
Esta publicação reúne notícias relacionadas à programação especial 
preparada pela AMB para comemorar os seus 70 anos de história 

em defesa do aprimoramento da Justiça e do fortalecimento da Magistratura. 

No dia 10 de setembro, foi realizada, no Plenário da Câmara dos Deputados, uma sessão solene 
para homenagear a AMB. Magistrados de todo o País, parlamentares e autoridades estiveram 
presentes na cerimônia. 

A data ainda mereceu um carimbo comemorativo e um selo personalizado. Ambos foram lançados pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (Correios), no dia 11, durante a 11ª reunião do Conselho de Representantes, em Brasília (DF). 
A entidade também saudou os vencedores da primeira edição do Prêmio Nacional de Literatura para 
Magistrados, realizado em parceria com a Academia Paulista de Letras (APL).

Após sessão solene, dessa vez no STJ, cinco magistrados receberam a Comenda Cruz do Mérito, 
entregue pela AMB. O evento contou com a participação de ministros, integrantes da diretoria da 
AMB e presidentes de associações, que também receberam uma homenagem especial. Na ocasião, foi 
lançado o livro “Brasília 60 anos, 60 fotos”, do juiz aposentado e fotógrafo Jesus Lofrano. 

Para encerrar a programação, os Jogos Comemorativos, realizados de 11 a 14 de setembro, no 
Minas Brasília Tênis Clube (MBTC), reuniram mais de 400 associados, que participaram de oito 
modalidades esportivas.
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Entre os parlamentares que parabenizaram a AMB, 
o deputado João Campos (Republicanos-GO), coautor 
do pedido de homenagem, ressaltou que a Magistra-
tura brasileira tem, de fato, cumprido um papel que 
orgulha a todos. Por sua vez, o 1° vice-presidente da 
Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), 
disse que a Associação pode sempre contar com seu 
apoio e que “Magistratura forte é democracia forte”.

As vice-presidentes da AMB, Julianne Marques (Di-
reitos Humanos) e Maria Isabel da Silva Administrati-
vo) também discursaram. Juliane Marques disse que a 
entidade cumpre de forma louvável as suas atribuições 
constitucionais, enquanto Maria Isabel da Silva recordou 
a participação das mulheres no universo associativo. 

MAGISTRATURA HOMENAGEADA 

melhores do mundo. Não porque nós 
achamos, mas porque temos o que 
os outros não têm: uma carreira ba-
seada no mérito, no ingresso.”

Em seguida, Jayme de Oliveira 
falou sobre a honra que sentia em 
presidir a AMB durante uma data 
tão importante. “Parabenizo a Ma-
gistratura brasileira, uma das me-
lhores do mundo. Também, uma 
das mais sobrecarregadas de pro-
cessos, mais sacrifi cada em termo 
de estrutura, não obstante, nós te-
mos quadros de excelência no Judi-
ciário brasileiro”, frisou.

deputado Sérgio Souza (MDB-PR). 
As homenagens começaram com a 
leitura da mensagem do presiden-
te da Casa, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), parabenizando a AMB e 
os magistrados. Ele não esteva pre-
sente na sessão em razão de uma 
viagem institucional. 

O primeiro a se pronunciar foi o 
ministro do STJ Herman Benjamim. 
Ele é um dos associados e, na oportu-
nidade, fez uma refl exão sobre o futu-
ro da carreira. “Creio que os próximos 
70 anos serão de confi rmação de que 
a Magistratura brasileira é uma das 

“Nesses 70 anos, aconteceu 
muita coisa e a AMB estava 
lá, participando ativamen-

te dos momentos mais representati-
vos da história do Brasil”, lembrou o 
presidente Jayme de Oliveira, durante 
sessão solene na Câmara dos Depu-
tados em celebração aos 70 anos de 
atuação associativa da entidade. O 
evento ocorreu no dia 10 de setem-
bro, data de sua fundação. 

Magistrados de todo o País, 
além de parlamentares e outras 
autoridades, participaram da so-
lenidade, que foi conduzida pelo 

Sessão solene reúne juízes, desembargadores, parlamentares e outras autoridades 
para celebrar as sete décadas da AMB

PARTICIPAÇÃO

Compuseram a mesa da cerimônia Herman Benjamin, Jayme de Oliveira, Julianne Marques e Maria Isabel, além dos deputados 
Marcos Pereira, Sérgio Souza e João Campos

Representantes de associações fi liadas de todo o Brasil 
uniram-se às comemorações do aniversário da AMB

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PARCERIA

CARIMBO E SELO 
MARCAM AS COMEMORAÇÕES

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e os Correios lança-
ram, em Brasília (DF),  o carimbo e o selo alusivos aos 70 anos da 
AMB, no dia 11 de setembro. O presidente Jayme de Oliveira, inte-

grantes da diretoria da Associação e presidentes de entidades regionais 
estiveram na cerimônia. “O 
carimbo fi cará nas agências 
durante 30 dias e depois será 
encaminhado ao Museu dos 
Correios”, explicou Jameson 
Reinaux, superintendente da 
empresa em Brasília.
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PREMIAÇÃO

DIREITO E LITERATURA 
Poesias, crônicas e contos escritos por magistrados são reconhecidos pela 

Associação, que lança livro comemorativo com os melhores trabalhos

A realização da primeira 
edição do Prêmio Nacio-
nal de Literatura para 

Magistrados – poesia, crônica e 
conto foi um sucesso. Mais de 
140 juízes e desembargadores 
participaram do concurso, que 
resultou no livro “Direito e Li-
teratura – 70 anos da AMB”, um 
compilado com 40 obras, entre 
as premiadas e as que recebe-
ram menções honrosas.

A premiação e o lançamento 
do livro aconteceram no dia 11 de 
setembro, em Brasília (DF), em 
cerimônia que contou com pre-
sença de integrantes da diretoria 
da AMB, representantes de asso-
ciações regionais e convidados. 
Na ocasião, o presidente Jayme 
de Oliveira lembrou que a lite-
ratura é elemento fundamental 
para a formação do cidadão. 

SELEÇÃO
Para a seleção das poesias, crônicas e contos premia-

dos, a Academia Paulista de Letras nomeou para o corpo de 
jurados os escritores Anna Maria Martins, Mafra Carbonieri 
e, Joaquim Maria Botelho (ex-presidente da União Brasileira 

VENCEDORES E SUAS OBRAS

CRÔNICA

1º - Getúlio Neves (ES)
       A fi cção em cada processo

2º - André Fernandes (SP)
       Ladrão de livros 

3º - Robledo de Morais (SP)
       Tio Antonio

CONTO

1º - Helio David dos Santos (SC)
       O coveiro Valdemar 

2º - Vanilson Fernandes (PA)
       O informaticídio

3º - Durval Aires Filho (CE)
       Naus frágeis

de Escritores). A Comissão Organizadora foi forma-
da pelo presidente da AMB, o secretário-adjunto de 
Cultura da entidade, Kéops Amaral, com o trabalho 
executivo do produtor literário Antonio Clementin.

1º - Roberto Basilone Leite (SC)
       O verso da lei

2º - Geraldo de Luna (PR) 
       Facetas da sociedade

3º - Rachel Brandão (DF)
       A resposta do menor infrator

POESIA
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Em seu discurso, Jayme de Oliveira destaca a importância do associativismo para o Judiciário

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

SESSÃO SOLENE NO TRIBUNAL DA CIDADANIA
Evento comemorativo conta com a presença de grandes nomes do Judiciário, que 

destacam a união e a independência da Magistratura

fortalecido e atuante, dotado de 
plena independência e autonomia, 
isso se deve, em grande medida, à 
luta histórica da AMB”, acrescentou.

De acordo com Humberto Mar-
tins, a AMB se fi rmou no cenário 
jurídico brasileiro, ao longo dos 70 
anos, como intransigente defenso-
ra não apenas dos interesses dos 
magistrados, mas dos direitos dos 
cidadãos brasileiros, contribuindo 
para a consolidação e o engrande-
cimento da democracia no Brasil. Já 
o desembargador Romão Cícero de 
Oliveira agradeceu os “bons servi-
ços” prestados pela Associação nes-
sas sete décadas e cumprimentou 
Jayme de Oliveira pela “profícua” 
administração que vem sendo feita 
em prol da Magistratura.

do presidente, a AMB também con-
tribuiu ao longo da sua história para 
defender o Estado Democrático de 
Direito e os interesses da sociedade. 

O anfi trião, João Otávio de 
Noronha, afi rmou que a força da 
Magistratura se deve aos “bravos” 
magistrados que fundaram a AMB, 
em 1949. “É com alegria e sabor 
de vitória que parabenizo todos 
os ex-presidentes, diretores e lide-
ranças que lutaram pela indepen-
dência da Magistratura.” 

Por sua vez, o ministro Toffoli 
avaliou que a AMB tem promovido 
continuamente uma união de for-
ças, raiz das conquistas galgadas 
pela Magistratura nacional nas últi-
mas sete décadas. “Se temos, hoje, 
um Poder Judiciário extremamente 

Como parte das comemorações 
pelos seus 70 anos, a AMB re-
alizou uma sessão solene no 

auditório externo do STJ, em Brasília 
(DF), no dia 11 de setembro.

Fizeram parte da mesa de hon-
ra, além do presidente Jayme de 
Oliveira, os ministros João Otávio 
de Noronha, presidente do STJ; Dias 
Toffoli, presidente do STF e do CNJ; 
Humberto Martins, corregedor na-
cional de Justiça; e Romão Cícero de 
Oliveira, presidente do TJDFT.

“Parabéns a todos vocês, magis-
trados. Se a AMB é grande, é porque 
vocês são grandes”, disse Jayme de 
Oliveira, em discurso, ao destacar a 
importância do associativismo para 
o engrandecimento e aprimoramen-
to do Poder Judiciário. Nas palavras 

LANÇAMENTO 
Na ocasião, foi lançado o livro “Brasília 60 anos, 60 fo-

tos”, do juiz aposentado e fotógrafo Jesus Lofrano. A publi-
cação reúne imagens da capital do País registradas pelo ma-
gistrado. “Tendo aposentado a caneta, a gravata e o cargo, 
empunhava apenas a câmera, o boné e a alegria de menino. 
Valeu a pena. O resultado pode ser apreciado nas páginas 
desse livro”, disse o autor.  
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TRIBUTO ESPECIAL

O presidente Jayme de Oliveira fez uma homenagem es-
pecial à AMB pelo seu aniversário, durante a sessão 
solene realizada no STJ, em 11 de agosto. Integrantes 

da diretoria, da ENM, ex-presidentes da entidade e presiden-
tes de associações fi liadas receberam um pin (broche metá-
lico) especial, confeccionado em número limitado. Os minis-
tros Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ; João Otávio de 
Noronha, presidente do STJ; e Humberto Martins, correge-
dor nacional de Justiça, também receberam a condecoração.

Dessa maneira, a Associação expressou seu reconhecimento a todos que dedicaram tempo e conhecimen-
to em defesa da Magistratura brasileira e do engrandecimento do Poder Judiciário. A iniciativa foi aprovada 
pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Representantes, por unanimidade.

COMENDA CRUZ DO MÉRITO
Durante a sessão, a AMB ainda ho-

menageou cinco magistrados com a 
Comenda Cruz do Mérito, honraria des-
tinada aos que se destacaram por seus 
esforços constantes pela melhoria e va-
lorização do Poder Judiciário e da Magis-
tratura brasileira.

O presidente Jayme de Oliveira foi o 
responsável pela entrega das medalhas. 
Foram agraciados Gilberto Ferreira, do 
TJPR; Sulamita Bezerra Pacheco de Car-
valho, TJRN; e os juízes aposentados 
José Antonio Azambuja Flores e Ronaldo 
Adi Barão Castro da Silva, do TJRS. O mi-
nistro aposentado do STJ Ruy Rosado de 
Aguiar Júnior, falecido em agosto, rece-
beu uma homenagem póstuma recebi-
da por sua fi lha, a magistrada Ana Lúcia 
Andrade de Aguiar.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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ESPORTES

JOGOS COMEMORATIVOS
Em uma grande celebração da Magistratura ao aniversário da AMB, mais de 200 associados 
reuniram-se em Brasília (DF), de 12 a 14 de setembro, para uma amistosa competição em oito 
modalidades: basquete, beach tennis, tênis de quadra, corrida rústica, futebol super sênior, futsal, 
voleibol de areia e de quadra. Confi ra algumas das fotos e dos resultados dos jogos.

Na final do vôlei feminino, a Amarn 
levou a melhor e venceu a equipe da Ajuris

Medalha de ouro para a Amarn no 
vôlei de praia feminino. A Ajuris 
ficou com a prata

A Amarn faturou o primeiro 
lugar, também, no vôlei de 

praia masculino

A Amarn derrotou a Ajuris na final da 
disputa de vôlei masculino

A Ajuris venceu a final de beach tennis 
masculino, disputada com a Amapar

Em uma disputa empolgante, a Amarn alcançou o tetracampeonato no basquete

A Amagis foi a grande vencedora na modalidade futebol super sênior. 
O time venceu a equipe da Ajuris

A Amarn também foi a campeã dos jogos de futsal.  
A prata da modalidade ficou com a Amapi
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ESPORTES

Confira a cobertura completa em www.amb.com.br/jogos2019

Os Jogos ocorreram entre os dias 12 e 14 de setembro, no Minas Brasília Tênis Clube (Brasília - DF)

A Amarn conquistou as medalhas de ouro e prata nos jogos de beach tennis misto. Na modalidade dupla feminina, conquistou o ouro. 

Na categoria até 50 anos - A, Emerson Ricardo Fernandes, da Amamsul, ficou com a medalha de ouro. Já no tênis até 50 anos - B, o campeão foi 
Arthur César Rocha Júnior, da Amapar. 

Quem também  garantiu o ouro na modalidade tênis simples masculino, categoria de 51 a 64 anos, foi Paulo Sérgio da Silva, da Apamagis. 

Entre as duplas de tênis acima de 50 anos, venceram Marco Aurélio Mendonça de Araújo e Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, representando a Amepe.

Na competição em quadra, nas duplas de tênis até 50 anos, os campeões foram Arthur César Rocha Júnior e Marcio Rigui Prado, da Amapar.

Cleonio de Aguiar Andrade Filho, da Apamagis, venceu na categoria acima de 65 anos.

No tênis feminino, quem ficou em primeiro  na disputa individual foi Gessika de Souza, da Amam. Ela também levou o ouro na modalidade 
dupla feminina, com Geiza Scaffe, da Apamagis.
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HOMENAGENS 
DE TODO O BRASIL

Durante a semana de comemorações, a amizade e o espírito associativo fi zeram a 
diferença. Um dos exemplos disso foram as diversas publicações, nas redes sociais 

das entidades regionais,  em homenagem aos 70 anos da AMB. Veja as imagens:

FILIADAS
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FILIADAS






