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Apresentação
Prezados (as) colegas,

Cumpre-me prestar contas do que foi realizado 
por esta gestão. Tive a honra de estar à frente 
da AMB no ano em que comemorou 70 anos de 
existência, completados em 10 de setembro de 
2019. Os desafios foram muitos, a começar por 
conciliar a atuação em prol da Magistratura jun-
to aos Poderes com as demais atribuições que o 
cargo exige.

Este documento, terceiro volume do Relatório de 
Gestão 2017-2019, é um resumo das principais 
ações, no âmbito administrativo e financeiro.  
Os demais, já disponibilizados, são “Legislativo” e 
“Jurídico e Prerrogativas”. 

No início da gestão, em 16 de dezembro de 2016, 
os processos internos eram primários, compro-
metendo a visão geral e a elaboração de um pla-
nejamento objetivo e exequível. No primeiro mo-
mento, contratamos uma empresa de consultoria 
e de auditoria de renome internacional para aná-
lise da situação. Paralelamente, adotamos novos 
procedimentos nas áreas de gerenciamento de 
processos, contábil, recursos humanos, tecnolo-
gia e segurança da informação. 

A mudança de paradigma foi exitosa. Em novem-
bro de 2019, obtivemos a certificação da ISO 
9001, que atesta a excelência da gestão adminis-
trativa e financeira e eleva o nome da AMB. Os 
imóveis de propriedade da Associação foram re-
modelados. O espaço do Brasil 21, que estava fe-
chado e completamente vazio, em 2017, passou 
por reformas e a ser utilizado pelas assessorias 
jurídica e legislativa. Na sede da AMB, localizada 
no Liberty Mall, a revitalização ocorreu entre os 
anos de 2018 e 2019. Com isso, o patrimônio foi 
valorizado e o ambiente melhorado em prol dos 
colaboradores e magistrados.

Assinei, ainda, os atos de criação do AMB LAB, la-
boratório de inovação e inteligência, e do Centro 
de Pesquisas Judiciais. Promovemos novas capa-
citações, entre elas, o curso Gestão da Emoção, 
que atraiu juízes do País inteiro. 

As comemorações dos 70 anos foram um suces-
so. Ao rol de eventos tradicionais da Associação, 
agregamos novas iniciativas, como o Forúm Na-
cional de Execução Penal (Fonavep) e o Seminá-
rio Direitos Humanos e Fraternidade. 

Institui junto à diretoria a Comissão AMB Mu-
lheres e a Diretoria de Política Institucional e de 

Apoio para Magistrados com Filhos com Neces-
sidades Especiais. Além disso, duas campanhas 
destinadas à sociedade buscaram mudar e escla-
recer sobre o perfil e o processo da adoção.

Produzimos a pesquisa “Quem somos. A Magis-
tratura que queremos” e o “Estudo da Imagem 
do Poder Judiciário”, importantes instrumentos 
para subsidiar ações no universo da Associação 
e do Judiciário. 

Elaboramos, ainda, uma minuta de reforma do 
Estatuto, que não era atualizado desde 2004. O 
documento, cuja votação pela Assembleia Geral 
está marcada para 11 de dezembro de 2019, al-
tera uma série de artigos e cria a vice-presidência 
de Aposentados, antiga reivindicação daqueles 
que dedicaram a vida à causa da Justiça.

Concluímos a gestão com a aprovação dos asso-
ciados, manifestada por meio da escolha de nos-
sa colega Renata Gil para a presidência da AMB 
no próximo triênio, com 79,32% dos votos. Com 
a fibra, a integridade e a competência que a ca-
racterizam, Renata Gil fará uma gestão brilhante.

Essas e muitas outras realizações só foram possí-
veis graças à união dos membros da diretoria e dos 
demais integrantes da AMB, que juntaram esfor-
ços em torno da concretização dos compromissos 
assumidos há três anos, em especial a união da 
Magistratura em torno pelas causas comuns.

A todos, meu muito obrigado!

Jayme de Oliveira 
Presidente da AMB
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5/1/2017 | Amazonas
A crise carcerária que eclodiu no começo do ano, 
com a rebelião no Complexo Penitenciário de Ma-
naus, foi discutida pelo presidente da AMB, Jayme 
de Oliveira, presidentes de Tribunais de Justiça das 
regiões Norte e Nordeste e a presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia. O encon-
tro aconteceu no Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas (TJAM). Antes, Cármen Lúcia, Jayme de 
Oliveira, e a vice-presidente de Direitos Humanos da 
AMB, Julianne Marques, estiveram com o juiz Luís 
Carlos Valois para prestar solidariedade a ele, ao 
presidente do TJAM, Flávio Pascarelli, e à Associação 
dos Magistrados do Amazonas (Amazon), presidida 
por Cássio André Borges.

Compromisso assumido desde a campanha, a integração entre a AMB, entidades regionais e associados 
foi uma das principais marcas do triênio 2017-2019. Em três anos, o presidente da AMB, Jayme 
de Oliveira, e membros da diretoria, visitaram todos os 26 estados, conversaram com magistrados 
da ativa e aposentados, reuniram-se com presidentes de Tribunais, sempre acompanhados pelos 
dirigentes das associações locais, que calorosamente abriram suas portas para apoiar a iniciativa. 

A cada encontro, prevaleceu o espírito de união. Os anseios e as particularidades locais foram 
ouvidos com atenção pela entidade nacional. Foi apresentado o trabalho da AMB em prol da 
Magistratura, em especial junto ao Legislativo, ao Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  
Foram abordados desde as bandeiras históricas da AMB, como as lutas pela permuta entre os 
magistrados estaduais e as eleições diretas nos Tribunais até os temais atuais, que preocupam a 
Magistratura, como a reforma da Previdência e a Lei de Abuso de Autoridade. 

Foram muitos os momentos de instabilidade e a AMB se manteve sempre atenta, em defesa da 
independência do Judiciário e da Magistratura, muitas vezes atacados por simplesmente exercerem 
seu papel institucional no Estado Democrático de Direito.

A atual gestão encerra o mandato entregando uma AMB mais próxima dos associados e, 
essencialmente por isto, muito mais forte.

Integração
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3/2/2017 | Rondônia
No Tribunal de Justiça do Es-
tado de Rondônia (TJRO), em 
Porto Velho, o diálogo com 
magistrados locais teve a pre-
sença dos presidentes da Cor-
te, Sansão Batista Saldanha, e 
da Ameron, Alexandre Miguel. 
Foi abordada principalmente 
a atuação jurídica, legislativa e 
parlamentar da AMB.

9 e 10/2/2017 | Roraima
O Fórum Criminal de Boa Vista sediou reunião com magistrados roraimenses, acompanhada pelo presidente da 
Amarr, Jarbas Lacerda de Miranda. A posse histórica dos membros da Mesa Diretora eleitos por voto direto, ban-
deira da AMB, também foi prestigiada durante a agenda no estado. O desembargador Almiro Padilha foi sucedido 
pela desembargadora Elaine Cristina Bianchi.

10/3/2017 | Santa Catarina
Em visita ao presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Santa Catarina 
(TJSC), Torres Marques, em Florianópo-
lis, a AMB falou sobre os projetos desen-
volvidos pela entidade. O encontro foi 
acompanhado pelo presidente da AMC, 
Odson Cardoso Filho. O roteiro no estado 
incluiu a posse de 11 novos desembarga-
dores, a maior já registrada na história do 
Judiciário catarinense.

27/3/2017 | Amazonas
A AMB, a Amazon e o TJAM promoveram uma 
reunião, em Manaus, com deputados da bancada 
amazonense na Câmara Federal. Foram debatidas 
matérias em tramitação na Casa, especialmente a 
reforma da Previdência. Participaram os presiden-
tes da Amazon, Cássio André Borges; do TJAM, Flá-
vio Pascarelli; e da Associação dos Magistrados da 
Justiça Trabalho da 11ª Região (Amatra 11), Sandro 
Nahmias Melo; além de presidentes de associações 
de magistrados da região Norte e representantes do 
Ministério Público.
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31|3|2017 | Rio de Janeiro
Em um momento de difícil situação financeira da 
unidade federativa, a AMB manifestou apoio ao TJRJ, 
em reunião com o presidente da Corte, Milton Fer-
nandes, e a presidente da Amaerj e vice-presidente 
Institucional da AMB, Renata Gil. Ainda na capital flu-
minense, durante encontro com a presidente do TRE 
do Rio de Janeiro, Jacqueline Lima Montenegro, AMB 
e Amaerj trataram do rezoneamento eleitoral.

24/4/2017 | Minas Gerais
A proteção dos juízes e dos fóruns 
foi debatida na sede da Amagis-MG, 
em Belo Horizonte, no lançamento 
da Cartilha “Magistrados seguros: 
dicas preventivas de segurança”. O 
evento marcou a primeira reunião 
da Secretaria de Segurança de Ma-
gistrados da AMB e teve a presença 
de presidentes e representantes de 
associações regionais de todo o País. 
Entre as participações, a do então 
presidente do TJMG, Herbert Carnei-
ro, falecido em 2018; do presidente 
da Amagis-MG, Maurício Torres; do 
vice-presidente de Planejamento 
Estratégico, Previdência e Assuntos 
Jurídicos da AMB, Nelson Missias; e 
do secretário-adjunto da Secretaria 
de Segurança de Magistrados da As-
sociação, Wanderley Paiva.

28/4/2017 | Espírito Santo 
Em Vitória, a AMB manteve reuniões 
com os presidentes do TJES, Annibal 
de Rezende Lima, e do TCE-ES, Sér-
gio Aboudib Ferreira Pinto. O roteiro 
incluiu o 39º Encontro do Colégio 
de Corregedores Eleitorais do Bra-
sil. Em Vila Velha, o diálogo foi com 
magistrados do fórum do município, 
dirigido pelo juiz Idelson Santos Ro-
drigues. Sempre acompanhada pelo 
presidente da Amages, Ezequiel Turi-
bio, e pelo diretor vice-presidente da 
ENM e 1º vice-presidente executivo 
da Amages, Sérgio Ricardo de Souza, 
a AMB destacou a importância da 
descentralização da gestão. 
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19/5/2017 | Bahia
A segunda edição do Encontro Baiano de Ma-
gistrados 2017 aconteceu na Praia do Forte. Em 
sua fala, o presidente da AMB abordou o cená-
rio político, a reforma da Previdência e o rezo-
neamento eleitoral. O encontro foi organizado 
pelo presidente da Amab, Freddy Pitta. 

8 e 9/6/2017 | Paraíba
Durante o 70º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), em João Pessoa, 
a AMB anunciou a decisão de questionar no STF a resolução do TSE que reduziu zonas eleitorais. A Integrante da 
Corte Eleitoral da Paraíba e membro da Secretaria de Assuntos Institucionais da AMB, Michelini Jatobá, foi uma 
das coordenadoras do evento. Também na capital, a AMB esteve com a presidente da AMPB, Maria Aparecida 
Gadelha, e integrantes da diretoria da entidade para falar sobre as dificuldades da Magistratura do estado.

23 e 24/6/2017 | Paraná
Em Foz do Iguaçu, a AMB falou aos juízes sobre a movimentação da entidade em prol dos projetos de interesse da 
Magistratura, como a permuta entre magistrados e as eleições diretas nos tribunais. A manifestação aconteceu no 
Encontro de Coordenadorias da Amapar, presidida por Frederico Mendes Júnior. O ministro Luis Felipe Salomão, do 
STJ, proferiu a palestra de abertura.

26/6/2017 | Minas Gerais
A articulação da AMB junto ao Congresso Nacional, ao CNJ 
e ao STF foi destacada durante reunião com magistrados 
mineiros, no TJMG, em Belo Horizonte, organizada pelo vi-
ce-presidente de Planejamento Estratégico, Previdência e 
Assuntos Jurídicos da AMB, Nelson Missias. O subsídio e as 
tratativas junto à Polícia Federal relacionadas ao porte de 
armas estiveram entre as ações discutidas.
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29 e 30/6/2017 | Ceará
Com a presença do presidente da ACM, Ricardo Alexan-
dre Costa, a AMB esteve no Fórum Clóvis Beviláqua, em 
Fortaleza, para debater com juízes locais os principais 
pleitos da Magistratura. Em seguida, houve audiência 
com o presidente do TJCE, Gladyson Pontes, que recebeu 
o parecer jurídico sobre a permuta, do professor André 
Ramos Tavares, da Universidade de São Paulo (USP), ela-
borado a pedido da AMB. Em outra reunião, com a pre-
sidente do TRE do Ceará, Nailde Pinheiro, o tema foi o 
rezoneamento eleitoral.

31/8/2017 | Pernambuco
A AMB reafirmou a importância da união 
da Magistratura a magistrados de municí-
pios pernambucanos e da Bahia que parti-
ciparam do curso “A Experiência Judiciária 
do Novo CPC em seu 1º ano de vigência”.  
A capacitação foi realizada em Petrolina (PE) 
pela Amepe e parceiros, com a presença do 
presidente da entidade, Emanuel Bonfim.  

14 e 15/9/2017 | Ceará
Magistrados das regiões sul e centro-sul 
do Ceará se reuniram com a AMB, em Ju-
azeiro do Norte. O objetivo foi intensificar 
o diálogo com os filiados e debater temas 
locais, como o orçamento do Judiciário 
cearense, e nacionais, como as eleições 
diretas nos tribunais. Participaram os 
presidentes da ACM, Ricardo Alexandre 
Costa, e da Amapi, Thiago Brandão. Em 
Fortaleza, a AMB se reuniu com a ACM. 

10 e 11/11/2017 | Piauí
Os desafios da Justiça Eleitoral foram discutidos em Teresina, no 41º Encontro do Colégio de Corregedores dos 
Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, presidido pelo Corregedor do TRE de São Paulo, Carlos Eduardo Cauduro 
Padin. A AMB falou sobre o papel desempenhado em defesa dos interesses da Magistratura e da importância 
de um trabalho conjunto. Ao final da reunião, foi lançada a Carta de Teresina, com as deliberações do colegiado. 
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15/3/2018 | São Paulo
Em reunião com o presidente do TJSP, Manoel de Queiroz 
Pereira Calças, e o corregedor-geral da Justiça, Geraldo 
Francisco Pinheiro, a AMB discutiu estratégias de atuação 
da Magistratura. O tema também pautou reunião na capi-
tal do estado com equipes de assessores de comunicação. 
O encontro teve participação do presidente da Apamagis, 
Fernando Bartoletti. 

12/4/2018 | Ceará
A permuta entre os magistrados da Justiça Esta-
dual voltou a ser discutida em Fortaleza, durante 
reunião entre a AMB e os presidentes da ACM, Ri-
cardo Alexandre Costa, e do TJCE, Gladyson Pon-
tes. Em continuidade à agenda para sensibilizar 
os tribunais estaduais, a AMB defendeu que as 
Cortes podem autorizar a permuta com base na 
autonomia administrativa. 

13/4/2018 | Piauí
Dirigentes das associações de magistrados do 
Nordeste conversaram com a AMB, em Tere-
sina, com a presença do anfitrião e presiden-
te da Amapi, Thiago Brandão. Entre os temas 
abordados, estiveram a Resolução 219/2016, 
do CNJ, que prioriza o 1º grau, e o Provimen-
to 64/2017, também do CNJ, sobre diretrizes 
gerais para o pagamento dos subsídios aos 
magistrados, sob a jurisdição do Conselho. 

27/4/2018 | Espírito Santo
O seminário “Direito Penal e Processo: Influências da Lava Jato”, pro-
movido pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Espírito 
Santo (Esmages), em Vitória, teve a presença da AMB. Acompanhada 
pelo presidente da Amages, Ezequiel Turibio, a diretoria da entidade 
esteve ainda com os presidentes do TJES, Sérgio Luiz Teixeira Gama, e 
do TRE do Espírito Santo, Annibal de Rezende Lima.
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9 e 10/5/2018 | Rio Grande do Norte
Em Natal, a AMB foi recebida pelo presidente do TJRN, 
Expedito Ferreira de Souza, para entregar o parecer jurí-
dico acerca da permuta, elaborado pelo professor André 
Ramos Tavares, da USP, a pedido da AMB. A audiência teve 
a participação do presidente da Amarn, Herval Sampaio. 

14/5/2018 | Bahia
O presidente do TJBA, Gesivaldo Britto, recebeu a diretoria da 
AMB. O encontro, em Salvador, teve a participação da presiden-
te da Amab, Elbia Araujo. A pauta foi a permuta, um pleito de 
muitos juízes em todo o País. Ainda na capital baiana, a AMB dia-
logou com juízes da ativa e aposentados, para tratar de outros 
assuntos caros à Magistratura, como a parcela indenizatória de 
VTM/ATS.

8/6/2018 | São Paulo
O panorama geral sobre a atuação da AMB no Congresso Na-
cional foi apresentado pela entidade no XIII Fórum de Juizados 
Especiais do Estado de São Paulo (Fojesp), realizado na capital 
do estado. No mesmo dia, a AMB esteve com o presidente do 
Grupo de Apoio ao Judiciário (GAJ), desembargador aposen-
tado Renzo Leonardi, e com a secretária de Pensionistas da 
AMB, Haydée Mariz.

20 e 21/6/2018 | Paraíba

Presidentes das associações de magistrados da região Nordeste estiveram com a AMB, em João Pessoa, para 
discutir temas como a Resolução 219/2016, do CNJ, a segurança dos juízes e as questões remuneratórias. O 
roteiro incluiu audiência com o presidente e o vice-presidente do TJPB, desembargadores Joás de Brito Pereira 
Filho e João Benedito da Silva, respectivamente. A AMPB foi representada pelo vice-presidente, Max Nunes. 
 
 

28/6/2018 | Rio Grande do Sul

Em Porto Alegre, a diretoria da AMB, acompanhada pela 
presidente da Ajuris, Vera Deboni, esteve com dirigentes 
da entidade gaúcha. A AMB traçou um panorama sobre o 
trabalho desenvolvido, destacando os processos que en-
volvem a recomposição salarial e a VTM/ATS. Logo após, 
a comitiva conversou com magistrados aposentados. 
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19 e 20/7/2018 | Ceará
No VI Encontro de Presidentes das Associações de Magistrados dos Estados do Nordeste, coordenado pelo presi-
dente da ACM, Ricardo Alexandre Costa, em Fortaleza, a AMB falou, entre outras questões, sobre os magistrados 
com filhos especiais, tema até então não discutido. A entidade participou ainda do seminário Magistratura e 
Associativismo: Cidadania em movimento, promovido pela ACM.

27/7/2018 | Mato Grosso do Sul
Com a presença do presidente da Amamsul, Fernan-
do Cury, a AMB esteve no Fórum Heitor Medeiros, 
em Campo Grande, para discutir com juízes locais 
as pautas prioritárias da entidade no Legislativo e 
no Judiciário. Extrateto, Código de Processo Penal 
(CPP), VTM/ATS e LDO estiveram entre os temas de-
batidos. Na visita ao estado, a AMB prestigiou a ce-
rimônia de aniversário da Amamsul, que completou 
40 anos, em 2018.

31/7/2018 | Mato Grosso
Magistrados da ativa e 
aposentados de Cuiabá e 
de Várzea Grande dialoga-
ram com a AMB no Fórum 
Cível e Criminal da capital 
mato-grossense, com a 
participação do presiden-
te da Amam e vice-presi-
dente de Prerrogativas da 
AMB, José Arimatéa Ne-

ves. Foram discutidas pautas de interesse, como a recomposição salarial. Em reunião com o presidente do TRE de 
Mato Grosso, desembargador Márcio Vidal, a AMB firmou parceria para a divulgação de projetos e campanhas 
de cidadania criadas no estado. 

31/8/2018 | Pará
O presidente do TJPA, Ricardo Ferreira Nunes, recebeu mem-
bros da diretoria da AMB e o presidente da Amepa, Silvio 
César dos Santos Maria. Na ocasião, Belém estava sedian-
do o II Fórum Nacional de Execução Penal (Fonavep), pro-
movido pela AMB para debater o sistema penitenciário.  
O dirigente do tribunal também participou do encontro. 
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9 e 10/8/2018 | Paraná
As ações da AMB em Brasília (DF) e sua defesa das 
prerrogativas dos magistrados foram destaque no 
seminário “Diálogos Institucionais entre o CNJ e a 
Magistratura Paranaense”, em Foz do Iguaçu. O en-
contro foi promovido pela Amapar, presidida pelo 
secretário de Relações Internacionais da AMB, Ge-
raldo Dutra, e teve apoio do TJPR. 

21/9/2018 | Amapá

O I Encontro de Presidentes de Associações de Magistrados das Regiões Norte e Nordeste, promovido pela 
Amaap, teve o apoio da AMB. Os debates, em Macapá, com a presença da presidente da Amaap, Elayne 
Cantuária, envolveram temas como a Resolução 106/2010, do CNJ, sobre os critérios objetivos para aferição do 
merecimento para promoção de juízes e acesso aos tribunais de 2º grau. A agenda contemplou, ainda, reunião 
com magistrados amapaenses.

24/9/2018 | Rondônia 
A reforma da Previdência e a recomposição salarial estiveram 
entre as questões tratadas pela AMB em reunião com juízes 
do TJRO, em Porto Velho, com a participação do presidente da 
Ameron, Alexandre Miguel. No mesmo dia, as associações fo-
ram recebidas pelo presidente do TRT 14 - RO/AC, Shikoku Sa-
dahiro, para tratar de questões que envolvem a Magistratura. 

25/9/2018 | Acre

A diretoria da AMB esteve com o gover-
nador do Acre, Tião Viana, na companhia 
do presidente da Asmac, Luís Camolez, 
em Rio Branco. No encontro, foram trata-
dos assuntos relacionados à violência no 
estado e os desafios da execução penal.  

28/9/2018 | Alagoas

Em Maceió, a AMB prestigiou o lançamento do selo comemorativo de 60 
anos da Almagis, presidida por Ney Alcântara. Na oportunidade, a AMB 
destacou o importante papel das associações para o País e da união da 
Magistratura. Durante o evento, foi prestada uma homenagem à de-
sembargadora Nelma Padilha, primeira mulher de Alagoas a conquis-
tar o cargo de juíza de Direito. A magistrada faleceu em abril de 2018. 
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     1º/10/2018 | São Paulo
Em sua primeira visita oficial ao estado de São Paulo, após assumir a pre-
sidência do STF e do CNJ, o ministro Dias Toffoli foi homenageado pela 
AMB e pela Apamagis, na sede da associação paulista. Em seu discurso, 
Toffoli destacou a postura de diálogo e de colaboração com os Poderes 
mantida pela AMB. O evento teve a presença do ministro do STF Ale-
xandre de Moraes, e do presidente do TJSP, Manoel de Queiroz Pereira 
Calças, entre outras autoridades do Judiciário.

2/10/2018 | Rio Grande do Sul
A AMB marcou presença no 1º Seminário Na-
cional das Justiças Militares Estaduais do Brasil, 
em Porto Alegre, promovido em comemoração 
aos 100 anos da Corte castrense. Para um pú-
blico que reuniu desde magistrados e militares 
até estudantes de Direito, a Associação trouxe 
reflexões sobre o passado, o presente e o futuro 
da República, lembrando o papel moderador do 
Poder Judiciário. O encontro também teve a par-
ticipação do coordenador da Justiça Militar da 
AMB, Paulo Adib Casseb.

12/11/2018 | Rio de Janeiro

Em visita institucional ao Rio de Janeiro, o presidente do STF e do CNJ, Dias Toffoli, e o vice-presidente do STF, 
Luiz Fux, foram homenageados durante almoço promovido pela Amaerj, no Museu da Justiça, com a participação 
da AMB, de presidentes de tribunais, de ministros do Supremo e de magistrados. No mesmo dia, Toffoli visitou a 
primeira sede da AMB, na capital fluminense.

21/11/2018 | Rio de Janeiro
A judicialização das relações sociais e seus desdobramentos foi o tema central 
do 44º Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje), realizado no TJRJ, no 
Rio de Janeiro. Em sua exposição, a AMB enalteceu a seriedade do trabalho 
feito pelo Fórum e a unidade de seus membros. Também estavam na mesa de 
abertura o presidente do Fonaje, Erick Linhares; o presidente do TJRJ, Milton 
Fernandes de Souza; e o ministro do STJ Antônio Saldanha Palheiro.
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14 e 15/3/2019 | Piauí

O “Fórum Amapi 60 anos: o Magistrado e as novas demandas da Justiça” contou com o apoio e a participação 
da AMB. O evento, realizado no TJPI, debateu questões da atualidade, como direitos fundamentais, ativismo 
judicial processual, equalização da força de trabalho no Judiciário e novidades do processo penal brasileiro. O co-
ordenador de Justiça Estadual da AMB, Frederico Mendes Junior, representou a associação nacional na abertura. 

18/3/2019 | Rondônia

Durante agenda em Porto Velho, a AMB prosseguiu o diálogo com o presidente do TJRO, Walter Waltenberg. 
Com a participação do presidente da Ameron, Alexandre Miguel, de desembargadores e de juízes, foram discu-
tidas questões relacionadas ao Judiciário e às pautas que preocupam a categoria, principalmente a reforma da 
Previdência. A AMB pontuou sobre a importância da unidade da Magistratura na defesa dos interesses comuns.

23/3/2019 | Ceará
Em debate sobre o “Associativismo 
na Magistratura: Desafios e Perspec-
tivas”, a AMB alertou para os riscos 
da fragmentação do movimento as-
sociativo. O tema foi abordado jun-
to aos presidentes da ACM, Ricardo 
Alexandre Costa, e da AMPB, Maria 
Aparecida Sarmento (AMPB), e o 
magistrado cearense Marcelo Rose-
no. O ciclo de discussões foi promo-
vido pela ACM e a Escola Superior 
da Magistratura do Ceará (Esmec), 
em Fortaleza. Os debates giraram 
em torno de questões como segu-
rança dos magistrados, redes so-
ciais, eleições diretas e valorização 
do 1º grau.
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30/5/2019 | Distrito Federal
Na sede do TJDFT, em Brasília, o presidente da Corte, Ro-
mão Cícero de Oliveira, recebeu a AMB. Na oportunidade, 
o desembargador presenteou o presidente da entidade, 
Jayme de Oliveira, com a coletânea de textos em prosa e 
versos de sua autoria “Enigmas Entre Cactos Anantos e 
Lírios do campo”.

28/6/2019 | Goiás
No TJGO, em Goiânia, a AMB alertou acerca 
dos impactos para a Magistratura decorren-
tes da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC 6/2019), sobre a reforma da Previdência.  
A questão da transição, o aumento das alíquo-
tas e as mudanças nas regras de concessão de 
pensão foram alguns dos pontos críticos abor-
dados. A exposição foi acompanhada pelo pre-
sidente da Asmego, Wilton Müller.

13/5/2019 | Maranhão
Cerca de 120 magistrados e servidores do TJMA 
estiveram com a AMB, na Amma, em São Luiz, 
durante seminário sobre a gestão de projetos nas 
organizações públicas, promovido pela Escola 
Superior da Magistratura do Maranhão (Esmam). 
O painel com a AMB tratou da necessidade de 
formulação de medidas que fomentem boas prá-
ticas no Judiciário e que impactem a vida dos 
cidadãos. A agenda no estado incluiu reuniões 
com os presidentes do TJMT, José Joaquim dos 
Anjos; do TRE do Maranhão, Cleones Cunha; e da 
Amma, Ângelo Santos. 

12 e 13/4/2019 | Mato Grosso
As pautas prioritárias da Magistratura foram abordadas pela AMB com magistrados mato-grossenses no 
Fórum Cível e Criminal de Cuiabá, a convite do presidente da Amam, Tiago Abreu. No interior do estado, 
Rondonópolis recebeu, pela primeira vez, a visita de um presidente da AMB. Jayme de Oliveira conheceu o 
projeto Judiciário em Movimento, realizado pelo TJMT e parceiros, para levar serviços gratuitos à população. 
O presidente da Corte, Carlos Alberto Rocha, acompanhou a visita.
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9/8/2019 | Sergipe
A AMB esteve com o presidente do TJSE, Osório de Araú-
jo Ramos Filho, em Aracaju. Também compareceram à 
reunião o presidente da Amase, Gustavo Plech; o vice-
-presidente da entidade, Roberto Alcântara; e desem-
bargadores da Corte. No mesmo dia, a AMB participou 
do II Congresso sobre Saúde e Bem-estar do Magistrado, 
promovido pela Amase. Os presidentes da Almagis, Ney 
Alcântara, e da Amaerj, Renata Gil, também participaram 
da cerimônia.

16/8/2019 | Rio Grande do Sul
O XII Congresso Estadual de Magistrados, em Porto Alegre, marcou os 75 anos da Ajuris e reservou espaço para uma 
conversa entre a AMB e os cerca de 200 magistrados presentes sobre as ações em prol dos projetos de interesse da Ma-
gistratura. Uma das questões tratadas foi o Projeto de Lei (PL) 7596/2017, do abuso de autoridade, alvo de um intenso 
trabalho em conjunto com as associações regionais para aperfeiçoá-lo. Além da anfitriã, Vera Deboni, participaram os 
presidentes da AMPB, Maria Aparecida Sarmento, e da Amages, Daniel Peçanha.

1º/8/2019 | Rio Grande do Sul
Presidentes das Cortes estaduais de todo o País estiveram no 117º En-
contro do Conselho dos Tribunais de Justiça, em Porto Alegre. A aber-
tura foi conduzida pelo presidente do Conselho e do TJRS, desembar-
gador Carlos Eduardo Zietlow Duro. Além da AMB, também participa-
ram a presidente e o vice-presidente da Ajuris, Vera Deboni e Orlando 
Faccini Neto. O encontro já passou por todas as capitais do País e é um 
espaço de reflexão sobre questões relevantes para o Judiciário.

29/6/2019 | São Paulo
A AMB conversou com magistrados da região de São José do Rio 
Preto para informar sobre matérias que envolvem a Magistratura 
no Congresso Nacional, principalmente o Projeto de Lei da Câma-
ra (PLC) 27/2017, conhecido como as ‘10 medidas contra a cor-
rupção’. O encontro aconteceu na colônia de férias da Apamagis, 
em Ibirá, no interior do estado, com a presença do presidente e 
da 1ª vice-presidente da associação paulista, Fernando Bartoletti 
e Vanessa Mateus.
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17/10/2019 | Tocantins

As comemorações do aniversário de 30 anos da Asmeto tiveram 
a participação da AMB, da Amaerj e da Amamsul. Durante a visita 
a Palmas, a AMB se encontrou com o presidente do TJTO, Helvé-
cio de Brito Maia Neto, membro do Conselho Fiscal da entidade.  
No seminário sobre tratamento adequado de conflitos e no encon-
tro dos centros judiciários de conciliação, Jayme de Oliveira proferiu 
a palestra “O papel do Judiciário na nova era”.

10/10/2019 | Rondônia
A AMB voltou a Porto Velho 
para relatar o trabalho da en-
tidade no Congresso Nacional 
em relação a matérias que 
atingem a Magistratura, em 
um momento extremamen-
te sensível para o Judiciário. 
Houve reuniões com desem-
bargadores e juízes auxiliares 
da corregedoria e da presidên-
cia do TJAM e com um grupo 
de magistrados, no Fórum Ju-

14/9/2019 | Santa Catarina 
No Congresso Estadual de Magistrados, a 
AMB voltou a falar sobre as tratativas da enti-
dade em prol da classe. Processos que envol-
vem questões remuneratórias, como a VTM, e 
a Lei de Abuso de Autoridade estiveram entre 
as pautas abordadas no encontro, promovido 
pela AMC, que tem à frente Jussara Schittler. 
Na ocasião, a comitiva do presidente do STF e 
do CNJ, Dias Toffoli, foi a Florianópolis, dando 
sequência à série de visitas às Cortes estadu-
ais, na companhia da AMB. 

íza Sandra Nascimento, ambas acompanhadas também por presi-
dentes de associações regionais, entre eles, Alexandre Miguel, da 
Ameron. No mesmo dia, Jayme de Oliveira compôs a mesa de aber-
tura do I Encontro da Magistratura de Rondônia, promovido pela 
associação local e parceiros.
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Conselhos

A firme disposição da gestão em promover o diálogo e a 
união da Magistratura foi reafirmada em cada uma das 
12 reuniões do Conselho de Representantes da AMB, 
composto por membros da diretoria, presidentes de as-
sociações regionais – que tiveram participação expressi-
va – e ex-presidentes da entidade. No último encontro, 
em 19 de novembro de 2019, em Brasília (DF), o presi-
dente da AMB, Jayme de Oliveira, foi aplaudido de pé 
pelos presentes. Na ocasião, ele apresentou dados do 
balanço administrativo e financeiro. 

O andamento da atuação da AMB no Congresso Nacio-
nal, no CNJ e no STF – objeto de relatórios específicos da 
gestão, além das questões administrativas internas, foi 
informado em todas as ocasiões, assim como os partici-
pantes foram ouvidos. 

No espírito de integração, foram realizadas reuniões do 
Conselho em Fortaleza (CE, 25/10/2017), Maceió (AL, 
24/5/2018) e Foz do Iguaçu (PR, 22/5/2019).

A pauta legislativa esteve no centro dos debates, sem-
pre acompanhando a evolução dos acontecimentos e 
buscando discutir as melhores estratégias em defesa da 
Magistratura. Os participantes foram conclamados pelo 
presidente Jayme de Oliveira a agir junto às bancadas de 
seus estados, para fortalecer a interlocução na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal. 

Conselho de Representantes
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Foram pontos de atenção a recomposição do sub-
sídio; a reforma da Previdência; o extrateto; a Va-
lorização por Tempo na Magistratura (VTM); o foro 
privilegiado; o regime de recuperação fiscal dos es-
tados; o abuso de autoridade; as prerrogativas dos 
advogados; o novo Código de Processo Penal (CPP); 
a reforma trabalhista; a limitação do período de fé-
rias para 30 dias; a ajuda de custo moradia; o uso 
de redes sociais e de e-mails institucionais pelos 
membros do Judiciário; os magistrados com filhos 
especiais; e as eleições diretas nos Tribunais – ban-
deira histórica da AMB, entre outros.

Quando oportuno, convidados foram levados às 
reuniões para falar sobre temas específicos, diri-
mir dúvidas e ouvir o que os magistrados tinham 
a dizer. Em 9 de agosto de 2017, por exemplo, o 
conselheiro do CNJ Carlos Eduardo Dias fez uma 
exposição sobre a implementação da Resolução 

219/2016, que trata da equalização da força de 
trabalho nos tribunais. 

A sétima reunião, em 8 de agosto de 2018, foi 
aberta pelo ministro do STJ e corregedor nacional 
de Justiça, Humberto Martins. Ele abordou o pa-
pel da Corregedoria, recebeu as ponderações dos 
participantes e destacou a intenção de estreitar o 
diálogo com as entidades associativas.

A permuta entre magistrados, outra bandeira his-
tórica da AMB, também foi destacada nos deba-
tes. Antes do último encontro, em 9 de outubro 
de 2019, a mobilização da AMB rendeu frutos. 
A deputada Margarete Coelho (PP-PI) protoco-
lizou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
162/2019, que possibilita a permuta entre juízes 
no âmbito dos tribunais de Justiça de diferentes 
unidades da federação.
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Todos os temas levados ao Conselho de Representan-
tes foram antes discutidos detalhadamente no âmbito 
do Conselho Executivo, composto pelo presidente da 
AMB, os onze vice-presidentes e os coordenadores da 
Justiça Estadual, Federal, Trabalho, Militar e dos Apo-
sentados. Entre dezembro de 2016 e novembro de 
2019, a diretoria promoveu 16 reuniões, quatro delas 
fora do eixo Brasília: Fortaleza (CE, 25/10/2017), Ma-
ceió (AL, 24/5/2018), Belo Horizonte (MG, 29/6/2018) 
e Foz do Iguaçu (PR, 22/5/2019).

O alinhamento entre os membros do Conselho Exe-
cutivo, fortalecido ao longo dos três anos, foi funda-
mental para grandes realizações da AMB. O primeiro 
encontro ocorreu em 16 de dezembro de 2016, um dia 
depois da posse. Ali, começou a se tornar realidade a 
estratégia para o fortalecimento da Magistratura pro-
posta na campanha, os planos nas áreas administrati-
va e financeira.

Foi com orgulho que o Conselho Executivo, liderado pelo 
presidente Jayme de Oliveira, foi discutindo e deliberan-
do sobre projetos que, ao fim da gestão, estão concreti-
zados ou com encaminhamento bastante adiantado. 

Somam-se às questões elencadas no tópico referente 
ao Conselho de Representantes uma série de ações, 
também levadas àquela instância e abordadas neste 
relatório. Entre elas, a proposta de reforma do Esta-
tuto, que incluiu a criação da vice-presidência de Apo-
sentados, atendendo a um pleito de anos desta par-
cela dos associados (no fechamento deste Relatório, 

Conselhos Executivo e Fiscal

a reforma estava em votação pela Assembleia Geral); 
a solicitação do parecer jurídico sobre a permuta feito 
pelo professor André Ramos Tavares, da Universida-
de de São Paulo (USP), análise importante para que o 
tema avançasse; e a pesquisa “Quem somos. A Magis-
tratura que queremos”, importante contribuição para 
o aprimoramento da própria Associação e do Judiciá-
rio brasileiro.

Destacam-se, ainda, a adequação e a remodelação 
das salas de propriedade da entidade, localizadas no 
Complexo Brasil 21; a contratação da empresa de con-
sultoria BDO, passo decisivo para a obtenção da Certi-
ficação ISO 9001; os benefícios diretos aos associados 
por meio de cursos, convênios, parcerias nacionais e 
cooperação internacional, com países como Portugal, 
Espanha e Argentina; e a comunicação da AMB com 
seus associados e a sociedade.

Eventos de relevante dimensão para a Magistratura 
também foram abordados, tais como o XXIII Congres-
so Brasileiro de Magistrados (CBM); o VII Encontro 
Nacional de Juízes Estaduais (Enaje); os VIII Jogos Na-
cionais da Magistratura; a 1ª Cúpula de Presidentes de 
Associações de Juízes do Mercosul; e as comemora-
ções dos 70 anos da AMB.

Cumprindo sua atribuição institucional, coube ao Con-
selho Executivo a aprovação das prestações de contas 
trimestrais, para submetê-las ao Conselho de Repre-
sentantes, depois de verificada a regularidade por par-
te do Conselho Fiscal.
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Os temas mais urgentes em momentos  
específicos foram alvo de cinco reuniões  
extraordinárias com integrantes da direto-
ria e presidentes de associações regionais,  
convocadas e conduzidas pelo presidente 
Jayme de Oliveira.

A primeira reunião, em 20 de novembro de 2018, 
tratou sobre o PLC 27/2016, para recomposição dos 
subsídios dos ministros do STF em 16,38%. Na oca-
sião, o texto havia sido aprovado pelo Congresso e 
aguardava sanção presidencial, em 26 de dezembro. 

A reforma da Previdência foi pauta de reunião extra-
ordinária do dia 12 de março de 2019. O encontro 
contou com a análise de consultoria técnica contra-
tada pela AMB, pontuando os principais gargalos da 
PEC 6/2019, apresentada pelo governo federal à Câ-
mara dos Deputados, em 20 de fevereiro.

Na reunião extraordinária de 26 de março de 2019, 
o tema central voltou a ser a reforma da Previdên-
cia. Jayme de Oliveira atualizou os presentes sobre 
a articulação realizada pela diretoria no Congresso. 
Em seguida, o consultor em Previdência, da empre-
sa especializada contratada pela AMB, apresentou 
um panorama de possíveis propostas de emendas 
que a entidade poderia elaborar para modificar, ou 
suprimir dispositivos do texto. A entidade preparou, 
ainda, uma análise técnica para que os presidentes 
pudessem trabalhar o tema com seus associados.

A proposta de resolução em julgamento pelo CNJ 
sobre os parâmetros de uso das redes sociais pe-
los membros do Judiciário foi abordada na quarta 
reunião extraordinária, em 10 de julho de 2019. Foi 
aprovada, por unanimidade, posição contrária à 
regulamentação. Os presentes autorizaram o ajui-
zamento pela AMB de eventual ação no STF, caso a 
resolução seja aprovada. Também foram tratadas a 
reforma do Estatuto da AMB e a PEC 6/2019.

A quinta reunião extraordinária, em 1º de outubro 
de 2019, discutiu medidas a serem tomadas após o 
ingresso pela AMB da ADI 6.236, no STF, com pedido 
de Medida Cautelar, em face de 11 dispositivos da 
Lei 13.869/2019, sobre os crimes de abuso de auto-
ridade cometidos por agentes públicos. 

Reuniões 
Extraordinárias 
de Presidentes
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A pauta legislativa da AMB foi prioritária nas reuniões 
da Coordenadoria da Justiça Estadual, liderada pelo 
magistrado Frederico Mendes Júnior. As questões re-
lacionadas ao CNJ e ao STF, além de assuntos institu-
cionais também foram alvo de debates. 

Os encontros tiveram a participação da diretoria da 
AMB, de presidentes e de representantes de asso-
ciações regionais. Entre os assuntos abordados, teve 
destaque a democratização dos tribunais, por meio 
das eleições diretas nos tribunais, bandeira da AMB 
tratada na PEC 187/2012. 

Desde a primeira reunião, foi colocada pelo presiden-
te da AMB, Jayme de Oliveira, a disposição de trazer 
todos os magistrados para o movimento associativo e 
de chamá-los a contribuir na busca de soluções. Foi 
bastante reiterada aos participantes a necessidade de 
articulação com as bases legislativas dos estados no 
Congresso Nacional, para que as mobilizações em ní-
vel nacional ganhassem força.

Foi no sentido de aproximar a AMB dos associados, 
conhecer o dia a dia e mostrar o trabalho desenvolvi-
do que a Coordenadoria da Justiça Estadual promoveu 
encontros nas regiões.

Coordenadorias

Coordenadoria da Justiça Estadual

Em 23 de março de 2017, em Manaus (AM), aconteceu 
a reunião da região Norte, com o apoio da Amazon e do 
TJAM. Participaram Jayme de Oliveira; Frederico Men-
des Júnior; os presidentes da Amazon, Cássio Borges; 
da Asmac, Luiz Camolez; da Amaap, Elayne Cantuária; 
da Amepa, Silvio César Maria; da Ameron, Alexandre 
Miguel; e da Asmeto, Julianne Marques, também vi-
ce-presidente de Direitos Humanos da AMB; além de 
juízes amazonenses.

No Centro-Oeste, a primeira reunião regional ocorreu 
no dia 10 de abril de 2017, em Campo Grande, apoia-
da pela Amamsul e pelo TJMS. Estiveram no encontro o 
presidente da AMB; o coordenador da Justiça Estadual; 
membros da diretoria; e os presidentes da Amamsul, 
Fernando Cury; da Amam, José Arimatéa Neves, tam-
bém vice-presidente de Prerrogativas da AMB; da As-
mego, Wilton Müller; e da Amagis-DF, Fábio Esteves.

Foram realizadas 12 reuniões ordinárias, sendo três de-
las fora da capital federal: Fortaleza (CE, 24/10/2017), 
sob o comando da vice-presidente de Direitos Huma-
nos da AMB e presidente da Asmeto, Julianne Mar-
ques, que representou o coordenador da Justiça Es-
tadual; Maceió (AL, 23/5/2017); e Foz do Iguaçu (PR, 
22/5/2019). 
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Ampliar a representatividade dos magistrados traba-
lhistas na AMB e somar forças com os demais foi uma 
das metas da Coordenadoria da Justiça do Trabalho.  
O coordenador Diego Petacci teve o apoio do pre-
sidente da AMB, Jayme de Oliveira, e do vice-presi-
dente de Assuntos Legislativos Trabalhistas, Maurício 
Drummond.

Com a presença de membros da diretoria da AMB, de 
presidentes e representantes das Amatras filiadas, fo-
ram debatidos, além de temas relevantes à área tra-
balhista, questões concernentes à Magistratura como 
um todo. Foram promovidas 10 reuniões, sendo que o 
encontro de 23 de maio de 2019 aconteceu, em Ma-
ceió (AL), e os demais em Brasília (DF). Na capital ala-
goana, o presidente da AMB enalteceu a importância 
de fortalecer as relações com as Amatras.

A reforma da Previdência; a Resolução 219/2016, do 
CNJ; a Lei de Abuso de Autoridade; e o auxílio-moradia 
estiveram em pauta, entre outros tópicos. Foi bastan-

Coordenadoria da Justiça do Trabalho

te discutida a PEC 58/2019, do Senado Federal, que 
altera a lei para permitir a limitação da duração das 
férias a 30 dias, além de vedar a adoção da aposen-
tadoria compulsória como sanção disciplinar e prever 
a demissão, por interesse público, dos magistrados e 
dos membros do Ministério Público.

De interesse mais direto, foram tratados a reforma tra-
balhista; a Resolução 155/2015, do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CSJT), que dispõe sobre a Grati-
ficação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ); 
a implementação de cursos relacionados à Justiça do 
Trabalho pela ENM, em parceria com outras entida-
des e a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho 
(Enamat); e o Fundo de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal (Funpresp).

A unificação da remuneração, questão sensível princi-
palmente aos magistrados trabalhistas, que quase não 
contam com parcelas extrarremuneratórias, foi outro 
ponto de atenção.
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Na gestão 2017-2019, por determinação do presiden-
te da AMB, Jayme de Oliveira, a Coordenadoria da Jus-
tiça Militar, coordenada por Paulo Adib Casseb, pas-
sou a contar com representantes regionais, como uma 
das formas de valorizar e de integrar o segmento aos 
demais. A importância da congregação com os colegas 
das outras Justiças foi apontada pelo presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, desde o começo do triênio, 
assim como total apoio a esse ramo.

A legislação atinente à Magistratura da área foi o tema 
mais recorrente nas reuniões promovidas pela Coor-
denadoria. Ao todo, foram dez encontros, sendo um 
em Maceió (AL, 23/5/2018) e outro em São Paulo (SP, 
25/9/2019). Os demais ocorreram em Brasília (DF).

A ampliação da competência da Justiça Militar, pre-
vista pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o Código 
Penal Militar (CPM) e gerou um aumento na remessa 
de casos oriundos da Justiça Comum, assim como as 
alterações na organização da Justiça Militar da União, 
determinadas pela Lei 13.774/2018, estiveram entre 
os principais debates. Também foram objeto de pau-
ta o auxílio-moradia e as negociações sobre o assunto 

Coordenadoria da Justiça Militar

por parte da AMB com a Câmara de Conciliação e Ar-
bitragem da Administração Federal (CCAF), no âmbito 
da Advocacia-Geral da União (AGU); os projetos de im-
plantação do e-proc, sistema informatizado para tra-
mitação dos processos; a aplicação das metas gerais 
do CNJ à Justiça Militar; e a necessidade de promoção 
de atividades de atualização da legislação penal e pro-
cessual militar.

Outra preocupação foi o fato de apenas três estados 
contarem com tribunais militares na segunda instân-
cia: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os 
demais têm varas especializadas em matéria militar, 
que estão sobrecarregadas.

No começo da gestão, a Coordenadoria passou a 
discutir ações de defesa frente à tentativa de ex-
tinção do TJM-RS, que tramitava na Assembleia Le-
gislativa. A PEC 248/2015 acabou por ser arquivada 
posteriormente. Também em 2017, a AMB apoiou 
a Vara da Auditoria Militar do Espírito Santo, res-
ponsável pelo julgamento dos fatos relacionados à 
greve da Polícia Militar do Estado, deflagrada em fe-
vereiro daquele ano.
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A ampliação da força política dos magistrados aposen-
tados na vida associativa está entre as principais marcas 
da gestão 2017-2019. 

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, participou 
das 13 reuniões da Coordenadoria dos Aposentados, 
comandada por Alemer Ferraz Moulin. Três delas acon-
teceram nas regiões Nordeste e Sul: Fortaleza (CE, 
24/10/2017), Maceió (AL, 23/5/22018) e Foz do Iguaçu 
(22/5/2019). Ele também esteve na reunião da regional 
Sudeste da Coordenadoria, em Vitória (ES, 27/4/2017). 

Os encontros, que tiveram a presença de presidentes 
de associações regionais e membros da diretoria en-
volveram, principalmente, a política remuneratória e a 
recomposição dos subsídios; a Valorização por Tempo 

Aposentados

na Magistratura e no Ministério Público (VTM); a refor-
ma da Previdência; a integralidade e a paridade entre 
ativos e aposentados; a administração da folha de paga-
mento dos aposentados e pensionistas pelos tribunais 
de Justiça; e a ajuda de custo moradia.

Em abril de 2019, a AMB, em parceria com a Associação 
Paulista de Magistrados (Apamagis), tornou possível 
uma reivindicação de aposentados e pensionistas: a re-
alização de um encontro nacional, com foco no deba-
te e na busca de soluções para as questões mais caras 
ao segmento. Na oportunidade, a Coordenadoria dos 
Aposentados promoveu uma reunião extraordinária. 
Pela primeira vez, os aposentados que não integram as 
diretorias das associações puderam acompanhar um 
encontro da coordenadoria.
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A criação da Vice-Presidência de Aposentados, outra 
importante demanda desta parcela dos associados, 
está prevista no novo Estatuto da AMB.No fechamen-
to deste documento, a Assembleia Geral extraordiná-
ria para votação da proposta estava marcada para 11 
de dezembro.

 A instância irá se somar à Coordenadoria dos Apo-
sentados, valorizando e fomentando cada vez mais 
o envolvimento destes juízes e desembargadores no 
trabalho associativo.

O empenho por parte do presidente da AMB em  
ouvir os aposentados e mostrar as ações da AMB se 
estendeu no âmbito da integração da gestão. Jay-
me de Oliveira manteve encontros com magistrados 
aposentados em Fortaleza (CE, 29/6/2017); Vitória  

(ES, 26/4/2018); Natal (RN, 9/5/2018); Florianópolis 
(SC, 11/5/2018); Salvador (BA, 14/5/2018); São Paulo 
(SP, 4/6/2018); Porto Alegre (RS, 28/6/2018); Cuiabá 
(MT, 31/7/2018); e Rio de Janeiro (RJ, 21/11/2018). 

Em 17 de abril de 2019, o presidente do Instituto Movi-
mento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e 
Pensionistas (Mosap), Edison Guilherme Haubert, este-
ve com Jayme de Oliveira na sede da AMB, em Brasília. 
Ele foi garantir o apoio dos aposentados e pensionistas 
do serviço público às iniciativas da AMB, na apresenta-
ção das emendas à reforma da Previdência. 

A AMB se fez presente ainda nas reuniões das dire-
torias dos aposentados das entidades que compõem 
a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas). 
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O trabalho desenvolvido pela AMB no triênio 2017-2019 foi fruto de um esforço coletivo, no qual 
estão envolvidos dezenas de magistrados que se propuseram a fazer parte desta gestão. As vice-
presidências, os conselhos, as coordenadorias, as secretarias e as comissões estiveram unidos em 
torno de causas comuns. As principais iniciativas estão descritas ao longo deste documento e, ainda, 
nos Relatórios de Gestão “Assuntos Legislativos” e “Jurídico e Prerrogativas”. Neste capítulo, seguem 
informações complementares sobre a atuação das áreas da AMB.

Secretarias

A estratégia de interlocução com os Poderes e a defe-
sa dos direitos e prerrogativas dos magistrados junto 
aos tribunais superiores resultaram em um trabalho 
prioritário e diário nos três anos de gestão. A mobili-
zação conjunta envolveu todos os membros da AMB e 
as associações regionais, que se uniram à entidade em 
busca desses objetivos.

Nesse período, a entidade trabalhou em 1.450 pro-
jetos de interesse da Magistratura em tramitação no 
Congresso Nacional. 

Os assuntos mais complexos foram fundamentados 
por meio de notas técnicas, para respaldar a argu-
mentação junto aos parlamentares. Ao todo, foram 

Atuação articulada

produzidas 45 notas, sobre temas como a reforma da 
Previdência (PEC 6/2019), o Código de Processo Penal 
(CPP, PL 8.045/2010), o extrateto (PLP 343/2017), e o 
Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. 

Também foram elaborados pareceres para apoiar 
bandeiras da AMB, como o referente à permuta de 
magistrados estaduais, de autoria do professor André 
Ramos Tavares, da Universidade de São Paulo (USP). 
Como resultado, a deputada Margarete Coelho (PP-PI) 
protocolizou a PEC 162/2019, que contempla o pleito 
da AMB. Em 21 de novembro, Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos De-
putados aprovou o relatório do deputado Felipe Fran-
cischini (PSL-PR) pela admissibilidade da proposta. 
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No STF, foram 173 processos, seja para acom-
panhar como parte interessada ou ingressando 
com novos. No CNJ, foram 307 processos. Tais 
procedimentos se referiram tanto a questões 
que atingem a Magistratura como um todo, 
quanto afetas à defesa de direitos e de prerro-
gativas de juízes. 

Todos os vice-presidentes se envolveram por 
meio de um trabalho alinhado em prol dos in-
teresses comuns: Institucional, Renata Gil; As-
suntos Legislativos, Jerson Gubert; Assuntos 
Legislativos Trabalhistas; Maurício Drummond; 
Prerrogativas, José Arimatéa Neves; Planejamen-
to Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos, 
Nelson Missias; Políticas Remuneratórias, Paulo 
César Alves das Neves; Interiorização, Francisco 
Borges; Comunicação, Heyder Tavares da Silva 
Ferreira; Direitos Humanos, Julianne Marques; 
administrativa, Maria Isabel da Silva; e Cultural e 
Ambiental, Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira.

As secretarias tiveram importante papel na atu-
ação integrada.
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Secretária-adjunta: Ana Rita de Figueiredo 
Nery

Membros: Anna Carolina Marques Gontijo; 
Elaine Cristine de Carvalho Miranda; Fábio 
Alexandro Costa Bastos; Felipe Albertini 
Nani Viaro; Fernando Bueno da Graça; Flávio 
Quaresma; Jonny Maikel dos Santos; Leonardo 
Lucio Freire Trigueiro; Márcio Reinaldo Miranda 
Braga; Morvan Rabelo de Rezende; Redivaldo 
Dias Barbosa; Reynaldo Ximenes Carneiro; e 
Rinez da Trindade

Secretário: Fábio Dutra 

Secretário-adjunto: Marcos Antônio de Souza 
Lima

Membros: Adriana Barreto Lóssio de Souza; 
Ângela Bacellar Batista; Érika Silveira de 
Moraes Brandão; Ettore Geraldo Avolio; Ivone 
Guilarducci Cerqueira; João Baptista Galhardo 
Júnior; Karen Francis Schubert Reimer; 
Michelini de Oliveira Dantas Jatoba; Ricardo 
Felicio Scaff; Sílvio Falcão Sperandio; e Tardelli 
Cerqueira Boaventura

Secretária: Márcia Alves Succi

Secretário-adjunto: Emanuel Leite 
Albuquerque

Membros: Alena Cotrim Bizzarro; Raimunda 
do Carmo Gomes Noronha; e Rogério de Vidal 
Cunha

SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM O STF, TRIBUNAIS SUPERIORES E CNJ
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Secretário: Gustavo Assis Garcia

Secretário-adjunto: Bruno Machado Miano

Membros: Romerio do Carmo Cordeiro; e 
Thiago Massao Cortizo Teraoka

Secretária: Rosimere das Graças do Couto

Secretária-adjunta: Maria Isabel Pereira da 
Costa

Membros: Angelo Galvão Zamorano; Inês 
Moreira da Costa; Jederson Suzin; João Batista 
Rebouças; João Luís Fischer Dias; Luciano 
Carrasco Falavinha Souza; Marcos Antonio da 
Cunha Araujo; Paulo Eduardo Huergo Farah; e 
Ricardo Henrique Ferreira Jentzsch

Secretário: Edmundo José Lavinas Jardim

Secretário-adjunto: Ariel Nicolai Dias

Membros: André Luiz Santos Britto; Andrey 
Magalhães Barbosa; Antônio Fernandes da 
Luz; Artur Cortez Bonifácio; Dalmo Luiz Silva 
Bueno; Diego Santos Teixeira; Flávio Bernardo 
Jeckel; Flávio Jabour Moulin; Hermance Gomes 
Pereira; João Dirceu Soares Moraes; Junia 
Araújo Ribeiro Dias; Líbio Araújo Moura; Maria 
Rita Manzarra; Patrícia Cerqueira Kertzman 
Szporer; Paulo César Almeida Ribeiro; Rita de 
Cássia Ramos de Carvalho; e Wilka Pinto Vilela 
Domingues da Silva

SECRETARIA DE POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PREVIDÊNCIA 

SECRETARIA DE PRERROGATIVAS
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Composição

Secretário: Jarbas Lacerda de Miranda

Secretário-adjunto: Wanderley Salgado 
de Paiva

Membros: Cristiano Magalhães Gomes; 
Fábio Alexandro Costa Bastos; José 
Rodrigues Arimatea; Leonardo Bechara 
Stancioli; Luis Martius Holanda Bezerra 
Junior; Márcio José Tokars; e Richard 
Robert Fairclough

SEGURANÇA

A segurança dos magistrados é uma das prioridades 
da AMB, diante da realidade de juízes ameaçados no 
exercício da sua função. 

Em abril de 2017, na primeira reunião da Secreta-
ria de Segurança, foi lançada a cartilha “Magistrados 
seguros: dicas preventivas de segurança”. A soleni-
dade, na sede da Amagis-MG, em Belo Horizonte 
(MG), reuniu o presidente da AMB, Jayme de Olivei-
ra; o vice-presidente de Planejamento Estratégico, 
Previdência e Assuntos Jurídicos, Nelson Missias; o 
secretário de Segurança da AMB, Jarbas Lacerda de 
Miranda, e o secretário-adjunto, Wanderley Paiva; o 
presidente da Amagis-MG, Maurício Torres; e o pre-
sidente do TJMG, Herbert Carneiro, falecido em abril 
de 2018. O documento teve por base o manual do 
TJMG, elaborado por Wanderley Paiva – que tam-
bém esteve presente – quando fez parte do Centro 
de Segurança Institucional (Cesi) do tribunal. 

Na segunda reunião, em 5 de junho de 2017, em 
Brasília (DF), com a presença do presidente da AMB 
e de dirigentes de associações regionais, foi instituí-
da uma comissão para conversar com o CNJ e pedir 
apoio aos magistrados, além de acompanhar junto à 
Polícia Federal e ao Exército a questão da exigência 
de comprovação de capacidade técnica e de aptidão 
psicológica para o registro e o porte de arma. O grupo 
foi composto pelos magistrados Átila Naves Amaral, 

Luis Martius Holanda Bezerra Junior, Rafael Pagnon 
Cunha, José Osvaldo Correa Furtado de Mendonça, 
Hamilton Carneiro, Márcio José Tokars, Cleofas Coe-
lho e Antônio Henrique de Almeida Santos.

O assunto voltou a ser discutido na terceira reu-
nião, em 25 de agosto de 2017, na sede da Asme-
go, em Goiânia (GO). O encontro foi coordenado 
pela vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, 
Julianne Marques, que falou aos presentes sobre a 
Ação Originária Declaratória ajuizada pela AMB con-
tra as normas, contidas na Instrução Normativa nº. 
023/2005-DG-DPF, da Polícia Federal, e no Regula-
mento da Lei do Desarmamento. 

A questão foi ainda alvo de uma série de encontros 
com integrantes do Poder Executivo (leia mais na 
página 100). Em 7 de agosto de 2019, o membro da 
Secretaria de Segurança Edison Brandão tratou so-
bre o assunto com o general Eugênio Pacelli Mota, 
da diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados 
(DFPC) do Exército. 

No período, a Associação realizou duas capacitações 
voltadas para a área: “Treinamento de Segurança 
Especializada” e “Primeiro Estágio de Segurança In-
dividual e Institucional para Magistrados”. A ENM, 
braço acadêmico da AMB, promoveu um curso in-
ternacional.
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Composição

Secretário: Roniclay Alves de Morais

Secretária-adjunta: Fabiana da Cunha Pasqua

Membros: André Guasti Motta; Jeane Carla Furlan; José 
Alfredo Junger de Souza Vieira; Laura Scaldaferri Pessoa; 
Luiz Carlos Rezende e Santos; Marcelo Nalesso Salmaso; 
Oswaldo Soares Neto; e Rafael Barbosa da Cunha

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

A realização do Seminário Direitos Humanos e Fra-
ternidade: O Princípio da Fraternidade na Prática 
Judicial, promovido em 19 de agosto de 2019 pela 
AMB e a ENM, com o apoio da Amagis-DF, foi uma 
das principais ações na área. O ciclo de debates reu-
niu, na sede do TJDFT, autoridades do Judiciário, 
presidentes de associações filiadas, membros do Mi-
nistério Público, advogados e defensores públicos, 
entre outros (leia mais na página 86).

A ideia começou a tomar corpo em reunião da Se-
cretaria, em 9 de maio de 2017, com as presenças 
do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e da vice-
-presidente da Direitos Humanos, Julianne Marques. 
O assunto também foi debatido em 24 de maio de 
2018, na cidade de Maceió (AL), na segunda reunião 
da pasta, presidida por Julianne Marques, com a par-
ticipação de presidentes de associações. 

A AMB também faz parte da Comissão Nacional para 
a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), vincula-
da ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos. O objetivo do grupo é coordenar e avaliar a 
implementação das ações previstas no Plano Nacional 
para a Erradicação do Trabalho Escravo e acompanhar 
a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacio-

nal, além de avaliar a proposição de estudos e pesqui-
sas sobre o trabalho escravo no País. 

A liberdade de expressão e o uso das redes sociais foi 
outro tema que mobilizou a pasta. Em 20 de agosto 
de 2019, a Comissão de Direitos Humanos da AMB 
deliberou pela posição contrária à regulamentação 
do uso das redes sociais pelo CNJ, uma vez que a 
Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratu-
ra (Loman) já regulam suficientemente a matéria. A 
deliberação ocorreu durante reunião conduzida pela 
vice-presidente de Direitos Humanos.

A AMB tem ainda assento na Comissão Permanente 
Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão 
do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH).
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Composição

Secretária: Valéria da Silva Rodrigues

Secretário-adjunto: Sérgio Luiz Ribeiro 
de Souza

Membros: André Guasti Mota; Jeane 
Carla Furlan; José Alfredo Junger de 
Souza Vieira; Laura Scaldaferri Pessoa; 
Luiz Carlos Rezende e Santos; Marcelo 
Nalesso Salmaso; Oswaldo Soares Neto; 
Rafael Barbosa da Cunha; e Marcelo 
Tramontini

INFÂNCIA E JUVENTUDE

A AMB é signatária do Pacto Nacional pela Primeira 
Infância. O compromisso foi firmado pela presidente 
interina da AMB, Maria Isabel da Silva, no Seminá-
rio Pacto Nacional pela Primeira Infância – Região 
Centro-Oeste, promovido pelo CNJ, em Brasília (DF), 
no dia 25 de junho de 2019. A iniciativa é conside-
rada um marco histórico para as políticas públicas 
nacionais sobre o tema e busca o aprimoramento, 
por meio de cooperação técnica e operacional, da 
infraestrutura necessária à proteção dos interesses 
das crianças.

Durante a gestão, a AMB realizou duas campanhas 
relacionadas à adoção: O Ideal é Real – adoções 
necessárias e #AdotarÉAmor, que visam, respec-
tivamente, estimular o acolhimento de crianças e 
adolescentes fora do perfil mais procurado e levar 
informação ao público sobre como funcionam os 
processos de adoção (leia mais nas páginas 61 e 62).

Em junho de 2018, os presidentes da AMB, Jayme 
de Oliveira, e da Abraminj, Renato Rodovalho Scus-
sel, assinaram um acordo de cooperação técnica 
que visa a estabelecer parcerias em atividades de 
pesquisa e na realização conjunta de eventos, semi-

nários e conferências, bem como acompanhamento 
de matérias legislativas de interesse da Justiça in-
fanto-juvenil junto ao Congresso Nacional. A AMB 
também participa dos encontros promovidos pelo 
Fórum Nacional da Justiça Protetiva (Fonajup) e pelo 
Fórum Nacional de Justiça Juvenil (Fonajuv). 

O IX Encontro Nacional de Magistrados da Infância 
e Juventude, promovido pela ENM, nos dias 19 e 20 
de outubro de 2017, em Ouro Preto (MG), foi coor-
denado pela secretária da Infância e Juventude da 
AMB, Valéria Rodrigues. No encerramento, com a 
presença do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, 
foi assinada a Carta de Mariana, que conclamou para 
a urgência da adoção de políticas públicas que as-
segurem os direitos constitucionais da criança e do 
adolescente.

Na véspera do encontro, a vice-presidente de Direi-
tos Humanos da AMB, Julianne Marques, e Valéria 
Rodrigues estiveram com a representante do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Florence 
Bauer, e a Oficial do Programa de Apoio à Criança, 
Fabiana Gorenstein, para expor as preocupações da 
AMB em relação ao tema.
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Composição

Secretária: Haydée Mariz

Secretária-adjunta: Lucélia Eulália Fortunato de Moura 
Alcântara

PENSIONISTAS

A gestão 2017-2019 se empenhou em valorizar as 
pensionistas. Durante o período, o presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, promoveu reuniões com a 
secretária de Pensionistas da AMB, Haydée Mariz, 
no sentido de tratar o pleito do direito a voto nas 
eleições da Associação e a VTM. 

A primeira reunião da Secretaria de Pensionistas 
da AMB ocorreu em 5 de junho de 2017, quando o 
presidente da AMB, Jayme de Oliveira, falou sobre 
o trabalho desenvolvido pela entidade na reforma 
da Previdência. Além de Haydée Mariz, participa-
ram a vice-presidente administrativa, Maria Isabel 
da Silva; o presidente da Amages, Ezequiel Turíbio; 
e as pensionistas Divina Ferreira (Asmego), Elizabeth 
Mattos (AMC), Eneida Barbosa (Ajuris), Maria Spino-
la (ACM), Rita Patrícia Lessa (Amapar), Helena Maia 
(Ameron), Narme Ferreira ( Ameron) Marlene Fer-
nandes e Rosilene Cheim (Amagis-MG).

Novas reuniões foram realizadas em 6 de setembro 
de 2017 e 8 de junho de 2018, entre o presidente da 
AMB e a secretária de Pensionistas, para tratar da 
pauta específica. Nos dias 15 e 16 de abril de 2019, 

as diretorias da AMB e da Apamagis estiveram com 
pensionistas das regiões do País, durante o Encontro 
Nacional de Magistrados Aposentados e Pensionis-
tas, realizado em São Paulo (SP). Na ocasião, Jay-
me de Oliveira destacou a força cada vez maior das 
pensionistas no universo associativo. Participaram a 
secretária de Pensionistas; a vice-presidente de Di-
reitos Humanos da AMB, Julianne Marques; os presi-
dentes da Apamagis, Fernando Bartoletti, da Amapi, 
Thiago Brandão; e da Asmac, Danniel Bomfim.

Jayme de Oliveira também ouviu pensionistas nos 
estados, para tratar de suas preocupações, tendo 
em vista que as unidades da federação têm regimes 
próprios. Os encontros ocorreram em Natal (RN, 
9/5/2018) e Fortaleza (CE, 29/6/2017), ambas com 
a participação de aposentados; e Porto Alegre (RS, 
28/6/2018), entre outros.
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CONVÊNIOS

Clube de Vantagens

A gestão 2017-2019, por meio da Secretaria de Con-
vênios, dirigida por Baltazar Miranda Saraiva, pro-
porcionou aos associados uma quantidade significa-
tivamente maior de benefícios, por meio de parce-
rias e de convênios, nas mais diversas áreas, além do 
atendimento jurídico individual disponibilizado. 

Viabilizar serviços de interesse dos associados foi 
uma diretriz prioritária definida pelo presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, junto à equipe da Secretaria 
de Convênios.

O trabalho foi exitoso. Atualmente, os magistrados 
têm à disposição 147 produtos e serviços com vanta-
gens e descontos em variadas áreas: companhia aé-
rea; corretora de câmbio; e-commerce; editoras e li-
vrarias; escolas, faculdades e cursos; lojas de vinhos, 
restaurantes, saúde, bem-estar e farmácias; veículos 
e rent a car; viagens e turismo. 

As informações detalhadas podem ser consultadas 
no site da AMB, mediante inserção de senha, na área 
restrita dos associados.

Composição

Secretário: Baltazar Miranda Saraiva

Secretário-adjunto: Alexandre Chini

Membros: Ademir Modesto de Souza; Anna Carolina 
Marques Gontijo; Paulo Fernando da Silva Santos 
Junior; e Zilmene Gomide da Silva Manzolli

Diretor de Convênios: Alexandre Farina 
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CULTURAL E AMBIENTAL 

O 1º Prêmio Nacional de Literatura para Magis-
trados mobilizou a Secretaria Cultural e Ambien-
tal da AMB. Idealizado como parte das festivida-
des dos 70 anos da instituição, completados em 
2019, a iniciativa objetivou valorizar a expressão 
artístico-literária de juízes e de desembargado-
res, abrindo espaço para que pudessem levar 
suas obras ao público (leia mais na página 69).

O concurso foi um sucesso, com a inscrição 
de 141 trabalhos, ao todo, nas três categorias, 
sendo 59 poesias, 45 contos e 37 crônicas.  
Os três vencedores de cada uma foram anun-
ciados na abertura do VII Encontro Nacional de 
Juízes Estaduais (Enaje), em maio de 2019, na 
cidade paranaense de Foz do Iguaçu. As premia-
ções foram entregues em 11 de setembro de 
2019, durante as comemorações de aniversário.

Os trabalhos vencedores e as menções honro-
sas foram reunidos no livro “Direito e Literatura 
– 70 anos da AMB”, disponível no site da Asso-
ciação. O compilado traz, também, textos sobre 
a interdisciplinaridade entre Direito e Literatura, 
escritos por autores convidados.

A Comissão Organizadora foi formada pelo pre-
sidente da AMB, Jayme de Oliveira, o secretário-
-adjunto de Cultura da entidade, Kéops Amaral, 
com o trabalho executivo do produtor literário 
Antonio Clementin. 

Composição

Secretário: Anderley Ferreira Marques

Secretário-adjunto: Kéops de Vasconcelos Amaral 
Vieira Pires

Membros: Edson Pereira Filho; Euclydes Calil Filho; 
Lourenço Cristóvão Chemim; e Rosalvo Augusto 
Vieira da Silva
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ESPORTES

A AMB promoveu o congraçamento e propor-
cionou lazer aos magistrados associados, por 
meio do esporte. Foram realizados campeo-
natos nacionais de futebol, tênis e de atletis-
mo. O engajamento dos associados aumenta 
a cada ano, graças ao empenho e dedicação 
dos integrantes da Secretaria de Esportes e da 
Diretoria de Futebol, lideradas por Gildo Alves 
de Carvalho Filho e Thiago Grazziane Gandra, 
respectivamente. 

Para preparar a programação, a Secretaria 
de Esportes realizou encontros anuais, quan-
do o calendário e os jogos foram definidos.  
As competições contaram com o apoio das as-
sociações regionais anfitriãs. 

XXIV Campeonato Nacional de 
Futebol Máster

Pela oitava vez, a delegação mineira foi campeã 
do Campeonato, organizado nesta edição orga-
nizada em parceria com a Asmego. Os jogos, re-
alizados de 7 e 10 de junho de 2017, em Goiânia 
(GO), tiveram a participação de 300 magistra-
dos. O segundo lugar ficou com a Ajuris e o ter-
ceiro com a Amam. Participaram 17 delegações 
estaduais (AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, 
MG, PA, PR, PI, RN, RS, SC e SP).

Campeonato Nacional de Futebol 
Sênior e Super Sênior

A cidade de Campo Grande (MS) sediou, de 15 
a 16 de setembro de 2017, os jogos que foram 
realizados em parceria com a Amamsul. A Aju-
ris foi a grande campeã nas duas categorias. Na 
Sênior, acima de 50 anos, o segundo lugar ficou 
com o artilheiro, Marco Aurélio (Amma); o go-
leiro menos vazado, Daniel Pereira (Ajuris); e a 
delegação mais disciplinada, a Ajuris. A Super 
Sênior, acima de 60 anos, teve como segundo 
e terceiro lugares a Amma e a Amagis, respec-
tivamente; o artilheiro, Hélio Lemos (Ajuris); os 
goleiros menos vazados, Luiz Rosa (Ajuris) e Ro-
drigo Brum (Amapar); e a equipe mais discipli-
nada, a Amagis. Participaram 150 magistrados, 
divididos em sete equipes da categoria Sênior 
(AP, MA, MG, MS, PR, RS e SP) e três da Super 
Sênior (MG, PR e RS).
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XXI Campeonato Nacional de Tênis 
dos Magistrados

O Campeonato, promovido em parceria com a 
Ajuris, foi realizado entre 15 e 18 de novembro 
de 2017, em Bento Gonçalves (RS), e dividido em 
oito categorias. As associações que venceram 
foram o Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo: 
Livre Simples, até 40 anos, Amapar; Máster Sim-
ples, 40 a 50 anos, Ajuris; Super Máster Simples, 
55 a 60 anos, Ajuris; Sênior Simples, 55 a 60 anos, 
Ajuris; Especial Simples, 65 a 70 anos, Apamagis; 
Especial Simples, acima de 70 anos, Ajuris; Livre 
Duplas, até 50 anos, Amapar e Amatra 9; e Du-
plas, acima de 50 anos, Ajuris.

XXV Campeonato Nacional de 
Futebol Society

Os times da Amages e da Ajuris foram os vence-
dores. O evento, realizado em Vitória (ES), com a 
parceria da associação local, reuniu cerca de 300 
juízes e desembargadores, de 26 a 28 de abril de 
2018. A equipe anfitriã ganhou na categoria Más-
ter, de 40 a 50 anos, em jogo com a Apamagis, 
que ficou com o vice. Os campeões gaúchos da 
categoria Super Sênior, acima de 60 anos, ganha-
ram o troféu após vencerem a Amagis-MG, que 
ficou em segundo lugar.

XXII Campeonato Nacional de Tênis

Promovido de 6 a 9 de junho de 2018, na cida-
de de Manaus (AM), em parceria com a Amazon, 
teve como vencedor, na categoria Livre, até 50 
anos, Gustavo Molon (SP) e James Szpatowiski 
(PR), como vice. Na categoria Máster Masculino, 
de 51 a 64 anos, o campeão foi Sérgio Lucas (SE) 
e o vice, Eduardo Machado Rocha (MS). No femi-
nino, venceu Rafaela Vieira (AM) e, em segundo 
lugar, Claudia Batista (MG). Os magistrados Sér-
gio Lucas (SE) e Gerson Paes (MT) ficaram em 
primeiro lugar na categoria Duplas. Em segundo 
lugar, James Szpatowiski (PR) e José Rodrigues 
Chaveiro (DF).
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26º Campeonato de Futebol - 
Categoria Livre

Mais de 300 magistrados de 18 associações partici-
param dos jogos, no Rio de Janeiro (RJ), realizados 
em parceria com a Amaerj – um recorde histórico. 
A disputa aconteceu entre 6 e 8 de novembro de 
2018. A vencedora foi a anfitriã, Amaerj, que ga-
nhou a final contra a Ajuris. O atacante carioca Eron 
Simas dos Santos foi eleito o artilheiro do campeo-
nato, com 12 gols. A semifinal foi disputada entre a 
Apamagis e a Amepa.

26ª Campeonato de Futebol - 
Categoria Máster

A equipe da Apamagis ganhou da Ajuris na final 
da 26ª edição do Campeonato, promovido em 
parceria com a Amapar, de 25 a 28 de abril de 
2019, em Curitiba (PR). O jogo terminou empa-
tado em 1X1 e foi decidido nas cobranças de pê-
naltis, com 3x1. A AMC ficou em terceiro lugar e a 
Amagis-MG alcançou a quarta posição. Também 
participaram dos jogos as equipes do PR, PE, DF, 
AM, PB, MS, RN, ES, BA e PA.

27º Campeonato Nacional de Futebol 
Society

Magistrados de 26 equipes de futebol participaram 
dos jogos, nas categorias Livre e Sênior, em For-
taleza (CE), nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. A 
vencedora na categoria Livre foi a ACM, parceira do 
evento, que ganhou da Apamagis. Em terceiro lugar, 
ficou a Amamsul. Na categoria Sênior, a Amagis-DF 
levou o título, enquanto a Amma ocupou a segunda 
posição e a Ajuris ficou com a terceira. 

I Campeonato de Atletismo da 
Magistratura 

A pista olímpica da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) sediou o I Campeonato de 
Atletismo realizado pela AMB, em parceria com a 
Amarn, entre os dias 11 e 13 de outubro de 2019, 
em Natal (RN). As provas foram de 100, 200, 400, 
800, 1.500, 5.000 e 10.000 metros rasos feminino e 
masculino e o revezamento 4×100 masculino. 



SECRETARIAS

44

RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2017-2019

Para atingir o objetivo de chegar a seus 
públicos, a Associação conta com uma 
série de canais institucionais. Um dos 
principais é o site da Associação. Refor-
mulado no começo de 2017, o espaço 
virtual tem um leiaute moderno e adap-
tado à versão mobile. Na página inicial 
estão as notícias de destaque, no modo 
randômico. O acesso à área restrita, ex-
clusivo aos associados, ficou mais fácil. 
Como resultado do trabalho, o número 
de visualizações vem aumentando.

Por meio do site também são disponi-
bilizados os vídeos institucionais com 
as mensagens do presidente e sobre as 
principais mobilizações da Associação.

A comunicação com os associados é uma das áreas mais estratégicas para a AMB. Alcançar seus 
diversos públicos é um desafio diário. A Secretaria de Comunicação é a responsável pela área 
comandada por Karen Schubert. A prioridade são os magistrados associados, mas a AMB também 
fala com os demais juízes brasileiros, pois suas mobilizações junto ao Congresso Nacional e ao Poder 
Executivo, bem como as ações nos tribunais superiores e os procedimentos no CNJ, refletem para o 
conjunto da Magistratura. 

A sociedade em geral é outra preocupação, principalmente em um período em que o Poder Judiciário 
tem sofrido constantes ataques na tentativa de enfraquecer a Justiça e no sentido de macular sua 
imagem perante a população.

Somente na imprensa escrita  
e em sites de veículos  
jornalísticos, houve 

5.493 menções à AMB  
nos últimos três anos,  
o que representa  
o alcance médio anual de  

437 milhões de pessoas  
(o cálculo leva em consideração 
o número de assinantes e 
seguidores dos principais  
veículos impressos nacionais  
e regionais, veículos online e 
revistas de circulação nacional).

2017: 160 mil 

2018: 165 mil 

2019: 180 mil  
(até novembro de 2017)

Visualizações do site

Reunião da Secretaria de Comunicação com a participação da secretária de Comunicação Institucional, Karen 
Schubert; os membros Ana Cláudia Mesquita, Ferdinando Scremin e Rodolfo Barros; a vice-presidente de Direitos 
Humanos, Julianne Marques; a diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra; e o integrante da Secretária de 
Articulação com o STF e os Tribunais Superiores e CNJ, Rogério Cunha

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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As redes sociais são outro importante canal de comunicação. Por meio delas, a AMB aborda 
questões de interesse da Magistratura, principalmente em sua defesa, além de prestar um 
serviço à sociedade, levando informações sobre temas de cunho social.

Facebook
Curtidas:  

41.200
Alcance da página:  

2.699.412 
pessoas

Postagens:  

1.091
Comentários:  

4.513
Compartilhamentos:  

22.154
Impressões totais:  

4.164.722

Instagram

Seguidores:  

27.180

Alcance da página:  

333.217 
pessoas

Curtidas totais:  

124.442 

Comentários:  

1.875

Impressões totais:  

3.374.806

Twitter

Seguidores:  

43.800 

Tweets:  

841

REDES SOCIAIS 

Alcance nas redes sociais 
Janeiro de 2017 a novembro de 2019
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Jornal oficial da Associação, o AMB Informa 
é publicado desde 28 de fevereiro de 2000. 
Produzido pela equipe de comunicação da 
AMB, traz as principais notícias relacionadas à 
atuação da AMB e aos serviços prestados aos 
associados. Disponibilizado no site, também é 
enviado a todos os associados pelos Correios. 

O informativo já teve 187 edições até o ano 
de 2019. Nele, o leitor encontra também ex-
periências de boas práticas desenvolvidas por 
juízes, entrevistas especiais, dicas de livros, 
eventos esportivos e culturais da Associação, 
informes sobre os cursos e ações da ENM, e as 
notícias das associações filiadas, entre outros.

As informações sobre a entidade e as asso-
ciações filiadas, notícias, vídeos, fotos, notas 
públicas, cursos da ENM, convênios, dicas ju-
rídicas, entre outras informações, podem ser 
consultadas por meio do aplicativo AMB Ma-
gistrados, disponível nas plataformas iOS e An-
droid. A ferramenta conta com opção de alerta 
para as informações de maior interesse e com 
plugin de acesso para as redes sociais.

O associado pode, ainda, receber as ações e os posicionamentos da AMB pelo WhatsApp. 
Basta cadastrar o número (61) 9 8165-4974 e enviar uma mensagem com o nome para fazer 
parte da lista de transmissão.

AMB INFORMA

APLICATIVO

WHATSAPP

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.

AMB InformaEdição nº  186 - julho a segunda quinzena de setembro 2019 - Jornal oficial da Associação dos Magistrados Brasileiros

TRADIÇÃO DEMOCRÁTICA

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Composição

Secretária: Karen Schubert 

Membros: Ana Cláudia Mesquita; Ferdinando 
Scremin Neto; e Rodolfo Barros
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Questões que requereram aprofundamento e acompanhamento técnico tiveram o apoio de 
comissões temáticas da AMB, instituídas pelo presidente Jayme de Oliveira. Foram 32, ao todo, 
incluindo comissões de estudos e as científicas e organizadoras dos eventos da Associação, 
elencadas ao longo deste documento, nos capítulos referentes a cada ação.

Foram instituídas ainda comissões para tratar da Reforma da Previdência; Resolução CNJ 
219/2016; Resolução CNJ 106/2010; permuta entre magistrados; Relatório Justiça em Números, 
também do CNJ; foro privilegiado; eleições diretas nos tribunais; novo estatuto da Lei Orgânica 
da Magistratura (Loman); questões referentes aos aposentados; métodos adequados para 
resolução de conflitos; Justiça Restaurativa; novo Código de Processo Penal (CPP); eleições da 
AMB; entre outras.

Comissões

Presidente: Antonio Carlos Facioli Chedid 

Secretário: Irio Grolli 

Membros: Adil Todeschini; Claudir Fidelis Faccenda; João Maria de Jesus Campos Araújo; Maria Soledade de 
Araújo Fernandes; Homero Sabino de Freitas; e Silvestre Jasson Ayres Torres 

Coordenador: Paulo César Alves das Neves

Secretário: Cesar Felipe Cury

Membros: Gildo Alves de Carvalho Filho; Hildebrando da Costa Marques; José Herval Sampaio Júnior; e Roberto 
Portugal Bacellar

Coordenador: Marcelo Nalesso Salmaso

Membros: Alexandre Karazaea Tackashima; Catarina de Macedo Nogueira Lima e Correa; Haroldo Luiz Rigo da 
Silva; Julianne Freire Marques; Leoberto Narciso Brancher; e Patrícia Pereira Neves

Coordenador: Jerson Moacir Gubert 

Membros: Antônio Henrique de Almeida Santos; Fábio Esteves; Julianne Marques; Marcel Ferreira dos Santos; e 
Thiago Brandão de Almeida

COMISSÃO DE MAGISTRADOS APOSENTADOS 

COMISSÃO DE MÉTODOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

COMISSÃO CIENTÍFICA DE JUSTIÇA RESTAURATIVA 

COMISSÃO DE ESTUDOS DA PEC 10/2013 SOBRE O FIM DO FORO PRIVILEGIADO
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COM
ISSÕES

Supervisão: Nelson Missias

Coordenador: Jorge Franklin Alves Felipe

Membros: Marcos Antonio da Cunha Araújo; 
Paulo Eduardo Huergo Farah; e Rosimeire 
Graças do Couto

Coordenador: Adolfo Plech Pereira

Membros: Alexandre Miguel; Elayne Cantuária; 
Fernando Cury; Geraldo Dutra de Andrade Neto; 
Maria Aparecida Gadelha; e Vanessa Mateus

Coordenador: José Arimatea Neves Costa 

Membros: Daniel Peçanha Moreira; Julianne 
Freire Marques; Jussara Schittler dos Santos 
Wandscheer; Maria Rita Manzarra; Ney 
Alcântara; e Renata Andrade Lotufo

COMISSÃO DE ESTUDOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

COMISSÃO DA RESOLUÇÃO CNJ 219/2016

COMISSÃO DA RESOLUÇÃO CNJ 106/2010
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Membros: Augusto Cezar Luna; Gustavo 
Veras; Renata Santos Nadyer Barbosa; Mariana 
Marinho Machado; e Nelson Fernando de 
Medeiros Martins

Coordenador: Paulo César Alves das Neves 

Membros: Kátia Parente Sena; Maurício 
Drumond; e Ricardo Cunha Chimenti

Coordenadores: Ricardo Alexandre da Silva 
Costa; e Cícero Renato Pereira Albuquerque

Membros: Leonardo Trigueiro; Frederico 
Mendes Júnior; Vera Lúcia Deboni; Wilton 
Müller Salomão; e Fábio Esteves

COMISSÃO DE ESTUDOS DAS ELEIÇÕES DIRETAS NOS TRIBUNAIS

COMISSÃO DA PERMUTA DE MAGISTRADOS ESTADUAIS

COMISSÃO DO RELATÓRIO JUSTIÇA EM NÚMEROS



50

RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2017-2019

COM
ISSÕES

Coordenadores: Alexandre Miguel e Jerson 
Gubert 

Membros: José Arimatéa Neves Costa; Elbia 
Araújo; Fernando Cury; Maurício Torres Soares; 
e Vera Lúcia Deboni

COMISSÃO DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN)

Coordenador: Marco Antônio Marques da Silva

Membros: Francisco Borges Ferreira Neto; 
Maria de Fátima dos Santos Gomes Muniz 
de Oliveira; Paulo Eduardo de Almeida Sorci; 
Cássio André Borges dos Santos; e Daniel 
Ribeiro Surdi de Avelar

COMISSÃO DE ESTUDOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP)

Presidente: Roberval Casemiro Belinati (TJDFT)

Membros: Rubens de Oliveira Santos Filho 
(TJMT); Maria de Lourdes Abreu (TJDFT); 
Carlos Alberto Martins Filho (TJDFT); e Carolina 
da Silva Carrilho Rosa (TRT14)

COMISSÃO ELEITORAL
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Para apoiar os magistrados 
com filhos especiais, a 
AMB criou uma diretoria 
específica. O anúncio foi feito 
pelo presidente Jayme de 
Oliveira, durante o I Encontro 
Nacional de Presidentes de 
Associações Filiadas à AMB, 
no dia 18 de agosto de 2018, 
em Campos do Jordão (SP).

Diretoria de Política  
Institucional e de Apoio  
para Magistrados  
com Filhos Especiais

Uma das metas da pasta – liderada pela magistrada 
Elbia Araújo, que também é presidente da Amab – é 
estabelecer uma rede de acolhimento a associados 
com filhos especiais, que enfrentam situações e ne-
cessidades peculiares. Para conhecer a realidade dos 
magistrados que têm filhos especiais, a Associação 
deu início a um censo sobre o tema, que busca saber, 
entre outras informações, a idade e a deficiência ou 
transtorno dos filhos especiais.

A iniciativa rendeu frutos e uma de suas principais 
demandas foi atendida. Em 18 de setembro de 2019, 
foi publicada a Portaria nº 135/2019, que instituiu um 
grupo de trabalho (GT), no CNJ, com o objetivo de edi-
tar uma resolução que flexibilize a carreira de quem 
vive essa realidade. Antes de chegar à implementação 
do GT, a AMB manteve audiências com o presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, Dias Tof-
foli, nos dias 5 de fevereiro e 4 de junho de 2019. 

O GT estuda uma proposta de normativo que disponha 

sobre a condição de trabalho de magistrados e servido-
res com deficiência ou pais e responsáveis por pessoas 
com deficiência ou graves problemas de saúde. A nova 
Diretoria da AMB tem assento no grupo e defende a 
possibilidade do teletrabalho parcial; lotação/remoção 
provisória; pagamento de indenização de férias para 
despesas com os filhos; e seminários temáticos, entre 
outras propostas. Já foram promovidas duas reuniões, 
em 9 de outubro e 4 de novembro de 2019, ambas con-
duzidas pelo conselheiro Valtércio de Oliveira, com a 
participação de Elbia Araújo, entre outros.

Para instalar o grupo reivindicado pela AMB, o CNJ 
considerou que a família merece especial proteção do 
Estado, nos termos da Constituição Federal; a Conven-
ção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Estatu-
to da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência e a Lei nº 12.764/2012, que institui a 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista. 
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A Escola Nacional da Magistratura (ENM), da AMB, completou 68 anos 
em 24 de maio de 2019. Há quase sete décadas, desempenha o papel de 
orientadora geral de todo o sistema de formação integrado pelas 98 escolas 
da Magistratura no País. Os cursos de especialização e de aperfeiçoamento 
jurídico, humanístico e cultural, no Brasil e no exterior, são sempre um 
sucesso, pela excelência e atualidade dos temas. 

ENM

Marcelo Piragibe ocupou o cargo de 
diretor-presidente da ENM de dezem-
bro de 2016 até 19 de junho de 2018, 
tendo como vice-diretor presidente 
Sérgio Ricardo de Souza. Em 20 de ju-
nho de 2018, Sérgio Ricardo de Souza 
assumiu o cargo de diretor-presidente 
e Marcelo Piragibe ficou como vice. A 
alternância já estava estabelecida des-
de o começo da gestão.

Nos três anos, a ENM realizou 58 cur-
sos, com o total de 1.539 participan-
tes, incluindo sete capacitações no ex-
terior, em parceria com instituições in-
ternacionais. Também apoiou eventos 
nacionais e internacionais, concedeu 
bolsas para mestrado e doutorado, e 
realizou sorteios para a participação 
de associados em cursos e seminários.

Todas as informações sobre as atividades 
da Escola e o Guia de Cursos estão dispo-
nibilizadas no site www.enm.org.br. 
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CURSOS NACIONAIS INÉDITOS NO TRIÊNIO 2017-2019

Curso Local Período Coordenadores Pedagógicos

Audiência de Custódia Brasília (DF) Março/2017

Março/2017

Gisele Souza de Oliveira e 
Sérgio Ricardo de Souza

Gestão Orçamentária Cuiabá (MT), com o apoio da 
Esmagis (MT)

Abril/2017 Marilsen Addario

Famílias e Sociedade 
– Aspectos atuais das 
relações familiares

Salvador (BA), com o apoio da 
Emab (BA)

Julho/2017 Patrícia Cerqueira

Filosofia do Direito João Pessoa (PB), em parceria 
com a Esma(PB)

Setembro/2017 Michelini Jatobá

Cyber Crimes – 
Investigação Digital 
Criminal e Provas

João Pessoa (PB), em parceria 
com a Esma (PB)

Abril/2018 Michelini Jatobá

Sistema Concursal 
Brasileiro

Brasília (DF), em parceria com 
o Instituto Recupera Brasil 
(IRB) e o apoio do STJ

Agosto/2018 Anselmo Laghi Laranja e 
Ângelo Bianco Vettorazzi

Direito e Internet Vitória (ES), em parceria com 
o NIC.br, o CGI.br, e a Emes

Setembro/2018 Ângelo Bianco Vettorazzi e  
Gisele Souza

Temas Contemporâneos 
de Direito Penal e 
Processual Penal

Vitória (ES), em parceria com 
a Emes(ES)

Fevereiro/2019 
(1ª etapa) e 
Março/2019  
(2ª etapa)

André Guasti Mota, Gisele 
de Souza Oliveira e Rafael 
Murad Brumana

Constelação Familiar de 
Direito Sistêmico

João Pessoa (PB), em parceria 
com a Esma (PB)

Março/2019 Michelini Jatobá

Violência Psicológica: 
uma Análise Socio-
jurídica, Legislativa e 
Neurocientífica

Brasília (DF), com o apoio do 
TRE-DF

Outubro/2019 Jamilson Haddad Campos

Estatuto da Pessoa 
com Deficiência e seus 
Impactos no CPC e CCB

Brasília (DF), com o apoio do 
TRE-DF

Novembro/2019 Paulo Sérgio Velten Pereira

Gestão de CEJUSC, 
Conciliação e Mediação

Brasília (DF), em parceria com 
o CNJ

Novembro de 2019 Valeria Ferioli Lagrasta e 
conselheiro Henrique Ávila, 
do CNJ
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EVENTOS INTERNACIONAIS

Evento Local Data 

The Best of American Case Law Universidade de Illinois/College Of Law – 
Chapaing, Illinois 

24/7 a 4/8/2017

Curso internacional de Segurança para 
Magistrados 

USPIT (Academia de Polícia), Orlando, 
EUA 

4 a 8/9/2017

17TH Internacional Conference of 
Chief Justices of The Word On Articles 
51 of The Constitution of India 

City Motessori School, Lucknow, Índia 
(parceria)

8 a 14/11/2017

Curso de Verão Direito do Consumidor Universidade de Quebec, Canadá 28/6 a 5/7/2018 

Seminário Comparative Judging American University Washington College 
of Law 

21 e 22/6/2018

Direito Comparado Brasil – EUA California Western School of Law - CWSL 17 a 19/4/2019 

Curso A eficácia do Processo Civil 
como instrumento de concretização do 
Direito e de pacificação social

Università di Sapienza, Roma, Itália 24 a 29/6/2019
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SEMINÁRIOS REALIZADOS PELA ENM 

Seminário Data

Seminário Internet: Desafios Jurídicos e Técnicos 6 e 7/11/2017

Seminário Direitos Humanos e Fraternidade: Princípio da Fraternidade na Prática 
Judicial 

19/8/2019

BOLSAS INTEGRAIS DE MESTRADO E DOUTORADO

2017 1 bolsa mestrado e 1 de doutorado Universidade Autônoma de Lisboa 

2018 1 bolsa para mestrado Universidade Autônoma de Lisboa

2019 1 bolsa para mestrado Universidade Autônoma de Lisboa 

*Concedidas mediante análise curricular, conforme o regulamento de cursos da ENM.
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SORTEIOS

Evento Realização e local Sorteio Ano 

Curso A eficácia do Processo Civil 
como instrumento de concretização 
do Direito e de pacificação social

ENM

Universidade de Sapienza, 
Roma, Itália

50 ajudas de custo no 
valor de R$ 2.000,00 

2019

II Congresso Ibero-americano 
sobre Cooperação Judiciária 
Internacional

União Ibero-Americana de 
Juízes

Coimbra, Portugal

10 vagas 2019 

2º Seminário Jurídico de Seguros Instituto Justiça e Cidadania 
e STJ Justiça, Brasília (DF)

15 ajudas de custo no 
valor de R$ 1.000,00 

2019

Curso de Verão Direito do 
Consumidor

ENM

Universidade de Quebec, 
Canadá

10 ajudas de custo no 
valor de R$ 1.000,00 

2018 

Seminário Comparative Judging American University 
Washington College of Law

5 ajudas de custo no 
valor de R$ 2.500,00 

2018
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APOIO A EVENTOS 

Nacionais

Seminário novo CPC na Visão dos Tribunais TJRJ 
2017

II Encontro do Fórum Nacional de Juízes Criminais Amagis-DF e Fonajuc 2018

Seminário Desafios da Institucionalização da Justiça Restaurativa e os 
Impactos do Sistema de Justiça Criminal TJDFT 2018

Curso Segurança em Poder Judiciário Esma (PB) 2018

Seminário Temas Atuais do Direito Processual Civil Uerj e Emerj 2018

Congresso Jurídico Leis Penais Extravagantes Anajum 2019 

Seminário Jurídico de Seguros Instituto Justiça & 
Cidadania 2019

IV Seminário Internacional México, América Central e Caribe em 
debate: a proteção judicial dos direitos fundamentais na América Latina UnB 2019

Internacionais

Sorbonne Winter Symposium
Universidade da 
California/San Diego 
- UCSD 

2019 

II Congresso Ibero-americano sobre Cooperação Judiciária 
Internacional

União Ibero-americana 
de Juízes (UIJ) 2019
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Responderam as 198 questões formuladas quase quatro mil magistrados, entre ativos e ina-
tivos, e ministros dos tribunais superiores, incluindo o STF – uma amostra bastante expres-
siva no universo de 18 mil magistrados ativos e 3 mil inativos. A coleta ocorreu durante três 
meses, em 2018. As perguntas trataram dos mais diversos aspectos, entre eles, carreira, 
perfil socioeconômico, formação, segurança, prestação jurisdicional, mecanismos de con-
trole interno, relação com os demais Poderes e a sociedade. O documento está disponível 
no site da AMB.

A apresentação foi feita pelo presidente da AMB, Jayme de Oliveira, acompanhado pelo 
presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, em cerimônia na Escola da Magistratura do 
Rio de Janeiro (Emerj), na capital fluminense.

Quem somos.  
A Magistratura que queremos
A pesquisa “Quem somos. A Magistratura que queremos”, idealizada pela AMB, é 
o mais completo perfil da classe. O estudo, lançado em 11 de fevereiro de 2019, 
já foi entregue a autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Além 
de subsidiar as ações da própria AMB, é um instrumento para embasar outros 
órgãos no planejamento de políticas públicas e na tomada de decisões no que 
diz respeito à Magistratura e ao Judiciário. O último trabalho desta envergadura 
havia sido realizado em 1996, também pela AMB.

Pesquisas
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Coordenaram o estudo o ministro do STJ, Luis Felipe Salo-
mão, e a vice-presidente Institucional da AMB e presiden-
te da Amaerj, Renata Gil. A consulta foi conduzida pelos 
sociólogos Luiz Werneck Vianna, Maria Alice Rezende de 
Carvalho e Marcelo Baumann Burgos, da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), que tam-
bém atuaram no estudo anterior. Todos participaram da 
solenidade. 

Estavam presentes, ainda, os magistrados membros da 
Comissão Científica da Pesquisa: Durval Augusto Rezen-
de Filho (SP), Marcia Correia Hollanda (RJ) e Michelini de 
Oliveira Dantas Jatobá (PB); o presidente do TJRJ, Claudio 
de Mello Tavares; o ministro do STJ, Antonio Saldanha Pa-
lheiro; magistrados, advogados e jornalistas.
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Segundo o estudo, entre os três Poderes, o Judiciário 
tem os melhores índices de confiança e aprovação. 
Para 33% dos entrevistados, o Judiciário é o poder que 
melhor cumpre o seu papel, enquanto apenas 9% esco-
lhem o Legislativo e 8% o Executivo. O Judiciário tam-
bém é o único em que mais da metade dos entrevista-
dos, o equivalente a 52%, disse confiar. Quase 60% dos 
entrevistados afirmaram valer a pena recorrer à Justiça.

A pesquisa ouviu mais de 2,5 mil pessoas e foi reali-
zada de agosto de 2018 a agosto de 2019. Foram en-
trevistados usuários e não usuários dos serviços da 
Justiça; advogados; defensores públicos e formado-

Em 2 de dezembro de 2019, a AMB e a Fundação Getulio Vargas lançaram oficialmente o “Estudo 
da Imagem do Poder Judiciário”, na sede da FGV, no Rio de Janeiro. O documento mostra a imagem 
e a avaliação que a sociedade tem em relação ao Judiciário e à prestação jurisdicional. Também foi 
analisada a imagem do Judiciário brasileiro nas redes sociais e na mídia internacional.

Estudo da Imagem do  
Poder Judiciário

res de opinião. A coordenação foi do ministro Marco  
Aurélio Bellizze, do STJ, e a subcoordenação da presi-
dente eleita da AMB, Renata Gil.

O estudo também foi apresentado pelo presidente 
da AMB, Jayme de Oliveira, o ministro Marco Aurélio 
Bellizze e o cientista político Antônio Lavareda, duran-
te o XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, em 
Maceió (AL), no dia 26 de novembro de 2019. A apre-
sentação foi acompanhada pelo presidente do STF e 
do CNJ, ministro Dias Toffoli; o corregedor nacional de 
Justiça, ministro Humberto Martins; conselheiros do 
CNJ; e magistrados.
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No Brasil, existem 9,5 mil crianças e adolescentes em busca de um lar. 
De outro lado, são mais de 46 mil habilitados a adotar. Os dados do 
Cadastro Nacional de Adoção, do CNJ, preocuparam a AMB, que decidiu 
colaborar para mudar esta realidade.

Campanhas

O Ideal é Real

Em cerimônia no Salão Nobre da Câmara dos Deputa-
dos, em 14 de agosto de 2018, a AMB lançou o proje-
to “O Ideal é Real – adoções necessárias”. A iniciativa 
busca ampliar a adoção de crianças a partir dos oito 
anos, adolescentes, grupos de irmãos ou mesmo de 
crianças com problemas de saúde, que são os perfis 
menos procurados para adoção.

A ideia surgiu a partir da ação de mesmo nome, de-
senvolvida pela Amaerj, a partir de janeiro de 2017. 
Encampada pela AMB, passou a ter dimensão nacional 
e é apoiada pelo CNJ; Câmara dos Deputados; Minis-
térios do Desenvolvimento Social e dos Direitos Hu-
manos; TJRJ; e Comissão de Assuntos da Criança, do 

Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro.

Na cerimônia, o presidente da AMB, Jayme de Olivei-
ra, chamou a atenção para o fato de que há mais in-
teressados em adotar do que crianças e adolescentes 
a serem adotados e o motivo é justamente o perfil 
desejado. 

Thiago de Paiva e Luciana Vilella, pais da menina Alice, 
escolhida como símbolo do projeto, compareceram ao 
lançamento. Nascida com microcefalia, paralisia cere-
bral e epilepsia, a menina foi adotada pelo casal em 
fevereiro de 2017. 
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Em maio de 2019, a AMB realizou uma campanha 
nas redes sociais com enfoque na adoção sob o olhar 
dos magistrados. Com a hashtag #AdotarÉAmor, 
a entidade mostrou todas as etapas do processo,  
principalmente o papel dos juízes das Varas da Infân-
cia e Juventude, que são os responsáveis por garantir 
a segurança jurídica de quem adota e de quem é ado-
tado, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Prestigiaram a solenidade a vice-presidente Institu-
cional da AMB e presidente da Amaerj, Renata Gil; a 
secretária de Infância e Juventude da AMB, Valéria Ro-
drigues, e o secretário-adjunto e idealizador do proje-
to, Sérgio Ribeiro; o deputado federal Fábio Ramalho 
(PMDB-MG), primeiro vice-presidente da Câmara dos 
Deputados, representando o presidente da Casa, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ); o deputado Alan Rick (DEM-AC), 
presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e 
da Família; o coordenador da Vara de infância e Juven-
tude do DF, Renato Rodovalho Scussel; a coordenado-
ra do Prêmio Innovare, Raquel Khichfy; e as consulto-
ras da Unesco Isabelle Albuquerque e Karolina Dutra, 
entre outros.

#AdotarÉAmor
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Nos últimos três anos, a AMB promoveu a qualificação dos magistrados nas áreas 
de orçamento, comunicação, segurança e em relação a um aspecto ainda pouco 
abordado – a gestão da emoção, que contou com um curso inédito no âmbito 
da Associação. Aqui, um resumo das ações, que se somaram a outras abordadas 
ao longo deste documento, como o fomento à participação em eventos e cursos 
– com a realização de sorteios e a obtenção de descontos exclusivos para os 
associados – e as capacitações ofertadas pela ENM.

Capacitações

Contribuir para que os presidentes de associações re-
gionais possam levar os pleitos da Magistratura aos 
tribunais com argumentos técnicos foi o principal ob-
jetivo do Workshop Orçamento e Finanças Públicas, 
realizado pela AMB, em 6 de junho de 2018. Participa-
ram 25 magistrados, entre presidentes de associações 
regionais e membros da diretoria.

Na primeira parte, o chefe da Unidade de Gestão de 
Estatais da Secretaria de Estado de Planejamento, 

Workshop Orçamento e Finanças Públicas

Orçamento e Gestão do Distrito Federal (Seplag-DF), 
Dalmo Jorge Lima Palmeira, enfocou a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e as regras em relação ao funciona-
mento do orçamento do Judiciário.

A segunda apresentação ficou a cargo do diretor do 
Departamento de Acompanhamento Orçamentário 
do CNJ, Antônio Carlos Stangherlin Rebelo, que abor-
dou a distribuição do orçamento nos órgãos do Poder 
Judiciário de 1º e 2º graus.
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Aperfeiçoar os mecanismos de interação com a im-
prensa, desenvolver as habilidades para uma comuni-
cação efetiva e gerenciar as situações de crise consti-
tuíram o propósito dos dois cursos de media training. 
Os treinamentos foram promovidos pela AMB, nos 
dias 5 de junho e 11 de setembro de 2018. A inicia-
tiva foi coordenada pela vice-presidente de Direitos 
Humanos da AMB e presidente da Asmeto, Julianne 
Marques.

Palestras, simulações de entrevistas e dinâmicas de 
grupo compuseram a programação organizada pela 

Media training

CDN Comunicação. Ambos os cursos tiveram entre 
os ministrantes o jornalista Júlio Mosquéra, da Rede 
Globo. O profissional falou sobre funcionamento da 
imprensa, valores da notícia para os jornalistas e situ-
ações de crise. Os treinamentos contaram, ainda, com 
outros profissionais, entre os quais, de fonoaudiologia 
e equipe de vídeo para gravar as entrevistas de estú-
dio e coletiva de imprensa.

Presidentes de 17 associações regionais participaram 
do primeiro treinamento e 11 do segundo. Membros 
da diretoria estiveram em ambos.
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A AMB proporcionou duas capacitações voltadas à 
segurança dos magistrados. O Treinamento de Se-
gurança Especializada, coordenado pelo juiz Richard 
Fairclough (TJRJ), ocorreu nos dias 28 e 29 de junho 
de 2018, no Batalhão de Operações Policiais Espe-
ciais (Bope) do Rio de Janeiro (RJ). 

O objetivo foi instruir sobre segurança preventiva e 
sobrevivência. Na ocasião, a AMB sorteou 30 vagas, 
custeando alimentação e uniforme dos contemplados. 

Segurança

Juízes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 
participaram do “Primeiro Estágio de Segurança Indi-
vidual e Institucional para Magistrados”, organizado 
pela AMB e promovido pela Coordenadoria de Recur-
sos Especiais (Core), da Polícia Civil do Estado do Rio 
de Janeiro. O curso ocorreu na capital fluminense, de 
4 a 6 de dezembro de 2018, e treinou os membros da 
Secretaria de Segurança da AMB para reagir em situa-
ções de risco. Os magistrados Richard Fairclough (TJRJ) 
e Luis Eduardo Fachetti (TJES) foram os organizadores.
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Em uma iniciativa inédita, a AMB promoveu o primeiro 
curso de Gestão da Emoção para Magistrados com o 
escritor e psiquiatra Augusto Cury. A capacitação, em 
parceria com o Instituto Augusto Cury e o apoio do 
CNJ, aconteceu nos dias 8 e 9 de novembro de 2018, 
em Ribeirão Preto (SP), para presidentes de associa-
ções locais, magistrados e servidores de entidades fi-
liadas à AMB e de tribunais de todo o Brasil.

Os participantes passaram a atuar como multiplicado-
res do conteúdo e, para tanto, tiveram acompanha-
mento periódico. Eles também receberam material 

Gestão da Emoção

digital de apoio para ser desenvolvido em grupos de 
discussão. O curso proporcionou uma imersão em es-
tudos acerca do funcionamento da mente humana, 
seus aspectos subjetivos e sua influência sobre a saú-
de emocional e os relacionamentos sociais das pesso-
as.

Como resultado da parceria com a AMB, o Instituto 
Augusto Cury disponibilizou a todos os associados, 
por um mês, o acompanhamento individual, por meio 
de um programa gratuito de prevenção ao suicídio e 
transtornos emocionais, o “Você é insubstituível”. 
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Com duas edições, o Workshop sobre a Resolução CNJ 219/2016 – Equalização da Força de Traba-
lho 1º e 2º graus reuniu a diretoria da AMB, presidentes e representantes de associações regio-
nais de magistrados para esclarecer dúvidas e debater o normativo.

Workshop sobre a Resolução CNJ 
219/2016 – Equalização da Força de 
Trabalho 1º e 2º graus

Na primeira ocasião, em 4 de outubro de 2017, 
cerca de 60 participantes, entre eles, integran-
tes dos comitês gestores de tribunais de Justiça 
e do Trabalho, assistiram a apresentações do 
ex-conselheiro do CNJ e autor da Resolução, 
juiz Rubens Curado, e da diretora técnica do 
Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, 
Gabriela Moreira Soares. Com transmissão ao 
vivo pela internet, a segunda edição ocorreu 
em 21 de novembro de 2019, também com a 
participação de Gabriela Moreira e, ainda, do 
conselheiro Luciano Frota.

A idealizadora dos Workshops foi a juíza Maria 
Rita Manzarra, diretora-tesoureira adjunta da 
AMB. Integram a Comissão da AMB instituída 
para acompanhar o cumprimento da Resolução 
os magistrados Gustavo Plech (SE, coordena-
ção); Alexandre Miguel (RO); Elayne Cantuária 
(AP); Fernando Cury (MS); Geraldo Dutra de 
Andrade Neto (PR); Maria Aparecida Gadelha 
(PB); e Vanessa Mateus (SP).
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Homenagem no Parlamento
Na Câmara Federal, no dia de seu aniversário, a AMB foi hon-
rada em sessão solene, proposta pelo deputado Sérgio Souza 
(MDB-PR), que conduziu a cerimônia. Além do parlamentar, 
compuseram a mesa o ministro do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) Herman Benjamin; o presidente Jayme de Oliveira; as 
vice-presidentes da AMB, Julianne Marques (Direitos Huma-
nos) e Maria Isabel (Administrativa); e os deputados Marcos 
Pereira (1º vice-presidente da Câmara – Republicano-SP) e 
João Campos (Republicano-GO).

Em 10 de setembro de 2019, a AMB completou 70 anos, consolidada como a principal voz da 
Magistratura no Brasil e reconhecida no mundo inteiro. Nas sete décadas de existência, houve 
períodos de cruel cerceamento. Na atualidade, a Magistratura enfrenta ataques, tentativas de atingir 
sua autonomia e no sentido de denegrir sua imagem diante da opinião pública. A AMB segue, no 
entanto, com a marca que sempre a caracterizou, a defesa incansável da independência judicial, uma 
das condições precípuas à manutenção do Estado Democrático de Direito. 

Para marcar as comemorações, a entidade promoveu uma programação especial, com a realização 
de sessão solene no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ações voltadas ao esporte e à cultura. 
Recebeu, ainda, homenagens da Câmara Federal, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios).

Brasil afora, a entidade foi lembrada, especialmente 
pelas associações regionais, que a homenagearam nas 
redes sociais.

Eventos

AMB 70 Anos
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AMB 70 Anos

Selo comemorativo
Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e os Cor-
reios, a AMB foi presenteada com um carimbo e um selo personalizado. A 
honraria foi entregue durante a 11ª reunião do Conselho de Representantes, 
no dia 11 de setembro, em Brasília (DF), com a presença do superintendente 
dos Correios na capital federal, Jameson Reinaux.

Prêmio literário
O livro “Direito e Literatura – 70 anos da AMB” foi fruto da primeira edição do 
Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados, promovido pela entidade, em 
parceria com a Academia Paulista de Letras (APL). Mais de 140 juízes e desem-
bargadores enviaram trabalhos nas categorias poesia, crônica e conto. Destes, 
40 foram selecionados para compor a obra, sendo que nove premiados e os de-

mais receberam menções honrosas. 
O corpo de jurados, nomeado pela 
APL, foi composto pelos escritores 
acadêmicos Anna Maria Martins e 
Mafra Carbonieri, e o ex-presidente 
da União Brasileira de Escritores, Joaquim Maria Botelho. A Comissão 
Organizadora foi formada pelo presidente da AMB, Jayme de Oliveira, 
e pelo secretário-adjunto de Cultura da AMB, Kéops Amaral, com o 
trabalho executivo do produtor Antonio Clementin.

Vencedores e suas obras 

Poesia
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

Crônica

1º - Getúlio Neves (ES) - A FICÇÃO 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
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AMB 70 Anos

Comenda 
Ainda como parte da celebração no STJ, a AMB ho-
menageou cinco magistrados com a Comenda Cruz 
do Mérito, honraria destinada a quem se destacou 
por seus esforços constantes para a melhoria e a va-
lorização do Poder Judiciário e da Magistratura. O 
presidente da AMB foi o responsável pela entrega 
das medalhas ao desembargador Gilberto Ferreira, 
do TJPR, à juíza Sulamita Bezerra Pacheco de Carva-
lho, do TJRN, e aos juízes aposentados José Antonio 
Azambuja Flores e Ronaldo Adi Barão Castro da Sil-
va, do TJRS. O ministro aposentado do STJ Ruy Ro-
sado de Aguiar Júnior, falecido em agosto de 2019, 
recebeu uma homenagem póstuma. A filha dele, 
a juíza Ana Lúcia Andrade de Aguiar, foi convidada 
para receber a medalha.

Ainda em 11 de setembro, a AMB realizou uma ses-
são solene no auditório externo do STJ. Fizeram par-
te da mesa de honra os presidentes da AMB, Jayme 
de Oliveira, do STF, Dias Toffoli, e do STJ, João Otá-
vio de Noronha; o corregedor nacional de Justiça, 
Humberto Martins; e o presidente do TJDFT, Romão 
Cícero de Oliveira.

Durante a sessão solene, Jayme de Oliveira, fez 
uma homenagem especial pelos 70 anos da enti-
dade. Integrantes da diretoria, da Escola Nacional 
da Magistratura (ENM), ex-presidentes da AMB, 
presidentes de associações e ministros receberam 
um pin especial – broche metálico – confecciona-
do em número limitado. 

Como parte das comemorações, foi lançado o livro 
“Brasília 60 anos, 60 fotos”, do juiz aposentado e fo-
tógrafo Jesus Lofrano, que reúne imagens da capital 
do País registradas pelo magistrado. 

Sessão solene no STJ
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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

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

AMB 70 Anos

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

VENCEDORES

Jogos Comemorativos
Mais de 200 associados estiveram no Minas Brasília Tênis Clube, na capital federal, de 12 a 14 de setembro, para 
os Jogos Comemorativos dos 70 anos da AMB. A celebração, um símbolo da união da Magistratura, contou com 
oito modalidades: basquete, beach tennis, tênis de quadra, corrida rústica, futebol super sênior, futsal, voleibol 
de areia e voleibol de quadra.

A comissão organizadora teve à frente o secretário de Esportes da AMB, que junto a Fábio Esteves (Ama-
gis-DF) coordenou o grupo. Também fizeram parte os magistrados Thiago Gandra (Amagis); Marcus Quintas 
(Amaap); Gustavo Henrique Silveira (Amarn); José Antônio Flores (Ajuris); Joel Rodrigues (Amagis-DF); e 
Ricardo Norio (Amagis-DF). 
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EVENTOS
• 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; 

• Nas competições entre duplas acima de 50 anos, venceram Marco Aurélio Mendonça de Araújo e Luiz 
Gustavo Mendonça de Araújo, representando a Amepe;

• Por fim, na competição em quadra, de duplas 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.

AMB 70 Anos

VENCEDORES
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XXIII CBM

A “Politização do Judiciário ou a Judicialização da Políti-
ca” foi o eixo dos debates do XXIII Congresso Brasileiro 
de Magistrados, promovido pela AMB, em parceria com 
a Almagis, de 24 a 26 de maio de 2018, no Centro de 
Convenções Ruth Cardoso, em Maceió (AL). O evento 
mais tradicional da Magistratura brasileira teve a parti-
cipação histórica de mais de mil pessoas.

A programação contou com ministros de tribunais supe-
riores e parlamentares, entre eles, os presidentes do STF 
e do CNJ, ministra Cármen Lúcia, e da Câmara Federal, 
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), personalidades do 
Direito e da comunicação, além de pesquisadores. Fo-
ram abordados temas que preocupam a Magistratura, 
tais como: segurança institucional e pública; Direito e 
Psicanálise; Justiça Eleitoral; informatização e celerida-
de; e políticas de inclusão e Judiciário. Também tiveram 
espaço assuntos que mobilizam a sociedade e requerem 
a atuação do Sistema de Justiça – o combate à violên-
cia doméstica; a questão de gênero; e a violência sexual 
contra crianças e adolescentes.

O início do Congresso foi bastante prestigiado. Partici-
param integrantes da AMB, presidentes de associações 
regionais, autoridades nacionais e internacionais. Com-
puseram a mesa de honra os presidentes da AMB, Jay-
me de Oliveira, e da Almagis, Ney Alcântara; os ministros 
Dias Toffoli, do STF, e Humberto Martins, do STJ; o corre-
gedor geral de Justiça, João Otávio de Noronha; o embai-
xador da República Popular da China, Li Jinzhang; o go-
vernador em exercício de Alagoas e presidente do TJAL, 
Otávio Leão Praxedes; e o presidente TRE-AL, José Carlos 

Malta Marques; o prefeito de Maceió, Rui Palmeira; e o 
diretor-presidente da ENM, da AMB, Marcelo Piragibe.

Na solenidade de abertura, conduzida pelo presidente 
da AMB, Jayme de Oliveira, a AMB entregou a Comenda 
Cruz do Mérito a seis personalidades que se destacaram 
por seus esforços em prol do Judiciário: os ministros 
Dias Toffoli e Humberto Martins; Ney Alcântara; 
o vice-presidente da Asmego, Homero Sabino;  
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a secretária de Pensionistas da AMB e coordenadora 
de Pensionistas da Apamagis, Haydée Mariz de 
Oliveira; e o ex-presidente da Amatra-IV, professor e 
membro da AMB desde 1971, Adil Todeschini. 

Durante o Congresso, foram lançadas ainda a pesquisa 
“Quem somos. A Magistratura que queremos”, um mapa 
abrangente sobre o perfil da Magistratura no País realiza-
do pela AMB, e a edição especial comemorativa dos 25 
anos da Cartilha da Justiça, que busca despertar o inte-
resse das crianças sobre direitos e deveres, tratando de 
questões que envolvem o Judiciário. Na oportunidade, 
a Associação apresentou a Agenda Legislativa 2018 e 
entregou o Catálogo de Convênios, que contém os bene-
fícios aos associados.

Ao final, foi realizada a Assembleia Geral, quando foram 
submetidas à votação as teses previamente analisadas 
pelas comissões temáticas. Foram aprovados os traba-
lhos dos juízes João Carneiro Duarte Neto (TJMG), An-
derson de Paiva Gabriel (TJRJ) e 
Karen Luise Vilanova Batista de 
Souza Pinheiro (TJRS) e diretora 
do Departamento de Direitos 
Humanos da Ajuris.

No encerramento, a Assembleia 
Geral aprovou a Carta de Maceió 
com as deliberações resultantes 
dos trabalhos, entre elas, a de 
alertar a sociedade sobre os ris-
cos aos quais estão submetidos o 
Estado Democrático de Direito e 
os valores republicanos.

O documento firma uma série 
de outras decisões: o combate à 

corrupção; postular melhor estrutura de trabalho, com-
patível com o amplo acesso à Justiça; requerer meca-
nismos de segurança pessoal e nos prédios públicos do 
Poder Judiciário para os magistrados ameaçados; pleite-
ar a efetiva participação dos magistrados na elaboração 
da política orçamentária dos tribunais; requerer a ampla 
democratização interna em relação à eleição dos órgãos 
diretivos dos tribunais, com a participação de todos 
os magistrados; e o compromisso público de trabalhar 
contra toda forma de violência doméstica e combate ao 
abuso sexual contra crianças e adolescentes.

A Carta contempla ainda o compromisso de mobilização 
e união de esforços para promover condições igualitárias 
de acesso e representatividade nos tribunais brasileiros, 
nos termos da Missiva Maceió, lida durante a Assem-
bleia pela secretária de Gênero da AMB, Maria Domiti-
la Manssur, coautora, junto às juízas Adriana Mello, do 
TJRJ; Patrícia Cunha, do TJSE; e Mylene Seidl, do TRT-SP.

Membros: 
Alberto Jorge (AL) 
Levine Raja Gabaglia (GO) 
Lorena Sotto-Mayor (AL)
Michelini Jatobá (PB)
Rafael Sandi (SC)

Comissão 
Executiva

Coordenador:
Ney Costa Alcântara 
de Oliveira (AL) 

Comissão 
Científica

Coordenador:
Regis de Oliveira (SP) 

Membros:
Átila Naves Amaral (GO)
José Anselmo de Oliveira (SE)
José Firmino de Oliveira (AL)
Maria Lucia de Fátima Barbosa Pirauá (AL)
Maria Rita Manzarra (RN)
Nicola Frascati (PR)

Conferência Magna

Presidente da mesa: Jayme de Oliveira, presidente da AMB

Conferencista: ministro Dias Toffoli, vice-presidente do STF, que enfocou 
a judicialização da política

CICLO DE PAINÉIS

Congresso Brasileiro de Magistrados
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Congresso Brasileiro de Magistrados

Segurança Institucional e Pública

Presidente da mesa: Márcio Schiefler Fontes, 
conselheiro do CNJ

Palestrantes: desembargador Edison Aparecido 
Brandão, do TJSP, e Renata Gil, vice-presidente 
Institucional da AMB e presidente da Amaerj

Legislativo e Judiciário: 
Judicialização da Política?

Presidente da mesa: Elbia de Araújo, presidente 
da Amab

Palestrantes: Henrique Ávila, conselheiro do CNJ, 
e o desembargador aposentado Regis de Oliveira, 
ex-presidente da AMB e coordenador Científico do 
XXIII CBM

Direito e Psicanálise

Presidente da mesa: Fábio Esteves, presidente da 
Amagis-DF

Palestrantes: desembargadora Maria Berenice Dias, 
do TJRS, e o doutor em Ciências Sociais Giovanni 
Alves, da Unicamp

A Informatização e a Celeridade

Presidente da mesa: desembargador Márcio 
Ramos, do TJPB

Palestrantes: Sérgio Bernardinetti, diretor de 
Informática da AMB, e Marivaldo Dantas, do TJRN

Repartição das Competências 
e Diálogo Institucional

Presidente da mesa: Paulo Dias de Moura Ribeiro, 
ministro do STJ

Palestrantes: Rodrigo Cunha, deputado estadual 
(AL), e Fernando Cury, presidente da Amamsul

Executivo e Judiciário: Politização da 
Justiça?

Presidente da mesa: Maria Isabel da Silva,  
vice-presidente administrativa da AMB

Palestrantes: Rui Palmeira, prefeito de Maceió, e a 
desembargadora Ana Maria Amarante, do TJDFT

A Mídia e o Judiciário

Presidente da mesa: Karen Schubert, secretária-
adjunta de Comunicação Institucional da AMB

Palestrantes: José Manuel Lopes Barata, 
presidente da Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses (ASJP); Luiz Cláudio Costa, 
presidente da Record TV; e Amilcare Dallevo, 
presidente da Rede TV

Políticas de inclusão e o Judiciário

Presidente da mesa: Nelson Missias, vice-
presidente de Planejamento Estratégico, 
Previdência e Assuntos Jurídicos da AMB e 
presidente do TJMG

Palestrante: Luís Roberto Barroso, ministro do STF

Participação: Jayme de Oliveira, presidente da 
AMB, e Renata Gil, vice-presidente Institucional 
da AMB e presidente da Amaerj

A Visão do Momento Econômico

Presidente de mesa: desembargador aposentado 
Regis de Oliveira, ex-presidente da AMB e 
coordenador Científico do XXIII CBM

Palestrante: Eduardo Giannetti, PhD em 
Economia pela Universidade de Cambridge

Justiça Eleitoral - Divergências e 
Convergência

Presidente da mesa: desembargador Mário 
Devienne Ferraz, diretor da Secretaria de Justiça 
Eleitoral da AMB

Palestrantes: desembargador Carlos Eduardo 
Cauduro Padin, presidente do TRE-SP, e o 
desembargador Romero Marcelo da Fonseca, 
presidente do TRE-PB

Temas Relevantes da Magistratura Atual

Presidente da mesa: Jayme de Oliveira, 
presidente da AMB

Palestrantes: ministra Cármen Lúcia, presidente 
do STF e do CNJ, e Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
presidente da Câmara dos Deputados

Participação: Renata Gil, vice-presidente 
Institucional da AMB e presidente da Amaerj

A vida que vale a pena ser vivida

Palestra de encerramento do 1º dia do ciclo de 
painéis do XXIII CBM

Presidente da mesa: Julianne Marques, vice-
presidente de Direitos Humanos da AMB e 
presidente da Asmeto

Palestrante: Clóvis de Barros Filho, professor 
da Escola de Comunicação e Artes da USP 
(ECA-SP)
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Congresso Brasileiro de Magistrados

Ética da Magistratura

Presidente da mesa: Ricardo Alexandre Costa, 
presidente da ACM

Palestrante: professor doutor João Maurício 
Adeodato, da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), e Paulo César Neves, 
vice-presidente de Políticas Remuneratórias 
da AMB

Gestão Estratégica e Orçamento

Presidente da mesa: Marcelo Piragibe, 
diretor-presidente da ENM, da AMB

Palestrantes: Maria Tereza Uille, conselheira 
do CNJ, e Claudia Marcia Soares, diretora-
adjunta da Justiça do Trabalho da ENM, da 
AMB, e juíza do TRT-RJ

Prerrogativas e Direitos da Magistratura

Presidente da mesa: José Arimatéa Neves, vice-
presidente de Prerrogativas da AMB e presidente 
da Amam

Palestrante: João Otávio de Noronha, corregedor 
nacional de Justiça

Participação: Maria Rita Manzarra e Euma 
Tourinho, diretoras da Secretaria de Prerrogativas 
da AMB, e o desembargador Nelson Calandra, 
ex-presidente da AMB

Gênero e a Feminização na 
Magistratura

Presidente de mesa: Maria Domitila 
Manssur, secretária de Gênero da AMB

Palestrantes: Adriana Mello, do TJRJ, 
Patrícia Cunha, do TJSE, e Mylene Seidl, 
do TRT-SP

Questões Atuais do Associativismo – 
Eleições Diretas e Permuta

Presidente da mesa: Thiago Brandão, presidente 
da Amapi

Palestrantes: Guilherme Guimarães Feliciano, 
presidente da Anamatra, e o desembargador 
Cláudio Baldino Maciel, do TJRS, presidente 
honorário da AMB

A Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes – Prevenção e Enfrentamento 
nos Termos da Lei nº 13.431/2017

Presidente da mesa: Luciana Rocha, do TJDFT

Palestrantes: Hertha de Oliveira, presidente do 
Instituto Paulista de Magistrados (Ipam) e as juízas 
Fabiana Kumai e Tatiane Lima, do TJSP

Conferência de Encerramento
A Magistratura 
ideal

Presidente de mesa: 
Jayme de Oliveira, 
presidente da AMB

Palestrante: 
ministro 
Humberto Martins, 
vice-presidente do 
STJ, que discorreu 

sobre os temas abordados no Congresso

Participação: ministro Dias Toffoli, vice-presidente do STF, e 
Julianne Marques, vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e 
presidente da Asmeto

APOIO:REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO:

CORREALIZAÇÃO:

Antecedendo o painel sobre o tema foi 
apresentada a peça de teatro “Marcas da 
Infância”, parte integrante do Projeto “Eu tenho 
voz”, do Ipam, desenvolvido junto a escolas 
públicas, contra o abuso e a exploração sexual 
de crianças e adolescentes

A segurança jurídica em época de crise

Presidente da mesa: Antônio Carlos Ferreira, 
ministro do STJ

Palestrante: Marco Aurélio Mello, ministro do STF

Participação: Renata Gil, vice-presidente 
Institucional da AMB e presidente da Amaerj
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VII Enaje

Com o tema central “A Magistratura na sociedade bra-
sileira – entre o real e o ideal”, a AMB promoveu o VII 
Encontro Nacional de Juízes Estaduais (Enaje), em Foz 
do Iguaçu (PR), de 23 a 25 de maio de 2019. Nesta edi-
ção, o maior evento da Magistratura estadual teve a 
parceria da Amapar e contou com mais de mil partici-
pantes do Brasil, Argentina, Panamá e Portugal. 

No Centro de Convenções Hotel Recanto Cataratas, o 
público foi recepcionado pelo grupo Marco das Três 
Fronteiras, que apresentou diferentes tipos de dança 
dos países fronteiriços Brasil, Argentina e Paraguai. 
Logo após, o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, 
abriu o evento. Também compuseram a mesa o presi-
dente da Amapar e coordenador da Comissão Executi-
va, Geraldo Dutra de Andrade Neto; o corregedor na-
cional de Justiça, ministro Humberto Martins; o presi-
dente do TJPR, Adalberto Jorge Xisto Pereira; o prefeito 
de Foz do Iguaçu, Francisco Brasileiro; e o coordenador 
da Justiça Estadual da AMB e da Comissão Científica do 
VII Enaje, Frederico Mendes Júnior.

Assuntos que preocupam a Magistratura e impactam 
no dia a dia do juiz foram levados para discussão ao 
lado de outras questões contemporâneas: os desafios 

da Magistratura no século XXI; as eleições diretas nos 
tribunais; a segurança no Poder Judiciário; a reforma 
da Previdência; as fake news e as redes sociais; a in-
teligência artificial; a inteligência emocional; a análi-
se econômica do Direito; e a pesquisa “Quem somos.  
A Magistratura que queremos”, com foco nos temas 
preconceito e participação da mulher na Magistratura.

Ainda na noite de abertura, a entidade entregou 17 
medalhas do Mérito da Magistratura, concedidas pelo 
Conselho de Representantes da AMB àqueles que se 
destacaram por seus esforços em prol do Judiciário e da 
Magistratura. Também foram divulgados os nomes dos 
vencedores do 1º Prêmio Nacional de Literatura para 
Magistrados, para entrega nas comemorações dos 70 
anos da AMB.

Prestigiaram o encontro presidentes e representantes 
de associações regionais, personalidades da sociedade 
civil e do Judiciário, entre elas, o presidente do STF e 
do CNJ, Dias Toffoli, que proferiu a palestra de abertu-
ra; o vice-presidente do STF, Luiz Fux, responsável pela 
palestra de encerramento; o ministro do STF Alexandre 
de Moraes, do STF; e o presidente da Record TV, Luiz 
Cláudio Costa. 
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Instituições internacionais se fizeram presentes, 
por meio de seus presidentes ou representantes, 
como a Federação Latino-Americana de Magis-
trados (Flam); a Associação Panamenha de Ma-
gistrados e Juízes (Aspamaj); a Associação dos Ju-
ízes do Paraguai (AJP); a Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses (ASJP); a União Internacional 
dos Juízes de Língua Portuguesa (UIJLP); a Fede-
ração Argentina da Magistratura; e a Associação 
de Magistrados e Funcionários da Justiça Nacio-
nal da Argentina (AMFJN).

Como parte da programação, foi lançada a se-
gunda edição do livro “Lavagem de Dinheiro”, 
do assessor da presidência da AMB e vice-pre-
sidente do TJPR, José Laurindo de Souza. A obra 
traz comentários acerca da Lei 12.683/2012, que 
atualizou a legislação sobre os crimes de lavagem 
ou ocultação de bens, direitos e valores. A juíza 
do TJPR Denise Damo Comel lançou duas obras: 
o “Manual Prático da Vara dos Registros Públicos 
- Roteiros, Procedimentos, Despachos e Senten-
ças” e o “Manual Prático da Vara de Sucessões”, 
voltados à prática de gabinete. 

COMISSÃO EXECUTIVA

Coordenador: Geraldo Dutra de Andrade Neto

Membros: Átila Naves Amaral (GO); Ariel Nicolai Dias (PR);  
Jussara Schittler dos Santos Wandscheer (SC); Márcio José Tokars 

(PR); Marcos Antônio de Souza Lima (PR); Maria Isabel da Silva (DF); 
Ney Costa Alcântara de Oliveira (AL); e Rogério de Vidal Cunha (PR)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Coordenador: Frederico Mendes Júnior (PR)

Membros: Ângelo Bianco Vettorazzi (CE); Flávia da Costa Viana (PR); 
José Laurindo de Souza Netto (PR); Julianne Freire Marques (TO); 
Levine Raja Gabaglia Artiaga (GO); Micheline de Oliveira Dantas 

Jatobá (PB); Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer (BA);  
e Vanessa Ribeiro Mateus (SP)

www.amb.com.br           

www.flickr.com/magistradosbrasileiros

www.twitter.com/Magistrados

www.youtube.com/AMBMagistrados

@magistradosbrasileiros 

www.facebook.com/

magistradosbrasileiros

Aplicativo: AMB Magistrados

APOIO:

PATROCÍNIO:

A MAGISTRATURA NA SOCIEDADE BRASILEIRA

ENTRE O REAL E O IDEAL

RealizaçãoCorrealização
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CICLO DE PAINÉIS

Conferência de Abertura
Os desafios da Magistratura no século XXI
Palestrante: Leandro Karnal

Palestra de Abertura
Presidente da mesa: Jayme de Oliveira, presidente 
da AMB
Palestrante: Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ

Eleições Diretas: Democracia no Poder 
Judiciário
Presidente da mesa: Julianne Marques, vice-
presidente de Direitos Humanos da AMB
Debatedores: desembargador Mozarildo Monteiro 
Cavalcanti, presidente do TJRR; desembargador 
Almiro José Mello Padilha, corregedor-geral 
de Justiça do TJRR; e Ricardo Alexandre Costa, 
presidente da ACM 

Palestra Segurança no Poder Judiciário
Presidente da mesa: ministro Joel Ilan Paciornik, 
do STJ
Palestrante: ministro Alexandre de Moraes, do STF
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Pesquisa “Quem somos. A Magistratura que 
queremos”: preconceito
Presidente da mesa: Renata Gil, vice-presidente 
Institucional da AMB
Debatedores: desembargador Lorival Ferreira dos 
Santos, do TRT 15; Fábio Esteves, presidente da 
Amagis-DF; Camila Caldas, presidente da Amatra da 
9ª Região; e Ana Rita Nery, do TJSP 

Fake News e Redes Sociais
Presidente da mesa: Patrícia Cerqueira, integrante 
da Secretaria de Prerrogativas da AMB
Debatedores: Ana Carla Criscione dos Santos, do 
TJSP; Beatriz Fruet Moraes, do TJPR; deputado 
federal Marcos Pereira (PRB-SP), 1º vice-presidente 
da Câmara dos Deputados; Luiz Cláudio Costa, 
presidente da Record TV; e a advogada Patrícia 
Helena Marta Martins, especialista em contencioso 
envolvendo redes sociais

Pesquisa “Quem somos. A Magistratura que 
queremos”: mulher
Presidente da mesa: Maria Domitila Manssur
Debatedores: Flávia da Costa Viana, presidente do 
Conselho Executivo da UIJLP; Mylene Pereira Ramos 
Seidl, do TRT da 2ª Região; e Leila Linhares Barsted, 
fundadora e coordenadora da organização não 
governamental (ONG) Cidadania, Estudo, Pesquisa, 
Informação e Ação (Cepia) 

Inteligência Artificial
Presidente de mesa: Márcio Schiefler, conselheiro 
do CNJ
Debatedores: Maria Tereza Uille, conselheira do 
CNJ; Marcos Grangeia e Samuel Meira Brasil Junior, 
coordenador e secretário-geral da ENM/AMB, 
respectivamente
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Reforma da Previdência
Presidente da mesa: Maria Isabel da Silva,  
vice-presidente administrativa da AMB
Debatedores: deputado federal Felipe Franchiscini 
(PSL-PR); Paulo Penteado Teixeira, presidente da 
Associação Paulista do Ministério Público (APMP); 
Felipe Rauen Filho, vice-presidente de Aposentados 
da Ajuris; e Melissa Folmann, presidente da 
Comissão de Direito Previdenciário do Instituto 
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) 

Inteligência Emocional
Palestrante: Augusto Cury, professor e escritor
Presidente da mesa: Daldice Santana, conselheira 
do CNJ

Palestra de Encerramento
Análise Econômica do Direito
Presidente da mesa: Geraldo Dutra de Andrade 
Neto, presidente da Amapar e coordenador da 
Comissão Executiva do VII Enaje
Palestrante: Luiz Fux, vice-presidente do STF
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E

Maria Isabel da Silva 
Vice-presidente administrativa da AMB

Julianne Marques 
Vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e 
presidente da Asmeto

Renata Gil 
Vice-presidente Institucional da AMB e presidente 
da Amaerj

Maria Rita Manzarra 
Diretora-tesoureira adjunta da AMB

Andrea Bunn 
Presidente da Amatra 12

Camila Caldas 
Presidente da Amatra 9

Elayne Cantuária 
Presidente da Amaap

Elbia Araújo 
Presidente da Amab

AGRACIADOS: 
Jussara Schittler 
Presidente da AMC

Maria Aparecida Gadelha 
Presidente da AMPB

Vera Deboni 
Presidente da Ajuris

Alexandre de Moraes 
Ministro do STF

Geraldo Dutra de Andrade Neto 
Diretor de Relações Internacionais da AMB  
e presidente da Amapar

Frederico Mendes Júnior 
Coordenador de Justiça Estadual da AMB

Miguel Kfouri Neto 
Assessor da presidência da AMB 

Nelson Calandra 
Ex-presidente da AMB

João Ricardo Costa 
Ex-presidente da AMB
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Criado pela AMB a partir das discussões sobre a crise carcerária 
desencadeada nos estados de Roraima, do Amazonas e do Rio 
Grande do Norte, no começo de 2017, o Fórum Nacional de 
Juízes das Varas de Execuções Penais (Fonavep) busca caminhos 
para o sistema prisional brasileiro. 

Com duas edições, o espaço é considerado um marco na área. 
A ideia nasceu em uma reunião com magistrados de Varas de 
Execuções Penais de 22 estados e do Distrito Federal, promovida 
pela Associação, em Brasília (DF), no dia 17 de janeiro daquele 
ano, tendo à frente o presidente Jayme de Oliveira.

Fonavep 
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A primeira edição, realizada em Foz do Iguaçu (PR), 
nos dias 4 e 5 de maio de 2017, reuniu 145 magis-
trados de todo o País, mais que o dobro do espera-
do, e teve o apoio da Amapar. 

Além do presidente da AMB, compuseram a mesa 
de abertura o presidente da Amapar e coordena-
dor da Justiça Estadual da AMB, Frederico Mendes 
Júnior; a juíza da Vara de Execuções Penais de Foz 
do Iguaçu e membro da Comissão Organizadora do 
I Fonavep, Juliana Arantes Zanin Vieira; o supervi-
sor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário (GMF) e do Sistema de Execução 
de Medidas Socioeducativas do Estado do Paraná, 
Ruy Muggiati; o ministro aposentado do STJ Sidnei 

COMISSÃO ORGANIZADORA

Coordenador: Frederico Mendes Júnior

Membros: Fernando Chemin Cury (MS); Luíz Vitório 
Camolez (AC); Odson Cardoso Filho (SC); Luiz Carlos 
Rezende e Santos (MG); Eduardo Lino Bueno Fagundes 
Junior (PR); Geraldo Dutra de Andrade Neto; Juliana 
Arantes Zanin; Patrícia Roque Carbonieri; Roberto Antônio 
Massaro; e Rogerio de Vidal Cunha (PR).

Beneti, um dos painelistas do encontro, presidente 
da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto 
de lei que deu origem ao projeto de lei do Senado 
(PLS) 513/2017, para alteração na Lei de Execução 
Penal; e o corregedor nacional de Justiça, ministro 
João Otávio de Noronha, que proferiu a palestra de 
abertura.

Foram debatidos as propostas processuais para 
uma nova execução penal; a necessidade de refor-
ma na execução penal; as causas estruturais da crise 
do sistema penitenciário; e o enfrentamento da cri-
se. Também foram apresentados exemplos de boas 
práticas realizadas nos estados do Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

I Fonavep

Realização
Realização
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Nos dias 30 e 31 de agosto de 2018 aconteceu a 
segunda edição do Fonavep, em Belém (PA), com a 
parceria da Amepa. Ao lado de Jayme de Oliveira na 
mesa solene estiveram o presidente da associação 
local, Silvio César Maria; o coordenador do Fonavep 
e da Justiça Estadual da AMB, Frederico Mendes Jú-
nior; o presidente do TJPA, Ricardo Ferreira Nunes; 
o presidente do TJAP, Carlos Augusto Tork; e a con-
selheira do CNJ Maria Tereza Uille, relatora do ante-
projeto da Nova Lei de Execução Penal no Congresso 
Nacional e palestrante de abertura.

A cerimônia foi marcada por um momento especial – 
a homenagem ao juiz Élder Lisboa Ferreira, membro 
da Secretaria de Gênero da AMB e da coordenação 
científica do Fonavep, falecido em agosto de 2018. 
Foi exibido um vídeo em seu tributo e, em seguida, 
Jayme de Oliveira entregou uma placa à mãe do ma-

gistrado, Benedita Ferreira da Costa, que recebeu flo-
res da Amepa.

No encontro, 130 magistrados participaram de pai-
néis conduzidos por personalidades do Judiciário, 
que envolveram temas como o controle judicial das 
informações sobre as pessoas privadas de liberdade; 
a importância da participação da sociedade na exe-
cução penal; a realidade das associações de proteção 
e assistência aos condenados (APACs); os desafios do 
sistema prisional brasileiro; a relevância da gestão 
judiciária na execução penal diante da crise carce-
rária; a falência do sistema de progressão do cum-
primento; e o desafio da execução penal frente ao 
crescimento das organizações criminosas dentro dos 
estabelecimentos prisionais. Foram apresentadas, 
ainda, experiências exitosas realizadas nos estados 
de Minas Gerais e do Pará.

 II Fonavep

Caro (a) Colega,

Bem-vindo à nossa cidade das Mangeiras – Belém/PA.

Sentimo-nos lisonjeados com sua presença no
II Fórum Nacional de Execução Penal.

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB

Sílvio César dos Santos Maria
Presidente da AMEPAPresidente da AMB Presidente da AMEPA

Realização Patrocínio

Jayme de Oliveira

Caro (a) Colega,

Bem-vindo à nossa cidade das Mangeiras – Belém/PA.

Sentimo-nos lisonjeados com sua presença no
II Fórum Nacional de Execução Penal.

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB

Sílvio César dos Santos Maria
Presidente da AMEPAPresidente da AMB Presidente da AMEPA

Realização Patrocínio

Jayme de Oliveira

COMISSÃO ORGANIZADORA

Coordenador: Frederico Mendes Júnior

Membros: Elder Lisboa Ferreira da Costa, membro da 
Secretaria de Gênero da AMB; Frederico Mendes Júnior, 
coordenador da Justiça Estadual da AMB; Sílvio Cesar dos 
Santos Maria, Amepa; Kátia Parente Sena, coordenadora da 
ENM, da AMB; e Caio Marco Berardo, Pará.
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Direitos Humanos e Fraternidade 

O “Seminário Direitos Humanos e Fraternidade: O 
Princípio da Fraternidade na Prática Judicial” foi 
promovido pela AMB e a ENM, no dia 19 de agosto 
de 2019, na sede do TJDFT, em Brasília (DF), com o 
apoio da Amagis-DF. O tema central foi abordado no 
contexto da prática jurídica, passando pela formação 
acadêmica dos Magistrados.

À frente da cerimônia de abertura, o presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, esteve acompanhado na 
mesa de honra pelo ministro do STJ Reynaldo Soa-
res da Fonseca; o ministro aposentado do STF Carlos 
Ayres Britto; o vice-diretor presidente da ENM, da 
AMB, Marcelo Piragibe; o presidente da Amagis-DF, 
Fábio Esteves; e a presidente do Instituto de Educa-
ção em Direito e Fraternidade (IEDF), Sandra Taya.

Ao falar sobre “O princípio da fraternidade na prática 
judicial”, Ayres Britto proferiu a palestra inaugural, 
sob a mediação do ministro Reynaldo, um dos coor-
denadores da iniciativa.

Fraternidade e a formação do magistrado foi a abor-
dagem do primeiro painel, com a participação do 
presidente da AMB, Jayme de Oliveira; do ministro do 
STJ e diretor-geral da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira (Enfam), Herman Benjamin, que 
participou por videoconferência; do procurador de 
Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe 
(MPSE), Carlos Augusto Alcântara; e da juíza do TRT 
da 4ª Região e professora da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Ufrgs), Luciane Barzotto.

19 DE AGOSTO DE 2019

BRASÍLIA/DF

19 DE AGOSTO DE 201919 DE AGOSTO DE 201919 DE AGOSTO DE 201919 DE AGOSTO DE 2019

SEMINÁRIO
DIREITOS HUMANOS
E FRATERNIDADE:
O PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE

NA PRÁTICA JUDICIAL

RealizaçãoCorrealizaçãoApoio
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O painel seguinte falou sobre a fra-
ternidade e a Justiça Criminal. A vi-
ce-presidente de Direitos Humanos 
da AMB, Julianne Marques, foi a 
moderadora, enquanto os debate-
dores foram o ministro Reynaldo e a 
juíza Gláucia Foley, do TJDFT.

A fraternidade e as soluções con-
sensuais de conflito pautaram o 
terceiro e último painel, mediado 
pelo presidente da Amagis-DF, Fá-
bio Esteves. Participaram os minis-
tros Marco Buzzi e Nefi Cordeiro, 
do STJ, e a conselheira Daldice San-
tana, do CNJ.

A palestra de encerramento cou-
be à professora Josiane Rose Petry 
Veronese, da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Ela falou 
sobre a Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança e sua 
incidência no direito brasileiro. 

O Seminário foi coordenado pelo 
ministro Reynaldo, Julianne Mar-
ques e Fábio Esteves. Após o tér-
mino da programação, foi realizado 
o lançamento do livro “Literatura, 
Direito e Fraternidade”, escrito pela 
professora Josiane e o ministro Rey-
naldo, além da sessão de autógrafos 
da obra “O Princípio Constitucional 
da Fraternidade”, também de auto-
ria do ministro.
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Encontro Nacional de Aposentados  
e Pensionistas

Realizado nos dias 15 e 16 de abril de 2019, o Encontro Nacional de 
Aposentados e Pensionistas da AMB reuniu associados de vários 
estados, no anfiteatro do hotel Maksoud Plaza, em São Paulo (SP). 
Há muito postulado, o evento, que teve a parceria da Apamagis, 
representou um momento histórico, com o debate de temas atu-
ais e de interesse dos magistrados aposentados e pensionistas no 
âmbito da Justiça brasileira.

A mesa de abertura contou com os presidentes da AMB, Jayme de 
Oliveira, e da Apamagis, Fernando Bartoletti, entre outras autori-
dades. Durante a solenidade, foi prestada homenagem à Eneida 
Barbosa, falecida em março de 2019, fundadora do Departamento 
de Pensionistas da Ajuris e também da AMB, onde foi secretária 
por quatro mandatos. 

As atividades começaram pelo painel sobre Conciliação e Media-
ção, conduzido pela presidente do Instituto Paulista de Magistra-
dos (Ipam), Hertha de Oliveira. Os debatedores foram o desem-
bargador aposentado Gilberto Freitas e o coordenador de Juizados 
Especiais da AMB, Ricardo Chimenti, ambos do TJSP. Em seguida, 
a neuropsicóloga Regina Migliori falou sobre os desafios da inteli-
gência ética, da empatia e da felicidade para enfrentar as transfor-
mações do século 21.

No painel sobre os impactos da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 6/2019, coordenado pelo presidente da AMB, Jayme de 
Oliveira, a professora da Fundação Getulio Vargas (FGV) e coor-
denadora da ONG Auditoria Cidadã, Maria Lúcia Fatorelli, tratou 
sobre as premissas equivocadas da proposta. O vice-presidente de 
Aposentados da Ajuris, Felipe Rauen Filho, apresentou um estudo, 
feito a pedido da AMB, sobre o impacto nos proventos e pensões 
dos segurados. 

O evento culminou com a leitura da Carta São Paulo, documento 
que destacou 15 pontos de interesse para aposentados e pensio-
nistas, entre eles, o pagamento imediato por parte dos tribunais 
das verbas remuneratórias em atraso; a efetiva implementação 
dos comitês de saúde voltados à saúde emocional dos magistrados 
e o direito a voto das (os) pensionistas para eleição das diretorias 
das associações de magistrados.

COMISSÃO EXECUTIVA

Coordenador: Alemer Moulin, coordenador de 
Aposentados da AMB

Membros:  Roberto Felinto, Sebastião Amorim,  
Irio Grolli, Haydée Mariz e Vanessa Mateus

COMISSÃO CIENTÍFICA

Coordenador: Fernando Bartoletti

Membros: Maria Isabel da Silva, Silvio Marques Neto  
e Lucélia Eulália Alcântara

ENCONTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS
APOSENTADOS E DE PENSIONISTAS DA AMB

REALIZAÇÃO: CORREALIZAÇÃO: APOIO:
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Encontro Nacional de Presidentes 
de Associações Filiadas à AMB

Com duas edições, o Encontro Nacional de Presiden-
tes de Associações Filiadas à AMB foi uma iniciativa 
para congregar as lideranças dessas entidades e apro-
fundar o debate sobre as questões que mais chamam 
a atenção dos magistrados

No primeiro encontro, o presidente da AMB, Jayme de 
Oliveira, anunciou a criação da Diretoria de Políticas 
Institucional e de Apoio para Magistrados com Filhos 
Especiais. O evento foi realizado na Colônia de Férias 
da Apamagis, em Campos do Jordão (SP), no dia 18 
de agosto de 2018, com a presença de membros da 
diretoria e presidentes de associações de todo o País, 
entre eles, o dirigente da entidade local, Fernando 
Bartoletti. As eleições diretas nos tribunais pautaram 
as discussões. Na oportunidade, Jayme de Oliveira po-
sicionou os participantes sobre o andamento da maté-
ria no Congresso Nacional.

Foi apresentado ainda o projeto Segurança Institucio-
nal aos Magistrados “El Corte Inglês Brasil”. Gustavo 
Marchiori, diretor de Unidade de Negócios Engenha-
ria &Analytics, explicou o funcionamento do Sistema 
Integrado de Monitoramento implementado no TJSP, 

com o fornecimento, instalação, implantação, treina-
mento, suporte e manutenção do Sistema e Gestão 
de Incidentes. O projeto é composto por um Centro 
Integrado de Monitoramento e 46 prédios do tribunal.

O II Encontro reuniu dirigentes e representantes de 20 
associações, também na Colônia de Férias da Apama-
gis, de 2 a 4 de agosto de 2019. Entre os assuntos discu-
tidos, a propositura de Arguição para Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF), que questiona a pena 
de disponibilidade de magistrados, questões relaciona-
das à reforma estatutária e às eleições da AMB. 

O presidente da AMB esclareceu que a ação foi minu-
tada pelo jurídico da entidade após a provocação de 
alguns associados, que denunciaram a existência de 
casos no Brasil de magistrados punidos com a pena de 
disponibilidade e que se encontram afastados de suas 
funções há mais de 10 e até 20 anos, sem qualquer 
previsão de retorno. 

Também foram abordadas as eleições da AMB, a re-
forma do Estatuto da Associação e a reforma da Previ-
dência, entre outras questões.
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III Seminário Mulheres no Sistema 
de Justiça: trajetórias e desafios

A AMB, a Ajufe e a Anamatra promoveram o III Se-
minário Mulheres no Sistema de Justiça: trajetórias e 
desafios, nos dias 1º e 2 de abril de 2019, em Brasília 
(DF). A juíza Patrícia Cunha Paz, secretária de Gêne-
ro e da Mulher em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar da AMB, que posteriormente passou a se 
chamar AMB Mulheres, representou a entidade na so-
lenidade de abertura. 

Além da magistrada, fizeram parte da mesa o ministro 
Sebastião Reis, do STJ; a conselheira Maria Tereza Uil-
le, do CNJ; Cíntia Menezes Brunetta, secretária-geral 
da Enfam; e as integrantes de diretoria de associações 
representativas da Magistratura: Aline Alves e Gabrie-
la Sales (Ajufe); Luciana Paula Conforti (Anamatra); e 
Isabella Karen Araújo Simões (Anadef).

Logo após, a professora Flávia Biroli, do Instituto de 
Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB), pro-
feriu a palestra “Poder Judiciário, mulheres e demo-
cracia”. Em seguida, foi entregue o I Prêmio Equidade 
de Gênero no Sistema de Justiça, também promovido 
pelas três entidades nacionais.

A coordenadora da Justiça Federal da AMB, Renata Lo-
tufo, recebeu menção honrosa na categoria I – Poder 
Judiciário Brasileiro, com o curso semipresencial de 

formação continuada, intitulado “Encarceramento Fe-
minino Visto de Perto: Gênero, Maternidade e Prisões 
Estrangeiras”. Ela foi representada pela juíza federal 
Natália Luchini, também organizadora do curso.

Na categoria Sistema de Justiça, o Grupo de Estudos 
Interinstitucionais sobre Igualdade de Gênero no Po-
der Judiciário e Ministério Público no âmbito do Pa-
raná, do qual faz parte a magistrada Flávia da Costa 
Viana, secretária-adjunta de Relações Internacionais 
da AMB, recebeu menção honrosa.

No segundo dia, pela manhã, os debates giraram em 
torno da percepção das relações de gênero no Poder 
Judiciário. A pesquisa da AMB “Quem somos. A Magis-
tratura que queremos” foi destacada pela juíza Márcia 
Hollanda, representante da Amaerj, e integrante da 
Comissão Científica da Pesquisa. O “Perfil sociodemo-
gráfico dos magistrados brasileiros” do CNJ, foi abor-
dado pela professora do Departamento de Sociologia 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Fa-
biana Luci de Oliveira. Também compuseram a mesa 
de debates a juíza federal e secretária-geral do CJF, 
Simone Lemos Fernandes, a juíza representante da 
Anamatra, Luciana Paula Conforti, e a coordenadora 
da Comissão Ajufe Mulheres, Gabriela Azevedo.

P  r  o  g  r  a  m  a  ç  ã  o
Dia 1.4.2019 - SEGUNDA-FEIRA
17h30 – Credenciamento

18h – Cerimônia de Abertura

19h – “Poder Judiciário, mulheres e democracia”

 Flávia Biroli, professora associada do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB)

20h – I Prêmio Equidade de Gênero no Sistema de Justiça 

Dia 2.4.2019 - TERÇA-FEIRA
9h às 10h30 – 1º painel – Mulheres no Poder Judiciário: trajetórias e percepção das relações de gênero

 Maria da Glória Bonelli, professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

 Cláudia Maria Dadico, juíza federal e diretora do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina  (SJSC)

 Ludmila Reis Brito Lopes, procuradora do trabalho no Distrito Federal

 Manuela Falcão, advogada, integrante da associação “Elas Pedem Vista” 

10h30 às 12h30 – 2º painel – Representatividade de gênero no Poder Judiciário: apresentação de pesquisas e debates

 Fabiana Luci de Oliveira, professora adjunta do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar

 Simone Lemos Fernandes, juíza federal, secretária-geral do Conselho da Justiça Federal (CJF)

 Márcia Hollanda, juíza de direito, AMAERJ/AMB

 Luciana Paula Conforti, juíza do trabalho, representante da ANAMATRA 

 Gabriela Azevedo Campos Sales, juíza federal, coordenadora da Comissão AJUFE Mulheres e do III Seminário

12h45h às 14h30 – Almoço  |  14h30 às 18h – Grupos de trabalho simultâneos { 16h às 16h15 – Coffee break

18h às 18h30 – Plenária de encerramento

MULHERES NO PODER JUDICIÁRIO
 1.A – Mulheres na Justiça Federal
Coordenadora: Juíza federal Maria Cândida 
Carvalho Monteiro de Almeida 

1.B – Mulheres na Justiça Estadual
Coordenadoras: Juíza de direito Patrícia Cunha Paz 
e Juíza de direito Eunice Maria Batista Prado
 
1.C – Mulheres na Justiça do Trabalho
Coordenadora: Juíza do trabalho Daniela Lustosa 
Marques de Souza Chaves

GÊNERO E DIREITOS NA ATIVIDADE 
JURISDICIONAL
 2.A – Gênero e sexualidade
Coordenador: Desembargador federal 
Roger Raupp Rios

2.B – Gênero, populações tradicionais e igualdade 
racial
Coordenadoras: Juíza federal Célia Regina Ody 
Bernardes e juíza federal Alcioni Escobar da Costa 
Alvim

 2.C – Mulheres e direitos sociais
Coordenadora: Juíza federal Jane Reis Gonçalves 
Pereira 

2. D – Recorte de gênero nas situações de 
assédio nas relações de trabalho
Coordenadora: Juíza do trabalho Patrícia Maeda
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À tarde, os grupos de trabalho temáticos se reu-
niram. O grupo “Mulheres na Justiça Estadual” foi 
coordenado pelas juízas Patrícia Cunha Paz e Eu-
nice Maria Batista Prado, subsecretária da região 
Nordeste da Secretaria de Gênero e da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e Familiar da 
AMB, com a participação de Flávia da Costa Viana, 
Márcia Hollanda, que representou a Amaerj, e a 
desembargadora aposentada Maria Isabel Rocha, 
da Amamsul. Outros grupos fizeram a abordagem 

em relação às Justiças Federal e do Trabalho. Os 
resultados foram apresentados na plenária de en-
cerramento. 

Ao final do evento, foi aprovada uma carta que de-
fende, entre outras ações, o fomento à mentoria 
entre juízas; a promoção de eventos científicos que 
visem discutir questões relacionadas à equidade de 
gênero em todas as suas dimensões; e a maior par-
ticipação das mulheres nas entidades associativas.
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Com um recorde de participação, a cidade de Fortaleza recebeu, de 25 a 28 
de outubro de 2017, os VIII Jogos Nacionais da Magistratura, realizado pela 
AMB em parceria com a ACM. Foram mais de 600 atletas, entre magistrados, 
cônjuges e dependentes, concorrendo em 13 modalidades, incluindo as 
novidades do beach tennis e do futsal. A edição anterior, em João Pessoa 
(PB), registrou 495 participantes.

VIII Jogos Nacionais da Magistratura

COMISSÃO ORGANIZADORA:

Coordenadores: Marcus Vinicius Gouvêa Quintas e 
Ricardo Alexandre da Silva Costa

Membros: Frederico Mendes Junior; Lia Sammia Souza 
Moreira; Maria Aparecida Sarmento Gadelha; Maria 
Marleide Maciel Mendes; Paulo de Tarso Pires Nogueira; 
e Roberto Soares Bulcão Coutinho

Realização Agência Digital ApoioPatrocinador

A Ajuris foi, mais uma vez, a grande vencedora do cam-
peonato, com 174 pontos. O segundo lugar geral ficou 
com a Amarn, que obteve 151 pontos. A terceira posi-
ção foi da anfitriã, a ACM, com 120 pontos. A cerimônia 
de premiação aconteceu no dia 28, com a presença dos 
presidentes da AMB, Jayme de Oliveira, e da ACM, Ri-
cardo Alexandre Costa, além dos integrantes da Comis-
são Organizadora e membros da diretoria.
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No primeiro dia, o Centro de Formação Olím-
pica (CFO) sediou as competições de atle-
tismo, pebolim, sinuca, xadrez, basquete, 
futsal e voleibol. A Barraca Santa Praia foi o 
local dos torneios de beach tennis e vôlei de 
praia. Na manhã seguinte, foram iniciadas 
as provas de tiro esportivo; natação (50m 
livre, 50m peito, 50m costas, 50m borbole-
ta e 100m livre); atletismo (400m, 1.500m e 
100m); tênis de mesa masculino e feminino; 
além da continuação do futsal livre, futsal 
máster, basquete masculino e vôlei feminino 
e masculino.
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As provas de fase única ocorreram no último dia: vôlei de praia femini-
no; beach tennis masculino e feminino; corrida rústica 5km; e futevôlei. 
Houve, ainda, as últimas rodadas de vôlei masculino e feminino; futsal 
livre; futsal máster; e basquete masculino.

A AMB obteve descontos exclusivos nas passagens, na hospedagem 
e em passeios turísticos para os associados. Ônibus para os traslados 
de saída e retorno entre os hotéis e locais dos jogos foram disponibi-
lizados para proporcionar mais conforto e agilidade aos participantes. 
Todas as informações sobre as competições, tais como a programação, 
os resultados, as fotos e as dicas sobre as opções de lazer puderam 
ser acessadas pelo aplicativo VIII JNM, disponibilizado gratuitamente.

RELATÓRIO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2017-2019
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18 AMB Informa

JOGOS NACIONAIS DA MAGISTRATURA

O terceiro e último dia de Jogos 
ficou com as provas de fase única: 
vôlei de praia feminino; beach tennis 
masculino e feminino; corrida rústi-
ca 5km; e futevôlei. Houve, ainda, as 
últimas rodadas de vôlei masculino e 
feminino; futsal livre; futsal máster; e 
basquete masculino.

Para proporcionar conforto e agi-
lidade aos associados, a AMB dispo-
nibilizou ônibus exclusivos para os 
traslados de saída e retorno entre os 
hotéis e locais dos jogos, em horários 
específicos e comunicados com a de-
vida antecedência.

Aplicativo
Para que os magistrados tivessem 

ainda mais facilidade de acesso às in-
formações sobre as competições du-
rante os Jogos, a AMB lançou o apli-
cativo VIII JNM – disponível de forma 
gratuita para aparelhos com sistema 
operacional Android ou iOS.

A ferramenta (ainda ativa), auxi-
liou os participantes com dados refe-
rentes à programação e aos locais do 
evento, dicas de Fortaleza (descontos 
e sugestões de estabelecimentos), 
modalidades esportivas disputadas, 
resultados e fotos.

Colocação Associação Pontuação Ouro Prata Bronze

1º AJURIS 174 24 28 24
2º AMARN 151 27 12 13
3º ACM 120 19 18 15
4º AMAPAR 75 5 15 23
5º AMEPA 56 13 6 8
6º ALMAGIS 44 7 7 3
7º AMMA 42 5 9 10
8º AMAERJ 41 8 7 3
9º AMAGES 40 10 4 3

10º AMEPE 25 2 5 7
11º AMPB 25 4 5 3
12º AMAB 21 3 5 0
13º AMC 15 3 0 2
14º AMAAP 13 1 2 3
15º AMATRA 12 (SC) 13 2 2 0
16º ASMEGO 10 1 3 1
17º AMAGIS 9 1 4 2
18º ASMAC 9 2 1 1
19º ASMETO 8 2 1 0
20º AMATRA 21 (RN) 7 1 1 2
21º AMAPI 5 0 2 0
22º AMAGIS-DF 3 1 0 0
23º AMASE 1 0 0 1
24º APAMAGIS 1 0 0 1

25º

AMAM
AMAMSUL 

AMARR
AMAZON
AMERON
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Além de promover importantes eventos para discussão de temas atinentes ao Poder 
Judiciário e à Magistratura, sempre com o norte do aprimoramento e das soluções, 
a AMB se faz presente em relevantes espaços de debate, como fóruns nacionais, 
campanhas e outras iniciativas que buscam a melhoria do Sistema de Justiça em todos 
os aspectos. 

Apoios e parcerias

Fonavid
O Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid) é 
considerado o mais importante espaço de discussão 
sobre o tema no Poder Judiciário e já promoveu onze 
edições. Em setembro de 2018, o site do Fórum passou 
a ser hospedado no portal da AMB. O XI Fonavid, em 
São Paulo (SP), de 5 a 8 de novembro de 2019, foi 
presidido pelo secretário-adjunto da Secretaria de 
Prerrogativas da AMB, Ariel Nicolai Dias.

Fonajuc
O Fórum Nacional de Juízes Criminais (Fonajuc) tem 
por objetivo a disseminação de práticas entre juízes 
da área criminal estadual e federal. A ideia nasceu a 
partir da constatação por parte de alguns magistrados 
da necessidade de aperfeiçoamento e uniformização 
de procedimentos nas ações criminais. O Fórum já 
teve quatro edições e é comandado pela juíza Rogéria 
Epaminondas, do TJAC.

Fonajem
O Fórum Nacional de Juízes de Competência  
Empresarial (Fonajem) foi criado em 19 de agosto 
de 2019, a fim de estimular a troca de conhecimen-
tos entre magistrados e contribuir para o aperfei-
çoamento em matéria empresarial e de processos 
de insolvência. A AMB é parceira institucional e 
disponibilizará em seu site o acesso à página oficial 
do Fonajem. A carta de criação do Fonajem foi as-
sinada por 45 magistrados durante a realização do 
Curso sobre Sistema Concursal Brasileiro, promovi-
do pela ENM, da AMB, em parceria com o Instituto 
Recupera Brasil (IRB), na sede da Escola Paulista da 
Magistratura (EPM), em São Paulo (SP). O presiden-
te de honra do novo Fórum é o ministro João Otávio 
de Noronha, do STJ, e o diretor-presidente é Daniel 
Cárnio Costa, juiz do TJSP.
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Enajun
O Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros (Ena-
jun), criado em 2017, é voltado à reflexão sobre a 
Magistratura brasileira e sua representatividade, 
tanto para os juízes negros, como para uma socie-
dade que ainda não encontra no Judiciário a sua 
projeção racial. Apoiado pela AMB e realizado em 
Brasília (DF), o evento é promovido pela Amagis-DF, 
e teve como parceiras a Amase, em 2017, e a Aju-
ris, em 2018. A proposta foi exitosa e ganhou força 
nos três anos de realização. No III Enajun, realizado 
nos dias 24 e 25 de outubro, o anfitrião e presidente 
da Amagis-DF, Fábio Esteves, anunciou que a edição 
de 2019 foi a última. No próximo ano, o Enajun será 
ampliado para o Fórum Nacional de Juízes contra o 
racismo e toda a forma de discriminação. 

Frentas
A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas) congrega entidades representati-
vas de mais de 40 mil magistrados e membros do 
Ministério Público. Os integrantes da Frente atuam 
em conjunto, obtendo assim uma maior força na 
reivindicação dos pleitos comuns, especialmente 
no Congresso Nacional. Fazem parte, além da AMB, 
Amagis-DF, Anamatra, Ajufe, ANPT, Conamp, ANPR, 
ANMPM e a AMPDFT. Em 7 de maio de 2019, a Fren-
tas realizou seu primeiro seminário, em Brasília (DF), 
com a participação de Jayme de Oliveira e membros 
da diretoria.

Enccla
Instituída em 2003, sob a coordenação do Ministé-
rio da Justiça e da Cidadania, a Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
(Enccla) é formada por mais de 80 órgãos e institui-
ções, entre elas, a AMB, que atuam, direta ou indi-
retamente, na prevenção e combate à corrupção e à 
lavagem de dinheiro. O trabalho é concretizado nas 
chamadas Ações, que são elaboradas e pactuadas 
anualmente pelos membros, que formam grupos de 
trabalho. Em 2019, a AMB participou do grupo que 
analisa a Ação 6, sobre prevenção e combate à cor-
rupção e à lavagem de dinheiro por parte de agentes 
públicos. 

Encontro Nacional do Poder 
Judiciário 
Promovido pelo CNJ, com o apoio da AMB e da Ama-
par, o XII Encontro Nacional do Poder Judiciário, rea-
lizado em 3 e 4 de dezembro de 2018, na cidade de 
Foz do Iguaçu (PR), teve o propósito de consolidar 
e apresentar as propostas de metas nacionais dos 
segmentos de Justiça para 2019, além de expor os 
dados do relatório Justiça em Números 2018, ano-
-base-2017, bem como debater seus resultados. 

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e o presi-
dente da Amapar, Geraldo Dutra de Andrade Neto, 
integraram a mesa de abertura, ao lado de autori-
dades do Poder Judiciário, entre elas, o presidente 
do STF e do CNJ, Dias Toffoli, que abriu o encontro e 
ministrou a conferência magna “Transparência e Efi-
ciência no Poder Judiciário”, e o corregedor nacional 
de Justiça, ministro Humberto Martins.

Em 2019, a AMB e a Almagis deram apoio institucio-
nal para a realização do XIII Encontro, realizado em 
Maceió (AL), nos dias 25 e 26 de novembro. 
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Painel Multissetorial de 
Checagem de Informações e 
Combate à Notícias Falsas
A iniciativa, lançada pelo CNJ em 11 de junho de 
2019, visa conscientizar a sociedade sobre os danos 
causados pela desinformação e a importância de se 
checar a veracidade das notícias recebidas. A ação 
reúne entidades da Magistratura, entre elas a AMB, 
órgãos da cúpula do Poder Judiciário, a Advocacia-
-Geral da União, a Defensoria Pública da União e 
o Conselho Federal da OAB, representantes da im-
prensa e da sociedade civil organizada, portais jurí-
dicos e portais verificadores de notícias.

Aqui tem Justiça
Idealizada pelo CNJ, em parceria com o STF, tribu-
nais superiores e associações de magistrados, en-
tre elas, a AMB, a campanha Aqui tem Justiça tem 
o objetivo de aproximar o cidadão, via redes so-
ciais, das informações do Poder Judiciário. A AMB 
participa apresentando boas práticas de magistra-
dos em suas redes. 

Fake news: perigo real
Com a intenção de combater as notícias falsas, cha-
madas de fake news, a AMB aderiu à campanha lan-
çada pelo STF e o CNJ em abril de 2019. A ação, que 
também conta com o apoio dos tribunais superio-
res, CJF, Anamatra e Ajufe, busca alertar a sociedade 
sobre os riscos de compartilhamentos de mensa-
gens falsas e os perigos fora do mundo virtual.

Campanha Declare seu Amor
A campanha Declare seu amor foi lançada nacional-
mente pela Corregedoria-Geral da Justiça do TJRO, 
em março de 2017. A ação incentiva que a população, 
ao preencher sua declaração anual, utilize sua facul-
dade legal de direcionar parte (3% para pessoas físi-
cas ou 1% para jurídicas) do tributo obrigatório para 
os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
encaminhados a projetos cadastrados nos Conselhos 
nacional, estaduais, distritais e municipais.
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A Mulher Juíza: desafios 
na carreira e atuação pela 
igualdade de gênero
Promovido de 15 a 17 de maio de 2019 pela Enfam, 
CNJ e Enamat, o 1º Curso Nacional A Mulher Juíza: 
desafios na carreira e atuação pela igualdade de gê-
nero teve o apoio da AMB. O enfoque foi reconhecer 
cenários de gênero, com todos os ramos do Poder 
Judiciário, principalmente questões relacionadas à 
carreira das magistradas. Participaram o presidente 
da AMB, Jayme de Oliveira, e a vice-presidente Insti-
tucional e presidente da Amaerj, Renata Gil.

1º Seminário sobre a 
Política Nacional de Justiça 
Restaurativa
Realizado pelo CNJ, nos dias 17 e 18 de junho de 
2019, o objetivo do 1º Seminário sobre a Política 
Nacional de Justiça Restaurativa foi debater o pro-
cesso de elaboração e implementação da Resolu-
ção CNJ 225/2016, que criou a Política Pública Na-
cional da Justiça Restaurativa. As vice-presidentes 
administrativa e de Direitos Humanos da AMB, Ma-
ria Isabel da Silva e Julianne Marques, respectiva-
mente, participaram da abertura, no TST, em Bra-
sília (DF). O secretário para a Justiça Restaurativa 
da AMB, Marcelo Salmaso, apresentou a Minuta da 
Política Nacional da Justiça Restaurativa da AMB. O 
magistrado faz parte do Comitê Gestor da Justiça 
Restaurativa do CNJ.

Seminário Declaração 
de Direitos de Liberdade 
Econômica
Com o apoio da AMB e da Ajufe, o STJ promoveu o 
Seminário Declaração de Direitos de Liberdade Eco-
nômica - Debates sobre a Medida Provisória (MP) 
881/2019, no dia 12 de agosto de 2019. O evento 
teve 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. A vice-presidente administrativa 
da AMB, Maria Isabel da Silva, representou o presi-
dente Jayme de Oliveira.
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A interlocução com o Poder Executivo é uma das frentes da AMB na defesa dos direitos e 
das prerrogativas dos magistrados, para reverter ou evitar a implementação de medidas que 
possam atingir a carreira e o Judiciário negativamente, bem como sugerir e apoiar as que 
forem benéficas. Nestes três anos, a entidade foi ouvida por um presidente da República, 
ministros e outros dirigentes do governo federal, reafirmando seu prestígio como a maior 
entidade representativa de magistrados no mundo. 

Poder Executivo

A atuação da AMB junto ao Poder Executivo 

Com Jair Bolsonaro, a diretoria manteve três encontros. O último foi em 28 de agosto de 2019, 
quando o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, destacou os 13 pedidos de veto da entidade ao 
PL 7.596/2017, que tratou do abuso de autoridade. Acompanharam o encontro os presidentes da 
Asmego, Wilton Müller; da ANPT, Ângelo Fabiano da Costa, também coordenador da Frentas; e da 
ANPR, Fábio George Cruz da Nóbrega; além da juíza da Asmego, Patrícia Carrijo.

Bolsonaro acolheu sete pedidos. Posteriormente, a maioria foi derrubada no Congresso, mas a Casa 
manteve dois defendidos pela AMB, referentes ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que 
restrinja movimentos dos membros, e a criminalização dos magistrados por deixar de corrigir erro 
relevante em processo ou procedimento. 
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Ainda sobre o abuso de autoridade, a matéria foi objeto de duas reuniões da diretoria com o minis-
tro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, e com o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Moro, com o qual também foram mantidos encontros em fevereiro e abril. 

A diretoria da AMB foi recebida por Bolsonaro em outras duas ocasiões, durante a transição. No dia 
20 de dezembro de 2018, em sua residência, no Rio de Janeiro (RJ), quando ouviu sobre o panora-
ma da Magistratura nacional. Além do presidente da AMB, participaram o coordenador da Justiça 
Estadual, Frederico Mendes Júnior; o presidente e o vice-presidente da Amages, Daniel Peçanha e 
Alexandre Farina, respectivamente. 
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A outra oportunidade foi em 8 de novembro de 2018, quando dirigentes da Frentas trataram com o 
então presidente eleito sobre assuntos de interesse das carreiras. A AMB foi representada por Maria 
Rita Manzarra, diretora-tesoureira adjunta, e Leonardo Trigueiro, integrante da Secretaria de Assun-
tos Legislativos. Também participaram do encontro Maria Aparecida Sarmento, presidente da AMPB, 
e Thiago Brandão, presidente da Amapi.

Com o vice-presidente da República no exercício da Presidência, Hamilton Mourão, Jayme de Olivei-
ra esteve em 3 de abril de 2019. No encontro, foram tratados assuntos relacionados à Magistratura. 
Participaram o presidente da Amagis-DF, Fábio Esteves, e o desembargador do TRE-DF Flávio Britto. 
Em junho, o presidente da AMB voltou a se reunir com Mourão, desta vez, acompanhado de outras 
lideranças da Frentas, para falar principalmente sobre a reforma da Previdência, tema de reunião 
anterior, em março, com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho.
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O Regime de Previdência Complementar foi alvo de in-
tensa mobilização da AMB e da Frentas, em março de 
2019, na busca do adiamento do prazo de migração 
para o Regime de Previdência Complementar do servi-
dor público, encerrado no dia 29, que acabou por não 
ser prorrogado. Houve reuniões com o ministro da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni; o secretário especial adjunto de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bru-
no Bianco Leal; o ministro da Secretaria de Governo, 
general Alberto dos Santos Cruz; e com Jorge Menezes, 
da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da 
Presidência da República. 

Também em março de 2019, Jayme de Oliveira esteve 
com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, 
para tratar de questões de interesse da categoria, e en-
tregou um exemplar da pesquisa da AMB “Quem so-
mos. A Magistratura que queremos”.

O estudo chegou às mãos da ministra da Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos, Damares Alves, em maio de 
2019, quando, durante visita institucional, o presidente 
Jayme de Oliveira colocou a AMB à disposição para co-
laborar e trabalhar em prol de projetos de interesse do 
País. Ele apresentou, ainda, a Cartilha da Justiça, prin-

cipal instrumento de apoio ao programa chamado “Ci-
dadania e Justiça também se aprendem na escola”, da 
AMB. O encontro contou a participação de Flávio Britto, 
do TRE-DF.

Nos anos de 2017 e 2018, um dos temas que mais mo-
bilizou a AMB junto ao Executivo foi a exigência para 
que magistrados e membros do Ministério Público, em 
atividade e aposentados, fossem submetidos a exames 
de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o 
porte de arma de fogo. O assunto foi tratado com o di-
retor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, e o mi-
nistro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim. 

A importação de armas e a quantidade de munição que 
cada proprietário pode adquirir foi discutida com o gene-
ral Guilherme Cals Theophilo. O superintendente de In-
fraestrutura Aeroportuária da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), Rafael Faria, recebeu a AMB, que foi tra-
tar sobre os procedimentos de embarque de passageiros 
armados, o despacho de armas de fogo e de munição, e 
o transporte de passageiros sob custódia a bordo de ae-
ronaves civis. Em dezembro de 2018, o assunto foi tema 
de reunião com o general Luciano Penna, da Diretoria de 
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) do Exército.
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Mercosul

Magistrados do Brasil, Paraguai e 
Argentina se reuniram, no dia 9 
de novembro de 2018, em Foz do 
Iguaçu (PR), para a 1ª Cúpula de 
Presidentes de Associações de Ju-
ízes do Mercosul, promovida pela 
AMB em parceria com a Amapar. 

O encontro foi aberto pelo presi-
dente da AMB, Jayme de Oliveira. 
Participaram dos debates o secre-
tário de Relações Internacionais da 
AMB e presidente da Amapar, Ge-
raldo Dutra de Andrade Neto; o secretário-adjunto e presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados 
(Flam), Walter Barone; e o coordenador da Justiça Estadual da AMB, Frederico Mendes Júnior.

Compareceram os presidentes da Associação dos Magistrados do Paraguai (AJP), Delio Vera; da Associação de 
Magistrados Judiciais do Paraguai (AMJP), Enrique Mongelós; e da Associação de Magistrados e Funcionários da 
Justiça Nacional (AMFJN), da Argentina, Maria Lilia Cordero.

Ao final, foi aprovada a Carta da 1ª Cúpula de Presidentes de Associações de Juízes do Mercosul. O documento 
aponta a independência judicial como a base de um sistema democrático; a autonomia administrativa e financei-
ra do Poder Judiciário como condição para sua independência; e a necessidade de defesa dos direitos e garantias 
dos juízes, desde o ingresso na carreira, passando pela remuneração e regras de aposentadoria dignas. 

A Magistratura brasileira é protagonista entre seus pares no cenário mundial.  
A AMB muito contribuiu para que tal patamar fosse alcançado. Dirigentes da entidade 
ocupam posições importantes em organismos internacionais representativos da 
Magistratura. 

Em parceria com a Amapar, a AMB realizou a 1ª Cúpula de Presidentes de Associações 
e Juízes do Mercosul, encontro que fortaleceu a cooperação entre países do bloco.

Além de participar, a convite, dos principais eventos internacionais no âmbito 
do Judiciário e do associativismo, a entidade foi parceira na realização da 67ª 
Assembleia da Federação Latino-Americana de Magistrados (Flam) e apoiadora, 
junto à Apamagis, do seminário Combate à Corrupção nos Países de Língua 
Portuguesa. 

Em prol dos associados, foram assinados convênios com instituições estrangeiras 
para a realização de atividades conjuntas com o objetivo de oportunizar o 
aprimoramento profissional. Uma série de eventos teve inscrições sorteadas para 
os filiados.

Internacional
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América Latina I

A AMB foi parceira na realização da 67ª As-
sembleia da Flam, ocorrida em Brasília (DF), 
de 16 a 19 de abril de 2018, com magistrados 
de 17 países. Na ocasião, o secretário-adjun-
to de Relações Internacionais da AMB, Walter 
Barone, foi eleito, por unanimidade, como su-
cessor do colega peruano Oswaldo Ordoñez 
na presidência da entidade. 

A violação da independência de juízes e de-
sembargadores esteve no centro das discus-
sões, com a participação de representantes de 
outros organismos nacionais e internacionais, 
como o STF, o CNJ, a União Internacional de 
Magistrados (UIM), a Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a Associação dos Juízes do Pa-
raguai (AJP), que não é membro da Flam, mas 
esteve como observadora, a convite da AMB.

A cerimônia de abertura foi conduzida pelo 
presidente da AMB, Jayme de Oliveira. Entre 
outras autoridades, também se pronunciaram 
a ministra Fátima Nancy Andrighi, que repre-
sentou a presidente do STJ, Laurita Vaz; o pre-
sidente da Flam, Oswaldo Ordoñez, que estava 
encerrando o mandato; e o secretário-geral da 
UIM, Giacomo Oberto.

Membros da diretoria da AMB, representantes e dirigentes de 
entidades regionais e outras autoridades participaram dos de-
bates, entre eles, o secretário de Relações Internacionais da 
AMB e presidente da Amapar, Geraldo Dutra de Andrade Neto; 
a secretária-adjunta da pasta e presidente do Conselho Execu-
tivo da União Internacional de Juízes da Língua Portuguesa (UI-
JLP), Flávia da Costa Viana; o presidente do Grupo Ibero-Ameri-
cano e vice-presidente da UIM, Rafael de Menezes; e o relator 
especial da ONU, Diego García-Sayán. 

América Latina II
Rosário, província de Santa Fé, na Argentina, 
sediou a 68ª Assembleia Anual da Flam, re-
alizada nos dias 29 e 30 de abril de 2019. O 
presidente da entidade, Walter Barone, abriu 
os trabalhos. O Brasil foi representado pelo 
presidente da AMB, Jayme de Oliveira, que 
aproveitou a oportunidade para apresentar os 
dados da pesquisa “Quem somos. A Magistra-
tura que queremos”.

Na ocasião, foi realizada uma reunião do Gru-
po Ibero-americano (IBA) da UIM, para discu-
tir a situação do Judiciário da América Latina, 
Portugal e Espanha. 
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América Latina III

Pela primeira vez, o Conselho Diretivo da 
Flam esteve reunido independentemente 
da Assembleia Geral Anual da entidade. O 
encontro, no dia 5 de agosto de 2019, acon-
teceu na sede itinerante, que funciona no 
mesmo espaço físico da subsede da AMB, 
localizada na Associação Paulista de Magis-
trados (Apamagis), em São Paulo (SP).

A reunião, dirigida pelo secretário-adjunto 
de Relações Internacionais da AMB e presi-
dente da Flam, Walter Barone, teve a presença do presidente Jayme de Oliveira. O principal assunto discutido foi 
o uso das redes sociais por magistrados dos respectivos países e sua eventual regulamentação. 

Também participaram o secretário de Relações Internacionais da AMB e secretário-geral da Flam, Geraldo Dutra 
de Andrade Neto; e o presidente da Apamagis, Fernando Bartoletti, entre outros. 

América Latina IV

Na capital colombiana, Bogotá, a AMB participou do III Seminário Internacional Estados de Direito e Corrupção, 
realizado nos dias 6 e 7 de setembro de 2018. O objetivo do encontro foi apresentar os diferentes mecanismos 
utilizados pelos países na luta contra a corrupção. O presidente Jayme de Oliveira conduziu o primeiro painel. 
Walter Barone e Flávia da Costa Viana estiveram à frente de painéis apresentados no segundo dia. Durante o 
evento, os três dirigentes e Rafael de Menezes estiveram entre as autoridades homenageadas em reconhecimen-
to à luta da AMB pela independência do Poder Judiciário. O encontro foi promovido pela Flam, em parceria com 
a Associação de Magistrados da Colômbia e o Grupo Ibero-Americano (IBA) da UIM. 

Países de língua portuguesa

O seminário “Combate à Corrupção nos Paí-
ses de Língua Portuguesa”, realizado em São 
Paulo (SP), nos dias 26 e 27 de novembro de 
2018, teve o apoio da AMB e da Apamagis. 
Promovido pela UIJLP, o encontro focou o 
intercâmbio de experiências e as ações de 
enfrentamento ao crime no Brasil, Portugal, 
Guiné Bissau, Moçambique, Angola, São 
Tomé e Príncipe e Timor Leste. 
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O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, falou sobre a evolução do combate à corrupção no Brasil nos últimos 
anos. O secretário-adjunto de Relações Internacionais da AMB e presidente da Flam, Walter Barone, conduziu os 
debates sobre prerrogativas. Também palestraram o presidente do TJSP, Manoel Calças; o ministro do STJ Herman 
Benjamin (por vídeo); e o presidente da Associação Europeia de Juízes, José Manuel Igreja. Esteve presente a 
diretora de Relações Internacionais da AMB e presidente do Conselho Executivo da UIJLP, Flávia da Costa Viana. 

No encerramento, os magistrados assinaram 
o “Compromisso Ético dos Juízes e Juízas da 
UIJLP”. O documento é dividido em onze tópi-
cos, cada um relacionado a princípios e regras 
comuns referentes à ética judicial, com o ob-
jetivo de resgatar e consolidar a confiança do 
jurisdicionado no Poder Judiciário.

Na ocasião, a AMB, a UIJLP e a Apama-
gis homenagearam o desembargador An-
tônio Rulli Junior, falecido em janeiro de 
2018, com uma placa entregue à esposa, 
Sueli Rulli, em agradecimento à sua dedi-
cação ao Judiciário e à idealização da UIJLP.  

Itália

Na sede da AMB, em Brasília (DF), o ma-
gistrado italiano Nicola Russo mostrou a 
experiência de seu país no combate ao 
crime organizado. Na apresentação, em 
3 de abril de 2018, ele falou sobre as ca-
racterísticas das organizações criminosas 
históricas na Itália, as metodologias judi-
ciárias e o papel legislativo. 

Estiveram presentes o embaixador da Itá-
lia, Antonio Bernardine; o diretor-tesou-
reiro da AMB, Nicola Frascati; a vice-pre-

sidente administrativa da AMB, Maria Isabel da Silva; o coordenador e o vice-coordenador da Coordenadoria 
de Execução Penal, Luiz Carlos Santos e Paulo Sorci, respectivamente.

União Europeia 

Em 16 de maio de 2018, o presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, recebeu, na sede 
da entidade, em Brasília (DF), uma delega-
ção da Espanha e da Itália para tratar de 
cooperação internacional. A reunião con-
tou com a presença do diretor-adjunto da 
Apamagis, Leonardo Grecco, representan-
do o presidente Fernando Bartoletti.

O objetivo do grupo foi apresentar uma série de atividades realizadas na União Europeia, entre as quais, o Progra-
ma de Assistência contra Crime Transnacional Organizado (Paccto), ação que visa fortalecer a cooperação junto a 
organismos como Europol/Interpol e EuroJust.
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China

A I Conferência dos Presidentes dos Supremos Tribunais da China e 
dos Países de Língua Portuguesa, de 24 a 30 de março de 2018, teve 
a participação do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, convidado 
pelo Supremo Tribunal da China para representar a Magistratura bra-
sileira aos lado de colegas dos tribunais de Angola, Guiné Equatorial, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe. 

“Desafios e transcendência – a Justiça na 
época da internet” foi o tema central dos 
simpósios. Jayme de Oliveira falou sobre 
o papel da Justiça na preservação do meio 
ambiente. O dirigente, aplaudido pelas au-
toridades presentes, abordou a evolução 
do tratamento constitucional no Brasil em 
relação ao meio ambiente. O presidente da 
AMB também se reuniu com os presidentes 
do Supremo Tribunal da China, Zhou Qiang, 
e do Tribunal Superior da província de 
Guangdong, Gong Jiali, para discutir ques-
tões relacionados ao sistema judiciário e à 
parceria estratégica global entre os países. 

Ao final do encontro, foi lida e aprovada a 
“Declaração de Guangzhou da Conferên-
cia entre os Presidentes dos Supremos 
Tribunais da China e dos Países de Lín-
gua Portuguesa”. O documento enfatiza 
que os supremos tribunais participantes 
precisam compartilhar as experiências e 
elevar o nível de informatização judicial e 
de legalização do ciberespaço.

Em 18 de abril de 2018, o ministro conselheiro e chefe do Departamento Político da Embaixada da China, Qu 
Yuhui, fez uma visita institucional à AMB, em Brasília (DF), para agradecer ao presidente Jayme de Oliveira 
por sua participação na Conferência. Em agosto do mesmo ano, uma delegação chinesa de magistrados foi 
recebida pelo presidente Jayme de Oliveira e pelo secretário-adjunto de Relações Internacionais, Walter 
Barone, também em Brasília, para discutir a viabilidade de intercâmbios judiciais.

Portugal

A independência Judicial e o associativismo nas atuais 
sociedades democráticas estiveram em debate no En-
contro das Associações de Juízes do Brasil e de Portu-
gal, realizado entre 5 a 8 de abril de 2019, em Portugal. 

A delegação brasileira foi liderada pelo presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, e teve a participação do se-
cretário-adjunto de Relações Internacionais da entida-
de e presidente da Flam, Walter Barone.

O encontro foi realizado pela Associação Sindical de 
Juízes de Portugal (ASJP), presidida pelo magistrado 
Manuel Soares. O objetivo foi discutir principalmente a independência da Magistratura, tema que preocupa a Europa, e 
abordar assuntos como o associativismo e as democracias na América do Sul.



IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 

109

RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2017-2019

Espanha
A AMB apoiou a realização do V Simpósio Internacional de 
Direito Consinter – Conselho Internacional de Estudos Con-
temporâneos em Pós-Graduação, realizado de 17 a 19 de 
outubro de 2018, na Universidade Complutense de Madrid 
(UCM), na Espanha. Foram sorteadas 20 inscrições entre os 
filiados e ofertado um desconto de 10% na taxa para os de-
mais associados

Participaram o presidente Jayme de Oliveira, o coordenador da Justiça Estadual, Frederico Mendes Júnior; o 
secretário de Relações Internacionais da AMB e presidente da Amapar, Geraldo Dutra de Andrade Neto; e a dire-
tora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra. 

Entre outras atividades, mais de cem artigos científicos de diversos países foram apresentados. O encontro tam-
bém teve o apoio do Conselho Federal da OAB, da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e do Conselho 
Geral da Advocacia Espanhola.

Chile 
Para conhecer o regime previdenciário que inspirou 
a reforma da Previdência no Brasil, em 2019, o presi-
dente da AMB, Jayme de Oliveira, esteve em Santia-
go, no Chile, em 29 de março do mesmo ano. 

O assunto foi debatido com os membros da Asso-
ciação dos Magistrados do Chile e os professores e 
economistas Cláudia Sanhueza e Andras Uthof, PhDs 
pelas universidade de Cambridge e de Berkeley, 
respectivamente. O secretário-adjunto de Relações 
Internacionais da AMB e presidente da Federação 
Latino-Americana de Magistrados (Flam), Walter Ba-
rone, e o presidente da Associação Paulista do Mi-
nistério Público (APMP), Paulo Penteado, também 
participaram.

Quase 40 anos depois de implementada, a reforma chi-
lena mostrou equívocos. As conclusões foram utilizadas 
para reforçar a argumentação da AMB contra dispositi-
vos da reforma brasileira nocivos à Magistratura.

Intercâmbio
Por meio de sua secretaria de Relações Internacionais, a AMB atua para estabelecer parcerias no exterior. Além 
de compartilhar boas práticas, a estratégia busca favorecer a realização de atividades que contribuam no aprimo-
ramento profissional dos associados.

Durante a visita ao Chile, Jayme de Oliveira, acompanhado de 
Walter Barone, assinou a renovação de convênio para coopera-
ção mútua com a Associação Nacional de Magistrados do Chile 
(ANM). O acordo prevê a realização de atividades acadêmicas 
conjuntas, intercâmbio de informações de interesse associativo, 
publicações e utilização recíproca de colônias de férias localizadas 
nos dois países. 

Foram firmados, ainda, convênios com diversas outras institui-
ções, entre elas, a Faculdade de Direito da Universidade de Coim-
bra; a Associação de Estudos Europeus de Coimbra; o Instituto 
Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade 
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de Coimbra; a Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial; a Associação de Magistrados e Fun-
cionários da Justiça Nacional (AMFJN), da Argentina; a Corporação de Juízes e Magistrados da Colômbia (Corjusti-
cia); e o Instituto Universitário do Rio de Janeiro, por meio do qual foi ofertado desconto de 10% aos associados 
da AMB nas mensalidades dos cursos de mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas da Universidade Autônoma 
de Lisboa, que tiveram início em julho de 2019.

Sorteios 

A AMB sorteou também o total de 53 inscrições entre os associados para participação em simpósios e 
seminários na Alemanha e na Espanha. 

2º Seminário 
Internacional 

São-Paulo 
Nuremberg

Evento em duas 
etapas: de 26 a 
30/11/2018, em 

São Paulo (SP), e de 
3 a 7 de dezembro, 
em Nuremberg, na 

Alemanha.
 

Sorteio de  
10 inscrições

V Simpósio 
Internacional 
de Direito do 

Consinter
Madri (Espanha), de 

17 a 19/10/2018.

20 inscrições 
sorteadas 

e desconto de 
10% na inscrição 
para os demais 

associados

VI Simpósio 
Internacional 
de Direito do 

Consinter
Barcelona (Espanha), 
de 23 a 25/10/2019.

Sorteio de 10 
inscrições para 
o Simpósio e/ou 

para a submissão 
de artigos 
científicos

VI Seminário 
Internacional da 
Associação dos 
Juízes Federais 
de São Paulo e 

Mato Grosso do 
Sul (Ajufesp)/
Universidade 
Complutense  

de Madrid
Madri (Espanha), 
25/2 a 1º/3/2019.

Sorteio de  
13 inscrições

Representatividade

Postos-chave nas principais entidades que congregam os juízes em nível global são ocupados por membros da 
AMB, todos eleitos pelos países que integram cada uma das organizações. É um reconhecimento à representati-
vidade e ao trabalho da Associação, uma das maiores entidades de magistrados do mundo.

Geraldo Dutra de 
Andrade Neto 

Secretário de Relações 
Internacionais da AMB 
e presidente da Amapar 
é secretário executivo 

da UIJLP, desde 
novembro de 2019, e 

secretário-geral 
da Flam.

Walter Barone 
Secretário-adjunto de 

Relações Internacionais 
da AMB é presidente 

da Flam, desde abril de 
2018. Em outubro do 

mesmo ano, ele passou 
a ocupar a presidência 

da 1ª Comissão de 
Estudos da UIM,  

que trata da 
independência judicial.

Flávia da Costa Viana 

Secretária-adjunta de Relações 
Internacionais da AMB 

recebeu o título de Presidente 
Honorária da UIJLP, em 

novembro de 2019, após 
um mandato de três anos 

como presidente do Conselho 
Executivo da entidade. Desde 
outubro de 2018, ela é vice-
presidente da 2ª Comissão 
de Estudos de Direito Civil e 

Processo Civil da UIM.

Rafael de 
Menezes 

Foi reeleito, em 
outubro de 2018, 

pela UIM para mais 
um biênio à frente  

do Grupo  
Ibero-Americano 

(IBA) e da  
vice-presidência 

da UIM, cargo que 
ocupa em nome  

da AMB.

Paulo Adib 
Casseb 

Coordenador da 
Justiça Militar da 
AMB está à frente 

da Associação 
Internacional das 
Justiças Militares 

(AIJM) desde 
outubro de 2018.
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Seminário internacional 
Corrupção e Fragilidade 
das Instituições 
Políticas e Judiciais
Realização: Associação 
Sindical dos 

Magistrados Judiciais Guineenses (Asmagui) 
e ONU
Guiné-Bissau, 15/6/2017
Juiz Márcio Schiefler, do TJSC

Rede Global de Integridade Judicial
Realização: ONU
Viena (Áustria), 9 e 10/4/2018
Diretora-adjunta de Relações Internacionais,  
Flávia da Costa Viana

Participação

A presença em eventos, para os quais foi levada a posição da AMB, além da bagagem acadêmica e profissional 
daqueles que a representaram, foi fundamental para firmar a Associação como a principal voz da Magistratura 
brasileira no exterior. 

Seminário 
Internacional e 
Workshop sobre 
Justiça Restaurativa
Realização: Ministério 
de Justiça e Direitos 
Humanos do Chile e 

Programa da União Europeia para a Coesão 
Social na América Latina (EUROsociAL), com 
apoio da Unesco 
Santiago (Chile), 11 a 13/4/2018
Secretário de Justiça Restaurativa, Marcelo 
Nalesso Salmaso

VI Congresso Internacional de Direito

Realização: Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa 
(CJLP), Centro Internacional de Cultura (CIC), Tribunal da 
Relação de Lisboa
Lisboa (Portugal), 10/7/2018
Presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e o secretário de 
Relações Internacionais e presidente da Amapar, Geraldo 
Dutra de Andrade Neto 

9ª Conferência da International 
Association for Court 
Administration (IACA)
Foz do Iguaçu (PR), 16 a 
19/9/2018

Coordenador da ENM/AMB e do programa 
“Cidadania e Justiça também se aprendem na 
escola”, Roberto Bacellar

1º Encontro Internacional dos Juízes Federais do Brasil

Realização: Ajufe
Buenos Aires (Argentina), 22/11/2018
Presidente da AMB, Jayme de Oliveira

62ª Reunião Anual da UIM
Nur-Sultan (antiga Astana, no Cazaquistão), 15 a 19/9/2019
Secretário-adjunto de Relações Internacionais da AMB e presidente 
da Flam, Walter Barone, representou a entidade. O presidente 
do grupo Ibero-Americano (IBA) e vice-presidente da UIM, Rafael 
de Menezes, ocupa o cargo na instituição em nome da AMB. 
Também fizeram parte da delegação brasileira a secretária-adjunta 
de Relações Internacionais da AMB e presidente da UIJLP, Flávia 
da Costa Viana; o juiz do Trabalho Paulo Dornelles, do TRT 4; e a 
desembargadora Márcia Barone, do TJSP.
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Pesquisa “Quem somos. 
A Magistratura que queremos”
A pesquisa “Quem somos. A Magistratura que queremos” 
traça um perfil dos magistrados da Justiça estadual, fede-
ral, trabalhista, militar e de ministros de tribunais superio-
res. O estudo foi contratado pela AMB e conduzido pelos 
sociólogos Luiz Werneck Vianna, Maria Alice Rezende de 
Carvalho e Marcelo Baumann Burgos, da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio (PUC-Rio), sob a coordenação do 
ministro do STJ Luis Felipe Salomão e da vice-presidente 
Institucional da AMB, Renata Gil.

A AMB disponibiliza em seu site publicações especiais, a maioria 
produzidas a pedido da própria entidade, principalmente com foco 
em pesquisa, aprimoramento profissional e defesa dos pleitos da 
Magistratura. 

Os pareceres e análises técnicas sobre temas como a reforma da 
Previdência, a permuta e o abuso de autoridade, e trabalhos como 
a pesquisa “Quem somos. A Magistratura que queremos” são 
importantes instrumentos para o trabalho junto aos parlamentares, 
ao Poder Executivo e aos tribunais superiores, sempre baseado em 
argumentação técnica qualificada. Além disso, constituem importante 
acervo bibliográfico. 

Publicações

Direito e Literatura – 70 anos da AMB 
Fruto do Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados, realizado pela 
AMB, em parceria com a Academia Paulista de Letras (APL), nas come-
morações dos 70 anos da entidade, o livro reúne 40 obras vencedoras, 
sendo os 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria, os trabalhos de nove lau-
reados com menções honrosas e 22 indicados para publicação. Além das 
obras, a publicação traz textos sobre a interdisciplinaridade entre Direito 
e Literatura, escritos por autores convidados.

da AMB
70 anos

JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO 

Juiz substituto em 2º grau do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Jay-
me de Oliveira nasceu em Monte Aprazível 
(SP) e formou-se em Direito nas Faculda-
des Metropolitanas Unidas (FMU), em 1990. 
Ingressou na Magistratura paulista, em no-
vembro de 1991, por concurso de provas e 
títulos, e atuou nas comarcas de Campinas, 
Tietê, Rancharia, Santos e São Paulo. 

Foi membro do 1º Colégio Recursal da Ca-
pital – Turma Especial; compôs a 9ª Câmara 
de Direito Privado do TJSP; e integrou a 1º 
Turma do Colégio Recursal dos Juizados Es-
peciais da Fazenda Pública. 

Foi fundador e presidente do Instituto 
Paulista de Magistrados (Ipam) pelo critério 
eleição por quatro mandatos. Na Associação 
Paulista de Magistrados (Apamagis), tornou-
-se o primeiro juiz de primeira instância a 
assumir a presidência em 2014-2015, sendo 
reeleito para o biênio 2016-2017. Na Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros (AMB), foi 
eleito presidente para o triênio 2017-2019. 

Jayme de Oliveira é mestre em direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP) e também exerceu a docência. 

O Projeto Direito e Literatura – prêmio 
literário nacional e edição deste livro – foi 
idealizado por Jayme de Oliveira.

JOSÉ RENATO NALINI

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Pontifícia Universidade Católica  (PUC-Cam-
pinas), turma de 1970, foi promotor de Justiça 
entre 1973 e 1976. De 1976 a 2016, integrou 
a Magistratura paulista. Foi vice-presidente 
e presidente do Tribunal de Alçada Criminal, 
corregedor geral da Justiça no biênio 2012-
2013 e presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJSP) de 2014 a 2015. 
Devotou-se ao estudo e à disseminação da 
Ética na Magistratura e atuou na consolidação 
das Escolas de Juízes na República Federativa 
do Brasil, além de participar da elaboração da 
Reforma do Judiciário.

Assumiu a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo entre 2016 e 2018 e é 
o atual reitor da Universidade Corporativa 
dos Registradores Imobiliários de São Paulo 
(Uniregistral).

Docente na pós-graduação da Universidade 
Nove de Julho (Uninove), integra o Conselho 
Consultivo da Universidade de São Paulo (USP),
cujo Instituto de Estudos Avançados já com-
pôs, como representante da sociedade civil.

Preside pela terceira vez a Academia Pau-
lista de Letras (APL) e escreveu dezenas de 
livros sobre Ética, Recrutamento e Preparo 
de Magistrados, Ética Ambiental e Filosofia.

da
70 anos
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Parecer Jurídico Permuta de Magistrados 
Estaduais
O parecer, produzido pelo professor André Ramos Tavares, da Universi-
dade de São Paulo (USP), é favorável à permuta de magistrados estadu-
ais vinculados a tribunais de Justiça de diferentes estados da federação. 
A permuta é um dos principais pleitos de juízes e bandeira da AMB.

A “Nova Previdência”
A Análise Técnica da PEC nº 6/2019 foi realizada pelo escritório Calhao 
Advogados, contratado pela AMB. As conclusões mostram que a propos-
ta, pela sua abrangência e complexidade, estrutura e conteúdo, não pode 
ser acatada ou apoiada em sua totalidade. O texto aponta a necessidade 
de uma ampla discussão sobre a estrutura de financiamento de todos os 
encargos do Estado brasileiro.

Quadro Comparativo
Complementar à análise técnica anterior, trata-se de um quadro 
comparativo, ponto a ponto, da Constituição Federal com a PEC 
nº 6/2019, acompanhado de comentário técnico acerca de cada 
dispositivo, produzido pelo Calhao Advogados, a pedido da AMB. O 
trabalho é assinado por Luiz Alberto dos Santos, advogado, mestre 
em Administração e doutor em Ciências Sociais.

Inconstitucionalidades da PEC 6/2019
Também desenvolvido pelo Calhao Advogados, o documento traz as in-
constitucionalidades da PEC nº 6/2019. Escrito de forma didática, apon-
ta os artigos infringidos, sugere sua supressão e descreve de forma su-
cinta a fundamentação legal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 6/2019 

ANÁLISE TÉCNICA

A “NOVA PREVIDÊNCIA” 

2019

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS

PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO 

nº 6/2019 

ANÁLISE TÉCNICA

12019

Desconstitucionalização

Localização do vício de inconstitucionalidade: art. 40 e art. 201, constantes do art. 1º;

Solução: transportar o teor dos §§ 3º a 12 do art. 12 e dos arts. 24 a 31 para o corpo permanente da Constituição, 
sem prejuízo da discussão do seu mérito pela Comissão Especial, de forma que a disciplina dos direitos não 
fi que integralmente subordinada à regulamentação por lei complementar;

Fundamento: A supressão do corpo permanente da CF das regras relativas à aquisição de direitos 
previdenciários nos regimes próprios e no regime geral fere o princípio da vedação do retrocesso social, 
admitido pela doutrina e pela jurisprudência do STF, excluindo regras que são garantidoras de direitos e 
submetendo-as a incerteza jurídica. Assim, fi cará prejudicado o cerne e a essência desses direitos, que fi carão 
condicionados ao que dispuser lei complementar, que poderá ser alterada por maioria absoluta, ao sabor da 
conjuntura. No caso dos agentes públicos, trata-se de retrocesso de mais de 70 anos, posto que desde 1946 
tais direitos têm assento constitucional.

INCONSTITUCIONALIDADES 

DA PEC 6/2019 
A SEREM OBJETO DE EXAME PELA 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 

CIDADANIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (CCJC)

Regime de Capitalização

Localização do vício de inconstitucionalidade: § 6º do art. 40, art. 201-A, constantes do art. 1º, e art. 115 do 
ADCT, constante do art. 2º;

Solução: supressão;

Fundamento: A previsão de um regime de capitalização para substituir o regime geral de previdência social 
e os regimes próprios afasta princípios constitucionais que integram os fundamentos da República (art. 1º, 
III – dignidade da pessoa humana) e seus objetivos fundamentais (art. 3º, I – construir uma sociedade justa e 
solidária), colocando o direito à previdência social, que integra a seguridade social (art. 194 e 195), em que 
a solidariedade, equidade e coparticipação são elementos essenciais, como direito a ser alcançado em bases 
individualistas, e, sobretudo, mercantilizadas, como ativo fi nanceiro individual.

1

2
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Opinião Jurídica
De autoria de André Ramos Tavares, professor titular da Facul-
dade de Direito da USP, o parecer analisa a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) nº 6/2019, que tratou da reforma da Previ-
dência. Nele, também são elencadas as insconstitucionalidades 
do texto. 

Reforma da Previdência  
sob a visão da AMB
Em maio de 2017, quando tramitava a PEC 287/2016, para 
a reforma da Previdência e que acabou por não avançar, 
a AMB elaborou uma cartilha com todas as informações 
de interesse dos magistrados sobre o tema. O documen-
to, atualizado em 2018, foi produzido pela Comissão de 
Estudos da Reforma da Previdência Social da AMB, exceto 
os tópicos de 10 a 13, que foram extraídos da publicação 
da Conamp, que cedeu parte do material.

Projeto de Lei do Senado  
nº 280/2016  
Abuso de Autoridade
O documento Nota Técnica e Análise Jurídica do Subs-
titutivo traz o posicionamento da AMB sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 280/2016, que tratou dos crimes de 
abuso de autoridade. A Associação foi contrária à apro-
vação porque não houve debate com a sociedade e o 
texto intimida os magistrados para o exercício da ativi-
dade judicante.

  

	 1	

OPINIÃO	JURÍDICA	
SUMÁRIO: I. PRELIMINARES; II. A MERCANTILIZAÇÃO DO FUTURO; III. EMENDISMO 
EXACERBADO; III.a. As complexidades no manuseio da Constituição; III.b. As intoleráveis 
interferências em um dos Poderes; IV. A DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO É FRAUDE 
CONSTITUCIONAL; V. UMA JURISDIÇÃO MANIETADA VIOLA A SEPARAÇÃO DE PODERES E 
ATENTA CONTRA A SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO; VI. DESDÉM COM O PACTO 
FEDERATIVO: a unicidade gestora no sistema federativo. 

 

SÍNTESE GERAL:  
i) A Constituição há de ser um todo coerente e harmônico. Qualquer proposta que ignore esse 
pressuposto é uma tentativa de desestabilização do nosso regime constitucional. Uma constante e 
injustificada alteração do Texto Maior solapa as bases de seu arranjo normativo intrínseco, de sua 
austeridade normativa, de sua sustentabilidade social original, desfigurando-a. Bem por isso é vedada 
até mesmo a mera tramitação de Proposta de Emenda Constitucional tendente a abolir as chamadas 
cláusulas de eternidade, como os direitos fundamentais, a separação de Poderes e o desenho federativo. 
ii) Não quero, aqui, estabelecer uma polêmica entre ideologias diversas, mas apenas sublinhar um 
movimento que, no Brasil, para ser legítimo, demandaria uma mudança da própria Constituição, e não 
uma mera mudança na Constituição vigente. O critério desta análise, é, portanto, a Constituição. 
iii) O sistema de capitalização é o grande diferencial a ser debatido. Com ele, de um lado, promove-se 
a transferência de todo o risco social para o indivíduo isolado e, de outro, promove-se a transferência 
para o sistema financeiro de benefícios econômicos inerentes ao regime das aposentadorias e demais 
prestações pecuniárias da previdência. A mudança para o sistema de capitalização é o reforço de um 
modelo de Estado cada vez mais ausente e distante da Constituição de 1988, que não se ocupa de 
políticas econômicas relacionadas ao crescimento do mercado de trabalho e ao desenvolvimento 
nacional. Ignora-se, ainda, a estrutura que amparou as escolhas constitucionais, como se fosse possível 
realizar mudanças dessa magnitude sem atingir outros setores sensíveis da Constituição. A passagem 
para a capitalização jamais poderá ser realizada, legitimamente, sob a Constituição de 1988. 
iv) Já vivenciamos, no Brasil, um longo período de reformas na previdência social. Em nenhum 
momento, porém, a radicalidade ínsita à atual Proposta havia se manifestado. Posso afirmar que os 
magistrados foram os mais afetados até o momento, porque deixaram definitivamente no passado o 
antigo regime especial, regulado principalmente por sua Lei Orgânica, para ingressarem em um novo 
regime previdenciário. Sobre essa migração ainda pairam relevantes impasses. Isso porque a 
previdência tem importante e insuperável papel na construção da Magistratura técnica, e não pode ser 
tratada como algo menor, deslocado do todo no qual se insere inexoravelmente. 
v) A miniaturização constitucional, com a retirada de uma rubrica previdenciária da Constituição, a 
chamada “desconstitucionalização” de regras previdenciárias, é, por si só, um decréscimo de garantia 
institucional e individual, algo inaceitável em termos constitucionais (art. 60, §4o, da B); a mudança 
em dois atos, nos termos em que desenvolvo, representa uma forma de fraude à Constituição. 
vi) Se fosse permitido ao constituinte reformador (que é apenas o Legislativo ordinário em quórum 
qualificadíssimo) retirar da pauta do Poder Judiciário certos assuntos, o que o impediria de, mais 
adiante, impedir decisões que supostamente prejudiquem os políticos em exercício democrático de 
seus cargos? A aplicação dessa ideia para outros setores, portanto, pode checar rapidamente à novas 
propostas, a incorporarem nacos de impunidade. O assunto sequer merece discussão.  
vii) A busca pela unicidade da gestão previdenciária, de maneira a englobar também o regime 
previdenciário dos magistrados, é inconstitucional, vai de encontro à separação de poderes, 
comprometendo decisivamente a autonomia do Poder Judiciário, a ponto de poder impactar na 
imparcialidade que se exige do juiz, submetendo-o ao constante risco de um decréscimo legislativo de 
seus proventos de aposentadoria. 

NOTA TÉCNICA E
ANÁLISE JURÍDICA 
DO SUBSTITUTIVO

Projeto de  Lei do Senado

nº 280/2016
ABUSO DE AUTORIDADE
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Consulta sobre o decreto 
presidencial nº 8.764/2016
Elaborado por André Ramos Tavares, professor titular 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP), a análise identifica o regime jurídico-constitu-
cional dos serviços de registro de imóveis. Conforme o 
parecer, há uma violação de cláusula constitucional de 
independência entre os Poderes.

Agenda Legislativa da AMB
Reúne as principais propostas de emenda à Constituição e 
os projetos de lei em curso na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal. A iniciativa da AMB pretende qualificar o 
acompanhamento do processo legislativo e favorecer a in-
terlocução com o Congresso Nacional para a construção de 
pautas positivas.

Cartilha da Justiça
Edição especial comemorativa da Cartilha da Justiça. Com 
linguagem simples, é o principal instrumento de apoio 
ao programa “Cidadania e Justiça também se aprendem 
na escola”, desenvolvido pela AMB. Formatada em qua-
drinhos, busca conscientizar professores e estudantes, 
alcançando também pais e responsáveis.
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Profissionalização

O laboratório de inovação e inteligência da Associação, o AMB LAB, foi anunciado pelo presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, em setembro de 2019. Trata-se de um canal para produção, identificação 
e publicação das ações implementadas pelos associados em favor da sociedade. No escopo, serão 
sugeridas soluções conjuntas de melhoria da gestão pública, visando, principalmente, a prevenção da 
judicialização excessiva no País e a garantia do acesso à Justiça.

A iniciativa pioneira na Associação também irá contribuir para o fortalecimento da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU), plano de ação que indica os 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), com 169 metas correspondentes.

O AMB LAB está diretamente relacionado ao Objetivo 16: “promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à Justiça para todos e construir institui-
ções eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”.

O juiz Ângelo Bianco Vettorazzi, um dos coordenadores da ENM, foi designado para a função de di-
retor do AMB LAB. 

O foco do novo espaço é a produção de conhecimento científico voltado às carreiras e a questões 
que causam impacto na Magistratura e no Poder Judiciário. O Centro de Pesquisas Judiciais da AMB 
foi instituído pelo presidente Jayme de Oliveira, em outubro de 2019. O ministro do STJ Luis Felipe 
Salomão é o diretor. 

A implementação pretende contribuir para a qualificação de juízes, diante das transformações da so-
ciedade, como, por exemplo, no que diz respeito ao uso das novas tecnologias na atividade judicante. 
A ação soma-se ao AMB LAB e a importantes instrumentos produzidos pela Associação para mapear a 
realidade da Magistratura e do Judiciário. Entre eles, estão a pesquisa “Quem somos. A Magistratura 
que queremos” e o “Estudo da Imagem do Poder Judiciário”.

AMB LAB 

Centro de Pesquisas Judiciais
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No ano em que completou 70 anos de existência, a 
AMB recebeu, em novembro de 2019, a certificação 
ISO 9001. Foi uma conquista, sobretudo para os asso-
ciados, foco de toda a atuação desenvolvida pela en-
tidade, que concretizou sua política de qualidade. O 
anúncio sobre a obtenção da certificação foi feito em 
30 de outubro, pelo auditor Rogério Amaral, depois 
de permanecer três dias na sede da Associação, em 
Brasília (DF), auditando os setores, conforme previsto 
nas normas de concessão da ISO.

A notícia foi transmitida na reunião de encerramento 
dos trabalhos de exame dos processos internos da en-
tidade, com a participação do presidente da AMB, Jay-
me de Oliveira, da vice-presidente administrativa, Maria 
Isabel da Silva, do assessor da Presidência Levine Raja 
Gabaglia Artiaga, e dos funcionários da Associação.

A certificação foi um compromisso assumido ainda na 
campanha, no sentido de buscar a profissionalização 
da gestão da AMB, com procedimentos e padrões de 
qualidade avançados e transparentes. Foi um traba-
lho que se intensificou a cada dia. Para alcançar a cer-
tificação, buscou-se analisar os processos internos que vigoravam. Ato contínuo, as metodologias 
foram sendo aperfeiçoadas, documentadas e distribuídas aos funcionários. As equipes passaram por 
capacitação.

A AMB trabalha atualmente com procedimentos setorizados. A iniciativa é fundamental para que seja 
exitosa na missão de trabalhar em prol dos associados com eficiência e eficácia, seja de forma indivi-
dual ou coletivamente, diante dos Poderes constituídos, além de proporcionar àqueles que compõem 
a maior entidade de magistrados do mundo opções de aprimoramento profissional, lazer, cultura, 
saúde e uma série de outros serviços.

ISO 9001
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Foi adotado um software de gestão de processos internos, com o objetivo de gerir de uma ma-
neira melhor a demanda e a organização dos assuntos correlatos no âmbito da administração 
da AMB. Uma das vantagens é que todos os envolvidos nas ações realizam seus fluxos por meio 
do sistema e têm acesso à tramitação. Assim, ganha-se celeridade e o risco de erro fica bastante 
reduzido. Também está em fase de implementação um novo sistema para cadastro e controle de 
associados.

O primeiro passo para alcançar o nível ISO foi dado no começo de 2017, com a contratação de 
serviços de auditoria e de consultoria da BDO Auditores Independentes, quinta maior empresa 
do mundo no setor. Observou-se que a ausência de fluxos objetivos e de sistemas e métodos 
atualizados gerava problemas, especialmente o descontrole dos gastos ou, até mesmo, o des-
perdício de recursos. Feito o diagnóstico, tiveram início ações para profissionalizar a Associa-
ção. A BDO segue realizando as auditorias trimestralmente.

Gerenciamento de processos internos

BDO

Outra inovação foi a implementação de uma política de viagem e de um sistema de gestão e 
de soluções que possibilita a redução de custos. O sistema informatizado gerencia a compra 
de passagens, busca melhores alternativas de tarifas e de horários, além de monitorar as re-
marcações. A metodologia permite que se tenha um mapa das viagens e os objetivos de cada 
uma, viabilizando análises da relação custo benefício.

Passagens
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A implementação de um sistema contábil e fi-
nanceiro informatizado foi um dos principais 
avanços. Os modelos de demonstração contábil 
foram reestruturados, assim como foram con-
tratados novos softwares de gestão integrada.  
O próprio sistema faz o gerenciamento e a or-
ganização de pagamentos e de recebimentos.  
A implementação contribui para que não haja atra-
sos e nenhum compromisso seja assumido sem o 
devido planejamento e previsão orçamentária.  
Antes, tudo era feito por planilhas e o controle, 
portanto, era manual com maior risco de erros. 

Contabilidade

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL - 30 DE NOVEMBRO DE 2019
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Para garantir a segurança das informações 
que circulam pelos sistemas da AMB, foi 
contratada uma empresa especializada.  
A medida visou especialmente a preser-
vação da confidencialidade dos dados dos 
associados. A empresa é responsável por 
serviços como proteção da rede, suas infor-
mações e acesso à internet; monitoramento 
para identificação de incidentes, erros e pro-
blemas antes de acontecerem; segurança de 
e-mails e nuvem; respostas a incidentes; e 
treinamento periódico a equipe de funcio-
nários, para que tomem as precauções ne-
cessárias ao lidar com os sistemas, no senti-
do de evitar vazamentos e invasões.

A infraestrutura tecnológica, o 
armazenamento e a segurança 
de dados, o bom funcionamen-
to de todos os softwares e sis-
temas, que são essenciais para 
as atividades da Associação, 
demandam custos, conheci-
mento e gestão. Para aumentar 
a produtividade, foi terceirizada 
a área de tecnologia da infor-
mação. Atualmente, trabalha-se 
com prazos e resultados.

Segurança da informação

Tecnologia da informação

Na área de gestão de pessoas, foi celebrado o primeiro Acordo Coletivo entre a AMB, os funcionários 
e o seu respectivo sindicato. Válido para o triênio 2017-2019, o compromisso possibilitou a negocia-
ção efetiva entre as partes envolvidas e a deliberação de regras que, anteriormente, eram somente 
impostas pela legislação, o que dificultava o diálogo.

Posteriormente, a AMB passou a contar com um setor de Recursos Humanos, elo fundamental entre 
a diretoria e os funcionários. As ações atinentes a esta área eram realizadas de maneira primária, sem 
a preocupação com todos os aspectos que envolvem a atuação da AMB em prol dos associados. O RH 
atua no recrutamento, estruturação, treinamento, instrução e qualificação dos funcionários.

A AMB tem 36 funcionários, três estagiários e um jovem aprendiz. Há, ainda, os prestadores de ser-
viço terceirizados nas áreas de informática, assessorias parlamentar e jurídica.

Recursos Humanos
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A situação mais precária era a do imóvel pertencente à Associação localizado no Complexo Brasil 
21, na área central de Brasília (DF), uma das mais valorizadas da capital federal. O espaço, com 157 
m², avaliado atualmente em R$ 1,3 milhão, estava fechado. Com a remodelação, em 2017, passa-
ram a funcionar no local as assessorias Jurídica e Legislativa da AMB. Há, ainda, sala para reuniões 
e outra reservada à presidência. O investimento foi de R$ 268 mil. 

A atual gestão entrega as dependências da AMB revitalizadas, um quadro bem dife-
rente do encontrado em janeiro de 2017. Por decisão do presidente da AMB, Jayme de 
Oliveira, as instalações foram remodeladas para recepcionar melhor os associados que 
buscam a entidade presencialmente. Agora, a diretoria e os funcionários contam com 
ambientes mais confortáveis para o desempenho de suas atividades. A responsável 
pelo projeto, bem como pelo acompanhamento e as negociações com os fornecedores, 
foi a vice-presidente administrativa, Maria Isabel da Silva.

Patrimônio

Brasil 21 

ANTES DEPOIS
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As dependências da sede da AMB, no Centro Empresarial Liberty Mall, também um dos pontos mais bem cotados 
de Brasília, passaram pela remodelação por etapas, entre os anos de 2018 e 2019. Avaliado em R$ 4,5 milhões, o 
imóvel necessitou do investimento total de R$ 1,3 milhão. Há anos o local não contava com benfeitorias. O mo-
biliário não estava apropriado às necessidades atuais para o desempenho de tarefas com o uso de novas tecno-
logias. No local, funcionam a Presidência, a ENM, a Secretaria Geral, e os setores de Recursos Humanos, Eventos, 
Tecnologia da Informação, Assessoria de Comunicação, Administrativo e Financeiro. As instalações contemplam 
um pequeno auditório e sala para recepção dos magistrados.

A AMB possui outros três apartamentos, para uso da diretoria da AMB, o que gera economia com hotéis. Localiza-
dos na área central de Brasília, estão avaliados no valor de R$ 1,44 milhão. Outro investimento feito foi na compra 
de dois automóveis em substituição a veículos antigos: um Ford Fusion e um Corolla, nos valores de R$ 116,9 mil e 
de R$ 90 mil, respectivamente. Além disso, foram adquiridos novos computadores no valor de R$ 34,7 mil.

ANTES DEPOIS

Liberty Mall 
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INVESTIMENTOS

ENM

ANTES DEPOIS
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Desde 2004, o Estatuto da AMB não havia sido atualizado. Para adequar o texto à nova realidade, 
a atual gestão criou, em setembro de 2018, a Comissão de Estudos da Reforma Estatutária da 
AMB. No mesmo mês, os associados puderam encaminhar suas sugestões ao grupo, por e-mail. 
Como resultado do trabalho, a minuta com as propostas foi apresentada, acolhida pelo Conselho 
Executivo e aprovada durante o II Encontro Nacional de Presidentes de Associações Filiadas à 
AMB, realizado no dia 3 de agosto de 2019, em Campos do Jordão (SP).

Por ocasião do fechamento deste relatório, a Assembleia Geral extraordinária destinada à 
votação estava marcada para 11 de dezembro de 2019.

Estatuto

Principais alterações propostas
Redução do quórum para convocação de assembleia para reformas futuras dos estatutos, 
tendo em vista que os 10% exigidos pela regra atual são muito difíceis de ser alcançados;

Previsão para votação eletrônica nas Assembleias Gerais, bem como para deliberação a 
respeito de ajuizamento de ações coletivas;

Criação da vice-presidência de Aposentados, a ser ocupada, obrigatoriamente, por um(a) 
magistrado(a) aposentado(a);

Criação do Centro de Pesquisas Judiciais, destinado a manter um espaço permanente de 
elaboração de pesquisas de interesse do Judiciário e da Magistratura;

Criação do Laboratório de Inovação e Inteligência da AMB (AMB-LAB);

Composição do Conselho Fiscal com cinco membros, em substituição à atual redação que 
prevê apenas três membros;

Exigência de um ano de filiação para elegibilidade aos cargos diretivos da AMB;

Definição do último dia útil do mês do ano eleitoral para fixar a condição de associado-eleitor 
a participar do processo eleitoral;

Previsão de obrigação de manter auditoria permanente, externa, para análise das contas da 
Associação e subsidiar a análise do Conselho Fiscal;

Criação de um “Fundo de Reserva” permanente, correspondente a, no mínimo, uma 
arrecadação mensal, além do aporte necessário para a satisfação das obrigações financeiras 
assumidas durante o mandato, de maneira que, ao final de cada gestão, o comando da AMB 
seja transferido com recursos suficientes.
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COMISSÃO:

Compõem a comissão os vice-presidentes Maria Isabel da Silva (administrativa) e 
Nelson Missias (Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos); Roberto 
Felinto (Subcoordenadoria Regional de Aposentados); os coordenadores Frederico 
Mendes Júnior (Justiça Estadual), Alemer Moulin (Aposentados), Diego Petacci (Justiça 
Trabalhista), Paulo Adib Casseb (Justiça Militar) e Renata Lotufo (Justiça Federal); os 
presidentes das associações filiadas Geraldo Dutra de Andrade Neto (secretário de 
Relações Internacionais da AMB e presidente da Amapar), Antônio César Coelho 
(Amatra XIV), Cássio André Borges (ex-presidente da Amazon), Emanuel Bonfim 
(Amepe), Fernando Bartoletti (Apamagis) e Wilton Salomão (Asmego). 





www.amb.com.br           
www.flickr.com/magistradosbrasileiros
www.twitter.com/Magistrados
www.youtube.com/AMBMagistrados
@magistradosbrasileiros 
www.facebook.com/magistradosbrasileiros
Aplicativo: AMB Magistrados 


