
A AMB promove, entre 5 e 8 de novembro, eleição para escolha de sua nova presidência 
e demais integrantes dos Conselhos Executivo e Fiscal. Os escolhidos estarão à frente da 

maior entidade representativa da Magistratura nacional de 2020 a 2022. 

Três chapas estão na disputa: “Magistratura Independente”, de Luiz Rocha; “AMB 
+ Forte, Uma só Magistratura”, de Renata Gil; e “Unidade (da carreira) e (é) 

independência (da Magistratura)”, de José Carlos Külzer.
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DO PRESIDENTE

Prezados (as) colegas, 

O processo eleitoral da AMB para a escolha da nova diretoria da en-
tidade está próximo. O período de votação ocorrerá entre os dias 5 e 8 
de novembro de 2019,  sendo possível escolher um dos três candidatos 
pelas opções de carta, cédula de papel (pessoalmente na associação 
local) ou pela internet. Sob a coordenação de Roberval Belinati, desem-
bargador do TJDFT, que pela quinta  vez preside a Comissão Eleitoral 
Geral, e com a participação dos colegas Rubens de Oliveira (TJMT), Ma-
ria de Lourdes Abreu (TJDFT), Carlos Alberto Martins (TJDFT) e Carolina 
Rosa (TRT14), destaco a importância da participação de todos neste 
momento tão importante para a  entidade.

Nesta edição, você confere a nossa intensa atuação quanto à Lei 
de Abuso de Autoridade (13.869/2019). Recorremos aos três poderes 
e, antes mesmo da decisão do Congresso,  pedimos aos parlamenta-
res a manutenção dos vetos parciais do presidente da República, Jair 
Bolsonaro. Fomos a primeira entidade a ajuizar, no STF, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de Medida Cautelar em face de 
11 dispositivos da Lei cometidos por agentes públicos. É nítido o pro-
pósito de amordaçar a Magistratura brasileira, impedindo-a de julgar 
livremente, de acordo com as leis e a Constituição. A questão, agora, 
está no Supremo e não aceitaremos intimidações!

Conseguimos, após intenso trabalho de articulação com  os deputados,  
que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 162/2019, que possibilita a 
permuta entre juízes estaduais, fosse protocolizada na Câmara. Esse anti-
go pleito da Magistratura será analisado pela CCJ da Câmara. Em seguida, 
por uma comissão especial e, por fim, para votação no Plenário. 

Outra ação importante foi a Assembleia Geral Extraordinária destinada 
à análise da proposta de reforma do Estatuto da entidade. Reunimos, no 
dia 11 de setembro, colegas associados de diversos estados e foi delibe-
rado que a Assembleia será mantida, em 
caráter permanente, até 20 de novem-
bro, data da última reunião do Conselho 
de Representantes da nossa gestão. 

Por fim, reitero que participe do 
processo eleitoral da AMB. A cédula de 
votação já foi enviada para a sua resi-
dência. Não fique de fora!

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB
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 SEMINÁRIO

Direitos humanos 
e fraternidade 

Encontro debate o tema no contexto da prática judicial, desde a formação na 
carreira até a aplicação prática, em seus diversos ramos

O seminário Direitos Humanos 
e Fraternidade: o Princípio da 
Fraternidade na Prática Judi-

cial, promovido pela AMB e a ENM, 
com apoio da Amagis-DF, foi realizado 
no dia 19 de agosto, na sede do TJDFT, 
em Brasília (DF). 

Integrantes da diretoria da entida-
de e presidentes de associações re-
gionais prestigiaram o evento, que foi 
coordenado pelo ministro Reynaldo 
Soares da Fonseca, do STJ; a vice-pre-
sidente de Direitos Humanos da AMB, 
Julianne Marques; e o presidente da 
Amagis-DF, Fábio Esteves.

A conferência inaugural, modera-
da por Reynaldo Soares da Fonseca, 
foi proferida pelo ministro aposen-
tado do STF Carlos Ayres Britto. Ele 
chamou a atenção para o fato de 
que o Brasil, nas últimas três déca-
das, dispõe de uma Constituição com 
qualidade democrática, humanista, 
civilizatória e fraternal. 

No primeiro painel, Fraternidade 
e a Formação do Magistrado, o pre-
sidente Jayme de Oliveira defendeu 
que “a academia e as universidades 
precisam construir as suas grades 
pedagógicas à luz dos princípios de 
liberdade, igualdade e fraternidade”. 
Suas considerações foram elogiadas 
e apoiadas pelo procurador de Justiça 
do MPSE Carlos Augusto Alcântara. 

Via videoconferência, o ministro do 
STJ e diretor-geral da Enfam, Herman 
Benjamin, disse que a fraternidade é um 
núcleo do Direito ao mesmo tempo ético 
e jurídico. Por sua vez, Luciane Barzotto, 
juíza do TRT-4, fez uma análise sobre a 
educação para a fraternidade.

Os ministros Marco Buzzi e Nefi 
Cordeiro, também do STJ, e a conse-
lheira Daldice Santana, do CNJ, fala-
ram sobre Fraternidade e Soluções 
Consensuais de Conflito (restaurati-
va, mediação e conciliação). O painel 
foi mediado por Fábio Esteves.

Direito Penal 
Fraternidade e a Justiça Criminal 

foi tema do debate que contou com a 
participação de Reynaldo Soares da 
Fonseca e de Gláucia Foley, juíza do TJ-
DFT. Ele explicou que o princípio pode 
ser concretizado, também, no âmbito 
penal, por meio da Justiça Restaurativa, 
do respeito aos direitos humanos e da 
humanização da aplicação do próprio 
Direito Penal e do processo correspon-
dente. Já a magistrada apresentou o 
programa Justiça Comunitária, coorde-
nado por ela, que estimula a comunida-
de a desenvolver mecanismos próprios 
de resolução de conflitos, por meio do 
diálogo, da participação social e da efe-
tivação dos direitos humanos. 

No encerramento, a professora da 
Universidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC), Josiane Veronese, abordou 
a Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança e sua incidência no 
Direito brasileiro. 
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PELO BRASIL

Diálogos 
Institucionais

Na capital de Roraima, Jayme de Oliveira e Toffoli estive-
ram no TJRR, no Fórum Trabalhista, no TRE-RR e no Foro 
da Justiça Federal. No Tribunal de Justiça, trataram, junto 
a juízes estaduais, de questões remuneratórias, regu-
lamentações do CNJ e uso de redes sociais por magis-
trados, entre outros temas. A agenda ainda contemplou 
reunião com o governador, o presidente da Assembleia 
Legislativa e parlamentares.

O segundo dia do presidente da AMB no estado foi dedicado à questão 
migratória e seus impactos. Jayme de Oliveira, ao lado de Toffoli e de 
Renata Gil, conheceu a Operação Acolhida, um programa do Exército 
Brasileiro destinado ao atendimento de refugiados venezuelanos na 
cidade de Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela.

Boa Vista (RR) 

23/7

22/7

A AMB integrou a comitiva do presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, em 
visitas a tribunais, associações regionais e autoridades de Cuiabá, Boa Vista e Fortaleza 
para conhecer as demandas das unidades jurisdicionais e ampliar a interação com seus 
representantes. O presidente Jayme de Oliveira expandiu esse diálogo ao promover 
encontros, também, em Aracaju, Manaus, Porto Alegre, Campos do Jordão e Florianópolis.

Reuniões com magistrados e presidentes do TRT, TRE-MT e TJMT fize-
ram parte da agenda institucional do presidente da AMB e do ministro 
Dias Toffoli durante os dois dias em que estiveram na cidade. Acompa-
nhados da presidente da Amaerj, Renata Gil, e de uma comitiva, tam-
bém estiveram com o governador Mauro Mendes. 

No TJMT, Jayme de Oliveira participou de reunião do ministro Toffoli com 22 presidentes de tribunais de Justiça brasileiros. 
Na ocasião, foi assinada a Carta de Cuiabá, que contém oito proposições. Três delas são pleitos da AMB, como a que 
trata da revisão da Resolução CNJ 88/2009, no que tange à obrigação de se destinar 50% dos cargos em comissão a 
servidores efetivos. Posteriormente, ambos receberam a medalha Jubileu de Ouro dos 50 anos da Amam, em evento que 
reuniu autoridades dos três Poderes.

Cuiabá (MT)
18/7

19/7
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PELO BRASIL

A agenda na capital cearense fechou o ciclo 
de viagens institucionais com a equipe do STF 
e CNJ. Jayme de Oliveira e Dias Toffoli reuni-
ram-se com o presidente e magistrados do 
TRE-CE e ainda visitaram a Seção Judiciária 
da Justiça Federal, onde foram recebidos pelo 
diretor do Foro e demais juízes federais. Nos 
encontros, o ministro enalteceu o trabalho 
das associações de magistrados e reiterou a 
importância da união na carreira. No mesmo 
dia, ainda estiveram com o governador, Cami-
lo Sobreiro de Santana, e o presidente da As-
sembleia Legislativa, José Sarto.

A AMB prestigiou a posse da nova diretoria da Amazon 
para o biênio 2019-2021. Compromisso e parceria foram 
palavras de destaque nos discursos da cerimônia. Luiz 
Márcio, novo presidente, agradeceu a confiança que re-
cebeu, “na seriedade das propostas, na força dos com-
promissos e na qualidade dos princípios que defendo”. 
Jayme de Oliveira, que compôs a mesa de honra, desta-
cou o desempenho do então presidente Cássio Borges à 
frente da associação amazonense, por sua combativi-
dade e apoio ao longo dos anos. Luiz Márcio ressaltou a 
importância da união na carreira. 

Jayme de Oliveira participou da abertura do 
117º Encontro do Conselho dos Tribunais de 
Justiça, que reuniu os presidentes das Cortes 
estaduais de todo o País. Estavam presentes, 
também, o vice-presidente de Assuntos Legis-
lativos da AMB, Jerson Gubert, e o assessor da 
Presidência Fernando Cury, além da presiden-
te e do vice-presidente da Ajuris, Vera Deboni e 
Orlando Faccini Neto, respectivamente.

No dia seguinte, reuniram-se com o presidente e desembargado-
res do TRT-7. No TJCE, conheceram o Programa Celeridade, uma das 
principais ações para acelerar a produtividade da Justiça Estadu-
al. Da AMB, participaram a vice-presidente Julianne Marques (Direi-
tos Humanos) e a diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra, 
além dos presidentes de associações Renata Gil (Amaerj) e Ricardo 
Alexandre Costa (ACM). A permuta entre magistrados também foi 
tema de reunião com o presidente da ACM e Augusto Cézar Luna, da 
comissão que trata do tema na entidade.

No XII Congresso Estadual de Magistrados, o presidente da AMB falou sobre 
as tratativas da entidade em relação ao Projeto de Lei 7596/2017, do abuso de 
autoridade. Como resultado da articulação da entidade, ele pontuou aspectos 
relevantes, a exemplo da retirada do crime de hermenêutica e a inserção, no 
texto, do dolo específico para todos os tipos penais. Falou, também, do pedido 
de veto de artigos específicos que, à época, seria encaminhado à Casa Civil. O 
evento marcou os 75 anos da Ajuris.

Fortaleza (CE) 

Manaus (AM) - 30/7

Porto Alegre (RS) 

24/7 

1º/8

25/7 

16/8
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O II Encontro Nacional de Presi-
dentes de Associações filiadas à 
AMB reuniu representantes de 20 
entidades de todo o País na Co-
lônia de Férias da Apamagis. Na 
pauta, temas como a propositura 
de Arguição para Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 
que questiona a pena de disponi-
bilidade de magistrados, a refor-
ma estatutária e as eleições da 
AMB. Jayme de Oliveira conduziu 
a reunião ao lado do presidente 
da associação paulista, Fernando 
Bartoletti. O evento também foi 
marcado pela inauguração de um 
relógio solar com o nome das 33 
associações que integram a AMB. 
A instalação foi concebida por Fer-
nando Bartoletti, que revelou seu 
significado a partir de três pilares 
simbólicos: “o tempo dedicado à 
Magistratura e ao mundo melhor que buscamos construir; o Norte, que são os cursos das nossas decisões; e o Sol, sím-
bolo da vida, para iluminar todas as nossas decisões no exercício da nossa judicatura”.

O II Congresso Saúde e Bem-estar do Magistrado, promovido pela Amase, con-
tou com palestra de abertura do presidente Jayme de Oliveira. Ele destacou 
dados da pesquisa “Quem somos. A Magistratura que queremos”, da AMB, re-
lacionados ao tema. Lembrou, ainda, que o levantamento foi enviado ao CNJ, a 
fim de contribuir com diretrizes voltadas à promoção da saúde física e mental 
na carreira. Como exemplo das ações da entidade neste sentido, ele citou a par-
ceria com o Instituto Augusto Cury.

Naquele dia, Jayme de Oliveira foi recebido pelo presidente do TJSE, Osório de 
Araújo Ramos Filho, e desembargadores. O presidente da AMB estava acompa-
nhado da presidente da Amaerj, Renata Gil, e do presidente e vice-presidente da 
Amase, Gustavo Plech e Roberto Alcântara, respectivamente.

Durante o segundo dia do Congresso Estadual de Magistrados, promovido pela ACM, o presidente Jayme de Oliveira falou aos juí-
zes catarinenses sobre as tratativas da AMB em prol dos projetos de interesse da Magistratura. Dentre os temas destacados, es-

tão os processos que envolvem 
questões remuneratórias, como a 
Valorização por Tempo de Magis-
tratura (VTM), a Lei de Abuso de 
Autoridade, a reforma da Previ-
dência e a chamada “PEC Paralela”. 
O presidente também atualizou os 
presentes sobre as conquistas 
em relação à regulamentação 
das férias e, mais recentemen-
te, a política nacional de saúde 
para magistrados. “O processo 
legislativo não faz parte do nos-
so dia a dia e nem sempre é bem 
compreendido. Esse contato di-
reto com a Magistratura é muito 
importante”, disse a presidente 
da AMC, Jussara Schittler, sobre a 
presença  de Jayme de Oliveira.

Campos do Jordão (SP) - 5/8

Aracaju (SE) - 9/8

Florianópolis (SC) - 14/9
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REUNIÕES ASSOCIATIVAS
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Conselho debate 
atuação no Parlamento

Na penúltima reunião desta gestão com representantes de associações filiadas, 
AMB aborda temas como reforma da Previdência, abuso de autoridade e permuta

O presidente Jayme de Oliveira conduziu 
a 11ª reunião do Conselho de Repre-
sentantes no dia 11 de setembro, em 

Brasília (DF). Diretores da entidade, presi-
dentes e representantes de associações 
filiadas debateram assuntos políticos  e 
administrativos relacionados à carreira. 
A atuação da AMB no Parlamento foi uma 
das importantes questões abordadas.

O consultor legislativo Luiz Alberto dos 
Santos, do escritório Calhao Advogados, 
que realiza estudos especializados para a 
AMB sobre a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 6/2019, da reforma da Previ-
dência, apresentou a análise da matéria e 
uma síntese da atuação da entidade. Além 
disso, foram discutidos temas como abuso 
de autoridade;  equalização da força de tra-
balho e distribuição de recursos dos tribu-
nais; e permuta de magistrados estaduais.

Magistrados associados à AMB 
oriundos de diversos estados reuniram-
-se, no dia 11 de setembro, em Brasília 
(DF), para Assembleia Geral Extraordi-
nária destinada à análise de proposta de 
reforma do Estatuto da entidade. O edital 
de convocação dos associados foi dispo-
nibilizado anteriormente no site da AMB.

O Estatuto vigente é de 2004 e o 
objetivo é que o novo texto seja ade-

Assembleia geral discute reforma do Estatuto

quado à realidade legislativa contem-
porânea. Na ocasião, foi deliberado que 
a Assembleia será mantida em caráter 
permanente até 20 de novembro, data 
da última reunião do Conselho de Re-
presentantes da gestão atual.

O presidente Jayme de Oliveira apre-
sentou um quadro comparativo com as 
propostas de alteração e abriu para o 
debate entre os presentes. O novo texto 

traz mudanças em cerca de 26 artigos do 
documento. Entre eles, a ampliação do 
número de conselheiros fiscais; a criação 
de uma vice-presidência de Aposenta-
dos; a instalação de um laboratório de 
inovação e inteligência (AMB-LAB); a im-
plantação de um Centro de Pesquisas Ju-
diciais e de um fundo de reserva corres-
pondente a, no mínimo, uma arrecadação 
mensal ao final de cada gestão.
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REUNIÕES ASSOCIATIVAS

A reforma da Previdência (PEC 6/2019) e a 
Valorização por Tempo na Magistratura (VTM 
-  PEC 63/2013) pautaram a 11ª reunião da Co-
ordenadoria de Aposentados, no dia 10 de se-
tembro, em Brasília (DF). Foi abordada, ainda, 
a implementação de uma política nacional de 
assistência à saúde de juízes e servidores, 
cujo tema estava em discussão no Plenário 
do CNJ no momento da reunião. 

A liberdade de expressão foi o centro dos debates da 3ª reu-
nião da Secretaria de Direitos Humanos da AMB, no dia 20 
de agosto, em Brasília (DF). Os integrantes se posicionaram 
unanimemente contrários à regulamentação do uso de redes 
sociais pelo CNJ, tendo em vista que a Constituição Federal e 
a Loman já regulam a matéria.

No dia 10 de setembro, foi realizada a 9ª reunião da Coorde-
nadoria da Justiça Militar da AMB. Os participantes desta-
caram as consequências, principalmente processuais, da Lei 
13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar. 
Outro assunto debatido foi o Congresso Jurídico, realizado 
pela Coordenadoria no mesmo mês, em São Paulo (SP). 

A  4ª Reunião Extraordiná-
ria dos Presidentes das As-
sociações Filiadas ocorrida 
em 10 de julho, em Brasília 
(DF), também abordou a 
questão do uso de redes 
sociais por membros do  
Judiciário. Na oportunida-
de, os participantes ainda 
definiram a estratégias de 
atuação em relação à PEC 
6/2019, que trata da refor-
ma da Previdência.

Atenção aos 
aposentados

Liberdade de expressão

Competência da 
Justiça Militar

Atenção aos 
aposentados
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ABUSO DE AUTORIDADE

Não faltaram esforços da AMB 
para impedir que dispositivos 
da Lei de Abuso de Autoridade 

(13.869/2019), que ferem a atividade ju-
dicial, fossem vetados pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro. Desde que 
a Câmara dos Deputados aprovou, em 14 de agosto, o PL 
que originou a Lei, a AMB buscou apresentar todos os argu-
mentos para sensibilizar integrantes do Governo. 

Uma série de encontros aconteceram, então, com o ob-
jetivo de pedir o veto a todos os artigos que prejudicam a 
atividade dos agentes públicos. Uma das primeiras ações 
foi a promoção de atos públicos em Brasília (DF) e nos esta-
dos, contra a medida. (Leia mais nas páginas 12 e 13) 

A entidade também protocolizou na Casa Civil ofí-
cio e nota técnica sobre os dispositivos considerados 
inconstitucionais. O material foi entregue ao ministro-
-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da Repúbli-
ca, Jorge Oliveira, e ao ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro.

Em 28 de agosto, o presi-
dente da AMB esteve no Palácio 
do Planalto, com Jair Bolsonaro, 
e o entregou ofício e nota téc-
nica com os pontos que mais 
preocupam a Magistratura. 
Uma semana depois, o presi-
dente  da República sancionou 
a Lei com veto a inúmeros dis-
positivos, atendendo a pedidos 
da AMB, inclusive o relativo ao 
artigo 43, da criminalização da 
violação das prerrogativas dos 
advogados. No entanto, o Con-
gresso derrubou a maioria. A 
AMB segue firme para reverter 
essa situação. Em 28 de setem-
bro, a Associação ajuizou ADI no 
STF para questionar a constitu-
cionalidade de dispositivos.

Atuação 
no Executivo

Empenhada em preservar 
a independência do Poder 
Judiciário, AMB destacou à 
Presidência da República os 
dispositivos do PL considerados 
inconstitucionais
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20/8 - Representando a AMB, a 
presidente da Amaerj, Renata Gil, 
entrega nota técnica a Jorge Oliveira
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21/8 – Representantes da Frentas reforçam o pedido na Casa Civil 
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28/8 – Presidente da AMB discursa em evento no Palácio do Planalto e defende o veto parcial ao PL
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28/8 - Sergio Moro também recebeu nota técnica da AMB em audiência com 
Jayme de Oliveira, a diretoria da entidade e presidentes de associadas estaduais
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Em busca de 
apoio

Antes da decisão do 
Congresso, AMB reforça aos 
parlamentares a importância 
da manutenção dos vetos 
parciais de Bolsonaro à Lei 
13.869/2019 

A atuação da AMB para impedir que uma legis-
lação atingisse a independência do exercício 
jurisdicional se intensificou assim que os vetos 

presidenciais à Lei 13.869/2019, que dispõe sobre os 
crimes de abuso de autoridade, foram divulgados. Em 5 
de setembro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, 
vetou 36 dispositivos, entre eles, sete defendidos pela 
Associação. A partir de então, o presidente Jayme de 
Oliveira iniciou um intenso trabalho no Congresso Na-
cional para reforçar a importância da manutenção dos 
vetos, em audiências com lideranças partidárias e par-
lamentares. A atuação no Senado ocorreu em conjunto 
com a Frente Associativa da Magistratura e do Ministé-
rio Público (Frentas). No entanto, em 24 de setembro, 
o Congresso derrubou 18 vetos parciais de Bolsonaro. 
Confira alguns registros das audiências:

19/8 - Jayme de Oliveira, diretores da AMB e presidentes de entidades filiadas 
reúnem-se com o líder do Governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-SP)

10/9 - O líder do DEM, deputado Elmar Nascimento (BA), recebe 
o presidente da AMB, junto a Julianne Marques, vice-presidente 
de Direitos Humanos; Patrícia Cerqueira, da Secretaria de 
Prerrogativas; e a presidente da Amaerj, Renata Gil

10/9 - A AMB e dirigentes da Frentas são recebidos pelo senador Styvenson 
Valentim (Podemos-RN)

18/9 – AMB e Frentas conversaram com o líder da oposição no Senado, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do PL

18/9 – O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) recebe lideranças da 
Frentas. Jayme de Oliveira e a vice-presidente de Direitos Humanos, 
Julianne Marques, participaram da audiência

Em 19 de agosto, a AMB conclamou a Magistratura e a sociedade para a assinatura da petição eletrônica sobre o 
pedido de vetos presidenciais ao PL 7596/2017, que daria origem à Lei sancionada. Ao todo, foram colhidas 3.227 
assinaturas que reforçaram os argumentos da entidade diante do pedido de rejeição de dispositivos do texto.

17/9 e 18/9 - A diretora-
tesoureira adjunta, Maria Rita 
Manzarra, realiza maratona de 
audiências com deputados do 
Rio Grande do Norte: Fábio Faria 
(PSD), General Girão (PSL), Beto 
Rosado  (PP), João Maia (PL), Walter 
Alves (MDB) e Benes Leocádio 
(Republicanos-RN).  O advogado 
Daniel Cabral estava presente
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Mobilização histórica

Em repúdio ao PL que deu 

origem à Lei do Abuso de 

Autoridade, magistrados e 

membros do Ministério Público 

realizaram ato público em frente 

ao Palácio do Planalto

Para os magistrados, a Lei será um retrocesso na luta contra a impunidade, à criminalidade e à ilegalidade

Mais de 300 pessoas, entre re-
presentantes da Magistratura 
e do Ministério Público de todo 

o País, realizaram uma manifestação 
histórica, em Brasília (DF), no dia 20 
de agosto, em repúdio à aprovação do 
Projeto de Lei (PL) 7596/2017, que defi-
ne crimes de abuso de autoridade pra-
ticados por agentes públicos. 

O ato público foi promovido pela 
AMB, Amagis-DF e entidades que com-
põem a Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público (Frentas). 
Com o intuito de sensibilizar o presi-
dente da República, Jair Bolsonaro, para 
o veto de dispositivos do Projeto, antes 
que virasse lei, os participantes reuni-
ram-se em frente ao STF e caminharam 
até o Palácio do Planalto. O objetivo era 
preservar, desta forma, a independên-
cia do Poder Judiciário.

Na ocasião, o presidente Jayme de 
Oliveira afirmou que não se pode, a 
pretexto de aprovar uma legislação que 

iniba o abuso de autoridade, intimidar 
a Magistratura. “Os juízes não podem 
ficar receosos de cumprir seu papel, 
tampouco as polícias e o Ministério Pú-
blico, em razão de crimes que podem 
ser acusados”, disse. 

Fábio Esteves, presidente da Ama-
gis-DF, reforçou que muitos pontos 
do Projeto estavam na contramão do 
combate a corrupção. “É um PL que nos 
criminaliza, que nos coloca reféns e à 
mercê de um processo que não é demo-
crático e nem a favor do povo.”

Também estavam presentes inte-
grantes da diretoria da AMB, presiden-
tes de associações regionais de ma-
gistrados, representantes da Frentas, 
além de promotores e procuradores.

Apesar dos esforços e da grande 
mobilização das carreiras, Jair Bol-
sonaro vetou poucos pontos, que 
foram derrubados, em sua maioria, 
pelo Congresso Nacional. Agora, a 
AMB questiona 11 dispositivos da Lei 
13.869/2019, sancionada em setem-
bro, em ADI ajuizada no STF.

Presidente da AMB e integrantes da Frentas conduzem o movimento pela independência do Judiciário
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Atos por todo o Brasil
Além da manifestação pública organizada pela AMB e Frentas, em Brasília (DF), magistrados, promotores, 

procuradores e policiais de diversos estados também organizaram atos públicos contra o Projeto de Lei (PL) 7596/2017, 
que trata do abuso de autoridade. Confira os registros das associações filiadas:

Ascom/Amages

Ascom/Amepa

Ascom/Almagis

Ascom/Amase

Ascom/Amamsul

Ascom/Ameron

Incine

Ascom/Asmac

Ascom/Amapar

Ascom/Amarn

Ascom/Amam

Ascom/Amepe

ABUSO DE AUTORIDADE

5/7 - A Amages foi a primeira associação local 
a promover ato público em repúdio à aprovação 
do PL do abuso de autoridade. A manifestação 
aconteceu no TJES, em Vitória (ES)

19/8 – No Pará, os magistrados 
associados à Amepa reuniram-se em 
frente ao Fórum Cível, na capital Belém. 
Eles pediram o veto do presidente da 
República ao texto do Projeto

20/8 - A Almagis promoveu ato público 
contra o PL do abuso de autoridade no 
Fórum do Barro Duro, em Maceió (AL) para 
apresentar à sociedade os perigos do 
Projeto ao sistema de Justiça

20/8 - Em Aracaju (SE), magistrados associados 
à Amase e membros do Ministério Público 
estadual, federal e trabalhista integraram ato 
público no Fórum Gumercindo Bessa

19/8 – Na capital sul-mato-grossense, Campo Grande, a 
Amamsul organizou ato em frente ao Fórum Heitor Medeiros. 
Em Amambai, Ponta Porã, Nova Andradina, Itaporã, Corumbá, 
Aquidauana e Dourados também houve protestos

19/8 – Magistrados da Ameron, membros do Ministério Público e 
agentes de segurança pública realizaram um encontro em manifestação 
ao PL 7596/2017 no auditório do TJRO, em Porto Velho (RO)

20/8 – A Amagis-DF integrou, junto à AMB e Frentas, o ato público realizado na 
capital federal. O evento reuniu centenas de magistrados e agentes públicos 
em frente ao Palácio do Planalto

20/8 – Asmac, Amatra 14 e outras entidades promoveram 
ato público no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis, em Rio 
Branco (AC). Em Cruzeiro do Sul, a manifestação ocorreu na 
Cidade da Justiça

19/8 – A entidade paranaense realizou 
manifestação pública na sede da Justiça 
Federal, em Curitiba (PR). Magistrados, 
promotores e policiais que atuam em Cascavel 
também participaram

19 e 26/8 - A Amarn e outras entidades de classe 
realizaram dois atos públicos em repúdio ao 
Projeto. O primeiro foi realizado no dia 19 na 
Câmara Municipal de Natal (RN) e o segundo, 
no dia 26, na Justiça Federal do estado

20/8 – Magistrados da Amam, membros 
do MP e das polícias federal, civil e 
militar repudiaram o PL do abuso de 
autoridade em ato na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso (MT)

20/8 – Houve expressiva participação de 
magistrados, membros do Ministério Público 
e delegados de polícia de Pernambuco, no ato 
público realizado no Fórum do Recife
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Ascom/Amaerj

Ascom/Amatra 12 Ascom/Ajuris

Ascom/Amarr

Ascom/Asmeto

Ascom/Amagis

Ascom/AMC

Ascom/Amab Ascom/Amazon

Ascom/Amaap

Ascom/Amatra 2

Ascom/Apamagis

Ascom/Amapi

Ascom/Amma

20/8 – Na Paraíba, a AMPB e membros das carreiras afetadas com o 
Projeto realizaram atos em João Pessoa, Guarabira, Campina Grande, 
Monteiro, Patos, Sousa e Cajazeiras

22/8 - Os graves impactos do PL do abuso de autoridade 
foram destacados por magistrados, integrantes do 
Ministério Público, delegados, policiais e auditores em 
manifestação no centro do Rio de Janeiro (RJ)

22/8 – Magistrados, 
promotores de Justiça, 
procuradores federais, 
delegados e policiais 
encontraram-se no Fórum 
Trabalhista de Florianópolis 
(SC) para protestar contra o PL

23/8 - As escadarias do TJRS ficaram lotadas 
durante ato contra o Projeto de Lei que 
trata do abuso de autoridade. A mobilização 
foi organizada pela Ajuris e entidades que 
integram a Frentas

23/8 – A associação, junto a demais 
representantes da Magistratura, do Ministério 
Público e da Segurança Pública realizaram ato 
público em repúdio ao Projeto, em Boa Vista (RR), 
frente ao Palácio da Justiça Estadual

23/8 - A Asmeto esteve presente, junto a juízes, 
desembargadores, membros do MP e de agentes da 
segurança pública estadual, em manifestação realizada 
no hall do edifício da Justiça Federal, em Palmas (TO)

20/8 - Uma comitiva de cerca de 60 
representantes da entidade goiana participou, 
em Brasília, do ato da AMB e demais lideranças 
da Frentas contra o PL 7596/17

22/8 - A entidade realizou ato público em defesa da 
independência do Judiciário, reunindo magistrados e 
representantes do Ministério Público de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte

22/8 - A AMC e mais oito entidades 
representantes das carreiras afetadas 
pelo Projeto realizaram ato no Fórum 
da Justiça do Trabalho de Santa 
Catarina, na capital Florianópolis

23/8 - Magistrados e membros do 
Ministério Público realizaram, em Salvador 
(BA), ato público conjunto. A mobilização 
aconteceu no Fórum Juiz Antônio Carlos 
Araújo de Oliveira, no TRT-5

23/8 - Em apoio aos protestos, 
a Amazon e entidades de classe 
participaram de ato público, 
onde ergueram a faixa “Veta, 
Bolsonaro!”. O ato ocorreu em 
frente à sede da Justiça 
Federal, em Manaus (AM)

26/8 – No Fórum da comarca de Macapá (AP), a 
entidade e autoridades do sistema de Justiça e de 
segurança pública reuniram-se em favor do veto 
presidencial ao PL do abuso de autoridade 

22 e 23/8 - A ACM participou de uma série de atos 
encampados por entidades ligadas às carreiras 
jurídicas, em frente aos fóruns das cidades 
cearenses de Fortaleza e Juazeiro do Norte

22/8 - Magistrados trabalhistas filiados à Amatra 
de São Paulo e mais 19 entidades promoveram 
ato contra o PL do abuso de autoridade no Fórum 
Criminal da Barra Funda, em São Paulo

22/8 – A Apamagis e entidades 
representativas do Ministério Público, dos 
fiscais de renda e agentes de segurança 
pública pediram, em diversas cidades 
paulistas, o veto integral do PL

23/8 - Para alertar a população sobre as 
implicações do PL, a Amapi, diversas entidades 
da Magistratura, Ministério Público, Segurança 
Pública e auditores realizaram ato público no 
MP estadual, em Teresina (PI)

23/8 - A entidade maranhense integrou ato da 
Frentas-MA contra o PL, na sede das Promotorias 
de Justiça de São Luís, por condenar a tentativa de 
criminalizar o exercício de funções essenciais das 
carreiras afetadas

Ascom/AMPB Incine Ascom/ACM
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O presidente Jayme de Oliveira, junto 
a integrantes da diretoria da AMB 
e presidentes de associações re-

gionais, reuniu-se com o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no 
dia 27 de agosto, em Brasília (DF). 

O Projeto de Lei (PL) 6726/2016, que 
regulamenta o teto do funcionalismo 

Rodrigo Maia recebe 
presidente da AMB

Encontro na Câmara 
dos Deputados tem, 
entre os principais 
itens da pauta, 
o projeto que 
regulamenta o teto 
do funcionalismo 
público
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público, conhecido como extrateto, foi 
um dos temas debatidos no encontro. 
Atualmente, a matéria está em discus-
são na Comissão Especial da Câmara 
que analisa o assunto. De acordo com o 
presidente da Casa, o Projeto não deve 
ser votado neste momento.

Participaram do encontro, da AMB, a 

O líder do Partido Progressista (PP) 
na Câmara dos Deputados, deputado 
Arthur Lira (PP-AL), recebeu, no dia 27 
de agosto, em Brasília (DF), o presiden-
te Jayme de Oliveira, acompanhado de 
presidentes de associações regionais e 
integrantes da diretoria da AMB.

O PL 6726/2016, que regulamenta o 
teto do funcionalismo público, conheci-
do como extrateto, pautou o encontro.

Já no dia 3 de setembro, o senador 
Lucas Barreto (PSD-AP) recebeu Jayme 
de Oliveira e as presidentes de asso-
ciações regionais Renata Gil (Amaerj) 
e Elayne Cantuária (Amaap) para uma 
conversa sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 63/2013, que institui 
a parcela indenizatória de Valorização 
por Tempo na Magistratura (VTM) e no 
Ministério Público. Desde o desarquiva-
mento da PEC, que ocorreu em março 
deste ano, a Associação tem atuado in-
tensamente no Senado Federal.

diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita 
Manzarra, e o integrante da Comissão 
da Permuta, Gustavo Veras; os presiden-
tes Fernando Bartoletti, da Apamagis; 
Renata Gil, da Amaerj; e Wilton Müller, 
da Asmego; além do vice-presidente da 
Amages, Alexandre Farina, e a diretora da 
Amaerj, Flávia Balieiro.

Diretoria se reúne com o líder do PP na Câmara 
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O presidente Jayme de Oliveira 
participou de debate sobre audi-
ências de custódia na Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) da Câmara dos Deputados, em 9 
de julho. O encontro aconteceu em vir-
tude do Projeto de Decreto Legislativo 
(PDC) 317/2016, de autoria do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que pre-
tende sustar os efeitos da Resolução 
CNJ 213/2015, que trata da apresenta-
ção de toda pessoa presa à autoridade 
judicial no prazo de 24 horas.

Audiência de custódia
Na CCJ da Câmara, AMB fala sobre a manutenção e o aperfeiçoamento da 

medida, que foi contestada em Projeto de Decreto Legislativo

O presidente da AMB lembrou que 
a pesquisa “Quem Somos: A Magis-
tratura que queremos” questionou a 
importância da audiência como ga-
rantia processual do acusado, e se tal 
mecanismo deve ser aperfeiçoado. 
No primeiro grau de jurisdição, 50,2% 
concordaram com a afirmação; e 
80,9% no segundo grau. Entre os mi-
nistros dos tribunais superiores, o 
percentual chega a 88%. 

Em relação ao PDC, Jayme de Oliveira 
esclarece, ainda, que a Constitui-

ção Federal é clara ao restringir a 
competência do Congresso Nacio-
nal para sustar atos normativos que 
sejam emanados apenas do Poder 
Executivo, e não os editados pelo 
Poder Judiciário. 

Também participaram dos debates 
os vice-presidentes da AMB Julianne 
Marques (Direitos Humanos) e Fran-
cisco Borges (Interiorização); o asses-
sor da Presidência da Associação Le-
vine Raja Gabaglia; e o presidente da 
Apamagis, Fernando Bartoletti.

A vice-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel 
da Silva, participou, no dia 15 de julho, da audiência pública, 
na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(CDH) do Senado Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 498/2018, que revoga a Lei da Alienação Parental (LAP 
12.318). A senadora Leila Barros (PSB-DF), autora do pedido de 
audiência, presidiu os trabalhos.

Em sua exposição, Maria Isabel da Silva defendeu o aprimo-
ramento da Lei, e não a sua anulação, como pretende o PLS. Ela 
afirmou que, ainda que se revogue a norma, o poder geral de 
cautela do juiz é importante no processo. A audiência também 
contou com a presença de outras magistradas. 

Lei da Alienação Parental
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A AMB participou de audiência pú-
blica na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Fe-
deral, destinada a discutir um dos pro-
jetos do chamado “pacote anticrime”: o 
Projeto de Lei (PL) 1.864/2019, da se-
nadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), 
que traz medidas contra a corrupção, o 
crime organizado e os praticados com 

Jayme de Oliveira reúne-se com Rodrigo Maia e Luiz Flávio Gomes para tratar 
de propostas em tramitação na Câmara dos Deputados relacionadas ao tema

Projetos anticrime

Debate no Senado

O presidente Jayme de Oliveira 
reuniu-se com o presidente 
da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), no dia 23 
de agosto, para debater os proje-
tos anticrime que estão em tra-
mitação na Casa. O encontro, que 
ocorreu em São Paulo (SP), foi or-
ganizado pelo deputado Luiz Flá-
vio Gomes (PSB-SP). 

A Câmara criou um grupo de tra-
balho para discutir as propostas 
enviadas pelos ministros Alexandre 
de Morais, do STF, e Sergio Moro, da 
Justiça e Segurança Pública.

Luiz Flávio Gomes abriu a reu-
nião e, em seguida, passou a palavra 
ao presidente da AMB e a represen-
tantes de outras entidades. Ao res-
ponder questionamentos dos pre-
sentes, Rodrigo Maia falou sobre o 
novo Código de Processo Penal (CPP) 
e esclareceu que pretende discutir 

com o relator do projeto, deputado 
João Campos (PRB-GO), um calen-
dário razoável para que seja vota-
do. Sobre o projeto anticrime, Maia 

disse que deve ser apresentada uma 
versão final pelo grupo e a todos 
para discussão e posterior encami-
nhamento à votação. 

grave violência a pessoa. Paulo Siquei-
ra, do TJDFT, representou o presidente 
Jayme de Oliveira no debate conduzido 
pelo senador Humberto Costa (PT-PE), 
em 6 de agosto.

O enfoque da manifestação do ma-
gistrado foi o sistema de plea bargain 
(transação penal) a ser incorporado ao 
Código de Processo Penal, caso a propo-

situra seja aprovada. “O sistema realiza-
do inicialmente entre o Ministério Público 
e o acusado, sem que ocorra uma interfe-
rência ou controle do juiz, ainda naquele 
primeiro momento, pode realmente tra-
zer algum malefício ao acusado”, ponde-
rou. Para Paulo Siqueira, a atuação do Ju-
diciário deve ser imprescindível durante 
toda a persecução penal. 
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A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Julianne Marques, esteve com a sena-
dora Soraya Thronicke (PLS-MS), em 7 agosto, para falar sobre os Projetos de Lei do Sena-
do (PLS) 1120 e 3799 de 2019, em que a ela atua como relatora e autora, respectivamente. 
As propostas alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Civil. Julian-
ne Marques reforçou que a entidade está à disposição para dialogar com a senadora, tanto 
nos temas relacionados à infância e juventude, como de famílias e sucessões. Soraya Thro-
nicke se comprometeu a enviar para análise da AMB os projetos que versem sobre esses 
assuntos, já apresentados por ela e que estão em tramitação na Casa.

A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e presi-
dente da Asmeto, Julianne Marques, acompanhou, em 11 de 
julho, a instalação da comissão especial da Câmara dos Depu-
tados para analisar o PL 8045/2010, do novo Código de Pro-
cesso Penal.

A proposta chegou a ser discutida na legislatura anterior, 
mas o substitutivo apresentado pelo deputado João Cam-
pos (PRB-GO) não chegou a ser votado. Ele continuará como 
relator e os trabalhos serão presididos pelo deputado Fá-
bio Trad (PSD-MS). O texto atualiza o CPP atual (Decreto-Lei 
3.689/1941) e já foi aprovado no Senado Federal.

Conquista é fruto de intenso trabalho da AMB, que obteve o apoio de deputados para 
garantir regra que já atende às esferas federal e trabalhista

PEC da Permuta é 
protocolizada na Câmara

AMB dialoga com a senadora Soraya Thronicke

Novo Código de Processo Penal

A deputada Margarete Coelho (PP-
-PI) protocolizou, em 9 de outubro, a 
Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 162/2019, que possibilita a permuta 
entre juízes estaduais - bandeira histórica 
da AMB. Para acompanhar essa  importante 
conquista, que é fruto do intenso trabalho 
de articulação da entidade, o presidente Jay-
me de Oliveira, junto a diretores e presiden-
tes de associações regionais, esteve com a 
deputada na Câmara dos Deputados.

Na ocasião, ele lembrou o amplo cami-
nho percorrido pela Comissão da Permu-
ta, diretoria e assessoria da AMB, que, em 
cerca de quatro semanas, conseguiram as 
assinaturas necessárias de parlamentares 
em apoio à Proposta. O presidente ainda 
argumentou que a regra já atende à Justiça 
Federal e à do Trabalho. A PEC ainda passará 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ), por uma comissão especial e, 
depois, para votação no Plenário.

Participaram, também, Julianne Marques, vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e presidente da 
Asmeto; Gustavo Nunes e Augusto Cézar de Luna, da Comissão de Permuta; os presidentes Renata Gil 
(Amaerj), Elayne Cantuária (Amaap) e Gustavo Plech (Amase); além do deputado Fabio Trad (PSD-MS)
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LEGISLATIVO

A AMB e a 
Apamagis atuam 
para alterar projeto 
sobre o tema 
na Câmara dos 
Deputados

ma facie no projeto de lei sob exame, 
entendemos que o mesmo deveria 
ter sido precedido por uma análise de 
viabilidade financeira e orçamentária 
auxiliada pela Comissão de Finanças 
e Tributação desta Câmara ou pelo 
próprio Poder Judiciário, sob pena de 
violação de preceitos de juridicidade”, 
disse o parlamentar.

ção do texto, com sugestão para que seja 
precedido de análise de viabilidade finan-
ceira que demonstre a sua aplicabilidade, 
sem comprometer o funcionamento das 
atividades judiciais ordinárias. O projeto 
tramita na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara.

 “Ainda que não vislumbremos 
qualquer inconstitucionalidade pri-

Após intenso trabalho da assessoria 
legislativa da AMB e da Apamagis, 
foi obtido importante avanço em 

relação ao PL 8774/2017, que dispensa a 
exigência de custas judiciais ao início da 
ação. O relator, deputado Luís Flávio Go-
mes (PSB-SP), que inicialmente votaria 
pela aprovação da proposta, terminou 
por apresentar novo relatório pela rejei-
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A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e 
presidente da Asmeto, Julianne Marques, acompa-
nhou, em 11 de julho, a instalação da comissão es-
pecial da Câmara dos Deputados para analisar o PL 
8045/2010, do novo Código de Processo Penal.

A proposta chegou a ser discutida na legislatura 
anterior, mas o substitutivo apresentado pelo depu-
tado João Campos (PRB-GO) não chegou a ser votado. 
Ele continuará como relator e os trabalhos serão pre-
sididos pelo deputado Fábio Trad (PSD-MS). O texto 
atualiza o CPP atual (Decreto-Lei 3.689/1941) e já foi 
aprovado no Senado Federal.

A presidente da Amaerj e então vice-presidente Institucional da AMB, Renata Gil, representou o presidente Jayme de Oliveira 
em reunião com o deputado Isnaldo Bulhões Júnior (MDB-AL), no dia 27 de agosto. Na conversa com o parlamentar, que é terceiro 
suplente da mesa diretora da Câmara dos Deputados, foram abordados temas de interesse da Magistratura. Também participou do 
encontro o integrante da Comissão da Permuta da AMB Gustavo Veras.

Custas judiciais

Audiência discute 
deslocamento de 

competência

Pleitos da Magistratura

A diretora-tesoureira adjunta da entidade, Maria Rita Manzarra, o deputado Luís Flávio Gomes (PSB-SP), 
e os presidentes Ney Alcântara (Almagis) e Fernando Bartoletti (Apamagis)
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Senado conclui votação em 1º turno
Até que o texto seja submetido à segunda etapa, a AMB segue seu trabalho 

para alertar os parlamentares quanto aos pontos nocivos da PEC

Humberto Costa (PT-PE), Rodrigo 
Cunha (PSDB-AL), Otto Alencar (PSD-
-BA) e Angelo Coronel (PSD-BA).

Da AMB, participaram das mobiliza-
ções: Leonardo Trigueiro (integrante da 
Secretaria de Assuntos Legislativos), 
Karen Schubert (secretária de Comu-
nicação Institucional), Levine Raja Ga-
baglia e Fernando Cury (assessores da 
Presidência); e os presidentes de asso-
ciações Fernando Bartoletti (Apama-
gis), Gustavo Plech (Amase), Renata 
Gil (Amaerj), Ney Alcântara (Almagis), 
Elayne Cantuária (Amaap), Wilton Mül-
ler (Asmego), Thiago Brandão (Amapi) e 
Elbia Araújo (Amab).

Até o fechamento desta edição, em 
9 de outubro, a votação em 2º turno não 
havia sido realizada.

Atuação
Em setembro, no dia 5, o presiden-

te do Senado Federal, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), recebeu Jayme de Oliveira e 
representantes que integram a Fren-
tas. Na ocasião, foi reiterado o pedido 
de apoio às emendas sugeridas pela 
AMB, principalmente as relacionadas 
às alíquotas e à regra de transição. 
Além disso, magistrados têm procu-
rado senadores e líderes partidários 
para alertá-los sobre os pontos noci-
vos e a importância das modificações 
propostas. Entre os que receberam a 
Associação estão Tasso Jereissati (PS-
DB-CE), Jean Paul Prates (PT-RN), Selma 
Arruda (PSL-MT), Plínio Valério (PSDB-
-AM), Simone Tebet (MDB-MS), Nelsi-
nho Trad (PSD-MS), Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), Jayme Campos (DEM-MT), 

O Plenário do Senado Federal 
concluiu a votação da reforma 
da Previdência (PEC 6/2019) em 

primeiro turno, no dia 2 de outubro. O 
texto que irá para votação em segun-
do turno teve poucas mudanças em 
relação ao relatório do senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) da Casa. 

Apesar dos esforços da AMB, grande 
parte das emendas sugeridas não foram 
acolhidas no relatório da Previdência. 
No entanto, a Proposta ainda precisa 
ser aprovada em segundo turno para ir à 
sanção presidencial. Além do texto prin-
cipal da reforma, a AMB e entidades que 
compõem a Frente Associativa da Magis-
tratura e do Ministério Público (Frentas) 
apresentaram emendas à PEC Paralela.

No dia 20 de agosto, o presidente 
Jayme de Oliveira participou de audiên-
cia pública na CCJ. Ele chamou a atenção 
para correções que devem ser feitas 
no texto para garantir previsibilidade 
e segurança jurídica. “O que podemos 
verificar nesta reforma é que todos os 
brasileiros estão perdendo”, disse.

O que podemos verificar nesta reforma é 
que todos os brasileiros estão perdendo

Jayme de Oliveira
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, esclareceu pon-
tos da reforma da Previdência em debate promovido 
pela Apamagis, em São Paulo, no dia 13 de julho. Ao lado 
do presidente da Apamagis, Fernando Bartoletti, e de 
integrantes da diretoria executiva da entidade paulista, 
o dirigente falou sobre o panorama das negociações na 
Câmara dos Deputados entre os partidos e os trâmites da 
proposta. Dias antes, em 10 de julho, o texto-base da PEC 
6/2019 havia sido aprovado em primeiro turno naquela 
casa legislativa. 

A diretora-tesoureira adjunta da AMB, Maria Rita Man-
zarra, representou a entidade na reunião ampliada da 
Frentas com outras associações de funcionários pú-
blicos, em 17 de julho, na sede da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), em 
Brasília (DF). Todos avaliaram os pontos críticos da PEC 
e traçaram estratégias de mobilização na nova fase de 
tramitação. Puderam, ainda, avaliar a atuação desenvol-
vida, até então, em defesa das carreiras e em de altera-
ções no texto da Proposta.

A vice-presidente Administrativo da AMB, 
Maria Isabel da Silva, representou a en-
tidade na reunião da Frentas, no dia 12 
agosto. Foram debatidas as estratégias 
de atuação no Senado para aprimorar 
pontos da PEC 6/2019. 

Mobilização intensa
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O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, integrantes da diretoria da entidade e pre-
sidentes de associações filiadas participaram, no dia 13 agosto, da reunião com o 
consultor legislativo Luiz Alberto dos Santos, do escritório Calhao Advogados, res-
ponsável por realizar estudos especializados sobre a PEC 6/2019 à entidade. O obje-
tivo do encontro foi analisar a matéria e elaborar estratégias para a atuação da AMB 
frente aos próximos passos da proposta no Senado Federal. Também participaram 
da reunião a vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Julianne Marques, a di-
retora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra, o presidente e a vice-presidente da 
Apamagis, Fernando Bartoletti e Vanessa Mateus, respectivamente.
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STF

Competência estadual
AMB defende constitucionalidade de dispositivos de lei estadual alagoana 

sobre titularidade coletiva de vara criminal

como ‘norma geral’ editada pelo le-
gislador federal, para ser observada 
pelo legislador estadual, no exercí-
cio de sua competência concorren-
te”, defende a entidade. 

Para a AMB, um deferimento do 
pedido formulado na ADI afetará di-
retamente o funcionamento do Poder 
Judiciário de Alagoas, especialmen-
te no exercício da jurisdição criminal 
hoje existente em face das organiza-
ções criminosas. Além do deferimento 
de sua admissão no feito, na qualida-
de de amicus curiae, com a possibi-
lidade de sustentação oral no julga-
mento, a AMB requereu, ainda, que o 
STF não conheça da ação ou, se dela 
conhecer, indefira os pedidos veicula-
dos, para reconhecer a validade cons-
titucional dos dispositivos das leis 
estaduais impugnados.

tendeu delinear “normas gerais” sobre 
a matéria. Ao apresentar breve histó-
rico de sua tramitação no Congresso, 
a petição da entidade recorda que a 
legislação tem origem em um projeto 
de lei iniciado em 2007, a pedido da As-
sociação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), tratando inicialmente da apli-
cação do juízo colegiado apenas no 
âmbito da Justiça Federal.

A Associação lembra, ainda, que 
foi apresentada e aprovada, no cur-
so do processo legislativo, após 
manifestação da AMB, emenda vi-
sando a estender à Justiça Estadual 
a mesma possibilidade. Permaneceu 
fora do âmbito de aplicação da Lei a 
Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. 
“Se a lei não tem aplicação em todos 
os ramos do Poder Judiciário, é evi-
dente que não pode ser considerada 

A AMB requereu participação como 
amicus curiae na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6.179, 

ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, 
em face à Lei Estadual 7.677/2015 de 
Alagoas, que regulamenta o funciona-
mento da 17ª Vara Criminal da capital. 
A legislação fixa que a Vara será des-
tinada ao julgamento de delitos prati-
cados por organizações criminosas e, 
ainda, terá titularidade coletiva, sendo 
composta por três magistrados da 3ª 
entrância. O ministro Gilmar Mendes é 
o relator do processo. 

Para a OAB, a medida contraria a Lei 
Federal 12.694/2012, que dispõe sobre o 
processo e o julgamento colegiado, em 
primeiro grau de jurisdição, de crimes 
praticados por organizações criminosas. 

No entanto, a AMB esclareceu que 
a referida norma não traçou, nem pre-
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Direitos assegurados
AMB presta assistência jurídica a magistrado afastado do TJPR, que retornou 

à função judicante após julgamento

aça ou obstáculo à efetividade do pro-
cesso, inexistente no caso”, concluiu. 

permanência do magistrado no regular 
exercício das funções representa ame-

A primeira turma do STF endossou, 
em 13 de agosto, liminar conce-
dida pelo ministro Marco Aurélio 

Mello, na qual assegurava o retorno 
imediato de um magistrado afastado 
das funções jurisdicionais pelo STJ, em 
razão de denúncia pelo crime de delito. 
O colegiado determinou, ainda, que o 
STJ prosseguisse com o processamento 
do Mandado de Segurança. 

Marco Aurélio Mello, relator da 
Medida Cautelar, havia fundamenta-
do, em sua decisão, não haver víncu-
lo entre a infração e a atividade ju-
dicante, visto que os fatos narrados 
aconteceram em setembro de 2013 e 
o afastamento em 2018. 

Dessa forma, o ministro entendeu 
que o afastamento não foi proporcio-
nal à pena e os antecedentes do juiz. 
“A adoção de providência dessa enver-
gadura exige quadro a revelar que a 

A ADI 5790, proposta pela AMB 
contra a Resolução 181/2017 do Con-
selho Nacional do Ministério Público 
(CNMP), foi discutida, em 7 de agos-
to, pelo presidente Jayme de Oliveira 
e seu relator, Ricardo Lewandowski, 
ministro do STF. O ato normativo trata 
da instauração e tramitação de proce-
dimento investigatório criminal a car-
go do Ministério Público. 

Estavam presentes a diretora-te-
soureira adjunta, Maria Rita Manzarra, 

Diálogo com ministros

Frentas reúne-se com Toff oli

e o advogado da AMB Alberto Pavie. 
Para a entidade, a Resolução criou hi-
póteses de acordo de não-persecução 
penal não previstas em lei. Na ocasião, 
foi pedido ao relator que requisitasse o 
retorno dos autos da PGR e o imediato 
julgamento da cautelar requerida.

Os representantes da AMB também 
reuniram-se com o ministro Gilmar 
Mendes para tratar da ADI 4412, pro-
posta pela Associação em 2010. A ação 
questiona o artigo 106 do Regimento 

O presidente Jayme de Oliveira e demais lideranças da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Pú-
blico (Frentas) reuniram-se, em 31 de julho, com o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli. Na ocasião, 
foram tratados temas relacionados à valorização de ambas as carreiras e que são motivo de preocupação para 
as entidades. Entre os assuntos tratados estavam a reforma da Previdência e as regras para utilização de redes 
sociais por membros do Poder Judiciário.

Interno do CNJ, segundo o qual as deci-
sões e atos do órgão devem ser imedia-
tamente cumpridos, salvo se advindas 
do STF. O dispositivo foi utilizado como 
fundamento pela Corregedoria Nacio-
nal de Justiça para editar a Recomen-
dação 39/2019, suspensa pelo ministro 
Marco Aurélio após a impetração de MS 
pela AMB e Anamages. Para a AMB, o 
artigo atribui ao CNJ competência não 
reconhecida pela Constituição, além de 
violar o devido processo legal. 

O ministro Marco Aurélio Mello é o relator da Medida Cautelar

STF
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CNJ

AMB acompanha primeira sessão do segundo semestre e garante redução de pena 
aplicada a magistrado do Pará

Integrantes da diretoria da AMB e 
presidentes de associações regio-
nais acompanharam a 294ª Sessão 

Ordinária do CNJ, a primeira do segun-
do semestre, realizada em 6 de agosto. 
Na abertura, o presidente do Conselho, 
ministro Dias Toffoli, desejou aos inte-
grantes do órgão um bom semestre de 
trabalho. Em seguida, foi aprovada por 
unanimidade a proposta orçamentária 
para o exercício de 2020 que será en-
viada ao Ministério da Economia.

O colegiado iniciou o julgamen-
to da Revisão Disciplinar 0008257-
48.2017.2.00.0000, que tem como 
requerente um juiz do Pará, e o TJPA 
como requerido. A AMB presta assis-
tência jurídica ao magistrado, que foi 
condenado pela Corte local à pena de 
censura por ter descumprido deter-
minação hierarquicamente superior 
e deixado de declarar impedimento 
para julgar uma ação.

Associado 
obtém decisão favorável 
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Estavam presentes Maria Rita Manzarra (diretora-tesoureira adjunta); Wilka Vilela e Rita Ramos (da Secretaria de Prerrogativas); Fernando Cury (assessor 
da Presidência); os presidentes Renata Gil (Amaerj), Vera Deboni (Ajuris), Ricardo Alexandre Costa (ACM), Jussara Schittler (AMC) e Daniel Peçanha 
(Amages); além de Alexandre Farina (vice-presidente da Amages) e dos advogados da AMB Alexandre Pontieri e Samara Léda

O advogado Emiliano Aguiar fez 
a sustentação oral e defendeu que a 
condenação violou dispositivos de lei 
como o CPC, que veicula as hipóteses 
de impedimento e suspeição, além do 
artigo 41 da Loman. 

Relatoria
O relator do caso, conselheiro Fer-

nando Mattos, votou pela manutenção 
da condenação, por estar bem funda-
mentada e ter amparo na legislação, 
conforme prevê o artigo 81 do Regimento 
Interno do CNJ. No entanto, o julgamen-
to foi suspenso por pedido de vista do 
conselheiro Luciano Frota e retomado na 
sessão de 10 de setembro. 

Luciano Frota divergiu do relator por 
entender que a decisão do TJPA contra-
ria as evidências dos autos no que tange 
à aplicação da pena de censura. Afirmou, 
ainda, que não houve descumprimento 
flagrante da decisão da instância revisora, 

e que situação posta não se enquadrava 
nas hipóteses de impedimento do artigo 
134 do antigo CPC. Por isso, votou para re-
duzir a pena para uma advertência, pois o 
magistrado não agiu de forma considera-
da incorreta, mas, sim, desobedeceu a um 
dever de prudência e cautela previsto no 
Código de Ética da Magistratura.

O conselheiro Henrique Ávila abriu 
uma terceira corrente de entendimento 
para absolver o juiz de uma conduta ilí-
cita. Prevaleceu, por maioria, o voto-vista 
de Luciano Frota. Em favor da procedên-
cia parcial, estavam Arnaldo Hossepian, 
André Godinho, Márcio Schiefler e Valtér-
cio de Oliveira; e pela procedência total 
do pedido, Henrique Ávila, Rubens Canuto 
e Humberto Martins. Por fim, os votos fo-
ram somados para aplicar a pena mais 
branda ao magistrado. Votaram pela 
improcedência, além do relator, Maria 
Cristina Ziouva, Maria Tereza Uille, Dias 
Toffoli e Aloysio Corrêa.
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Colegiado aprova consolidação de normas que visam à proteção de magistrados, 
servidores e usuários da Justiça

uma comissão criada para esse fim, 
busca uniformizar o tratamento do 
tema por toda a Magistratura nacional.

Fim de mandato
A sessão também marcou a des-

pedida dos integrantes do CNJ Daldi-
ce Santana e Fernando Mattos, cujos 
mandatos se encerraram em agosto. 
Na ocasião, o presidente do órgão e do 
STF, ministro Dias Toffoli, destacou o 
trabalho deles e disse que honraram o 
Conselho e os jurisdicionados. Ambos 
agradeceram a oportunidade de terem 
atuado no CNJ e a colaboração dos ser-
vidores e demais membros. 

rios da Justiça. De acordo com pesquisa 
realizada pelo CNJ, cerca de 110 juízes 
estavam ameaçados e sob proteção do 
estado em 2018.

Na apreciação de outro item da 
pauta, o colegiado aprovou, por una-
nimidade, o Procedimento de Com-
petência de Comissão 0004054-
48.2014.2.00.0000, relatado pela 
conselheira Daldice Santana, que tem 
o CNJ como requerido e requerente. O 
processo trata de proposta de resolu-
ção sobre afastamento de juízes para 
gozo de férias. A conselheira lembrou 
que a minuta de resolução de regula-
mentação, resultado do trabalho de 

O Plenário do CNJ aprovou, por 
unanimidade, a proposta de re-
solução que consolida as normas 

de segurança institucional do Poder Ju-
diciário, no dia 20 de agosto, durante a 
295ª Sessão Ordinária. 

O relator do Ato Normativo 0005843-
09.2019.2.00.0000, Márcio Schiefler, expli-
cou em seu voto que o texto - resultante 
do trabalho do Comitê Gestor do Sistema 
Nacional de Segurança do Poder Judiciá-
rio (SNSPJ), presidido por ele - aglutina, 
ao todo, oito normas sobre o tema e foi 
resultado do trabalho.

Na opinião do conselheiro, a segu-
rança no Poder Judiciário deve ser tra-
tada com prioridade. “Justiça acuada é 
locução contraditória. A Justiça pode 
receber vários epítetos, até negativos, 
mas sem independência não é Justiça. 
A segurança do Judiciário é o primeiro e 
mais básico requisito para uma Justiça 
independente”, afirmou. 

A resolução também trata de nor-
mas de segurança voltadas a vítimas 
de ameaças e seus familiares. O ato al-
cança magistrados, servidores e usuá-
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Acompanharam os julgamentos o presidente da AMB, Jayme de Oliveira; Julianne Marques (vice-presidente de Direitos Humanos); Maria Rita Manzarra 
(diretora-tesoureira adjunta); Fernando Cury (assessor da Presidência); Rita Ramos (membro da Secretaria de Prerrogativas), Renata Gil (presidente da 
Amaerj); Elbia Araújo (presidente da Amab); e os advogados da AMB Alexandre Pontieri e Samara Léda

A segurança do Judiciário é o primeiro e 
mais básico requisito para uma Justiça 
independente

Márcio Schiefler
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via sido instaurado em decorrência de 
ofício do TJRN, que encaminhou para 
conhecimento do CNJ a Lei Comple-
mentar estadual 643/2018, já em vi-
gor, que regula a matéria. As entida-
des defenderam que o Tribunal não 
descumpriu a Recomendação, bem 
como não encaminhou anteprojeto 
de lei ao dirigir o ofício ao CNJ, mas 
sim a própria Lei de Organização Ju-
diciária. A Lei Complementar foi edita-
da em 21 de dezembro de 2018, antes 

Por unanimidade, o CNJ decidiu que os tribunais 
não podem remover ex officio magistrados que es-
tejam sofrendo ameaça de morte em decorrência de 
decisões judiciais, especialmente contra organiza-
ções criminosas. A decisão, que ocorreu na 49ª Ses-
são Virtual, é fruto da Consulta Pública 0009279-
44.2017.2.00.0000, do TJRN.

Em seu voto, o relator Fernando Mattos, seguido 
pelos demais conselheiros, afirma que a Resolução 
CNJ 176/2013, que institui o Sistema Nacional de Se-

O CNJ determinou o arquivamento 
do Pedido de Providências (PP) 
0000283-86.2019.2.00.0000, 

que versa sobre Lei de Organização Ju-
diciária do Rio Grande do Norte. A de-
cisão foi proferida pelo relator do pro-
cesso, conselheiro Fernando Mattos, 
em 5 agosto. 

A AMB e a Amarn atuaram no fei-
to como interessadas e defenderam o 
imediato arquivamento do PP por fla-
grante perda do objeto. O Pedido ha-

 PP sobre organização judiciária no RN 

é arquivado

Remoção sem solicitação é proibida

AMB e Amarn 

atuaram no feito 

como interessadas 

e defenderam 

tal resultado por 

fl agrante perda 

do objeto

da edição da Recomendação 32/2018, 
pela Corregedoria do CNJ.

A decisão do relator teve como base 
o comprometimento, por parte do TJRN, 
de prover os cargos efetivos e em co-
missão criados pela Lei Complementar, 
de acordo com a disponibilidade orça-
mentária prevista pelo Termo de Ajus-
tamento de Conduta firmado entre o 
Tribunal e o Ministério Público Estadu-
al, com o acórdão do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do Norte. 

gurança do Poder Judiciário, prevê a possibilidade de 
remoção nesses casos. No entanto, nessa hipótese, a 
movimentação é provisória e com a concordância do 
interessado. “Embora o TJRN pondere que o magistra-
do sob proteção do Estado gere ônus financeiro, e a 
remoção ex officio atenderia à sociedade com a pou-
pança de recursos, é preciso considerar que, neste 
caso, o interesse público é subjacente e insuscetível de 
justificar a eliminação da prerrogativa constitucional 
da inamovibilidade”, enfatizou.

 Antes da decisão do conselheiro, a diretora-tesoureira adjunta da AMB, Maria Rita Manzarra, 
e o vice-presidente de Esportes da Amarn, Guilherme Cortez, reiteraram a urgência na 
apreciação do feito, durante audiência
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Resolução CNJ 88/2009

Ministro reagenda análise da proposta de regulamentação do uso de tais ferramentas 
por membros do Poder Judiciário

sião, o presidente da AMB entregou uma 
nota técnica sobre a proposta e transmitiu 
o posicionamento das associações regio-
nais filiadas à AMB, contrário à resolução 
por entendê-la desnecessária, uma vez 
que a Loman e o Código de Ética regulam 
suficiente e satisfatoriamente a matéria.

ção do uso de redes sociais por membros 
do Poder Judiciário.

Na semana anterior, em 31 de julho, o 
presidente Jayme de Oliveira havia se reu-
nido com Toffoli e o conselheiro Aloysio 
Corrêa, relator da proposta de resolução 
do CNJ, para tratar do processo. Na oca-

O presidente do STF e do CNJ, mi-
nistro Dias Toffoli, deferiu, em 5 
de agosto, pedido feito em ofício 

pela AMB para adiamento da votação 
(agendada para o dia seguinte) do Ato 
Normativo 0004450-49.2019.2.00.0000, 
que trata da proposta de regulamenta-

Redes sociais: 
pleito da AMB é atendido
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A AMB ingressou no CNJ com o 
pedido de juntada da Carta de Cuia-
bá ao Pedido de Providências (PP) 
0004252-12.2019.2.00.0000, que 
propõe a revisão da Resolução CNJ 
88/2009 – que dispõe sobre a jor-
nada de trabalho no âmbito do Poder 
Judiciário, o preenchimento de cargos 
em comissão e o limite de servidores 
requisitados – no que tange à obriga-

toriedade da destinação de 50% dos 
cargos em comissão aos servidores 
efetivos de modo a respeitar a auto-
nomia dos tribunais. O requerimento 
foi feito ao relator da matéria, conse-
lheiro Henrique Ávila.

A revisão da Resolução tal como 
postulado pela AMB foi assinada por 
todos os presidentes dos tribunais de 
Justiça do País em encontro com o presi-

dente do STF e do CNJ, ministro Dias To-
ffoli, no dia 19 de julho, em Cuiabá (MT). 

Em sua peça inicial, em junho, a en-
tidade relatou a dificuldade enfrentada 
por alguns tribunais em observar os 
percentuais fixados, o que levou o CNJ a 
permitir, em procedimento autônomos 
ajuizados, a flexibilização dos seus ter-
mos, concedendo prazos elastecidos e 
formas graduais de implementação.



CNJ admite ingresso da AMB nos autos da consulta que aborda temática

A AMB lembra, ainda, que mani-
festação que já consta dos autos, 
apresentada pela Associação de 
Magistrados do Maranhão (Amma), 
destaca que no âmbito administra-
tivo disciplinar a jurisprudência do 
CNJ orienta que sejam considera-
das as peculiaridades de cada caso, 
ponderando-se a situação logística 
do juízo e o elemento subjetivo da 
conduta do magistrado para de-
monstração injustificada do excesso 
de prazo. Pondera a associação lo-
cal, diz a AMB, que a paralisação dos 
processos por mais de 100 dias cor-
ridos não pode configurar, in totum, 
inércia por parte dos magistrados, 
principalmente quando nesse perío-
do podem ocorrer afastamentos de 
toda natureza.

Dessa forma, entende a AMB 
que a despeito do parágrafo único 
do artigo 219, do CPC, estabelecer a 
contagem em dias úteis apenas para 
os prazos processuais e da Lei do 
Processo Administrativo (Lei 9.874) 
prever a contagem em dias corridos, 
os prazos administrativos em ques-
tão referem-se a atos do juízo, ob-
servados em função do processo e 
para atender ao processo.

A entidade destaca que “é preci-
so, portanto, excepcionar a situação 
para que, nesse contexto exclusivo 
de atos administrativos voltados para 
o processo, ou seja, para possibilitar 
os prazos processuais, observe-se, 
como forma de se preservar e presti-
giar a organicidade do sistema, a sua 
contagem em dias úteis”.

O CNJ admitiu o ingresso da AMB 
como interessada nos autos da 
consulta que objetiva esclarecer 

se o prazo de 100 dias utilizado como 
base para aferição de excesso de pra-
zo deve ser contado em dias úteis, ante 
a nova sistemática do Código de Pro-
cesso Civil (CPC). A consulta 0009494-
20.2017.2.00.0000, relatada pelo con-
selheiro André Godinho, foi requerida 
pela Corregedoria Geral de Justiça do 
Estado do Paraná. 

O pedido da AMB foi apresentado, em 
16 de julho, visto que o tema interessa a 
toda a Magistratura. O processo já co-
meçou a ser apreciado no Plenário Virtu-
al. Em seu voto, o relator afirma que tal 
prazo não tem natureza jurídica de prazo 
processual e, por isso, a contagem não se 
submete ao disposto no CPC. 

O parecer da Corregedoria Nacional 
de Justiça expõe entendimento nesse 
sentido. A votação, porém, está sus-
pensa por pedido de vista do conse-
lheiro Márcio Schiefler. Ao manifestar 
opinião contrária à do relator, a AMB 
sustenta que, em razão da organici-
dade do sistema, a contagem deve ser 
realizada de acordo com CPC, em dias 
úteis e não corridos.

Excesso de prazo

27AMB Informa

CNJ
Gi

l F
er

re
ira

/A
gê

nc
ia

 C
NJ

AMB sustenta que, em razão da 
organicidade do sistema, a contagem 

deve ser realizada de acordo com CPC, em 
dias úteis e não corridos
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Conciliação beneficia 1º grau 

AMB e Amarn requerem 
providências ao CNJ 

por descumprimento de 
acordo pelo TJRN

apontam um desequilíbrio entre 1º e 2º 
graus, no que se refere à distribuição 
dos cargos em comissão. 

Assim, em face do descumprimen-
to do acordo, requerem que seja con-
cedida tutela de evidência do quanto 
postulado na petição inicial, ou seja, a 
migração do 2º para o 1º grau, a título 
de cargo em comissão do montante de 
R$ 1.049.895,82 mensais.

fez, deixando evidente que não preten-
de cumprir o normativo”.

No dia 9 de setembro, o então re-
lator do feito, conselheiro Aloysio Cor-
rêa, realizou uma audiência de conci-
liação. Na inicial, as entidades afirmam 
que a maior parte da demanda proces-
sual do Tribunal encontra-se na pri-
meira instância, mas dados do Painel 
de Acompanhamento da Resolução 

A AMB e a Amarn protocolizaram, 
no dia 16 de outubro, no âmbito 
do Pedido de Providências (PP) 

0005863-97.2019.2.00.0000, petição jun-
to ao CNJ em que requerem providências 
imediatas quanto ao descumprimento de 
acordo celebrado entre o TJRN e as enti-
dades. O processo objetiva o cumprimen-
to da Resolução CNJ 219/2016, que trata 
da equalização da força de trabalho nos 
tribunais, cuja relatoria atual é do conse-
lheiro Emmanoel Pereira.

As associações ressaltaram o “ab-
soluto desrespeito do TJRN para com o 
CNJ, pois após comprometer-se, peran-
te o relator do feito, a apresentar em 
30 dias proposta efetiva de migração 
do orçamento excedente de cargos em 
comissão que existe no 2º grau, não o 

Equalização da força de trabalho
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Em audiência de conciliação realiza-
da no dia 7 de agosto, na sede do CNJ, em 
Brasília (DF), a AMB e a Amazon firma-
ram acordo com o TJAM nos autos do PP 
0004017-45.2019.2.00.0000. O feito foi 
ajuizado pela associação amazonense 
em desfavor ao Tribunal, a fim de efetivar 
o cumprimento da Resolução CNJ 219/16. 
A audiência foi presidida pelo relator do 
processo, conselheiro André Godinho.

A diretora-tesoureira adjunta da 
AMB, Maria Rita Manzarra, e o presiden-
te da Amazon, Luís Márcio Albuquerque, 
participaram da audiência, que também 
contou com a presença do presidente do 
TJAM, Yedo Simões, e do presidente da 
OAB-AM, Marco Aurélio Choy. 

Entre os pontos acordados estão a 
nomeação de servidores por etapas e o 
cumprimento dos Termos de Cooperação 

Técnica, assinados com as prefeituras de 
localidades onde tenha sido constatado dé-
ficit de pessoal, para cessão de servidores 
do Executivo ao Judiciário local. Além disso, 
a conclusão de estudos para elaboração de 
anteprojeto de lei para alteração da Lei de 
Organização Judiciária do Estado da Ama-
zônia, com objetivo de criar 72 novos cargos 
de assistente jurídico de entrância inicial 
para unidades jurisdicionais do interior.

Liminar suspende PAD
O ministro do STF Gilmar Mendes deferiu, no dia 1º de ju-

lho, liminar para suspender a eficácia da decisão que deter-
minou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD) contra juiz do TJBA, nos autos da Sindicância 0000615-
29.2014.200.0000, até o julgamento final do Mandado de Segu-
rança (MS) 36.533. 

O objetivo é investigar suposta falta funcional do magis-
trado relacionada a erros de cálculo em precatórios. A AMB 

assistiu o associado e o jurídico da entidade impetrou o MS 
com pedido de medida liminar, contra acórdão do CNJ, para 
pedir a anulação do ato coator, tendo em vista a prescrição 
da pretensão punitiva, pois a Corregedoria Nacional de Justi-
ça instaurou sindicância em janeiro de 2014, e o julgamento, 
com a consequente abertura do Processo, ocorreu cinco anos 
e quatro meses depois. 

Segundo a Resolução CNJ 135/2011, que dispõe sobre 
normas relativas ao PAD aplicável a magistrados, o prazo 
prescricional de falta funcional é de cinco anos a partir da 
data em que o tribunal tomou conhecimento do fato. 

Participaram da audiência, pela AMB, Maria Rita Manzarra (diretora-tesoureira adjunta); 
da Amarn, Herval Sampaio (presidente) e Ricardo Fagundes, (conselheiro fiscal); e, do 
TJRN, João Rebouças (presidente), Bruno Lacerda (juiz auxiliar) e Leonardo Medeiros Júnior 
(assessor judiciário)
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Conselho divulga painel de acompanhamento da política nacional, que elenca 
as informações conforme critérios estabelecidos pela Resolução 219/2016

no artigo 3º da Resolução, que deter-
mina a quantidade de servidores ne-
cessários em cada grau de jurisdição; 
do disposto no artigo 11, que deter-
mina o limite máximo de servidores 
lotados na área de apoio indireto à 
atividade judicante; e do disposto no 
artigo 12, que determina os valores 
dos cargos em comissões e das funções 
de confiança que devem ser alocados 
em cada grau de jurisdição. 

entre as instâncias da Justiça Estadu-
al, Federal, Militar Estadual e do Tra-
balho. O painel elenca as informações 
conforme critérios estabelecidos pela 
Resolução 219/2016, que dispõe sobre 
a distribuição de servidores, de cargos 
em comissão e de funções de confiança 
nos órgãos do Poder Judiciário de pri-
meiro e segundo graus.

A ferramenta revela o resultado da 
avaliação do cumprimento do disposto 

Em mais uma iniciativa que visa a 
tornar o Judiciário cada vez mais 
transparente, o CNJ apresentou o 

Painel de Acompanhamento da Políti-
ca Nacional de Priorização do Primeiro 
Grau, durante a 294ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 6 de agosto.

O sistema permite a visualização 
on-line de dados dos tribunais brasi-
leiros e indica a necessidade de trans-
ferência de pessoal, cargos e funções 

Priorização 
do primeiro grau
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Ato regulamenta programa de saúde
A vice-presidente 

Administrativo da As-
sociação, Maria Isabel 
da Silva, a diretora-te-
soureira adjunta, Maria 
Rita Manzarra, e o pre-
sidente da Apamagis, 
Fernando Bartoletti, 
participaram, em 21 de 
agosto, de reunião com 
o conselheiro Arnaldo 
Hossepian. O objetivo 
era contribuir para a 
proposta de uma mi-
nuta de resolução do 
CNJ que regulamen-
tasse o Programa de 
Assistência à Saúde 
Suplementar a Magis-
trados e Servidores do Poder Judiciário. O Ato Normativo 
0006317-77.2019.2.00.0000, de relatoria do conselheiro 
Valtércio de Oliveira, foi aprovado pelo colegiado no dia 
10 de setembro. 

No dia anterior (20), o presidente Jayme de Oli-
veira foi recebido para uma audiência com Arnaldo 
Hossepian. A conversa, que centrou-se em temas de 
interesse da Magistratura, também contou com a 
participação do conselheiro Fernando Mattos; Julian-
ne Marques (vice-presidente de Direitos Humanos da 
AMB e presidente da Asmeto); Renata Gil (presidente 
da Amaerj e então vice-presidente Institucional da 
AMB); e Elbia Araújo (presidente da Amab).
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Associações pedem ingresso em procedimento que trata da verba remuneratória, 
proposto pelo TJAC

o pagamento da verba em questão já 
havia sido reconhecido como devido, 
de forma pacífica, pelo STF.  Ao final da 
petição, a Associação pede, além de in-
gresso como interessada, o julgamento 
monocrático, termos do art.25, XII do 
Regimento Interno do Conselho, com o 
consequente arquivamento do feito.

0003906-61.2019.2.00.0000, propos-
to pelo tribunal acreano, é relatado 
pelo corregedor nacional de Justiça, 
ministro Humberto Martins. 

As entidades pediram o ingresso 
no processo por se tratar de tema re-
levante para toda a Magistratura. Em 
sua manifestação, a AMB defende que 

A AMB e a Asmac pediram, ao 
CNJ, ingresso como interes-
sadas nos autos de procedi-

mento que trata de autorização para 
pagamento de verba remunerató-
ria denominada Parcela Autônoma 
de Equivalência (PAE), no âmbito do 
TJAC. O Pedido de Providências (PP) 

Em agosto, a AMB participou de duas reuniões no CNJ para debater a situação dos imigrantes venezuelanos no 
Brasil e as consequências relacionadas ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. A diretora-tesoureira adjunta da 
AMB, Maria Rita Manzarra, representou a entidade. Os encontros foram conduzidos pelo conselheiro Luciano Frota, 
presidente do Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condições Análogas ao de Es-
cravo e de Tráfico de Pessoas. “O CNJ está de parabéns pela iniciativa. O problema do trabalho escravo de imigrantes 
venezuelanos é uma triste e inegável realidade. Trata-se de uma situação alarmante, que interessa a toda sociedade 
e que precisa ser enfrentada”, avaliou Maria Rita Manzarra.

Pagamento da Parcela 
Autônoma de Equivalência
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Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento

Trabalho escravo

A vice-presidente de 
Direitos Humanos da AMB 
e presidente da Asmeto, 
Julianne Marques; a dire-
tora-tesoureira adjunta da 
AMB, Maria Rita Manzarra; 
e a secretária de Infância e 
Juventude da entidade, Va-
léria Rodrigues, participa-
ram do lançamento do Sis-
tema Nacional de Adoção e 
Acolhimento (SNA) do CNJ, 
no dia 15 de agosto. 

A minuta de resolu-
ção, que dispõe sobre a 
implantação e o funcio-
namento do sistema que 
facilita o controle do Po-
der Judiciário quanto à si-
tuação de crianças acolhidas e os processos de adoção no 
País, foi aprovada por unanimidade pelo Plenário, durante 
a 294ª Sessão Ordinária, em 6 de agosto.

O SNA vai unificar, em um banco de dados sob supervi-

são do CNJ, os Cadastros Nacionais de Adoção (CNA) e de Crianças 
Acolhidas (CNCA). A integração seguiu as medidas de aprimora-
mento e racionalização promovidas pelo Comitê Gestor dos Ca-
dastros Nacionais (CGCN). 



Conselho apresenta Relatório anual, que registrou, em 2018, redução do acervo 
de processos no Judiciário

tamar já verificado ao longo da série 
histórica. Foram quase oito julgamen-
tos por dia útil, por magistrado. Foram 
julgados mais processos do que os 
distribuídos, com resultado positivo 
em todos os segmentos”, informou.

Jayme de Oliveira disse que “o estu-
do revela que os magistrados brasilei-
ros nunca trabalharam tanto em prol da 
sociedade, mesmo diante das dificulda-
des enfrentadas pelo Judiciário”. 

Maria Rita Manzarra, prestigiaram o 
evento. Na abertura, o presidente do 
CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, 
comemorou que, pela primeira vez, a 
Justiça brasileira registrou, em 2018, 
redução do acervo de processos, pas-
sando de 80 para 78,7 milhões o nú-
mero de casos pendentes. “Nossos 
incansáveis juízes e servidores au-
mentaram ainda mais seus índices de 
produtividade e atingiram o maior pa-

Em 28 de agosto, o CNJ apresentou 
as propostas de Metas Nacionais 
dos segmentos de Justiça para 

2020 e divulgou os dados do Relatório 
Justiça em Números 2019 (ano-base 
2018). A divulgação ocorreu durante a 
2ª Reunião Preparatória para o XIII En-
contro Nacional do Poder Judiciário, no 
auditório do TSE, em Brasília (DF).

O presidente Jayme de Oliveira e a 
diretora-tesoureira adjunta da AMB, 

Justiça em 
Números 
2019

Mediação e conciliação
O Plenário do CNJ decidiu por 

maioria de votos, em 6 de agosto, 
que deve ser enviado ao Senado Fe-
deral nota técnica com orientações 
contrárias à aprovação do Projeto 
de Lei (PL) 80/2018. 

O instrumento pretende alterar o 
Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil (Lei 8.906/1994) e estabelecer a 
obrigatoriedade da participação do ad-

vogado na solução consensual de con-
flitos, como a mediação e conciliação. 

Apesar de o PL já ter sido aprova-
do na Câmara dos Deputados, os con-
selheiros observaram ser importante 
enviar a nota técnica ao Senado para 
que seja conhecida a orientação do 
Conselho sobre a política de soluções 
consensuais, enquanto a matéria ain-
da está em tramitação no Congresso 

Nacional. O pedido de nota técnica foi 
feito pelo Fórum Nacional de Mediação 
e Conciliação (Fonamec). 

Em outras decisões, o CNJ já havia 
se pronunciado pela inexigibilidade 
de advogado em fase pré-processual, 
incentivando o diálogo e o consenso 
entre as partes, bem como a dispen-
sabilidade da participação do advoga-
do nos centros.
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Magistrados vão às urnas em novembro para a escolha da nova diretoria da AMB 
no triênio 2020-2022

sília (DF). Os magistrados interessados 
em votar tiveram até as 18h do dia 5 de 
agosto para se filiarem à AMB. Segundo 
o estatuto da entidade, é eleitor todo 
magistrado associado que, até três me-
ses antes da data fixada para a eleição, 
estiver em dia com as suas obrigações e 
contribuições sociais.

setembro, com transmissão, ao vivo, 
pelo perfil da entidade no Instagram. 

Para participar, o associado poderá 
escolher uma das três opções para vo-
tar: por carta, cédula de papel (pesso-
almente na associação local), ou pela 
internet. A chapa vencedora tomará 
posse, no dia 11 de dezembro, em Bra-

Para escolher a nova mesa direto-
ra da maior entidade represen-
tativa da Magistratura nacional 

para o período de 2020 a 2022, a As-
sociação promove eleições entre os 
dias 5 e 8 de novembro de 2019. Os 
magistrados concorrentes estão divi-
didos em três chapas, que foram re-
gistradas no dia 4 de setembro   

A chapa “Magistratura Indepen-
dente”, liderada por Luiz Rocha, juiz 
do TJPE, será a primeira a aparecer 
na cédula de votação e, também, no 
programa de votação pela internet. A 
segunda chapa, “AMB + Forte, Uma só 
Magistratura” é comandada pela pre-
sidente da Amaerj, Renata Gil, e a ter-
ceira, intitulada “Unidade (da carreira) 
e (é) independência (da Magistratura)”, 
é encabeçada pelo presidente da Ama-
tra 12, José Carlos Külzer. O sorteio 
da ordem foi realizado, no dia 16 de 

Democracia na 
Magistratura

Informações
A Associação disponibilizou um hotsi-

te com as informações sobre o pleito. Pela 
quinta vez, a Comissão Eleitoral Geral é 
presidida por  Roberval Belinati, desembar-
gador do TJDFT. Também integram o grupo 
Rubens de Oliveira (TJMT), Maria de Lour-
des Abreu (TJDFT), Carlos Alberto Martins 
(TJDFT) e Carolina Rosa (TRT14).  A Co-
missão tem, por princípio, a realização de 
um trabalho imparcial para incentivar as 

associações a atualizarem o cadastro de 
seus filiados para aumentar a participa-
ção no pleito da entidade. 

Foi iniciado, no dia 3 de outubro, o 
envio, aos associados, da circular infor-
mativa das eleições com envelopes e a 
cédula única de votação rubricada, se-
gundo o cronograma oficial. Na votação 
pela internet, a AMB vai utilizar o siste-
ma cedido pelo TRE-DF.
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em conjunto com forte atuação de marke-
ting institucional; e trabalhar incessante-
mente na recomposição das perdas remu-
neratórias, reajustes e paridade absoluta 
entre ativos e inativos.

O que pretende fazer para fortalecer a 
AMB e o associativismo?

Focar nos objetivos estatutários da 
entidade. Comecei propondo à Comis-
são Eleitoral um compromisso de qua-
rentena para quem for eleito, de não 
assumir cargo comissionado em tribu-
nais superiores ou como conselheiro do 
CNJ dentro do prazo de dois anos, após 
o fim do mandato. Minha promessa está 
de pé, mas ainda não recebi resposta 
dos demais candidatos.

Quais são os desafi os da Magistratura 
atualmente?

Resgatar a autoestima e altivez dos 
seus membros, por meio de ações em de-
fesa das prerrogativas da Magistratura. 
Ressaltando para a população que os re-
sultados positivos no combate à corrup-
ção estão amparados em juízes indepen-
dentes, protegidos por prerrogativas.

O que o motiva a ser presidente da AMB?
A minha vontade de ser presidente da 

AMB se confunde com as próprias metas 
da Chapa 1. Por isso, neste ano em que 
completei 25 anos de carreira, aceitei a 
proposta dos colegas de encabeçar a 
chapa. A ideia central é retomar o respei-
to e a dignidade que foram retirados da 
Magistratura de maneira violenta e arti-
culada nos últimos dez anos. São coisas 
que, historicamente, eu sempre defendi. 
E vemos, no nosso dia a dia, que muitos 
colegas têm a mesma leitura. É isso que 
me move. Fazer diferente. Fazer o que 
acreditamos e buscar implementar todas 
as ações e projetos que julgamos impor-
tantes para defender a Magistratura e o 
Poder Judiciário. Não tenho projeto pes-
soal. Nunca almejei cargos. Tenho, sim, o 
desejo de ajudar a construir um Judiciário 
melhor, com uma participação, enquanto 
Poder, mais republicana.

Caso eleito, qual será a principal ban-
deira da sua gestão?

Resgatar o respeito e a dignidade da 
Magistratura, o que pretendo fazer a par-
tir de dois eixos principais: defesa incondi-
cional da Magistratura, atuando em cada 
agressão dirigida a ela e seus integrantes, 
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ENTREVISTA

Luiz Rocha 

CHAPA 1

“Magistratura 
Independente” 
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O Judiciário está em evidência. O com-
bate à corrupção levou a isso. Passamos a 
ser julgados pela sociedade, pela imprensa. 
Qualquer decisão judicial de repercussão é 
analisada em programas ao vivo e institu-
tos jurídicos passaram a ser debatidos por 
todos. Isso gera incompreensões. A Magis-
tratura só será bem compreendida quando 
formos bem conhecidos. A aproximação da 
Magistratura com a sociedade é o grande 
desafi o associativo. As retaliações políticas 
pelos julgamentos independentes e impar-
ciais ocorrem pontualmente, mas creio na 
força das instituições e, principalmente, 
nos homens que as conduzem. 

O que pretende fazer para fortalecer a 
AMB e o associativismo?

Reafi rmar o Judiciário como pilar do 
Estado Democrático de Direito. O desa-
fi o de atender às expectativas da socie-
dade será alcançado. Somos bem prepa-
rados e independentes. Serei fi el guardiã 
das prerrogativas da carreira e honrarei 
a confi ança de cada magistrado brasilei-
ro. A experiência me motivou a assumir a 
enorme responsabilidade de representar 
a Magistratura brasileira.

O que a motiva a ser presidente da AMB?
Estou no movimento associativo des-

de 2011. Nele, descobri a vocação para 
a atuação institucional da Magistra-
tura. É preciso resgatar a valorização 
do tempo de serviço e a adequada re-
muneração da Magistratura. Todos os 
magistrados precisam desfrutar das 
mesmas condições de trabalho. A pri-
meira instância, porta de entrada da 
cidadania, precisa ser reaparelhada. Os 
desembargadores precisam ser desta-
cados por suas atuações céleres e por 
construir precedentes que aceleram o 
processo. Temos o melhor Poder Judici-
ário do mundo.

Caso eleita, qual será a principal ban-
deira da sua gestão?

O fortalecimento da Magistratura. A 
carreira é vitalícia, o que impõe tratamen-
to igual a aposentados e ativos. Atuarei 
pela independência do Judiciário, pela au-
tonomia dos tribunais e por condições de 
trabalho na primeira instância, que atende 
às metas do CNJ e dos tribunais sem meios 
sufi cientes para tanto.

Quais são os desafi os da Magistratura 
atualmente?
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Renata Gil 

CHAPA 2

“AMB + Forte, 
Uma só Magistratura”
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ELEIÇÕES AMB

absolutas limitações orçamentárias. Não 
podemos mais cair no canto da sereia, em 
promessas que sabemos que não serão 
cumpridas. Para alcançar esse objetivo, os 
aposentados precisam estar junto conos-
co, a quem contemplamos uma vice-pre-
sidência na Chapa 3, sem necessidade da 
reforma do Estatuto. 

Quais são os desafi os da Magistratura 
atualmente?

Reagir contra a hostilidade sistemá-
tica da qual somos vítimas, que passa 
pelos ataques cerrados das mídias so-
ciais e pela proposta de resolução para 
limitação de uso das redes sociais pelos 
magistrados. E agora, com a aprovação 
de uma lei que criminaliza atos jurisdi-
cionais ordinários, ferindo a independên-
cia judicial. Para enfrentar esse discurso 
de desprestígio, não basta apenas união, 
como a própria história de perdas vem 
nos demonstrando. É preciso unidade 
da carreira, para que todos juntos, irma-
nados, façamos a AMB atuar pelo bem 
de todos os magistrados e da socieda-
de, sem distinção entre ativos e inativos, 
entre estaduais e federais.

O que o motiva a ser presidente da AMB?
No exercício da presidência da Amatra 

12 (SC), no movimento de oposição à ges-
tão de Nelson Calandra e na participação 
da diretoria de João Ricardo, aprendi a li-
dar com as questões associativas e a ter 
certeza de que a AMB só será realmente 
representativa se concretizar a unidade da 
carreira, o que pretendemos viabilizar.

Caso eleito, qual será a principal ban-
deira da sua gestão?

A luta incansável pela unidade da car-
reira, pois penso que só assim será possí-
vel aprovar a PEC do ATS, que valorizará o 
tempo de serviço. Para os integrantes da 
Chapa 3, a AMB deve lutar por uma Magis-
tratura verdadeiramente una, organizada 
nacionalmente, e não dividida em confede-
rações, com a proliferação de pautas pró-
prias das associações fi liadas, que muitas 
vezes prejudicam as nacionais.

O que pretende fazer para fortalecer a 
AMB e o associativismo?

Libertar a AMB da camisa de força que 
a impede de avançar por medo de preju-
dicar uma pequena parcela da Magistra-
tura, agarrada a vantagens que sabemos 
que não serão estendidas aos demais por 
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José Carlos 
Külzer

CHAPA 3

“Unidade (da carreira) 
e (é) independência 
(da Magistratura)”
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Porte de arma I

Porte de arma II 

Legislação penal 
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O coordenador da Justiça Estadual, Frederico Mendes Júnior; o secretário 
de Relações Internacionais (presidente da Amapar), Geraldo Dutra; e o in-
tegrante da Secretaria de Segurança da AMB Edison Brandão conversaram, 
no dia 11 de setembro, com o deputado Alexandre Leite (DEM-SP). Ele é 
o relator do Projeto de Lei (PL) 3723/2019, que trata do registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição. O objetivo dos magistrados 
era assegurar que a carreira não fosse excluída do acervo de autoridade 
que torna possível a aquisição de até dez armas de fogo, previsto no Pro-
jeto. Atualmente, são contemplados apenas policiais, guardas municipais e 
agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

No dia 7 de agosto, o integrante da Secretaria de Segurança da AMB Edison 
Brandão esteve com o general Eugênio Pacelli Mota, da diretoria de Fiscalização 
de Produtos Controlados (DFPC) do Exército, em Brasília (DF). Acompanhado 
de Safira Figueredo, da Justiça Militar da União, o magistrado expôs ao militar 
a situação indefinida da carreira, quanto à aquisição de armas de fogo, frente 
ao Decreto 9.847/2019. A determinação regulamentou a Lei 10.826/2003, para 
dispor sobre a aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização de armas 
de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas (Sinarm) e o Sistema 
de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma). Na ocasião, foi discutida, também, 
a possibilidade de os magistrados importarem armas.

O presidente da Apamagis, Fernando 
Bartoletti, representou a AMB, no dia 
3 de setembro, em reunião do grupo de 
trabalho da Câmara dos Deputados, 
que analisa três propostas de altera-
ções na legislação penal e processual 
penal: os PLs 10372/2018, 10373/2018 
e 882/2019. Os dois primeiros são de 
uma comissão de juristas liderada 
pelo ministro Alexandre de Moraes, do 
STF. O último, integra o pacote anticri-
me do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. O debate foi organizado pelo deputado Luis Flávio Gomes (PSB-SP) e coorde-
nado pela deputada Margarete Coelho (PP-PI). Ela explicou que o objetivo é chegar a uma harmonização dos Projetos, transformando em 
um único PL que reformule a atual legislação. 

CURTAS

XI Fonavid 
Integrantes do comitê executivo do Fórum Nacional de Juízas 
e Juízes de Violência Doméstica (Fonavid) definiram, no dia 7 
de agosto, os detalhes das programações científica e cultural 
da XI edição do encontro, que será realizado entre 5 e 8 de no-
vembro desde ano, em São Paulo (SP). A reunião preparatória 
ocorreu na sede da AMB, em Brasília (DF), e foi coordenada 
pelo presidente do Fórum e secretário-adjunto de Prerrogati-
vas da AMB, Ariel Dias. O Fonavid é o mais importante Fórum 
de discussão do Poder Judiciário nacional de combate à vio-
lência doméstica contra a mulher. 
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CURTAS

Sabatina de magistrados 

Posse no CNJ  

Criação do Fonajem   

Liberdade econômica 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
do Senado Federal, aprovou, por unanimidade, em 11 
de setembro, os nomes de Luiz Fernando Keppen e 
Mário Guerreiro para compor o CNJ. Ambos são 
magistrados associados da AMB e foram indicados 
para as vagas do STF. Da Associação, acompanha-
ram a sabatina Frederico Mendes Júnior, coordena-
dor da Justiça Estadual; Geraldo Dutra, secretário 
de Relações Internacionais (presidente da Amapar); 
Márcio Tokars, diretor-tesoureiro; Leonardo Triguei-
ro, da Secretaria de Assuntos Legislativos; além do 
presidente da Amapi, Thiago Brandão.

Para prestigiar os novos mem-
bros do CNJ, os magistrados 
Rubens Canuto Neto e Candice 
Jobim, a diretora-tesoureira ad-
junta da AMB, Maria Rita Man-
zarra, participou da cerimônia 
de posse realizada, no dia 10 
de setembro, no STJ. Os conse-
lheiros foram empossados pelo 
presidente do CNJ e do STF, mi-
nistro Dias Toffoli. Ambos foram 
indicados pelo STJ e passam a 
ocupar as duas vagas reserva-
das à Justiça Federal.

Com o objetivo de estimular a troca de conhecimentos entre magistrados e contribuir para o aper-
feiçoamento em matéria empresarial e processos de insolvência, foi criado, em 19 de agosto, o 
Fórum Nacional de Juízes de Competência Empresarial (Fonajem). A AMB é parceira institucional e 
disponibilizará, em seu site, acesso à página oficial do Fórum. A iniciativa conta, ainda, com a par-
ceria estratégica do Instituto Recupera Brasil (IRB), que cederá as instalações para os trabalhos de 
secretaria e apoio aos integrantes, bem como seu estúdio para gravação de videoaulas.

A vice-presidente Administrativo da AMB, Maria 
Isabel da Silva, representou a Associação na 
abertura do seminário Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica – Debates sobre a MP 881, 
realizada na sede do STJ, em 12 de agosto. Com 
apoio da AMB e da Ajufe, o evento contou com a 
coordenação científica dos ministros do STJ Luis 
Felipe Salomão e Ricardo Villas Bôas Cueva, além 
da professora da Universidade de Brasília (UnB) 
Ana Frazão. 

*Com informações do STJ.
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AMB NA MÍDIA

A Lei de Abuso 

de Autoridade foi 

o tema que mais 

colocou a AMB 

e a Magistratura 

brasileira em 

evidência nos 

jornais, sites e 

canais de TV

Protestos da Magistratura 
ganham as manchetes

Entre meados de julho e setembro, 
a AMB esteve no centro dos de-
bates e das notícias divulgadas 

sobre o projeto que originou a Lei que 
pune agentes públicos pelo abuso de 
autoridade. O ato nacional que reuniu 
representantes da Magistratura e do 
Ministério Público de todo o País em 
Brasília (DF), no dia 20 de agosto, con-
tra a aprovação do Projeto de Lei (PL) 
7596/2017, mobilizou diversos veículos 
de comunicação nesse período. Foram 
registradas 397 notícias que citaram a 
entidade, alcançando mais de 101 mi-
lhões de pessoas. 

Os meios de comunicação colo-
caram a AMB em foco como uma das 
entidades que mais se posicionaram 
quanto à preocupação com a intimida-
ção das carreiras, o combate à corrup-
ção e a independência da Magistratura. 

A Coluna do Estadão, do jornal O 
Estado de S. Paulo, foi uma das primei-
ras a divulgar o trabalho da Associação 
para adiar a votação do Plenário da 
Câmara dos Deputados. Na Folha de S. 
Paulo, foi citada a crítica da entidade 
quanto ao trecho do texto legislativo 
que torna crime a violação de prerro-
gativas de advogados presos preventi-

In
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Presidente da AMB concede entrevista durante ato público contra o PL que deu origem à Lei de Abuso de Autoridade

A modificação de uma decisão 
judicial é própria do sistema do 
Poder Judiciário, e não pode ser 
motivo para um juiz ser punido 
porque a decisão dele foi alterada 
por instância superior 

Entrevista ao Jornal do SBT 
Jayme de Oliveira

denciais à Lei, o presidente da AMB re-
velou ao SBT que “a modificação de uma 
decisão judicial é própria do sistema do 
Poder Judiciário, e não pode ser motivo 
para um juiz ser punido porque a decisão 
dele foi alterada por instância superior”. 

A todos os veículos, o discurso da 
AMB centrou-se na não criminaliza-
ção da atividade dos magistrados. 

vamente e, também, ao item relativo à 
divulgação de gravações. 

Nos noticiários de TV, ganharam 
destaque as palavras do presidente 
Jayme de Oliveira, que concedeu de-
poimentos a jornais como TV Globo, 
SBT, Record e Band, com destaque à 
entrevista no dia do ato público. 

Sobre o resultado dos vetos presi-
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Conciliação e 
Mediação – ensino 

em construção 

Organização: Roberto 
Bacellar e Valéria Lagrasta

Editora: IPAM 

A obra Conciliação e Mediação é 
uma contribuição importante para o 
avanço dos conhecimentos sobre 
mediação e conciliação no Brasil. O 
livro traz, ainda, artigos e referên-
cias de acordo com o novo Código 
de Processo Civil (CPC) brasileiro, 
abrangendo em sua totalidade os 
parâmetros da conciliação e media-
ção, por meio de sua diversidade de 
opiniões e conceitos de diferentes e 
renomados autores, sendo um ma-
terial extremamente rico, tanto para 
alunos quanto para magistrados.

O Princípio 
Constitucional da 

Fraternidade  
Autor: Reynaldo Soares 

da Fonseca
Editora: D’Plácido  

Prefaciada pelo ministro Edson Fa-
chin, do STF, e com posfácio do pro-
curador Carlos Augusto Alcântara 
Machado, do Ministério Público do 
Estado de Sergipe, “O Princípio Cons-
titucional da Fraternidade” busca 
debater o tema no imaginário social 
e jurídico da sociedade brasileira, 
com seu resgate efetivo no sistema 
nacional de Justiça. A obra também 
mostra reflexões sobre a necessi-
dade de que a Justiça acompanhe as 
transformações sociais e, ao mesmo 
tempo, garanta os direitos humanos 
fundamentais.

Soluções Pacíficas de 
Conflitos - Para um 

Brasil Moderno

Autor: Augusto Cury
Editora: Forense 

A obra une Psiquiatria e Psicolo-
gia às ciências jurídicas e revela o 
quanto é importante conhecer o 
funcionamento da mente de agen-
tes causadores de conflitos, de suas 
vítimas, bem como de profissionais 
que atuam no sistema Judiciário. O 
presidente da AMB, Jayme de Oli-
veira, assina o artigo “O papel do 
Judiciário na nova era”, em um dos 
capítulos do livro.
 

A obra Conciliação e Mediação é 

LIVROS

A ENM promoveu, nos dias 19 e 20 
de julho, no auditório da Escola 
Paulista da Magistratura (EPM), 

em São Paulo (SP), a segunda edição 
do curso Sistema Concursal Brasileiro, 
evento organizado em parceria com o 
Instituto Recupera Brasil (IRB) e apoio 
da EPM. O curso abordou aspectos im-
portantes do tema sob a ótica do Direi-
to Econômico e Social.

A abertura contou com palestra do 
presidente do STJ, ministro João Otávio 
de Noronha, que falou sobre os refl e-
xos do momento econômico na ativi-

dade empresarial. Na ocasião, o dire-
tor-presidente da ENM, Sérgio Ricardo 
de Souza, frisou que a iniciativa foi uma 
oportunidade para a troca de experiên-
cias positivas da carreira. 

A presidente da Amaerj, à época vice-
-presidente Institucional da AMB, Renata 
Gil, representou a entidade no evento. Ela 
estava acompanhada do secretário-ad-
junto de Relações Internacionais, Walter 
Barone. Também participaram o presi-
dente do IRB, Luiz Claudio Montoro; o 
conselheiro do CNJ Henrique Ávila; e o 
vice-presidente do TJSP, Artur Silva.

O segundo dia do curso Siste-
ma Concursal Brasileiro foi marcado 
pelo debate dos principais tópicos 
da disciplina de recuperação judicial 
de empresas em dificuldade, à luz 
do regime jurídico instituído pela Lei 
11.101/2005. 

Magistrados e auxiliares de Jus-
tiça que atuam na área trataram dos 
principais aspectos do tema de forma 
clara e objetiva, debatendo novas 

práticas e indicando soluções e es-
tratégias para cada situações, com 
base em estudos de casos.

Sob a coordenação  de Gisele Sou-
za de Oliveira e Ângelo Vettorazzi, da 
ENM, o curso incluiu exposições dos 
ministros do STJ Paulo Dias Moura e 
Nefi Cordeiro; e dos magistrados Fer-
nando Bravin, Alexandre Alves, João 
de Oliveira Rodrigues, Paulo Furtado, 
Daniel Cárnio e Pedro Ivo Lins.

Sistema Concursal 
Brasileiro

Curso reúne magistrados em São Paulo para debater 
aspectos complexos do assunto sob a ótica do Direito 

Econômico e Social

Recuperação judicial
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Curso promove o aperfeiçoamento 
dos mecanismos de interação com 
a imprensa e o desenvolvimento 
de habilidades para uma 
comunicação efetiva
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Depoimento 
Especial 

Em parceria com a Escola da Magistratura do Es-
pírito Santo (EMES), a ENM realizou, em Vitória, nos 
dias 12 e 13 de setembro, o curso Depoimento Es-
pecial: Aspectos Teóricos e Práticos do Depoimento 
Especial para Crianças ou Adolescentes Vítimas e/ou 
Testemunhas de Violência.

Sob a coordenação de Gisele Souza de Oliveira e Cassio 
Guedes (coordenador-adjunto), a capacitação contou com 37 parti-
cipantes, entre juízes, psicólogos, servidores e técnicos na área. 

“O curso foi muito produtivo e alcançou totalmente os ob-
jetivos idealizados. Os magistrados relataram que se sentiram 

verdadeiramente impactados, porque foram abordadas ques-
tões dramáticas e reais do cotidiano de juízes que lidam com 
crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de crimes”, 
disse Gisele de Oliveira.

Magistrados de 11 estados brasileiros participa-
ram, nos dias 7 e 8 de agosto, na sede da Enfam, 
em Brasília (DF), do Curso de Media Training 

promovido pela ENM. A programação foi elaborada 
com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de inte-
ração dos magistrados com a imprensa e desenvolver 
as habilidades para uma comunicação efetiva, além do 
gerenciamento de situações de crise. Ao todo, foram 20 
horas-aula com a participação de 40 magistrados.

Estavam presentes na abertura o diretor-presiden-
te da ENM, Sérgio Ricardo de Souza; os coordenadores 
da Escola Michelini Jatobá (também responsável pela 
iniciativa) e André Guasti; além do coordenador da Es-
cola de Formação Judiciária do TJDFT Fabrício Lunardi.

Na oportunidade, Sérgio Ricardo de Souza ressaltou 
que o curso surgiu em momento oportuno, pois tem sido 
constante a cobrança da manifestação de magistrados 
à imprensa sobre suas decisões.

O primeiro dia contou com debates sobre fake news; 
qualidades de um bom porta-voz; situações de crise; 
comportamento em entrevistas; novas mídias; relação 
com a imprensa, entre outros temas. O segundo dia foi 
reservado a atividades práticas. Dentre elas, a simula-
ção de entrevistas baseadas em possíveis situações que 
exigiriam gerenciamento de crise. 

Media training para magistrados


