal, são estudiosos da temática sob o ponto 
de vista criminal e participaram do Colóquio como palestrantes.

Sérgio Ricardo realçou a importância da visita para divulga-
ção da ENM no contexto internacional e para viabilizar futuras 
parcerias com as universidades.

Sorteio de 50 ajudas de custo para curso na Itália
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Seleção para bolsa de mestrado em Portugal
Os integrantes da diretoria da ENM/AMB Ângelo Vettorazzi, Michelini Jatobá e Patrícia 

Cerqueira sortearam, em 26 de março, ao vivo pelo Instagram da entidade, uma bolsa para 
mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa.

Dos 37 inscritos, 24 participaram da seleção e três obtiveram a nota máxima.  O juiz 
Leonardo Leite, do TJRO, foi contemplado. A primeira suplência ficou para o juiz Osvaldo So-
ares, do TJPR, e a segunda, para Jandercleison Pinheiro, do TJCE.

O curso será dividido em dois módulos: de 1º a 20 de julho  e em fevereiro de 
2020. O associado selecionado ganhará a bolsa de estudos que inclui a matrícula e 
mensalidade do mestrado.

O diretor-presidente da ENM, Sérgio Ricardo de Souza, e a vice-
-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel da Silva, sortearam, 
em 24 de abril, 50 ajudas de custo para o curso “A eficácia do proces-
so civil como instrumento de concretização do Direito e de pacifica-
ção social”, com transmissão ao vivo pelo Instagram da entidade. A 
capacitação será realizada de 24 a 29 de junho, na Universidade de 
Sapienza, em Roma, na Itália. 

Os 50 sorteados, entre os 104 participantes, foram comunicados por 
e-mail e telefone. Se não houve confirmação, a ajuda de custo no valor 
de R$ 2 mil, para auxiliar nas despesas dos magistrados, foi concedida 
ao suplente conforme ordem de sorteio. 

A ENM/AMB e a California Western School of Law promove-
ram curso sobre Procedimentos no Direito Comparado – Brasil e 
EUA, de 17 a 19 de abril, em San Diego, na Califórnia. A programação 
contou com participação de renomados juristas, tendo na abertura 
a palestra do ministro do STJ e do CJF, Paulo de Tarso Sanseverino. 

Combate à violência doméstica, recuperação de empresas 
e juizados especiais foram temas abordados. Houve, ainda, de-
bate sobre as limitações impostas aos magistrados america-
nos em relação às manifestações pelas redes sociais relativas 
às questões submetidas à apreciação do Poder Judiciário, sen-
do constatado que as regras vigentes no sistema americano 
são similares as da Loman. 
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A   ENM/AMB, em parceria com Ama-
par, TJPR e a Escola da Magistratu-
ra do Paraná (Emap) promoveu, de 

10 a 12 de abril, em Curitiba (PR), o curso 
“Justiça Restaurativa: teoria e prática”. O 
objetivo foi capacitar os juízes a aplicarem 
políticas que visem à transformação da 
estrutura do convívio social, por meio de 
técnicas dialógicas de resolução de con-
fl itos e fortalecimento de vínculos comu-
nitários a partir da Justiça Restaurativa.

O secretário de Justiça Restaurativa 
da entidade e coordenador da capacita-
ção, Marcelo Salmaso, disse que a ação 
reforçou uma atuação para além da reso-
lução de confl itos, para a construção de 
uma sociedade justa, humana e coopera-
tiva. “A AMB atua para difundir a Justiça 
Restaurativa e dar respaldo aos juízes.”

Capacitação sobre o tema com aulas teóricas e práticas reuniu, por três 
dias, juízes de vários estados na capital paranaense 

Justiça Restaurativa
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Disseminar o debate e as informações sobre os desafi os jurídi-
cos relativos ao uso da internet na sociedade foi o objetivo do curso 
“Liberdade de Expressão, Privacidade de Dados Pessoais na Intranet 
e o Ambiente Legal e Regulatório Brasileiro”, realizado em 28 e 29 
de março, em Fortaleza (CE). A capacitação foi viabilizada pela ENM/
AMB, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado 
do Ceará (Esmec), o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIbr) e o 
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NICbr).

A partir de temas como demandas por regulação e análise 
de decisões judiciais, os magistrados buscaram compreender as 
tensões que o processo de inovação tecnológica cria na socieda-
de e quais são as formas como o sistema jurídico as responde. 
Os associados aprimoraram seus conhecimentos em questões 
como regulação da criptografi a, marco civil da internet, blo-
queios de aplicativos, privacidade e proteção de dados na rede, 
entre outros, por meio de aulas expositivas e de atividades dinâ-
micas de estudo de casos concretos. 

Novo hotsite 
Com um novo leiaute, a AMB lançou o hotsite da Justiça Restaurativa do 
Brasil. O objetivo é difundir informações sobre o tema por meio de artigos, 
vídeos, notícias, cursos, relatos de casos, vídeos e documentos. O conteú-
do do curso “Justiça Restaurativa: teoria e prática” também está disponível. 
Acesse: www.amb.com.br/justica-restaurativa.

O curso “Constelação Familiar de Direito Sistêmico”, 
ocorrido em João Pessoa (PB), em 21 e 22 de março, abordou 
a utilização das constelações na vara de violência doméstica 
e análise e possibilidade de uso do Direito Sistêmico nas va-
ras de família (infância e juventude), entre outras questões. 

A integrante da Secretaria de Assuntos Institucionais da 
AMB e coordenadora do curso, Michelini Jatobá, destacou 
que o Direito Sistêmico aborda aspectos do conhecimento e 
trabalha com informações da própria vivência do ser huma-
no, em uma visão ampla para a resolução de conflitos. Para 
ela, a capacitação em um tema tão relevante e diferenciado 
foi possível graças a mais uma parceria exitosa entre a ENM/
AMB e a Esma-PB.

Da redação

Carolina Lobo e Taluama Cabral

Carolina Lobo e Matheus Godois

Curso sobre desa� os jurídicos do uso da Internet Curso sobre Constelação Familiar de
Direito Sistêmico 

O diretor-presidente da ENM/AMB, Sérgio Ricardo de Souza, em seu 
pronunciamento durante a abertura do curso

Foram 20 horas/aula de curso, que foi coordenado por Gisele 
Souza e Ângelo Vettorazzi, ambos coordenadores da ENM/AMB

A capacitação foi realizada por meio da parceria da ENM/AMB com a Esma-PB


