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Magistrados sob tensão
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Os dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) servem de alerta: atualmente, pelo menos 202 magistrados estão sob proteção ou ameaça no país. Um dos
episódios mais recentes, que ganhou destaque nacional, é o de Buriti (MA). Em janeiro deste ano, o fórum
da cidade foi invadido, incendiado (foto), e o juiz Jorge
Leite teve de sacar a arma para tentar se proteger. A situação não é isolada. Outros juízes passaram por situações semelhantes, o que consiste em um verdadeiro
atentado à democracia.
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Por dois anos, de 2004 a 2006, a juíza Sandra Silvestre,
que atua em Rondônia, trabalhou no Timor-Leste. Selecionada pela Organização das Nações Unidas (ONU),
foi a única brasileira de um grupo de quatro magistrados de língua portuguesa a participar da
reconstrução do Judiciário do país asiático. Ela resume a sua experiência: “Viver e trabalhar no Timor me transformou profundamente como juíza, mas
principalmente como ser humano”.
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Prevenção no trabalho
O Brasil tem 700 mil casos de acidentes de trabalho
por ano, ou 2 mil a cada dia. Os dados são estarrecedores e, para ajudar a reduzi-los, o TST desenvolve uma campanha intitulada Trabalho Seguro. A
AMB apoia a iniciativa e prepara ações para ampliar
a prevenção.
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Innovare 2014 premia juíza do Rio de Janeiro e juiz do
Rio Grande do Sul. Eles desenvolvem, respectivamente,
projetos que garantem proteção a mulheres vítimas de
violência doméstica e ampliam o acesso à Justiça.
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Pela democracia e
por mais segurança

I

Trazemos ainda nesta edição uma entrevista com a juíza
niciamos o segundo ano de nossa gestão com grandes
de Rondônia Sandra Silvestre. Ela conta como atuou na redesafios. No Congresso Nacional, os parlamentares deconstrução do Poder Judiciário no Timor-Leste, como juíza
senterraram a PEC 457/2005, ou a chamada “PEC da
internacional da ONU. Durante dois anos, entre outras ações,
Bengala”, que amplia o limite de aposentadoria compulSandra contribuiu para a formação de juízes, promotores e
sória para os servidores públicos. A medida afeta a oxigedefensores no país asiático, destacando os princípios demonação do Judiciário e prioriza interesses particulares, cacráticos e de direitos humanos.
suísticos. Apesar de todos os esforços
As boas práticas de nossos juízes
e mobilização da Magistratura, a pro“Não nos damos por
continuam em evidência no nosso inforposta passou em primeiro turno na
vencidos e continuaremos
a luta incansável em favor
mativo. Um exemplo é o Projeto Violeta,
Câmara dos Deputados. Mas não nos
da
aprovação
de
propostas
desenvolvido por uma colega do Rio de
damos por vencidos e continuaremos
que realmente melhorem a
Janeiro, vencedor do Prêmio Innovare de
a luta incansável em favor da aprovaprestação
jurisdicional”
2014, na Categoria Juiz. O trabalho asseção de propostas que realmente megura atendimento mais célere às mulhelhorem a prestação jurisdicional.
res vítimas da violência doméstica. No Rio Grande do Sul,
A “PEC da Bengala” é um dos assuntos tratados nesta
o trabalho da Justiça Itinerante desenvolvido por um outro
edição do AMB Informa. O outro tema que mereceu espamagistrado venceu a Categoria Tribunal.
ço de destaque no jornal é a segurança dos magistrados.
Por fim, gostaria de destacar que nas próximas págiNo começo do ano, um colega do Maranhão sofreu um
nas nossos leitores poderão conferir a participação ativa
ataque dentro do fórum onde trabalha, em Buriti. Não é
da AMB em assuntos de extremo interesse da sociedade,
um caso isolado. No Brasil, pelo menos 200 magistrados
como a Reforma Política e o Projeto Trabalho Seguro do
estão sob ameaça ou proteção. Uma situação que expõe
TST, que prevê a redução dos alarmantes dados referentes
a falta de investimentos e a fragilidade do sistema de seaos acidentes de trabalho no país.
gurança. Os relatos impressionantes dos colegas revelam a
Boa leitura!
tentativa de intimidação ao nosso trabalho. Uma verdadeiJoão Ricardo Costa
ra afronta ao Judiciário e à democracia.
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SEGURANÇA

Juízes em

De acordo com o CNJ,
202 magistrados estão
sob ameaça. Um dos casos
mais recentes ocorreu no
Maranhão, quando grupo
atacou o fórum de Buriti

Rastro de destruição no Fórum de Buriti: documentos, processos, móveis e urnas eletrônicas foram queimados por invasores
Márcia Delgado

ique esperta, você
está na minha mira!”.
De um lado, a voz ameaçadora de um homem, do
outro lado da linha telefônica, estava a juíza Maria
do Rosário Calixto, que
atua na Bahia. Ela se recorda do dia exato da primeira ameaça: 29 de agosto de
2011. E o terror prosseguiu
durante o ano de 2012. Foi
preciso pedir proteção.
Durante dois anos, a magistrada e a filha andaram
sob escolta policial. Uma
situação dramática vivida
por pelo menos 202 magistrados brasileiros, de
acordo com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
O juiz Jorge Antônio
Sales Leite, 45 anos, que
atua na comarca de Buriti
(MA), é uma das vítimas
mais recentes de criminosos que tentam, a todo
custo, calar a voz e a atuação dos magistrados. Em
12 de janeiro deste ano, o
fórum onde ele trabalha
foi invadido por pelo me-

nos 12 pessoas. A princípio, ele achou se tratar de
um assalto, mas depois viu
que a ação orquestrada tinha como alvo o magistrado que, pouco antes, havia
decidido sobre dois processos eleitorais envolvendo o
atual prefeito do município
de 28 mil habitantes.
O juiz viveu momentos
de terror. Com clara motivação política, o grupo
entrou no fórum que funcionava de forma improvi-

sada numa casa sem saída.
Logo espalharam gasolina
e fogo nas dependências.
Um dos homens começou a dar machadadas na
porta da sala do juiz. Foi
aí que Jorge Leite pegou
a arma e tentou negociar
a sua saída. Após a chegada do reforço policial,
conseguiu escapar ileso,
por sorte. “O momento
de maior terror para mim
foi quando arrombaram a
porta. Foram instantes de

“Esse ato é
absurdo, covarde
e um verdadeiro
desacato ao
Judiciário”
Jorge Leite,
juiz de Direito

Visite o site: www.amb.com.br

Fotos: Arquivo pessoal

“F

muita angústia e desamparo”, relata o magistrado,
que ingressou na carreira
há cinco anos e meio.
Cinco pessoas foram
presas e uma está foragida. O grupo criminoso,
que, segundo indícios, foi
orquestrado por políticos
locais, deixou um rastro de
destruição e prejuízo para
a comunidade. Nove urnas
eletrônicas e 80 processos
foram destruídos. A Polícia
Federal investiga o ataque.
O fórum de Buriti terá de
ser reformado e, enquanto
isso, Jorge Leite despacha
numa comarca na cidade
ao lado. O magistrado
está sob proteção policial.
O juiz diz esperar que o
Estado reaja e prenda os
mentores da barbárie, reprovada pela comunidade
local. “Esse ato é absurdo,
covarde e um verdadeiro desacato ao Judiciário.
A gente se sente inseguro, mas a magistratura é
aguerrida e não pode se
intimidar”, acrescenta.
Informa
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Cresce

Número de juízes
ameaçados
aumentou de
150 para 202 em
dois anos. Rio de
Janeiro e Minas
Gerais encabeçam o
ranking de casos

pedido de proteção

Márcia Delgado
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Fotos: Arquivo pessoal

A

cada ano, cresce
o número de juízes ameaçados. De
acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o total passou de 150 para 202
entre 2011 e 2013. O Rio de
Janeiro encabeça o ranking,
com 29 casos, seguido de
Minas Gerais, com 27. Alguns deles ficam anos sob
escolta e convivendo com a
incerteza e o medo.
Foi o que aconteceu com
a juíza Maria do Rosário
Calixto, da 1ª Vara Cível de
Lauro de Freitas, na Bahia.
Ela começou a ser ameaçada em agosto de 2011, após
análise de um processo relacionado à disputa de um
terreno, que envolvia mais
de 50 pessoas. Ficou sob escolta em 2012 e 2013, mas
a proteção foi retirada sem
qualquer aviso prévio.
“Retiraram a escolta de
uma hora para outra. Então
pensei: ‘Agora estou entregue nas mãos de Deus’”, diz.
As constantes ameaças, por
sorte, cessaram. Mas deixaram marcas psicológicas
profundas. “Foi uma situação que me deixou muito
abalada. Amo ser juíza, mas
essa foi uma experiência
muito traumática”, assegura. Maria do Rosário acrescenta que, apesar de todas

Leonardo Bechara e Maria do Rosário: tentativa de intimidação

as ameaças que sofreu, a
unidade onde trabalha não
tem um policial e nem sequer um vigia armado.

Em 2010, o juiz Leonardo Bechara, que atuava na
comarca de Matinhos, no
litoral do Paraná, começou a

Mortos pela covardia
1999 – O juiz Leopoldino do Amaral, 45 anos, foi
morto no Paraguai após denunciar suposto esquema de venda de sentenças em Mato Grosso.
Acusado de ser o mandante do crime, o empresário
Josino Guimarães foi absolvido em 2011.
2003 – O juiz Alexandre Martins de Castro Filho,
32 anos, foi assassinado com três tiros no Espírito Santo. O crime é resultado da participação de
Alexandre na investigação de ações do crime organizado.
2003 – O juiz Antônio José Machado Dias ,47 anos,
foi brutalmente executado em Presidente Prudente (SP), quando saía do fórum. Entre os acusados,
integrantes de uma facção criminosa paulista. Todos já foram condenados.
2011 – A juíza Patrícia Acioli, 47 anos, foi morta na
porta de casa com 21 tiros no Rio de Janeiro. Ela
atuava em diversos processos em que os réus eram
PMs do município. Todos os 11 acusados foram
condenados.

Visite o site: www.amb.com.br

receber ameaças após se juntar ao grupo de combate ao
tráfico de drogas na região.
Uma testemunha interceptada por ligações telefônicas
chegou a dizer que havia um
plano do crime organizado
para matar o magistrado e
parentes próximos.
Por meses, ele andou de
carro blindado, escolta, bem
como sua família. Até ser
transferido para outra comarca. Hoje, o magistrado
atua no Tribunal do Júri do
Paraná e continua lidando
com processos relacionados
a crimes pesados, que envolvem gente perigosa.
Por isso, sempre que
analisa um caso mais complicado pede proteção policial, coloca seu colete à
prova de balas e costuma
ainda mudar a sua rota para
casa. Bechara faz parte da
comissão de segurança da
Associação de Magistrados
do Paraná e do Tribunal de
Justiça do Estado.
“A preocupação existe. Nenhum juiz se sente
100% seguro, mas aqui no
Paraná estamos recebendo
o apoio do tribunal para
que possamos trabalhar.
Um juiz com medo perde a imparcialidade e não
tem segurança para julgar”, ressalta Bechara.

SEGURANÇA

Situação é pior

no interior

Apesar de haver uma resolução específica do CNJ
para tratar do assunto, investimento por parte
dos tribunais ainda deixa a desejar

Márcia Delgado

tativa de intimidação.
A comarca onde trabalhava foi atacada numa madrugada véspera do Dia das
Mães. Os bandidos quebraram os móveis e destruíram
pelo menos 100 processos.
A maioria foi lançada no rio
que passa próximo da unidade judicial. Em uma clara
afronta ao Poder Judiciário,
os criminosos picharam a
comarca e jogaram a toga

Em Rosário (MA), além
de destruir documentos,
bandidos jogaram a toga
de juíza fora

da magistrada fora.
A polícia nunca chegou
à conclusão do inquérito
Fotos: Arquivo pessoal

E

m 2013, o CNJ criou o
Sistema Nacional de
Segurança do Poder
Judiciário por meio da Resolução nº 176. Tal norma
determina que o SINASPJ
contenha diretrizes, medidas, protocolos e rotinas
de segurança orgânica, institucional e de informação,
assim como de segurança
pessoal de magistrados e
familiares em situação de
risco. A norma, porém, não
é cumprida à risca.
“Embora tenha avançado
bastante com a criação de
comissões, dados concretos,
a segurança ainda não é uma
prioridade dos tribunais desse país, tanto é que não existe um fundo para o investimento de recursos na área.
Os acessos sem controle
aos tribunais, unidades sem
catracas eletrônicas e dispositivos como botão de pânico expõem os magistrados e
servidores”, ressalta Gervásio
Santos, coordenador da Justiça Estadual da AMB.
Nas comarcas pequenas,
a situação é ainda mais preocupante. É o que mostra
a juíza Rosângela Santos
Prazeres Macieira. Em 2013,
quando ela trabalhava em
Rosário, uma pequena cidade a 70Km da capital maranhense, foi alvo de uma ten-

Rosângela Prazeres: “A gente conta com a sorte e proteção de Deus”

que investiga o atentado.
Por dois anos, a magistrada
ficou sob escolta no trajeto
entre São Luís, onde mora,
e Rosário. A retaliação do
grupo criminoso veio após
a juíza se engajar nas ações
de combate ao tráfico de
drogas da região.
“A gente conta com a
sorte e a proteção de Deus,
pois lidamos com interesses de A, B e C. O que falta
é iniciativa mais concreta
para que todos os magistrados tenham segurança,
além das condições dignas
de trabalho, sem se preocupar com represálias. A gente
não pode se deixar abater
por conta disso”, ressalta a
juíza, que hoje trabalha na
10ª Vara Cível de São Luís.

O que diz o CNJ
Confira alguns pontos da Resolução nº 176
Processos em que figurem como réus suspeitos de atos de violência ou ameaça contra autoridades serão
instruídos e julgados com prioridade em todos os Tribunais e órgãos de primeiro grau, ressalvados os critérios
de precedência previstos na Constituição Federal e legislação ordinária.
Recomenda-se que os tribunais adotem, no âmbito de suas competências, assim que possível, as seguintes
medidas mínimas para a segurança e magistrados:
I – controle do fluxo de pessoas em suas instalações;
II – obrigatoriedade quanto ao uso de crachás;
III – instalação do sistema de segurança eletrônico, incluindo as áreas adjacentes;
IV – instalação de aparelho detector de metais;
V – policiamento ostensivo;
VI – disponibilizar coletes balísticos aos juízes em situação de risco.
Visite o site: www.amb.com.br

Informa
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ASCOM / ASMEGO

A AMB E A SEGURANÇA
DOS MAGISTRADOS
Átila Naves*

C

om intuito de garantir
a segurança de magistrados brasileiros,
a AMB criou e integrou na
sua estrutura administrativa
a Secretaria de Segurança.
Trata-se de uma unidade que
busca o aprimoramento das
condições de trabalho sob o
prisma da garantia da integridade física e psicológica
de juízes, desembargadores
e ministros. A secretaria realiza plano estratégico de
atuação institucional junto
aos tribunais. Tal medida se
impôs frente às estatísticas
alarmantes de juízes que sofrem constantes ameaças em
detrimento de seu cargo.
Segundo o CNJ, o número de juízes ameaçados no
país cresceu de 150 para
202 entre 2011 e 2013. E
infelizmente, em alguns
casos, as ameaças se consolidaram. Diante de tal
situação, é que se afigura
necessário o estabelecimento de ações práticas da
AMB, sendo a criação da
Secretaria de Segurança de
Magistrados uma de suas
providências mais efetivas.
É fundamental o aprimoramento de um sistema de
proteção às testemunhas e
vítimas. Fundamental, ainda, preservar aqueles que
atuam na “linha de frente”
do combate à criminalidade,
tais como, juízes, promotores
e delegados.

6
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Sabe-se que o uso de escoltas não atinge a totalidade dos magistrados e agentes envolvidos em atividades
de risco e que a permissão
legal para o porte de arma
não é suficiente para garantir a segurança pessoal
do magistrado.
A solução, ao ver da AMB,
consiste no aprimoramento
de mecanismos de prevenção e inteligência, buscando
identificar situações de risco
antes que elas ocorram. Sabe-se que é inquestionável o
notório conhecimento jurídico dos magistrados. Todavia,
para que possam aplicar a lei
de acordo com a realidade
vigente, trabalhar com independência e garantir a efetividade de suas decisões, os
juízes precisam estar seguros
de que suas condições de
vida e de trabalho são valorizadas e, sobretudo, que sua
incolumidade e de sua famí-

lia não estão em risco.
Como medidas efetivas,
em 2013, foi instituído um
Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário (SINASPJ). Tal sistema deve ser
obedecido por todos os tribunais. No âmbito da AMB,
no triênio 2014-2016, foi instituído um comitê de emergência nos casos de grande
repercussão e momentos
de crise para auxiliar a presidência; elaborou-se, por
conseguinte, a atualização
do manual básico de segurança para o juiz; dissemina-se, por iniciativa da Associação, o fomento de políticas
de infraestrutura física nos
gabinetes dos tribunais com
dispositivos de segurança,
como detectores de metais e
monitoramento por câmeras;
são promovidos, ainda, cursos de segurança e proteção
pessoal para magistrados,
como, por exemplo, cursos

Visite o site: www.amb.com.br

de tiro, para o aprendizado de
técnicas não apenas de manuseio das armas que podem
portar, mas também táticas
de identificação de ameaças,
tanto no exercício da profissão quanto fora dela, direção
defensiva e cursos para conhecimentos teóricos e práticos necessários à própria
segurança e enfrentamento
de situações de risco.
Desde que a representação do juiz migrou de um
indivíduo enclausurado num
gabinete julgando processos,
quase intocável, para um cidadão integrado à sociedade
que o cargo de magistrado
passou a enfrentar situações de risco e vulnerabilidade. Juízes são ameaçados
e assassinados, fóruns são
invadidos, drogas e objetos
de crimes apreendidos são
roubados e processos destruídos. A ação dos bandidos
é facilitada pela completa
insegurança dos prédios,
expondo a risco a vida não
apenas de juízes, mas de todos os outros presentes naquele local. Incumbe a AMB
e ao Poder Judiciário o encontro de soluções para tais
distorções, já que o papel da
magistratura brasileira não
se apequenará diante de riscos e desafios.
* Átila Naves é diretor
da Secretaria de
Segurança da AMB

OPINIÃO

ASCOM / AMB

NÃO À PRIVATIZAÇÃO
DO CONGRESSO
João Ricardo Costa*

A

s últimas eleições confirmam uma coisa que
todo mundo já sabia:
as campanhas eleitorais são
cada vez mais caras e somente consegue se
eleger quem arrecadou muito dinheiro. Há 12 anos, em
valores atualizados,
as campanhas de todos
os candidatos do país somaram R$ 792 milhões. Três
eleições depois, em 2014, o
custo foi de 5,1 bilhões, um
aumento de 544%.
Sabe o leitor de onde
vem esse dinheiro? De
longe, a maior fonte de
arrecadação são doações
de empresas privadas, a
começar pelas grandes
empreiteiras; em segundo
lugar, vêm os bancos.
E ninguém se iluda: essas empresas não fazem filantropia. São corporações
interessadas em influir nos
rumos da economia, em ter
regras que lhes sejam favoráveis. Muitos dos maiores
doadores de campanha são
investigados em casos de
corrupção, como vemos agora na Operação Lava Jato.
São essas grandes empresas
que definem quem se elege
ou não.
O custo médio da campanha dos deputados federais
que agora tomaram posse
foi de R$ 1,6 milhão, valor
muito maior do que o total

dos subsídios que
receberão em quatro anos. Evidentemente, isso tem um
preço. Acontece que a
democracia não foi inventada para que nossos representantes sejam os que
conseguem arrecadar
mais dinheiro; a democracia, como existe no
mundo, funciona com base
no critério “uma pessoa, um
voto”, e todos os votos têm
– ou deveriam ter – o mesmo valor. As contribuições
de campanha subvertem o
sistema democrático e decidem quem nos representará
no Congresso Nacional.
Por isso, liderada pelo
Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE)
e com o apoio da AMB, está
em andamento uma campanha nacional para a apresentação de um projeto de lei de
iniciativa popular, que tem
entre seus objetivos acabar

com as doações
de campanha por
pessoas jurídicas
como forma de combater a corrupção.
Paralelamente a isso, tramita no STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
com o objetivo de proibir essas doações; e que já conta
com o voto favorável de seis
ministros, ou seja, da maioria
do Supremo. O julgamento
não foi concluído, ainda, porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo,
há 10 meses.
Agora, na contramão
desse anseio nacional pelo
fim do financiamento de

Visite o site: www.amb.com.br

campanha, o primeiro ato
da Câmara dos Deputados
recentemente eleita foi dar
andamento à PEC nº 352,
que objetiva, entre
outras coisas, não
apenas permitir,
mas constitucionalizar essas
doações.
Quando se
fala em Reforma Política – e é fundamental
que haja uma reforma no
sistema eleitoral brasileiro –, se fala em fortalecer
a cidadania. E não há outro
caminho para esse fortalecimento senão o de lutar com
todas as forças para evitar
que seja consumada essa
tentativa de tornar constitucional o controle cada
vez maior que as grandes
corporações exercem em
nossa política.
O Judiciário e a sociedade
anseiam por medidas mais
eficazes para fortalecer o
combate à corrupção e à impunidade e não mais alimentar esse esquema que favorece os setores estratégicos
dos negócios. O Congresso
Nacional deve expressar e
representar essa vontade.
Pela democracia brasileira, temos o dever de dizer:
não à PEC da Privatização
do Congresso!
*João Ricardo Costa é
presidente da AMB
Informa
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REFORMA POLÍTICA

Em favor da
democracia

AMB participa de movimento
em Brasília que defende,
entre outras mudanças na lei
eleitoral, o fim do financiamento
empresarial de campanha

Márcia Delgado

ASCOM / AMB

O

movimento
de
Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas – do qual fazem parte
103 entidades, entre elas, a
AMB, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) –,
promoveu um manifesto
no último dia 24 e se reuniu também na Câmara
dos Deputados em favor
de mudanças na legislação
eleitoral. Eles defendem
basicamente três alterações: fim do financiamento empresarial, eleições
proporcionais em dois turnos e igualdade de gênero.

Encontro na Câmara para debater Reforma Política

Levantamento da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) mostra
que os gastos das campanhas eleitorais saltaram de
R$ 827 milhões, em 2002,
para R$ 4,9 bilhões em
2010. As empresas bancam 95% dos custos das

campanhas dos candidatos. Os dados preocupam
o movimento de Coalizão,
que defende uma proposta de iniciativa popular
para fazer as intervenções
necessárias na legislação.
O presidente da AMB,
João Ricardo, destacou,

durante sua participação
no encontro na Câmara
dos Deputados, promovido pela CNBB e OAB, que
o financiamento de campanha precisa ser revisto.
“Entendemos que há necessidade de se romper
com essa estrutura que
favorece a corrupção
no país. Temos que dar
o mesmo valor do voto
para cada cidadão brasileiro. Isso não acontece
hoje por conta da forma
de financiamentos eleitorais”. A AMB defende
o projeto de iniciativa
popular que prevê um
processo eleitoral mais
democrático.

A AMB quer ouvir você
A AMB vai encaminhar um questionário para ser respondido
pelos associados. A medida faz parte de uma pesquisa que vai
mostrar o perfil dos magistrados filiados à associação e identificar
o que eles pensam a respeito de diversos temas considerados relevantes para o Judiciário e a sociedade.
Entre os pontos que constarão no questionário estão Reforma
Política, descriminalização do uso de drogas, maioridade penal,
cotas nas universidades e avaliação do CNJ e da composição de
tribunais superiores. A pesquisa será coordenada pelo vice-presidente Institucional da AMB, Sérgio Junkes, e analisada pela professora Maria Tereza Sadek, da Universidade de São Paulo (USP).
De acordo com Junkes, desde 2006 não era feita uma pesquisa desta natureza. “Essa é mais abrangente e visa, entre outros
objetivos, saber quais as demandas dos associados. A pesquisa vai
ajudar a nortear as ações da AMB em consonância com essas demandas”, destacou.
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A AMB se prepara para realizar o X Congresso Nacional de Pensionistas da Magistratura. O
encontro está marcado para ocorrer entre os
dias 19 e 24 de maio, em Belo Horizonte (MG).
A AMB tem um Departamento de Pensionistas,
comandado por Eneida Terezinha Barbosa, e promove anualmente o Congresso de Pensionistas.
Durante o evento, os pensionistas terão a
oportunidade de discutir seus direitos e expor
suas reivindicações diante dos participantes, entres eles, presidentes das associações estaduais
de magistrados. O Departamento de Pensionistas da AMB foi criado no ano de 2002.

MOROSIDADE

Solução para

ações repetitivas
Comissão do STJ, coordenada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
analisa demandas de massa com o objetivo de dar celeridade a esse tipo de ação
Tatiana Damasceno
ASCOM / STJ

P

ara as vítimas dos
acidentes de trânsito, desde a edição da Medida Provisória
nº340/2006, convertida na
Lei nº11.482/07, as indenizações do seguro obrigatório (DPVAT) passaram a
ser fixas. Os valores vão de
R$ 2,7 mil (cobertura de
despesa médica) a R$ 13,5
mil (em caso de morte).
Desde então, milhares de
casos tramitam nos tribunais brasileiros pedindo a
correção dos valores. Para
esta situação, as cortes estaduais têm divergido na
interpretação. Incide correção monetária? Se sim,
qual índice? Ela vale desde
a edição da MP ou apenas
desde o sinistro?
A situação descrita acima é, neste momento, objeto da atuação do Núcleo
de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos (Nurer)
do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). O núcleo foi
criado para análise de demandas repetitivas e para
triagem de processos cujas
teses já foram pacificadas
pelo tribunal. A ideia é fazer um trabalho de inteligência processual. Para isso,
o presidente do tribunal,
ministro Francisco Falcão,

“Quando as demandas são semelhantes
e as soluções acabam sendo diferentes
para duas pessoas, é injusto”
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
criou uma comissão de ministros que estuda soluções
para estes tipos de causas.
Ela é formada pela ministra
Assusete Magalhães e pelos
ministros Rogério Schietti e
Paulo de Tarso Sanseverino.
“Nós procuramos ampliar a atuação no Nurer,
identificando a existência
de demandas repetitivas
não apenas no STJ mas,
também, nos tribunais.

No momento em que as
cortes identificam uma
nova demanda de massa,
elas entram em contato
conosco para que tenhamos uma solução mais
rápida para aquele processo”, explica Sanseverino,
coordenador da comissão.
Um exemplo disso foi o
julgamento, a pedido do
tribunal do Rio Grande
do Sul, do chamado sco-
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re de crédito - sistema de
pontuação usado por empresas sobre o perfil dos
consumidores. Somente
naquele estado havia 80
mil processos sobre o assunto, agora resolvidos
com a decisão do STJ.
A 2ª Seção, que trata
apenas de matérias de direito privado, já conta com
um núcleo específico para
verificar recursos repetitivos. Os resultados até
agora foram promissores.
“Nós estimamos que a redução na distribuição para
as turmas de direito privado em função dessa atuação foi de 30%, aproximadamente. Agora, estamos
procurando implementar
a mesma ideia no direito
público e no direito penal”,
diz o ministro.
A preocupação é com
o aumento constante do
número de processos em
tramitação no país. “Um
dos problemas que nós
temos é a proliferação
de demandas repetitivas,
tanto no setor público
como no setor privado.
Quando as demandas são
semelhantes e as soluções
acabam sendo diferentes
para duas pessoas, é injusto”, afirma Sanseverino.
Informa
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ACIDENTES DE TRABALHO

Prevenção

é o melhor caminho
AMB adere ao Programa Trabalho Seguro, do TST, e discute ações
que possam ajudar a salvar vidas em todo o país
Tatiana Damasceno
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a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
firmou um termo de cooperação com o TST para
atuação conjunta no âmbito do programa, que visa
à formulação e execução
de projetos e ações nacionais voltadas à prevenção
de acidentes de trabalho.
“A situação do acidente
de trabalho no Brasil hoje
pode ser resumida numa

frase: não está bom, já foi
pior, mas precisa melhorar
muito. Pelos dados oficiais
ocorrem mais de 2 mil acidentes por dia, em média.
Diariamente, também de
acordo com os dados oficiais, 54 pessoas dão adeus
definitivamente ao mundo
do trabalho, sendo 10 por
morte e 44 por invalidez
total permanente”, relata
um dos coordenadores do
ASCOM / AMB

N

o Brasil, cerca de
700 mil casos de
acidentes de trabalho são registrados, em
média, por ano. São quase 2 mil por dia, e 79 por
hora, de acordo com o
Ministério da Previdência
Social. Com isso, o Ministério da Saúde calcula que
são gastos, anualmente,
cerca de R$ 70 bilhões
com tratamento de saúde de pessoas que se acidentam no ambiente ou
a caminho do trabalho.
É como se o país desembolsasse cerca de R$ 346
para cada habitante.
A redução desses números alarmantes é o foco
do Trabalho Seguro – Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de
Trabalho – do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Em novembro de 2014,

Parceria entre o TST e a AMB foi firmada em novembro de 2014
Visite o site: www.amb.com.br

programa, o desembargador do trabalho Sebastião
Geraldo de Oliveira, do
TRT da 3ª Região.
Do total de acidentes
registrados no Instituto
Nacional de Seguridade
Social (INSS), os típicos,
aqueles decorrentes da
característica da atividade profissional desempenhada pelo acidentado,
representaram 77,32%; os
de trajeto, ocorridos no
percurso entre a residência e o local de trabalho,
19,96%; e as doenças do
trabalho, 2,72%. “É uma
realidade muito triste,
porque nós falamos de
acidente de trânsito, nós
falamos de violência, e não
falamos o suficiente sobre
o acidente de trabalho. O
acidente é uma coisa muito séria, que mata, mutila,
então nós temos que levar

Reunião
Dando sequência ao
protocolo de cooperação,
em fevereiro foi realizada
reunião com a coordenação nacional do programa,
na sede do TST, para discutir ações que poderão ser
desenvolvidas pela AMB
ao longo de 2015. Uma das
propostas é um seminário

para que os magistrados
das três esferas – trabalhista, estadual e federal
– debatam tópicos em comum sobre os acidentes
de trabalho. Foi sugerida
ainda uma campanha destinada ao público externo
sobre as ocorrências envolvendo
motocicletas,
que têm sido responsáveis
pelo aumento vertiginoso
dos chamados acidentes
de trajeto.
“A AMB pretende atuar colocando na agenda
de preocupações da sociedade brasileira, e do
magistrado em particular,
esse resgate à dignidade
do trabalho. É a primeira vez que uma entidade
como a nossa, que envolve toda a magistratura,
tem uma parceria nesse
nível com o TST”, afirma
Antônio Coêlho.
A atuação conjunta
das entidades é essencial
para o sucesso do programa, avalia a coordenadora nacional, juíza do
trabalho Morgana de Almeida Richa, do TRT da
9ª Região. “Esse convênio
da AMB com o TST significa a atuação conjunta
das instituições para o
trabalho de prevenção.
O grande foco de trans-

formação dessa realidade está na visibilidade do
tema e da conscientização das pessoas”, diz.

Campanha
O Programa Trabalho
Seguro desenvolveu no
ano passado uma campanha de grande repercussão, veiculada nas emissoras de televisão e rádio.
Foram produzidos cinco
vídeos, quatro spots para
rádio e matérias para divulgação nas redes sociais.
Num dos vídeos, uma das
personagens informa à colega de trabalho que terá
que cancelar a viagem do
fim de semana. Questionada sobre o motivo, ela
responde com naturalidade: “Fui escalada para
um acidente de trabalho
na sexta-feira à tarde.
Vou perder a mão”. Com
a campanha, o TST quis
chamar a atenção da sociedade para a importância de ações de prevenção
de acidentes de trabalho,
com o mote “Prevenção
é o melhor caminho”. A
ideia central é a de que
acidentes não podem fazer parte da rotina nem
acontecem por acaso e,
sim, por descaso.

Fotos: Freeimages

esse assunto mais a sério e
prevenir”, afirma a vice-presidente de Assuntos
Legislativos Trabalhistas
da AMB, Maria Madalena Telesca.
Para o coordenador
da Justiça do Trabalho da
AMB, Antônio Coêlho dos
Santos, a preocupação de
todas as entidades envolvidas é expor para a sociedade os malefícios que estes
tipos de incidentes provocam. “O programa trabalha em aspectos como a
integridade física e moral
do trabalhador, a higidez
do ambiente de trabalho,
e também o respeito à
dignidade da pessoa humana. O Brasil esquece
muitas vezes da história
da sua formação de mão
de obra, ainda arraigada
na cultura escravagista”,
diz o magistrado.

Confira os dados
No Brasil, ocorrem 700 mil acidentes de trabalho por ano
São 2 mil casos por dia
Ou 79 acidentes de trabalho por hora
O país gasta R$ 70 bilhões com acidentes de trabalho
Do total de acidentes registrados no INSS, os relacionados com a
atividade do trabalhador representam 77,32% dos casos
19,96% ocorrem no percurso entre a residência e o local de trabalho

Visite o site: www.amb.com.br
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NOVO ESTATUTO

Loman

mais perto do Congresso
Ministro Ricardo
Lewandowski
promete encaminhar
texto este ano
para análise de
parlamentares.
Comissão da AMB
analisa mudanças
Márcia Delgado
Renata Brandão
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O

texto que altera o
Estatuto da Magistratura será encaminhado este ano ao Congresso Nacional. A garantia
foi dada pelo presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, em
2 de fevereiro, durante a
abertura do Ano Judiciário
de 2015. “Pensamos que é
chegada a hora de rediscutir a base da magistratura
de maneira a colocar os
nossos juízes em um patamar profissional e institucional compatível com os
inestimáveis serviços que
prestam ao país”, disse.
De acordo com o ministro, o momento é propício para essa discussão.
“Vivemos um momento
histórico ímpar, em que
desfrutamos de uma democracia amadurecida e
de um ambiente apto para
um debate franco e aberto
com todos os interessados
nessa relevante questão”,

Comissão interna da AMB se reuniu no início de fevereiro

destacou Lewandowski. A
minuta do projeto está
sendo discutida entre os
ministros do Supremo. O
texto final prevê a modificação de uma lei de
1979, que estabelece as
garantias e prerrogativas
dos magistrados.
“A confirmação dada
pelo ministro Lewandowski de que enviará este
ano ainda a nova Loman
para o Congresso é de
muito significado para
a magistratura, que não
aguenta mais tanta espera pela modernização do
nosso Estatuto”, disse a

juíza Gabriela Jardon, integrante da Comissão de
Direitos Humanos da AMB
e que representou a associação na abertura do Ano
Judiciário de 2015.
A AMB criou uma comissão interna para acompanhar as mudanças da
Lei Orgânica da Magistratura (Loman). O grupo se
reuniu no dia 3 de fevereiro em Brasília e definiu
que as eleições diretas nos
tribunais, a possibilidade
de remoção entre magistrados estaduais ou federais de tribunais diferentes
e a limitação temporal dos

Visite o site: www.amb.com.br

afastamentos e da pena
administrativa de disponibilidade devem constar na
proposta que a entidade
vai apresentar ao texto do
novo Estatuto da Magistratura. A reunião foi coordenada pelo presidente da
comissão, Eduardo Uhlein.
“Temos uma Loman
do tempo do Regime Militar. Precisamos atualizar
a lei sob esse signo democrático que vivemos hoje
no país, estabelecendo as
prerrogativas da magistratura, a independência e demais predicados
necessários para a nossa
boa atuação”, afirmou
Eduardo Uhlein.
Participaram
também da reunião o vice-presidente Institucional
da AMB, Sérgio Junkes; o
coordenador da Justiça
Estadual, Gervásio Santos;
o diretor-tesoureiro, Emanuel Bomfim; e os assessores da presidência, Marcos
Salles e Pedro Ivens.

ENTREVISTA

Reconstrução

no Timor-Leste
A juíza Sandra Silvestre, de Rondônia, ajudou a
reestruturar o Poder Judiciário e a abrir portas para
outros magistrados brasileiros no país asiático

Renata Brandão

de Rondônia (TJRO) Sandra Silvestre foi selecionada para atuar na ex-colônia portuguesa como juíza
internacional da ONU. Auxiliou na reconstrução do
Poder Judiciário daquele país, permanecendo até
2006, após o conflito que
gerou uma guerra civil
com a queda do primeiro
ministro Mari Alkatiri. Natural de Lavras (MG), foi
a única brasileira de um
grupo de quatro magistrados de língua portuguesa
que participou deste projeto da missão das Nações
Unidas no Timor.
Durante dois anos, a
magistrada, hoje com 46,
formou juízes, promotores
e defensores, destacando
os princípios democráticos

e o tratamento humanitário e de direitos humanos.
Atuou e teve seu trabalho
reconhecido nos processos cíveis e criminais na
capital Dili e nos distritos
de Suai e Oecusse.
Nesta entrevista, Sandra relata como a situação
do Judiciário local era precária. Ela conta ter imaginado que iria atuar nos
Tribunais mistos das Nações Unidas, com juízes internacionais e timorenses,
para julgar os crimes graves contra a humanidade
ocorridos após 1995. Mas
a realidade foi outra. Confira o relato, as dificuldades
enfrentadas e as ações desenvolvidas pela magistrada que abriu portas para
outros juízes brasileiros.

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

nvadido pela Indonésia
em 1975, o Timor-Leste,
um país do Sudeste asiático, só se tornou independente com o referendo popular supervisionado pela
ONU, em 30 de agosto de
1999. Na ocasião, 78,35%
dos timorenses votaram
pela independência. O resultado causou confrontos
violentos após retaliação de
guerrilheiros que apoiavam
a manutenção do controle
indonésio, ocasionando a
morte de mais de mil pessoas. Toda a infraestrutura
do país de 1,2 milhão de
habitantes foi destruída. Só
em maio de 2002 que Timor-Leste se tornou um
Estado soberano.
Em setembro de 2004, a
juíza do Tribunal de Justiça
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RETRANCA

O que a senhora encontrou quando chegou
ao Timor-Leste?
Inicialmente, ao ir para
o Timor, imaginei que atuaria nos Tribunais mistos das
Nações Unidas com juízes
internacionais e timorenses,
para julgar os crimes graves contra a humanidade
ocorridos após 1995, e onde
já tinham atuado os juízes
brasileiros Dora Martins e
Marcelo Dovani. No entanto, ao chegar, tomei conhecimento de que o projeto,
na verdade, era para que os
juízes de língua portuguesa – dois portugueses, um
africano e eu – substituíssem os juízes timorenses
que tinham sido considerados inaptos. Eles foram afastados das suas funções e
retornaram à Escola de Formação Judicial.
Qual era o cenário?
O cenário era de um
país pós-conflito, onde as
instituições estavam sendo
construídas. O Judiciário
era incipiente, tanto física
como materialmente. Um
enorme acúmulo de processos de réus presos há
anos sem sequer ter audiência preliminar. As condições do Tribunal de Dili
eram precárias, sem móveis,
água ou banheiros em condição de uso.
Nos principais distritos
onde trabalhou, as condições eram ainda piores?
Eram. Suai tinha uma
boa estrutura física, pois foi
reformado com a ajuda
dos Estados Unidos, mas
sem funcionários e, por isso,
sem condições de funcionamento regular. Em Oecusse,
14
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“Viver e trabalhar no Timor
me transformou profundamente
como juíza, mas principalmente
como ser humano”
tinha o prédio, mas não havia sequer mesas e cadeiras.
Trabalhava uma semana
por mês em cada distrito,
e permanecia lá, fazendo
os julgamentos de forma
concentrada. Havia dias em
que chegava ao Tribunal de
Oecusse, por exemplo, e tinha mais de cem pessoas à
minha espera. Pessoas que
se deslocavam durante toda
a noite, a pé, descendo as
montanhas para ir ao Tribunal, pois, muitas vezes,
vinham todos os parentes
ou toda a aldeia interessada no julgamento do caso.
Por causa da falta de
recursos, a senhora chegou a arcar com as despesas?
Como no tribunal não
tinha nem água, eu sempre arcava com as despesas
para comprar água e comida para os que permaneciam durante todo o dia.
Além disso, as dificuldades
de estrutura exigiam que,
nesses distritos, eu financiasse do meu próprio bolso
as despesas de combustível
para a polícia localizar réus,
vítimas e testemunhas.
Existia uma Justiça tradicional feita pelos velhos
das aldeias?
Sim, a Justiça tradicional feita pelos “katuas”, que
eram os velhos das aldeias,
sendo que, nos distritos, as
comunidades tinham mais
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confiança e respeito por
esta Justiça do que pela Justiça formal dos tribunais,
inclusive em questões criminais. Tive que aprender a
incorporar algumas dessas
decisões, como as indenizações às vítimas de violência sexual, como parte das
minhas próprias decisões,
valorizando assim os costumes locais e fazendo com
que a minha presença não
fosse tão invasiva à comunidade e minhas decisões
mais respeitadas.
Como era o sistema
de Justiça do país? Ainda
continua o mesmo?
Durante
a
crise
de 2006, deliberou-se dar
posse a juízes, promotores
e defensores que voltaram
a trabalhar em conjunto
com juízes internacionais.
Foi uma experiência incrível, inclusive a composição
de tribunais mistos, porque,
no sistema timorense, diferentemente do nosso, para
crimes com penas maiores
que 5 anos, o julgamento é
feito por um colegiado de
três juízes. Trabalhar em
conjunto com os timorenses, além da melhora na tradução, também
ajudava a compreender
questões culturais. Atualmente, existem juízes
internacionais em Timor,
mas, com a atual crise entre o primeiro ministro e
o Judiciário, que resultou
na renúncia de Xanana

RETRANCA

Gusmão, sete juízes portugueses foram expulsos pelo
parlamento timorense.
O Timor-Leste é um
país livre?
Liberdade e democracia
são construções que requerem tempo e esforço constantes de todo um povo. É
um objetivo a ser perseguido e acredito que o povo
timorense busca isso, com
todas suas dificuldades e
deficiências, assim como
nós brasileiros.
A democracia e a Justiça são deficitárias?
O país esteve sob dominação até 1999. Quando a
Indonésia saiu, incendiou
praticamente todos os prédios públicos e tinha dizimado quase um terço da
população.
Reconstruir
esse país e as instituições
não é uma ação a curto ou
médio prazo.
Houve resistência por
parte do povo e dos magistrados locais quando
vocês chegaram lá?
No começo, em razão
da substituição dos juízes
locais pelos internacionais,
não fui bem-aceita pelos juízes locais, nem pela comunidade em geral. Nunca me
senti tão rejeitada e odiada,
e pessoalmente acreditava
que eles tinham razão, que
era mesmo temerário dar
jurisdição a juízes de outros
países, retirando, de uma só
vez, todos os juízes timorenses. Com o tempo e o
resultado do convívio e do
trabalho, no entanto, isso
foi mudando e fui conquistando a confiança e amizade dos timorenses, inclusive

dos juízes, que se transformaram em grandes amigos.
Passaram a me chamar de
“mana”, tratamento dado
somente entre eles e para
alguns até “mana boot”,
uma espécie de irmã mais
velha. Fui ainda convidada
para batizar o filho de uma
colega juíza timorense.
Quais foram as dificuldades enfrentadas?
Embora o idioma oficial seja português e tetum,
quase ninguém falava português. A existência de 32
dialetos era um agravante.
Nos distritos, os julgamentos exigiam a presença de
dois tradutores (de português para tetum e de tetum
para o dialeto local), sendo
que os dialetos são normalmente linguagens orais, sem
sequer ter registros escritos.
Isso dificultava ainda mais
a minha atuação, os julgamentos, a publicação e a
compreensão das decisões.
Lá, aprendi a ser concisa e
muito objetiva nas sentenças, já que precisava traduzir para um dialeto oral.
Por que a senhora foi
enviada para acompanhar o processo eleitoral
do país?
O processo eleitoral
em 2007 deu-se após o

conflito que gerou uma
guerra civil com a queda
do primeiro-ministro Mari
Alkatiri. Foram conflitos
que começaram com a dissidência dentro do Exército
de um grupo de militares
que se uniu à Polícia Nacional do Timor-Leste e passou a se atacar mutuamente. A crise tomou grandes
proporções porque dividiu
a população entre Lorosae
e Loromono (vinculados
aos locais de origem dos
timorenses e/ou tribos originárias). Eles passaram a se
agredir e incendiar as casas
uns dos outros, tornando
Dili, a capital, um grande
teatro de guerra. Como estive durante toda a crise,
com expresso pedido das
Nações Unidas por minha
permanência, o governo
brasileiro fez o convite
para representar o Brasil
durante as eleições.
E como ficou a segurança de quem estava trabalhando?
Naquele momento, foram retirados todos os funcionários das Nações Unidas,
por questões de segurança,
e somente a juíza Dora
Martins, promotores portugueses e eu permanecemos no país atuando nas
inúmeras prisões ilegais
que estavam ocorrendo.

“Retornei da missão uma juíza
mais preocupada com questões
humanitárias e muito mais
comprometida com as causas
sociais, entendendo ser essa função
inerente à condição do juiz na
sociedade moderna”
Visite o site: www.amb.com.br
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A senhora teve a oportunidade de participar de
algum fato histórico no
Timor?
As eleições de 2007 foram um fato histórico, como
foi também a crise de 2006,
sendo que desta, em especial, participei ativamente,
tanto atuando nos processos das prisões que ocorriam, como assessorando
os timorenses, inclusive o
atual Presidente da República, Matan Ruak, à época
general-chefe das Forças
Armadas, aconselhando-o
sobre questões de direitos
humanos e do Tribunal Penal Internacional.
Qual foi o momento
mais difícil da sua atuação?
Foi difícil chegar a um
novo país e substituir os
juízes nacionais contra a
vontade de todos e a minha
própria convicção do que
era certo e legítimo ali, sendo odiada e rejeitada por
todos. A crise de 2006 foi
um momento triste e tudo
o que tínhamos construído
no primeiro ano caiu por
terra. Pessoas perderam
suas casas, inclusive juízes, promotores e defensores passaram a viver em
campos de refugiados, em
meio a tanta violência e
incompreensão.
O que mais a impressionou nesse período que
trabalhou no Timor?
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“Foi difícil chegar a um novo país e
substituir os juízes nacionais contra
a vontade de todos e a minha
própria convicção do que era
certo e legítimo ali, sendo odiada e
rejeitada por todos”
A vontade férrea dos
timorenses e a capacidade deles de superar obstáculos e renascer das
cinzas. A alegria de viver
dos timorenses e a confiança no futuro. Viver e
trabalhar em Timor me
transformou
profundamente como juíza, mas
principalmente como ser
humano. Foi um divisor de
águas, retornei da missão
uma juíza mais preocupada com questões humanitárias e muito mais comprometida com as causas
sociais, entendendo ser
essa função inerente à
condição do juiz na sociedade moderna.
O que aconteceu no Timor que é muito diferente
do Brasil?
As condições de vida e
trabalho em Timor eram
muito precárias, em especial, nos distritos onde trabalhei. Muitas das dificuldades eram parecidas com
as que encontrava aqui, em
Rondônia, quando viajava
nas Justiças Rápidas para
locais distantes e população

desassistida, sem condição
estrutural de trabalho. Isso
me preparou para as dificuldades de Timor.
Como foi o assalto que
a senhora sofreu?
O assalto ocorreu quando eu não estava mais na
missão em Timor. Já tinha
retornado ao Brasil havia
seis meses e voltei como
observadora eleitoral numa
missão de uma semana.
Aconteceu no mesmo dia
em que cheguei, quando
fui buscar suprimentos para
a casa onde fiquei alojada.
O assalto ocorreu na Avenida Litorânea, em frente à
embaixada americana, um
local antes totalmente seguro. O assaltante era jovem,
não reagi, foram sete facadas: a primeira acertou meu
punho esquerdo e foi tão
intensa que cortou todos
os tendões e nervos da mão
e perdi os movimentos. As
outras foram pelo meu corpo, mas felizmente somente
acertaram meus braços.
A senhora acha que
esse incidente foi, de certa

Visite o site: www.amb.com.br

forma, alguma ameaça ao
seu trabalho à época?
Não teve qualquer
vínculo com meu trabalho e nem foi ameaça. As
condições de segurança
durante a crise eram muito mais precárias e nunca me senti insegura ou
ameaçada. Mesmo sendo
esfaqueada na véspera,
trabalhei
normalmente durante as eleições e
o incidente na verdade,
embora tenha sido só um
assalto, assumiu grandes
proporções. Foi emocionante o apoio e carinho
de todas as pessoas em
razão do ocorrido.
O seu trabalho abriu
portas para outros juízes
brasileiros?
Ajudei a firmar o
convênio bilateral que
levou outros juízes,
promotores e defensores, e que ainda está
em vigor. Além disso,
possibilitei a ida de
um ex-aluno de Rondônia que está lá até
hoje, trabalhando há 10
anos em Timor.
Qual é o balanço que a
senhora faz das suas atividades desenvolvidas no
Timor?
Tive a participação na
reconstrução do Judiciário daquele país, num
momento tão importante e decisivo.

INTERNACIONAL

Justiça Restaurativa
no centro do debate
Delegação brasileira discute práticas restaurativas aplicadas sobre jovens em conflito com a lei
durante Congresso Mundial realizado na Suíça. O juiz Leoberto Brancher participou do evento

O

Congresso Mundial de Justiça Juvenil,
realizado
pela organização Terre des
hommes em parceria com
o governo suíço no final
de janeiro, abordou grandes reflexões e discussões
sobre a temática da Justiça
Juvenil Restaurativa. Um
dos destaques foi a delegação brasileira, a maior
entre todos os países participantes, com 45 pessoas
de 11 estados. Mais de 900
pessoas de todo o mundo
se reuniram em várias sessões plenárias para debater os principais aspectos
da abordagem restaurativa
para os jovens em conflito
com a lei, que incentiva o
diálogo entre os adolescentes, a vítima, a família e
a comunidade, todos com
papel importante na resolução de conflitos.
No encontro da delegação brasileira, foram es-

tabelecidos alguns pontos
que precisam ser trabalhados entre as diversas entidades que atuam com a
Justiça Restaurativa, entre
eles: fortalecer a incidência política contra a redução da maioridade penal
e tratamentos desumanos
contra adolescentes em
conflito com a lei; dar visibilidade para as boas práticas em Justiça Restaurativa; ter como perspectiva
cursos de especialização e
mestrado em Justiça Juvenil Restaurativa; ter a Justiça Restaurativa como mecanismo de transformação
e não somente como gestão de conflitos.
“Os projetos existentes
em Justiça Restaurativa no
Brasil estão totalmente de
acordo com as recomendações internacionais, mas
isso nos fez refletir sobre
a necessidade de se estabelecer uma articulação,

Delegação brasileira foi composta por 45 pessoas de 11 estados

Fotos: ASCOM / Terre des hommes

Tatiana Damasceno

Leoberto destacou a experiência da Justiça Restaurativa no país

de sistematizar estas boas
práticas, e promover um
intercâmbio dentro do
Brasil sobre essas ações”,
afirma Lastênia Soares,
gerente do projeto em
Justiça Juvenil Restaurativa da organização Terre
des hommes no Brasil e
uma das participantes do
congresso. Segundo ela, a
delegação brasileira apresentou suas experiências e
mostrou como o país vem
avançando na temática da
Justiça Juvenil.
Durante o encontro
com os representantes
brasileiros no congresso,
Leoberto Brancher, juiz da

Visite o site: www.amb.com.br

Infância e da Juventude de
Caxias do Sul (RS) e coordenador da campanha da
AMB de difusão da Justiça Restaurativa no Brasil,
ressaltou que em 2015 é
comemorado o décimo
aniversário dos projetos
pilotos desenvolvidos nos
estados do Rio Grande do
Sul, São Paulo e Distrito
Federal. Vários eventos em
comemoração serão celebrados em reconhecimento aos avanços das práticas
e lições aprendidas com
estes projetos pioneiros.
*Com informações da
Terre des hommes
Informa
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BOAS PRÁTICAS

A cidadania

em primeiro lugar
Iniciativas de juízes do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul vencem o Innovare
Luciana Salimen

D

ados da Secretaria
de Políticas para
Mulheres (SPM), do
Governo Federal, confirmam: a violência contra a
mulher segue crescendo.
Os registros de agressões
sexuais aumentaram 40%
entre 2013 e 2014: de 1.151
para 1.606. Já os números
sobre cárcere privado subiram de 620, em 2013,
para 931, no ano passado.
Ao todo, em 2014, foram
485 mil denúncias – a
maior parte de violência física, seguido de agressões
psicológicas e morais.
Embora
represente
um avanço significativo,
a Lei Maria da Penha ainda não conseguiu frear
este problema, e uma das
razões é a demora na punição. Após o registro de
agressão ou ameaça, a Lei
prevê que o juiz tem 48
horas para tomar uma decisão. Foi percebendo esta
brecha que a magistrada

Fotos: Innovare/Divulgação

Adriana Mello (E) ficou em primeiro lugar na Categoria Juiz com o Projeto Violeta

Adriana Mello, do 1º Juizado de Violência Doméstica
e Familiar do Rio de Janeiro, criou o Projeto Violeta.
“Ele foi idealizado com o
objetivo de dar celeridade
ao atendimento às mulheres em situação de risco”,
explica Adriana.
Uma vez feita a denúncia, os casos mais graves são
identificados e, em até 4
horas, sai a sentença com a
medida protetiva. A mulher
aguarda a decisão do juiz

O prêmio
Criado em 2004, o Innovare é uma das premiações mais respeitadas da
Justiça brasileira. O objetivo é identificar, reconhecer e disseminar iniciativas
inovadoras que contribuam para a qualidade e modernização da prestação
jurisdicional. Os grandes vencedores da edição de 2014 foram anunciados
em dezembro, durante solenidade no STF, em Brasília. Além das categorias
Tribunal e Juiz, foram agraciados outros quatro trabalhos, nas categorias

18

Informa

em uma sala especial do
1º Juizado, onde as paredes
têm a cor violeta, e lá recebe
atendimento de uma equipe multidisciplinar. Criado
em junho de 2013, o trabalho abrange 17 delegacias
da cidade do Rio de Janeiro e já beneficiou cerca de
500 mulheres. Tem o apoio
da Polícia Civil, da Defensoria Pública, do Ministério Público do Estado e
do Tribunal de Justiça e,
em 2014, foi o

grande vencedor na categoria Juiz do Prêmio Innovare.
“Essas mulheres, que antes tinham a Justiça como
algo distante, agora se sentem protegidas e gratas.
Muitas conseguem promover verdadeiras transformações em suas vidas, conseguem estancar a violência,
se reerguer”, comemora Adriana.

Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública e Prêmio Especial (ver
quadro ao lado).
O prêmio é uma realização do Instituto Innovare, da Associação de
Magistrados Brasileiros (AMB), da Secretaria de Reforma do Judiciário do
Ministério da Justiça, da Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp), da Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Associação Nacional
dos Procuradores da República e da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho (Anamatra), com o apoio das Organizações Globo.

Visite o site: www.amb.com.br

O juiz Eduardo Picarelli venceu na Categoria Tribunal com projeto que promove a Justiça itinerante

Unidades Avançadas de Atendimento
Outra iniciativa pensada para aproximar a Justiça do cidadão também
foi premiada no Innovare, dessa vez na categoria
Tribunal. São as Unidades
Avançadas de Atendimento (UAAs) – projeto idealizado pelo magistrado
gaúcho Eduardo Tonetto
Picarelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4). O trabalho pro-

move a Justiça itinerante,
mas com pontos fixos de
atendimento.
As unidades são instaladas em locais onde não
há sede de vara federal e
onde se percebe a necessidade de um atendimento
mais próximo do cidadão
– sempre com apoio das
prefeituras e da Justiça Estadual. Juízes e servidores
deslocam-se para essas

varas periodicamente para
os atendimentos e audiências. Entre os serviços
disponibilizados, estão a
realização de perícias, audiências de conciliação,
de instrução e de julgamento, o fornecimento de
informações processuais e
emissões de certidões.
“A estrutura permite a
realização dos mais diversos atos processuais, com a

participação das partes e de
magistrados, e a prestação
de praticamente todos os
serviços que uma vara federal presta”, afirma Picarelli.
Até agora, já foram instaladas 20 UAAs nos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná.
Os resultados positivos se
traduzem em números.
No Rio Grande do Sul,
onde há 11 unidades, 84%
da população percorrem
no máximo 50 quilômetros para encontrar um
ponto de atendimento da
Justiça Federal. E em dois
anos de projeto, a população com acesso à Justiça
Federal teve um acréscimo
de 464 mil pessoas.
“Entendemos que uma
das nossas principais missões é a de facilitar o acesso dos cidadãos ao Poder
Judiciário. Estando mais
próximos, mais fácil se tornará esse acesso” sintetiza
o magistrado.

Categoria Advocacia

Premiados em 2014
Categoria Juiz

Projeto Violeta (RJ)
O objetivo é garantir segurança e proteção da mulher vítima de violência. Todo o processo deve ser concluído em cerca de 4 horas: a vítima
registra o caso na delegacia, que encaminha de imediato para averiguação do juiz.

Categoria Tribunal

Unidades Avançadas de Atendimento - UAAs (RS)
São modalidades da Justiça itinerante, mas com ponto fixo de atendimento, que envolvem cooperação judiciária e teletrabalho. Juízes e servidores deslocam-se para essas varas para atendimentos e audiências.

Categoria Ministério Público

Desinstitucionalização e adequação da RAPS (SP)
Implantação de equipes multidisciplinares para a avaliação de internos de
longa permanência em hospitais psiquiátricos da região de Sorocaba (SP). O
objetivo é promover a reabilitação psicossocial.

Desapropriação urbana com promoção social e
humanização (CE)
Em função do grande número de desapropriações em
áreas urbanas, a prática promove mutirões com diálogo
prévio com as comunidades, democratizando o processo,
garantindo indenização justa e promovendo o direito de
moradia.

Categoria Defensoria Pública

Projeto Fortalecendo os vínculos familiares (MA)
Tem o objetivo de regularizar a situação de filhos de
detentos que não estejam oficialmente registrados ou
reconhecidos, evitando-se assim o rompimento dos vínculos familiares. Em até 24h, a criança recebe o registro.

Prêmio Especial

CASE Jaboatão - o modelo brasileiro de ressocialização
de menores (PE)
Considerado modelo de ressocialização de adolescentes
em situação de privação de liberdade, o trabalho coloca
a educação na base de todas as ações executadas na
unidade.

Visite o site: www.amb.com.br

Informa

19

CONGRESSO NACIONAL

“PEC da Bengala”
passa em 1º turno

AMB continua mobilizada
para evitar aprovação em
2º turno da proposta que
amplia o limite de idade da
aposentadoria compulsória
no funcionalismo público

Márcia Delgado

M

Mobilização
A ideia do presidente da
Câmara, deputado Eduardo
Cunha (PMDB/RJ), era votar a PEC na sessão do dia
10 de fevereiro, quando foi
instalada a comissão que
vai discutir a Reforma Política e também aprovado,
no plenário da Casa, projeto que estabelece o orçamento impositivo. A AMB
e outras entidades que
representam os magistrados, no entanto, entraram
em campo e conseguiram
protelar a votação.
O presidente da AMB,
João Ricardo Costa, e de20
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Fotos: ASCOM / AMB

esmo com a intensa mobilização da
diretoria da AMB
e de presidentes e representantes de associações filiadas,
a Câmara dos Deputados
aprovou, em primeiro turno,
a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 457/05,
chamada “PEC da Bengala”.
Foram 317 votos a favor, 131
contrários e 10 abstenções.
“A magistratura está de
luto. A PEC 457 é contrária
à lógica republicana e representa um obstáculo em todos os graus de jurisdição”,
lamentou o presidente da
AMB, João Ricardo Costa.
O magistrado reforçou, no
entanto, que a luta da entidade continua para evitar
a aprovação da matéria em
segundo turno.
Magistrados conversaram com diversos parlamentares contra a “PEC da Bengala”

mais lideranças ligadas à
magistratura participaram da reunião com Eduardo Cunha, de líderes
da base governista, parlamentares do PMDB e
também do PSB.
Acompanhado
dos
presidentes das associações de magistrados de
diversos estados brasileiros, João Ricardo Costa
conversou com parlamentares de outros partidos. Uma cartilha sobre
o assunto foi distribuída
entre os deputados.

Outras entidades participaram da mobilização,
entre as quais a Ajufe, a
Anamatra e o Conamp.
Na cartilha distribuída no Congresso Nacional, a AMB destaca que
o aumento da idade para
aposentadoria compulsória para o funcionalismo
público “protela a imprescindível renovação dos
quadros das cúpulas dos
tribunais, produzindo como
resultado nocivo a paralisação do processo de criação
e renovação de jurispru-
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dência, bem como prejudica a modernização das
práticas gerenciais”.
Para a AMB, a “PEC da
Bengala”, que aumenta o
limite da aposentadoria
compulsória de 70 para 75
anos, é inconstitucional.
“A quebra de princípios
republicanos também é
frontalmente contrária às
garantias da magistratura,
especialmente no que tange
à vitaliciedade e imparcialidade do juiz”, diz um dos
trechos da cartilha produzida pela AMB.

CURTAS

ASCOM / AMB

Direitos Humanos
A AMB e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
estudam uma parceria com o objetivo de capacitar juízes de todo o
Brasil na área de direitos humanos. O acordo começou a ser costurado durante visita do secretário executivo da CIDH, Emilio Álvarez
Icaza, à associação, em fevereiro. Icaza foi recebido pelo secretário-geral adjunto da AMB, Alexandre Abreu, e pelos representantes da
Comissão de Direitos Humanos da associação Edinaldo César Santos
Júnior e Artur Gustavo Azevedo do Nascimento.

Posses

No dia 2 de fevereiro, os tribunais de Justiça do Pará, Rio de Janeiro e Paraná empossaram as diretorias para o biênio 2015-2016. O novo presidente do TJPA é o desembargador Constantino Augusto Guerreiro. No TJRJ, assumiu o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. E o desembargador Paulo
Roberto Vasconcelos está à frente do TJPR.
A AMB ocupa uma das 28 vagas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) para o biênio 2015-2016. A
posse foi no dia 12 de fevereiro, em Brasília. A
entidade é representada pelo juiz pernambucano Elio Braz, que integra a Comissão de Direitos
Humanos da associação.

Congresso Internacional

Duas empresas paulistas, Malu Losso e Case, apresentaram suas propostas para organização e logística do II Congresso Internacional da AMB, marcado para maio de 2016,
no Reino Unido. A reunião foi no dia 4 de fevereiro, na sede
da entidade, em Brasília. A comissão organizadora da associação analisa a planilha de custos para definir a escolha.

O diretor Internacional da AMB, Rafael
de Menezes, vai representar a magistratura
mundial no Programa
das Nações Unidas
para o Desenvolvimento do Meio Ambiente (Unep). Ele foi indicado pela União Internacional
dos Magistrados (UIM), entidade da qual é vice-presidente, com o objetivo de envolver os juízes nas discussões
sobre as questões ambientais promovidas pelo braço ambiental da ONU.
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Trabalho reconhecido

INTERNET

Mais alcance

nas redes sociais
Número de seguidores da AMB no Facebook mais que dobrou em 2014.
Novidade para este ano é a inserção da entidade no Instagram
Márcia Delgado

A

AMB tem conquistado cada vez mais
espaço nas redes
sociais. Balanço divulgado
pela Nozzz Comunicação,
responsável pelas publicações da entidade, mostra
que o número de curtidas
na página da instituição
que congrega 14 mil juízes
mais que dobrou – passou
de 2.181 em maio de 2014
para 4.766 em dezembro
do mesmo ano. Hoje, são
mais de cinco mil.
Entre 11 e 18 de julho,
apenas um post, sobre
como é ser juiz no Brasil,
teve 43.144 visualizações.
Em 9 de dezembro, outro
post foi visto 34 mil vezes. Trata-se de uma nota
pública divulgada pela
AMB sobre um juiz do
Maranhão que deu voz de
prisão a funcionários da
TAM. O caso teve grande
repercussão na imprensa. Outro post bastante
acessado é o que mostra a
estrutura precária em que
os juízes brasileiros trabalham. Foram 13 mil visualizações espontâneas.
Numa escala de 0 a 5,
a página da AMB no Facebook tirou quase nota
máxima dos usuários –
4,6. Outra curiosidade
mostrada pela Nozzz é
sobre o horário com mais
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acessos na página oficial
da associação: 20h. No
ranking de pessoas alcançadas, a maioria mora em
Porto Alegre, São Paulo e
São Luís.
A AMB também conquista cada dia mais seguidores no Twitter. Ainda de
acordo com a Nozzz, a associação fechou 2014 com
22.210 mil seguidores, o
que representa um aumento de 12% em comparação
com junho do mesmo ano.
O principal interesse dos
seguidores é sobre assuntos relacionados à política

e atualidades. De outubro
a dezembro, foram 279,3
mil visualizações do perfil
da AMB no Twitter.
O número de visualizações no Flickr passou de
136 para 236, de setembro para dezembro de
2014. No espaço, são publicados álbuns e fotos de
eventos promovidos pela
AMB. O total de inscritos no canal da associação no YouTube cresceu
17,5% no ano passado.
A ideia é conquistar
cada vez mais seguidores
este ano, diz o vice-presi-
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dente de Comunicação da
AMB, Gil Guerra. “A informação circula o globo em
frações inimagináveis da
porção do tempo. A AMB
não pode ficar fora desse contexto. Entendemos
ainda que esses canais
interativos são muito importantes e, por isso, queremos avançar, incluindo
vídeos no Facebook e no
YouTube”, ressalta.
E, para este ano, a novidade é a inserção da AMB
no Instagram. Desde o dia
23 de fevereiro, são divulgadas fotos e conteúdos
publicados pelos tribunais,
associações filiadas, além
de iniciativas que mostrem
o trabalho dos magistrados e mobilizações dos
juízes no Congresso Nacional. Siga o nosso perfil:
“magistradosbrasileiros”.

AMB NA MÍDIA

Espaço ampliado
Balanço da In Press Oficina mostra que, em 2014, foram publicadas 1.560 reportagens
relacionadas à Associação dos Magistrados Brasileiros.
A maioria – 73% – das citações são positivas
Márcia Leite

D

e janeiro a dezembro
de 2014, foram publicadas na imprensa
1.560 matérias relacionadas
à AMB, posicionamentos da
entidade e citações ao presidente da Associação ou aos
demais porta-vozes. Desse
total, mais de 800 reportagens foram publicadas
em veículos de circulação
nacional – entre reportagens, notas e artigos – com
destaque para os jornais O
Estado de S. Paulo, Folha de
S. Paulo, O Globo, Correio
Braziliense, Agência Estado,
Agência Brasil, JOTA, Consultor Jurídico, entre outros.
No balanço anual de
2014, a AMB obteve expressivos índices qualitativos na análise de notícias:
73% de citações positivas,
8% negativas e 19% neutras. Vale destacar, ainda,
alguns percentuais quanto ao tipo e alcance dos
veículos, sendo 28,8% das
reportagens publicadas
sobre a AMB em veículos
nacionais online; 27,6% em
veículos regionais; 19,6%
em plataformas especializadas na cobertura do Judiciário; 6% em mídia nacional, entre outros.
O mês de setembro
aparece em destaque com
o maior número de notícias publicadas: 211 cita-

ções na imprensa. No entanto, no mesmo período,
20% das matérias em referência à AMB relacionaram
negativamente a entidade
a temas polêmicos como a
concessão do auxílio-moradia e a PEC nº 63/2011,
que voltou a ser destaque
em função da pauta do esforço concentrado no Congresso Nacional.
Em 2014, a AMB concedeu, em média, 25 entrevistas mensais à imprensa,
cerca de 6 entrevistas por

semana, entre demandas
ativas e reativas. No mesmo
período, a In Press Oficina
articulou a publicação de
sete artigos assinados pela
entidade em importantes
veículos: Folha de S. Paulo,
Correio Braziliense, Blog
do Fred (jornalista Frederico Vasconcelos/Folha de
S. Paulo) e portal JOTA. A
assessoria de comunicação também foi responsável pelo agendamento e
preparação de porta-vozes
em sete encontros de rela-
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cionamento da AMB com
importantes veículos de
imprensa: Valor Econômico, Correio Braziliense, Revista Carta Capital, Grupo
RBS, RBS TV Brasília, Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e portal JOTA.
No último ano, as principais mensagens-chave e
o posicionamento institucional da AMB sobre importantes temas alcançaram um público acima dos
86 milhões de leitores por
meio de entrevistas e declarações à imprensa, em
veículos impressos e online. De acordo com o processo de centimetragem
de clipping – método que
calcula o alcance de cada
matéria veiculada, considerando o tipo e o impacto
do veículo – o espaço ocupado pela AMB em mídia
espontânea durante o ano
de 2014 corresponde a um
investimento estimado em
R$ 17,5 milhões. Ou seja, a
entidade teria que investir
tal montante em publicidade paga para ter a mesma visibilidade alcançada
no período.
Os meses de janeiro,
junho, agosto, setembro e
outubro estão entre os mais
representativos no ano de
2014, com maior exposição
da AMB na mídia.
Informa
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LEGISLAÇÃO

Avanços e recuos

do novo CPC

AMB, Anamatra e Ajufe
defendem vetos ao texto
que espera análise do
Executivo Federal

Márcia Delgado
MJ/Divulgação

A

AMB, a Anamatra e
a Ajufe encaminharam ao Executivo
Federal pedido de veto a
três pontos do novo Código
de Processo Civil (CPC). As
entidades entendem que, da
forma como foi aprovada no
Congresso Nacional, a proposta vai prejudicar a prestação jurisdicional.
No último dia 4, representantes da AMB e da Anamatra estiveram com o secretário
de Reforma do Judiciário, Flávio Caetano, para tratar dos
vetos. O secretário se comprometeu a levar o pleito da
magistratura ao grupo do Executivo que analisa o texto. O
assunto também foi tratado
com o ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo.
Desde 2010, o projeto
era discutido no Congresso.
Quando voltou ao Senado,
a Comissão da AMB, que
acompanha o assunto, apre-

AMB, Ajufe e Anamatra tratam de vetos com ministro Cardozo

sentou propostas de emendas. De um total de 14, 12
foram acatadas pelos senadores. “Tivemos muitas vitórias,
entre elas a manutenção do
bloqueio online de bens para
cumprimento de liminares”,
ressaltou o coordenador da
Comissão da AMB, desembargador Marcos Alaor.
Entre os dispositivos considerados negativos, está a
obrigatoriedade da análise
dos processos por meio de
uma ordem cronológica.
Para o juiz Paulo Hen-

rique Moritz, um dos integrantes da Comissão da
AMB, a obrigatoriedade da
ordem cronológica “algema e engessa a gestão das
unidades judiciárias”. “Não
que sejamos contra que os
juízes julguem os processos mais antigos primeiro,
mas a ordem cronológica
deve ser seguida de forma
preferencial e não obrigatória”, pontua.
Outro item considerado negativo é a exigência
de que o magistrado ana-

lise, uma a uma, todas as
teses apresentadas pelas
partes no processo. No entendimento da AMB, isso
só servirá para atrasar o
cumprimento das sentenças. A entidade também
entende que a manutenção dos embargos infringentes dificulta a resposta rápida do Judiciário
sobre os processos.
“O Código não avança
ainda no que diz respeito à
liberdade do juiz para impor a sanção ao litigante de
má-fé”, destaca o juiz Thiago
Brandão de Almeida, que
faz parte da comissão. “Por
outro lado, há um esforço
do novo Código de reduzir
o número de recursos e o
texto prevê uma espécie de
incentivo ao uso racional do
direito de recorrer”, acrescenta. A comissão ainda é
composta pelo juiz Ricardo
Pippi Schmidt.

Fique atento
Pontos positivos

Pontos negativos

>> Código está mais didático, bem organizado e possui linguagem simples
>> O novo CPC tem como linha mestra as formas consensuais
nas resoluções de conflito (conciliação e mediação), não como
alternativa, mas como uma política judiciária permanente
>> Em caso de ações com a mesma questão jurídica, os tribunais deverão se utilizar do Incidente de Resolução das Demandas
Repetitivas. Na prática, terão um prazo para apresentar um entendimento que possa ser aplicado a todas as ações repetitivas
>> Esforço no sentido de reduzir a quantidade de recursos e incentivo ao uso racional do direito de recorrer
>> Manutenção do bloqueio online de bens para cumprimento
de liminares
24
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>> O Código pode causar embaraço na gestão de processos
pelos magistrados ao estabelecer ordem rígida e cronológica
na análise dos mesmos. O ideal é que o juiz tivesse que julgar
preferencialmente, e não obrigatoriamente, os processos mais
antigos
>> O novo CPC continua tratando com timidez as punições para quem
age com má-fé nos processos. Ainda não avança no que diz respeito à
liberdade do juiz de impor a sanção ao litigante de má-fé
>> Exigência de que o magistrado analise, uma a uma, todas as
teses apresentadas pelas partes no processo
>> O Código não acaba com os embargos infringentes, que implicam na análise de outro colegiado em caso de divergência de votos
nos julgamentos de segunda instância
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ENCONTRO

Congresso

em Rio Quente

Preparativos do XXII Congresso
Brasileiro de Magistrados estão a
todo vapor. Se inscreva o quanto
antes para garantir o menor preço
no evento marcado para outubro

Luciana Salimen

O

Divulgação

s preparativos para
o XXII Congresso
Brasileiro de Magistrados – que acontecerá de
29 a 31 de outubro de 2015,
em Rio Quente (GO) – caminham em ritmo avançado. O
hotsite criado especialmente para o evento já está no
ar: congresso.amb.com.br.
Além de concentrar todas
as informações de programação, estrutura, logística
e hospedagem, os magistrados também podem se
inscrever por meio deste
endereço eletrônico. Duas
mil pessoas são esperadas
no evento, entre magistrados e seus familiares.
Com o tema central “O
Poder Judiciário e a Consolidação da Democracia: O
Papel da Justiça na Sociedade Contemporânea”, o
congresso pretende discu-

tir a Justiça e seu papel na
vida dos cidadãos, contando com palestras, painéis
e mesas-redondas – que
vão acontecer de forma simultânea. Personalidades
brasileiras e internacionais
abordarão, entre outras
questões, a democratização do sistema de Justiça;
ações coletivas e o excesso
de litigância; direitos humanos; valorização da magistratura; formas alternativas de solução de conflitos;
desafios para o Judiciário
na sociedade contemporânea; o novo Código de
Processo Civil (CPC); processo penal e sistema penitenciário; a percepção da
sociedade sobre a Justiça; e
experiências na aposentadoria da magistratura.
“É um modelo eclético
que visa dar maior dinâ-

mica aos debates, com
participação do público.
Nossa ideia é reunir um
grupo heterogêneo de
personalidades do mundo jurídico e especialistas
de outras áreas – como
jornalistas, antropólogos
e sociólogos – para discutir esse novo sistema
de Justiça da contemporaneidade”, explicou o
coordenador da Comissão Científica e assessor
da presidência da AMB,
Antônio Silveira Neto.
À frente da Comissão
Executiva do evento, o
vice-presidente Administrativo da AMB, Wilson
Dias, lembra que, quanto
antes os magistrados providenciarem suas inscrições e reservas de hotéis,
melhor: “Tem a questão
dos valores, que são mais

baixos para quem se inscrever e definir hospedagem mais cedo, e também há mais opções de
acomodações aos que se
adiantarem”, pontuou.
Até 29 de abril, o
custo da inscrição é de
R$ 400 para associados e de
R$ 200 para acompanhantes. De 30 de abril a 15 de julho, os preços passam para
R$ 500 e R$ 250, respectivamente. De 16 de julho até
a data do congresso os associados deverão pagar R$
600 e os acompanhantes
R$ 300.
A dupla sertaneja Jorge
e Mateus está confirmada
para o encerramento do
evento, que acontecerá no
complexo turístico de Rio
Quente. A atração que fará
o show de abertura ainda
não foi definida.

Resort em cidade goiana será palco
de congresso dos magistrados
Informa
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ESPORTES

Sol, mar e

competição
AMB e AMPB trabalham para oferecer a melhor estrutura
aos participantes dos VII Jogos Nacionais da Magistratura

Luciana Salimen

J

unte esporte, sol, mar e
confraternização com
a família e os amigos.
Estes são os ingredientes
que vão compor a sétima
edição dos Jogos Nacionais da Magistratura, que
serão realizados em João
Pessoa (PB) entre os dias
29 de abril e 3 de maio.
Enquanto os magistrados se preparam para
participar do evento, a
comissão organizadora
trabalha para oferecer
a melhor estrutura aos
participantes e suas famílias. E o presidente da
Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB),
Horácio Ferreira de Melo
Júnior, garante: esta edição tem tudo para ser
um sucesso.
“Estamos envolvidos
com todo nosso empenho e dedicação. O maior
evento esportivo do país
voltado para magistrados
terá sua passagem por
João Pessoa como um dos
momentos marcantes das
atividades já desenvolvidas pela AMB”, afirma.
O otimismo não é à
toa. Além da capital da
Paraíba ser rica em atra26
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ções e belezas naturais,
não faltam opções de modalidades esportivas aos
juízes. Atletismo; natação;
corrida rústica; sinuca;
pebolim; tênis de mesa;
xadrez; tiro esportivo; vôlei; vôlei de praia; futevôlei; basquete e futsal compõem a programação.
Nas provas de atletismo,
corrida rústica e natação,
os atletas poderão disputar em quatro categorias:
livre (qualquer faixa etária); máster (a partir de 40
anos); sênior (a partir de
50 anos); e supersênior (a
partir de 60 anos).
Os objetivos são integrar a família dos magistrados – que podem e
devem participar do evento – e incentivar a prática
de hábitos saudáveis. E a
cidade-sede foi escolhida
por reunir todas as qualidades que estimulam essa
confraternização.

Belas paisagens
Conhecida por suas
belas paisagens e praias
paradisíacas, a capital
paraibana tem atrações
que vão muito além de

sol e mar cristalino. Com
pouco mais de 723 mil
habitantes, João Pessoa
mantém características
de cidade pequena, com
ares bucólicos e recantos
charmosos. Entre os cartões-postais, está a Pedra
do Reino, localizada no
Parque Sólon de Lucena, que representa uma
homenagem a um filho
ilustre da terra: o escritor Ariano Suassuna. No
parque ainda há a nova
fonte luminosa, com um
espetáculo diários de luzes, cores e sons.
A região metropolitana também concentra pontos de visitação,
como a Fortaleza de Santa Catarina – um marco
da resistência paraibana
contra as invasões dos
franceses e holandeses
nos tempos coloniais – e
a praia de Tambaba, conhecida por ser um dos
santuários do naturismo
nacional. É um paraíso
ecológico com labirintos
multicoloridos, distante apenas 30 minutos de
carro da capital.
Para quem não abre
mão de conhecer a cultura
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local, o Mercado de Artesanato Paraibano e a Casa
do Artista Popular destacam uma grande diversidade de artigos nobres e
rústicos elaborados com
algodão de cor, palha, cabaças, rendas, sementes,
barro e argila. E a gastronomia também é um ponto
alto. Há mais de 100 bares
e restaurantes ao longo da
orla e no centro histórico,
com a culinária que vai da
regional à japonesa.

Hospedagem
Pensando na comodidade dos magistrados e
seus familiares, a AMB e a
AMPB fecharam parceria
com a Operadora Classe
A. Há vagas nos hotéis
Cabo Branco Atlântico,
Quality Hotel João Pessoa e Verde Green Hotel.
As diárias variam de R$
230,00 a R$ 414,00, em
quartos single, duplo e
triplo. Os interessados
devem devem entrar
em contato com Bruno
Mesquita, nos telefones
(83) 3021.6190 e (83)
8802.4408, ou via e-mail:
brunoclassea@gmail.com.

Fotos: ASCOM / AMB

recém-inaugurado, com ginásio poliesportivo, pista de
atletismo moderna, piscinas
olímpica e semiolímpica e
salas que poderão acolher
outras modalidades. Também contamos com o complexo esportivo da Universidade Federal da Paraíba. O
tiro esportivo será no Clube
do Tiro da cidade, e a corrida
rústica, o vôlei de praia e o
futevôlei serão realizados na
orla atlântica.

Participe das competições
Quando: de 29 de abril a 3 de maio de 2015
Onde: João Pessoa (PB)
Inscrições: As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas até o dia 5 de abril no hotsite do
evento: www.amb.com.br/jogos/2014/
Hospedagem sugerida: Operadora Classe A,
com Bruno Mesquita:
(83) 3021.6190 / (83) 8802.4408
E-mail: brunoclassea@gmail.com
Informações gerais:
www.amb.com.br/jogos/2014/

Quantos participantes
são esperados?

Entrevista
José Antônio Azambuja Flores, diretor de Esportes da AMB
O diretor de Esportes da
AMB é um entusiasta dos
Jogos Nacionais da Magistratura. Está à frente do evento
desde sua primeira edição,
em 1999, e redigiu seu regulamento, que sofreu algumas
alterações ao longo dos anos.
Acompanhe uma entrevista
com o magistrado.
Como surgiram os Jogos

Nacionais da Magistratura
e quais são seus objetivos?
Os jogos foram criados
em 1999 – com a primeira
edição no Rio de Janeiro.
Até então, só havia campeonatos de tênis e futebol,
e a ideia foi contemplar
outros esportes. Nosso objetivo, além de melhorar a
saúde do magistrado com a

prática de esportes, é promover a integração dos colegas e de suas famílias.
Qual é a estrutura para
esta edição?
João Pessoa oferece o
aspecto turístico, com opções de belas praias. E foi
disponibilizado pelo estado um complexo esportivo

Pelo interesse demonstrado pelas associações de
todas as regiões do país, esperamos contar com pelos
menos 700 participantes, entre magistrados e familiares.
Qual é o recado que o
senhor deixa para os associados?
Colegas associados: contamos com tua presença e
de teus familiares para abrilhantar os VII Jogos Nacionais da Magistratura, de 29
de abril a 3 de maio, em João
Pessoa. Participem!

Veja os resultados dos campeonatos nacionais de futebol em 2014
Categoria
SUPER SÊNIOR

SÊNIOR

MASTER

LIVRE

Local e Data

Edição

Participantes

AM - Manaus
(20 a 24/agosto)

9ª

RS - PR

1º

APAMAGIS

18ª

AM - ES - MA
- MG - PA - PR RS - SP

2º

AMMA

3º

AMAPAR

4º

AMAGES

1º

AMAERJ

21ª

AL - AM - CE - DF
- ES - MA - MG
- MS - MT - PA PI - RJ - RN - RO
- RS - SC

2º

AJURIS

AM - Manaus
(20 a 24/agosto)

AL - Maceió (12
a 15/novembro)

MS - Campo
Grande (10 a 13/
dezembro)

22ª

BA - MS - MT - PA
- PI - PR - RJ - RS
- SC - SE - SP

Colocação
1º
2º

3º

AJURIS
AMAPAR

AMARN
AMAGES

1º

AMC

2º

AJURIS

3º

AMAMSUL

4º

AMAERJ

Artilheiro

Goleiro menos
vazado

Troféu
Disciplina

Melhor
Jogador

Melhor Goleiro

Marco Scapin AJURIS - 2

Luiz Carlos Rosa
- AJURIS - 2

AJURIS

Domingos
AJURIS

Benjamim Acácio
- AMAPAR

Laércio Mendes
- APAMAGIS - 7

Rosselini
Carneiro AMAPAR - 3

AMMA

Laércio
Mendes APAMAGIS

Sergio Luiz Kreuz
- AMAPAR

Gustavo
Menegazzi
(SC) e Rodrigo
Meano (RJ) - 6

Gilson - AMMA

AMEPA

Sandro
Espíndola AMAERJ

Sérgio da Costa AMEPA

Gustavo
Menegazzi AMC - 15

Gilson Félix AMASE - 2

AMC

Gustavo
Menegazzi
- AMC

Regis Adriano
Vanzin - AJURIS
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MEIO AMBIENTE

Suporte

a países africanos

Apoio será viabilizado por parceria entre a AMB, o PNUMA, a União de Juízes de Língua
Portuguesa, o Instituto Jurídico Português e a Comissão Mundial de Direito Ambiental
Luciana Salimen
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V

isando fortalecer a
atuação dos magistrados no enfrentamento dos litígios relacionados ao meio ambiente,
a AMB firmou um acordo
de cooperação e suporte
aos países africanos de língua portuguesa em direito
e governança ambiental. A
solenidade aconteceu em
30 de janeiro, na sede do
PNUMA/UNEP (Programa
das Nações Unidas para o
Meio Ambiente) na capital do Quênia, Nairobi, e
os signatários foram recebidos pela diretora da Divisão de Direito Ambiental
e Convenções da entidade,
Elizabeth Mrema.
Além da AMB e PNUMA, a iniciativa conta com
a participação da União
Internacional de Juízes de
Língua Portuguesa, do Instituto Jurídico Português no
Brasil e da Comissão Mundial de Direito Ambiental.
O trabalho deverá desenvolver ações que prezem
pela conservação, proteção
e valorização da natureza
nos países africanos e língua
portuguesa e, para tanto, as
entidades promoverão reuniões regulares para trocar
experiências, planejar e definir planos de atuação.
Presente no evento, o
presidente da AMB, João

Acordo assinado pelo presidente da AMB vai beneficiar magistrados que atuam na área ambiental

Ricardo Costa, destacou
a importância da ação:
“A magistratura brasileira está dando a sua contribuição para o sistema
judicial de outros países,
no sentido de enfrentar
com efetividade a demanda judicial que envolve
o meio ambiente”. A posição foi compartilhada
pelo vice-presidente de
Assuntos Ambientais da
AMB, Adriano Seduvim,
que também participou
da solenidade: “O acordo
possibilitará a troca de
experiências e de informações sobre a legislação na
área ambiental, permitin-

do o aperfeiçoamento dos
mecanismos de defesa do
meio ambiente”.
Para o presidente do
Fórum Nacional da Magistratura e Meio-Ambiente
(Fonama) e ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, com o convênio,
“a AMB dá uma livre demonstração do seu compromisso jurídico, ético
e político com a questão
ambiental – que é um dos
temas mais desafiadores
do presente”.
Anfitriã do evento, a
diretora da Divisão de
Direito Ambiental e Con-
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venções da entidade, Elizabeth Mrema, lembrou
que a experiência poderá
servir de exemplo e ajudar na legislação ambiental a todos os países africanos. A embaixadora do
Brasil no Quênia, Marcela
Nicodemus, afirmou que,
com um Poder Judiciário
forte, o Brasil tem uma
grande contribuição a
passar aos outros países.
Ainda participaram da
solenidade o diretor-executivo adjunto do Programa das Nações Unidas
para o Ambiente, Ibrahim
Thiaw, diretores do PNUMA e autoridades locais.

Fotos: Acervo pessoal, AMB e Irineu Wlodarczyk.

CULTURA

A cada escultura,
uma reverência

José Cichocki homenageia
personalidades que contribuíram
com a sua formação intelectual,
social e moral. Já são 50 obras

Renata Brandão

Q

uem visita o gabinete do desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR) José Cichocki, 68
anos, se surpreende logo
na entrada da sala com as
estátuas feitas em madeira. O capricho e a riqueza
de detalhes de Frederic
Chopin, de um monge e
a de Albert Einstein chamam a atenção de quem
passa pelo local. “Há sempre uma demonstração de
admiração das estátuas. A
de João Paulo II, quando
estava no meu gabinete,
inclusive, causou uma espécie de romaria de funcionários e curiosos ao gabinete, com manifestação
de expressões de fé e de
religiosidade”, explica.
A paixão surgiu quan-

do era criança ao ver seu
pai, nas horas de folga,
realizando trabalhos com
canivete em pedaços de
madeira. Mas o hobby
com as estátuas começou
só em 2005, sem qualquer
curso. O magistrado conta
que recebeu apenas ensinamentos do escultor
Godofredo Taller, um dos
pioneiros dessa arte.
De lá pra cá, já foram
feitas 50 obras de escultura, entre bustos e imagens
de corpo inteiro. As mais
expressivas são de Victor
Hugo, Sócrates, Aristóteles, Platão, Júlio Cesar, e de
alguns familiares como o
seu pai, Romão, e o irmão
Luiz Antonio. A do Papa
João Paulo II é a mais significativa. “Minha família
tem um apreço por essa

estátua porque meu pai,
já falecido e de origem polonesa, tinha um carinho
especial por ele”, ressalta.
Critérios pessoais
A escolha é definida por
critérios pessoais, uma forma de homenagear personalidades que contribuíram
com a sua formação intelectual, social, moral ou que
difundiram valores universais. A altura do homenageado também é respeitada.
Mesmo não se intitulando
um artista, Cichocki procura reproduzir a imagem
segundo o que constam nas
biografias, e com as mesmas
características. A de Albert
Einstein, por exemplo, chega a ter aproximadamente
1,95 m de altura.
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“No plano abstrato de
cada estátua, revejo a riqueza de doutrinas, conquistas e ensinamentos
propagados pelos personagens homenageados, alguns infelizmente esquecidos. Mais do que uma arte
em si, realizar essas obras
simboliza um ato de gratidão pelos que contribuíram para minha formação
humana e de grande parte
da humanidade”, explica.
As peças são feitas artesanalmente nos finais de
semana e feriados em Londrina, num espaço destinado só para a confecção
das esculturas. A maior
parte da coleção está guardada em casa. Nada está à
venda. Quando não guarda no acervo, doa a amigos, parentes e entidades.
Informa
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Capacitação

ampliada

Desembargador Cláudio dell’Orto
assume o comando da Escola Nacional
da Magistratura e anuncia grade
diversificada de cursos para este ano

Tatiana Damasceno

Linha de atuação
para 2015
Seguindo as diretrizes
traçadas desde o início da
administração do presidente
João Ricardo, a direção da Escola atenderá a obrigação de
formação e aperfeiçoamento
dos magistrados num sentido mais amplo. O projeto
didático-pedagógico não estará vinculado às obrigações
30
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S

eguindo a proposta
de uma administração compartilhada,
marca da nova gestão da
AMB, o desembargador
Cláudio dell’Orto assumiu
em janeiro de 2015 a função de diretor-presidente
da Escola Nacional da Magistratura (ENM). Com a
mudança, o juiz Marcelo
Piragibe se tornou vice-diretor presidente da instituição; na secretaria-geral
permaneceu o desembargador Eladio Lecey. dell’Orto
ingressou no Judiciário em
1991, após cinco anos de
atuação como promotor de
Justiça na capital fluminense.
Foi duas vezes presidente da
Associação dos Magistrados
do Estado do Rio de Janeiro
(Amaerj), nos biênios 20062007 e 2012-2013, além de
professor de Direito Penal da
PUC-RJ e da Escola da Magistratura (Emerj). Em entrevista
ao AMB Informa, o desembargador conta como atuará
à frente da ENM neste ano.

Cláudio dell’Orto destaca trabalho de interiorização da ENM, para ampliar atendimento da Escola

cotidianas do magistrado. Por
ser uma escola associativa,
a ENM da AMB pode montar uma grade de cursos que
atenda a outras necessidades
que não sejam exclusivamente relacionadas ao exercício
da magistratura. Por isso, estamos oferecendo opções de
novos conhecimentos como,
por exemplo, o Media Training e Gestão Orçamentária.
Uma escola que é da AMB é
uma escola que tem esse viés
um pouco mais crítico, de
multidisciplinariedade.

Cursos à disposição
Vamos oferecer em
2015 várias atividades relacionadas ao novo CPC,
com uma visão não só

acadêmica, mas dentro de
oficinas de trabalho, possibilitando a participação
direta do juiz na elaboração de alguns enunciados
sobre como aplicar as novas regras. Ainda dentro
dessa linha diferenciada,
ofereceremos o curso de
jurisdição e psicanálise.
É um curso interessante
porque permite discutir o
papel do juiz na sociedade
sob a ótica da psicanálise.
Ofereceremos, também, a
oportunidade de os magistrados estrangeiros virem
participar dos nossos cursos aqui no Brasil. É uma
reivindicação de colegas
estrangeiros que querem
conhecer o sistema de formação e aperfeiçoamento

Visite o site: www.amb.com.br

da magistratura brasileira.

Atuação da ENM
nos estados
Há um trabalho de
interiorização das atividades da Escola da AMB.
Em parceria com escolas
associativas ou judiciais,
pretendemos levar cursos
credenciados pela Enfam
(Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados) para serem realizados no interior
do Brasil. Isso permitirá
que o juiz associado da
AMB possa obter as horas
necessárias para a aferição
de merecimento sem a necessidade de se deslocar
por longas distâncias.

Guia de cursos
está disponível

São cerca de 30
oportunidades em diversas
áreas para os magistrados
brasileiros e de outros países

Márcia Delgado

O

Guia de Cursos
de 2015 da Escola Nacional da
Magistratura (ENM), da
AMB, já está disponível
para os associados. São
cerca de 30 oportunidades de treinamento em
diversas áreas, entre elas,
Media Training, Direito
do Consumidor, Gestão
Orçamentária, Técnicas
de Investigação, Energia,
Consumo e Meio ambiente, Justiça Restaurativa e Processo Eletrônico.
O livreto foi encaminhado aos associados e
está disponível também
no site da AMB/ENM. Para
fazer as inscrições, basta
acessar www.enm.org.br e
clicar em “Nossos cursos”,

digitar o CPF e preencher
o formulário.
Um dos cursos que está
com inscrições abertas é o
de Técnicas de Investigação. O treinamento tem o
objetivo de aprofundar os
conhecimentos dos magistrados relacionados a
técnicas de investigação

Media Training Básico
Inscrições:
Até 6 de março (primeira turma)
Até 30 de abril (segunda turma)
Até 30 de maio (terceira turma)
Período de capacitação:
19 e 20 de março (primeira turma)
21 e 22 de maio (segunda turma)
11 e 12 de junho (terceira turma)
Coordenação: Giordane Dourado

}

Direito do consumidor
Período:
23 e 24 de abril (primeira turma)
24 e 25 de setembro (segunda turma)
Inscrições:
Até 31 de março (primeira turma)
Até 31 de agosto (segunda turma)
Coordenação: Desembargador Eladio Lecey

policial e perícias criminais. As inscrições terminam em 31 de março. São
50 vagas. O curso será
ministrado em Cuiabá
(MT). Há também cursos
internacionais, como o
mestrado na Universidade Clássica de Lisboa.
O diretor-presidente da

Fique atento
Gestão orçamentária
Período: 4 e 5 de março (primeira turma)
9 e 10 de novembro (segunda turma)
Inscrições:
até 23 de fevereiro (primeira turma)
Até 30 de setembro (segunda turma)
Coordenação: Mônica de Lucca e Maria
Aparecida Gadelha

}

Energia, Consumo
e Meio Ambiente
Período: 20 a 22 de maio
Inscrições: Até 30 de abril
Total de vagas: 20
Coordenador: Marcelo Piragibe

Visite o site: www.enm.org.br

}

}

ENM, Cláudio dell’Orto,
destacou a qualidade e a
importância da publicação. “O Guia foi elaborado
pela equipe de comunicação da AMB e traz um
calendário que permite
ao associado acompanhar
o cronograma dos cursos.
A formação continuada e
o aperfeiçoamento são os
desafios para a magistratura brasileira. Procuramos
oferecer cursos práticos
que atentem ao requisito
da transdisciplinariedade.
A magistratura brasileira
aceitou o desafio de pacificação das relações sociais
e deve dispor dos mecanismos para cumprir seu
relevante papel”.

Técnicas de Investigação
Período: 16 e 17 de abril
Inscrições: até 31 de março
Coordenação: Jamilson Haddad e
Maria Aparecida Gadelha

Programa de Capacitação
em Poder Judiciário
Período: 25 a 29 de maio
Inscrições: 8 de maio
Total de vagas: 45
Coordenação: Maurício Drummond
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Media Training
para magistrados

Integrantes da diretoria da AMB
e presidentes de associações
estaduais de magistrados
participam de curso voltado para
o relacionamento com a imprensa

Tatiana Damasceno

32

Informa

Fotos: ASCOM / AMB

A

informação adquiriu um caráter estratégico na atualidade. Diante disso, a ENM/
AMB realizou, em fevereiro, o curso de Media Training – Módulo Avançado
– para os magistrados que
compõem a diretoria da
entidade e presidentes de
associações estaduais.
O curso, ministrado
durante dois dias por profissionais da Oficina da
Palavra e In Press Oficina,
apresentou técnicas para
aprimorar o relacionamento de alguns dos porta-vozes da AMB com os
diversos meios de comunicação. “A dinâmica do
curso é importante para
que eles passem as mensagens-chave e elaborem
estratégias para lidar com
a mídia”, pontua a diretora
de Treinamentos da Oficina da Palavra e Inpress
Oficina, Miriam Moura.
Os participantes foram
submetidos a oficinas que
simulavam entrevistas para
veículos de televisão, rádio
e impresso, além das chamadas entrevistas coletivas. O objetivo era aprender a lidar com situações
adversas. Para facilitar a
dinâmica, os profissionais
de comunicação trouxeram à tona assuntos atuais
e que têm demandado um
posicionamento dos juízes,
como Reforma Política,

Durante o treinamento, os magistrados tiveram a oportunidade de participar de oficinas

“O curso é um investimento na qualidade
da comunicação institucional da entidade e
prepara seus porta-vozes”
Gil Guerra, vice-presidente de
Comunicação da AMB

“PEC da Bengala”, Reforma
do Judiciário, auxílio-moradia, entre outros.
“O curso oferece a oportunidade de os juízes se
adequarem às técnicas para
transmitir as mensagens
necessárias do que temos
de mais relevante e formar
uma imagem positiva perante a coletividade”, assi-

nala o diretor-presidente da
ENM, Cláudio dell’Orto.

Finalidade
O vice-presidente de
Comunicação da AMB, Gil
Guerra, afirma que este tipo
de qualificação é importante para todos os magistrados. “O curso é um inves-

Visite o site: www.enm.org.br

timento na qualidade da
comunicação institucional
da entidade e prepara seus
porta-vozes. A finalidade é
se comunicar com a mídia
externa de forma correta,
eficiente, evitando incidentes indesejáveis”, diz.
O presidente da Associação dos Magistrados da
Paraíba (AMPB), Horácio de
Melo Júnior, saiu satisfeito
do treinamento. “Foi uma
excelente ideia da AMB em
trazer alguns presidentes de
associações para verificar,
na prática, como se deve se
portar perante a imprensa.
Com este curso, estamos
saindo com uma visão diferente”, avalia.

