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Princípios da Loman

Desde que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, anunciou a retomada da discussão sobre a Loman pela Corte, a AMB criou uma comissão interna para reunir os pleitos e os anseios dos seus associados
e contribuir com o debate. Alguns princípios são considerados prioritários pela AMB, como a garantia da paridade entre
ativos e inativos constituir cláusula pétrea; uma política remuneratória estável e de carreira para os magistrados; a simetria
remuneratória com o Ministério Público; a inamovibilidade; a democratização do Judiciário; a possibilidade de permuta de
juízes entre os tribunais; e a criação de critérios objetivos para ascensão na carreira.

Leia das páginas 3 a 4
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Antônio Augusto

Os melhores no pódio

Mais de 500 magistrados e familiares participaram dos VII Jogos Nacionais da Magistratura em João Pessoa (PB), de 29
de abril a 2 de maio. Foram distribuídas 369 medalhas de ouro, prata e bronze. Em Brasília, no dia 11 de maio, a AMB
premiou as melhores reportagens referentes ao Judiciário e à magistratura. Ao todo, a associação entregou R$ 115 mil por
meio do X Prêmio AMB de Jornalismo.

Páginas 20 e 21 e 23 a 25

O mapa

Pesquisa encomendada pela AMB vai identificar quem usa a
Justiça de forma predatória no país. A partir dos dados coletados nos tribunais, a associação vai propor ações que possam
ajudar a desafogar o Judiciário.

do litígio
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Reverência
O secretário-geral da Escola Nacional da Magistratura (ENM) da AMB, Eladio Luiz da
Silva Lecey, será o grande homenageado do 20º Congresso de Direito Ambiental, que
ocorrerá entre os dias 23 e 27 de maio, em São Paulo.
Página 30

ARTIGOS
Amini Haddad destaca importância da campanha do Judiciário “Paz nossa Justa Causa” – Página 14
José Carlos Kulzer assinala os prejuízos causados pela proposta que amplia a terceirização no país – Página 15

PALAVRA DO PRESIDENTE

Rumo a

novas conquistas
Luta permanente no Congresso Nacional, compromisso com
a carreira, comprometimento da magistratura com a função pública, congraçamento e reconhecimento dos nossos imprescindíveis quadros pautam a presente edição. A Loman é objeto de
grande esforço da AMB e a palavra de ordem é a paridade como
conceito basilar. A nossa Comissão da Loman está empenhada
na consolidação estatutária de uma carreira consolidada na isonomia remuneratória entre magistrados ativos e inativos. Um
princípio inarredável para todos nós.
A luta pela paridade virou tema de uma campanha da AMB.
Entre outros assuntos, estamos focados na unidade de todos os
segmentos da magistratura, pois, da forma como está estruturada a nossa política remuneratória, criou-se um fosso entre ativos
e inativos. Nesta edição, estamos encaminhando, junto com o
AMB Informa, um encarte com as ações desenvolvidas em defesa dos magistrados aposentados.
Afirmamos aqui a defesa intransigente da nossa participação
na construção das políticas nacionais para o Poder Judiciário.
A conquista de participar do Conselho Consultivo do CNJ não
pode sofrer retrocesso, porque a democracia requer a constante criação de espaços de participação. A magistratura brasileira
lutou por este espaço e dele não abre mão, notadamente pela
circunstância de estarmos na rotina anual de crescentes índices
de congestionamento judicial e temos propostas concretas para
uma política eficaz para enfrentar a questão.
Como demonstração da necessidade de criação de um núcleo de inteligência no sistema de Justiça, uma campanha que
a AMB prepara vai desvelar o DNA da litigiosidade brasileira e,
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com isso, nortear as ações para reduzir a brutal utilização predatória do Poder Judiciário. Já contamos com o apoio dos corregedores-gerais dos tribunais estaduais de todo o país.
A abrupta e não refletida Emenda Constitucional que aumentou a aposentadoria compulsória para os 75 anos nos serve de respaldo para exigir dos três poderes outras medidas que
fortaleçam a carreira da magistratura, como a paridade, o ATS e
a democratização dos tribunais. A nossa resistência organizada
nesta metade de gestão, com a união da magistratura, garante
uma força política substancial para dar rumo às conquistas.
Retratamos também nesta edição o compromisso da nossa
magistratura com os direitos humanos para mostrar ao país o
esforço dos nossos juízes para levar a justiça aos rincões mais
inacessíveis. A luta contra a precarização do trabalho e pela
superação de uma cultura que vitimiza a mulher está presente na ocupação dos nossos juízes e juízas. Todas as frentes de
atuação não nos impediram de realizar a grande confraternização esportiva em João Pessoa, em memorável evento dos
Jogos Nacionais da Magistratura. E como tributo merecido,
registramos o reconhecimento internacional do nosso mestre
há muito consagrado no Brasil – Eladio Lecey. Já direcionados
à uma boa leitura, peço a atenção de todos à matéria sobre o
XXII Congresso Brasileiro de Magistrados, convicto de que a
imediata inscrição virá como reação inevitável.
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ESTATUTO DA MAGISTRATURA

Loman:

paridade

é palavra de ordem

AMB destaca princípios
que devem ser assegurados
durante a revisão da lei para
a valorização da magistratura
e a melhoria da prestação
jurisdicional no país

Márcia Delgado
ASCOM/AMB

I

nstituída em 1979, em
plena Ditadura Militar,
a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) deve ser revista.
Em dezembro de 2014, o
presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), ministro Ricardo Lewandowski, divulgou a proposta de um
anteprojeto para mudar
o Estatuto da Magistratura. Desde então, a AMB,
como não poderia ser diferente, criou uma comissão
interna para reunir os plei-

Comissão já elencou 10 princípios considerados importantes

tos e os anseios dos seus
associados e contribuir
com essa discussão.
Alguns pontos da nova
Loman são considerados
prioritários pela AMB não
só para a valorização da
magistratura como para
a melhoria da prestação
jurisdicional. Entre eles, a

garantia da paridade entre ativos e inativos como
uma cláusula pétrea; de
uma política remuneratória estável e de carreira
para os magistrados; a simetria remuneratória com
o Ministério Público; a
inamovibilidade; a democratização do Judiciário; a

possibilidade de permuta
de juízes entre os tribunais;
e a criação de critérios objetivos para a movimentação da carreira.
O coordenador da Comissão da Nova Loman,
Eduardo Uhlein, diz que
a entidade considera que
o princípio fundamental
que deve nortear a elaboração e a discussão sobre
o Estatuto é da independência substantiva do juiz.
Veja abaixo os 10 itens que
a comissão pontua como
sendo prioritários para inclusão na nova Loman.

Pontos fundamentais
Paridade remuneratória entre ativos e inativos, de forma a assegurar a igualdade de tratamento remuneratório entre todos os membros

1 da carreira, ativos e aposentados (e, no que couber, aos pensionistas), assim efetivando a garantia constitucional da vitaliciedade;
Definição de mecanismo que concretize o direito à revisão anual do subsídio, previsto constitucionalmente, assim como a

2 automaticidade a toda a magistratura, observado o seu caráter nacional;

3 Eleições diretas para cargos administrativos nos tribunais, uma das bandeiras históricas da AMB;
Definição de critérios objetivos para a promoção por merecimento, aspiração histórica da magistratura, e que, atualmente, apesar dos

4 atos administrativos editados pelo CNJ, ainda não é uma realidade observada pela maioria dos tribunais;
5 Participação efetiva do primeiro grau no planejamento orçamentário e financeiro dos tribunais;
6

Fixação de prazo máximo de dois anos para a sanção disciplinar de disponibilidade remunerada, visto que, pela Loman atual, há
apenas a previsão de que o magistrado colocado em disponibilidade pode, após dois anos, requerer o seu retorno à atividade. Desta
forma, o juiz fica sujeito à discricionariedade do respectivo tribunal, acarretando, em muitos casos, o prazo ilimitado da sanção, com
ofensa ao princípio da proporcionalidade;
Previsão do direito à permuta entre juízes estaduais vinculados a diferentes tribunais estaduais, desde que já vitalícios e sujeitos ao

7 mesmo regime previdenciário, o que vai ao encontro do caráter nacional da magistratura;

Impossibilidade do enquadramento de atos jurisdicionais como improbidade administrativa: as decisões judiciais, ainda quando

8 reputadas ilegais, devem ser combatidas pelos recursos e medidas processuais, no devido processo legal, sem retirar a independência
do magistrado e o seu livre convencimento, erigidos em benefício da sociedade;

9 Extensão à magistratura dos mesmos direitos e vantagens das demais carreiras jurídicas;
10 Distribuição da força de trabalho proporcional à demanda nas unidades do Judiciário.
Visite o site: www.amb.com.br
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ESTATUTO DA MAGISTRATURA

Contribuição

valorosa

Comissão interna da AMB analisa
sugestões encaminhadas pelos
associados e entidades filiadas
à proposta que a associação
pretende encaminhar ao STF

Márcia Delgado

A
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mativo que assegure a democracia no âmbito do
Poder do Judiciário”, destaca o juiz Marcos Sales,
outro integrante da comissão da AMB.
O diretor-tesoureiro da
AMB, Emanuel Bonfim,

que também faz parte da
comissão, pontua a importância da revisão da Loman.
“Por se tratar de uma lei que
traça as diretrizes da magistratura nacional, a nova
Loman deve resguardar os
princípios constitucionais e

as prerrogativas do exercício da função jurisdicional”.
A comissão ainda é formada pelos seguintes integrantes: Sérgio Junkes, Alexandre Abreu, Antônio Carlos
Facioli Chedid e Claudir Fidelis Faccienda.

Duas perguntas para
Eduardo Uhlein, coordenador da Comissão da Nova Loman
Por que a Loman precisa ser atualizada?
A atual Lei Orgânica da Magistratura é de 1979 e foi editada ainda durante
o Regime Militar, sob os influxos do autoritarismo então vigente. Na Constituição de 1988, o constituinte previu a edição de uma nova Lei Complementar,
de iniciativa do STF, então estabelecendo apenas os princípios que deverão
ser observados no novo Estatuto, fundamental para nortear a carreira da magistratura e suas prerrogativas. Desde então, passados mais de 25 anos, os
magistrados aguardam a revogação da atual Loman e sua substituição por um
Estatuto moderno e mais democrático.
De que forma a modificação da Loman pode contribuir para a valorização da carreira da magistratura?

ASCOM/AMB

proposta da AMB
está sendo construída com a contribuição de associados e
entidades filiadas. “A participação das associações é
extremamente importante,
pois essas entidades têm
condições de captar, com
maior rapidez, os anseios da
magistratura. O Brasil é grande e as realidades dos estados
distintas. Esse mosaico de visões permite que a AMB possa construir uma proposta de
caráter nacional”, destaca o
juiz Gervásio Santos, coordenador da Justiça Estadual da
AMB e um dos integrantes
da comissão da Loman.
As associações de magistrados de Goiás (Asmego),
do Ceará (ACM) e Tocantins (Asmeto) encaminharam suas contribuições, assim como juízes associados
de Goiás e Paraná. “Estamos
analisando as contribuições
recebidas por colegas de
todo o país e, juntamente
com nossas conclusões, vamos apresentar propostas
que otimizem o texto a ser
encaminhado ao Congresso
Nacional”, diz o juiz Pedro
Ivens Simões de França, que
também integra a comissão.
“É fundamental que a
AMB conte com a contribuição dos associados para
a construção dessa proposta, na luta pela preservação
e conquistas de direitos.
Estamos trabalhando para
construir um sistema nor-

Se conseguirmos que o novo Estatuto contemple os 10
pontos enumerados (confira quadro na página anterior),
teremos conseguido valorizar a carreira da magistratura,
o que significa, em verdade, a garantia do próprio regime
democrático. Cumpre recordar que a independência do juiz está instituída pela própria ordem jurídica como forma de garantir ao cidadão que o
Estado de Direito será respeitado e defendido.
Só um juiz independente e imparcial pode eficazmente garantir a realização dos direitos
fundamentais, inclusive contra os eventuais abusos dos demais Poderes de Estado,
e é papel do Estatuto da Magistratura
estabelecer as bases e os mecanismos
que assegurem a realização dessa independência judicial.

Visite o site: www.amb.com.br

ABERTURA NO CNJ

Em defesa dos
conselhos consultivos
Luciana Salimen

C

riados em março
deste ano com o objetivo de tornar mais
democráticas as decisões referentes ao Poder Judiciário,
ampliando o diálogo com
as associações representativas da magistratura e tribunais de Justiça, os conselhos
consultivos da presidência
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) foram alvo
de críticas por parte de
alguns conselheiros.
A controvérsia gerou reação imediata da AMB, que,
em conjunto com Anamatra e Ajufe, divulgou nota
defendendo a atuação dos
conselhos. Reforçando o
posicionamento, o presidente da entidade, João Ricardo Costa, escreveu um
artigo que foi divulgado
pela imprensa especializada, intitulado “Democracia
e transparência: é isso que
necessitamos no CNJ”.
“A postura histórica da
AMB sempre foi de buscar a
máxima efetividade das políticas nacionais para o Poder
Judiciário. Assim, as manifestações públicas, inclusive de
membros do próprio Conselho, surpreendem e pecam
por um equívoco conceitual,
notadamente como revela o
primeiro artigo assinado por

uma conselheira, intitulado
‘Cortejo Fúnebre. O Enterro
Precoce do CNJ’, em tom de
obituário, quando, sem disfarces, demonstra a intenção
de controlar a magistratura
na medida que pauta seu
texto por uma concepção subvertida da ordem
constitucional e alheia aos
parâmetros basilares de
uma instituição que deve
primar pela independência”, diz Costa, em trecho
do documento.
No texto, o magistrado ainda lembra da
atuação firme e direta da
entidade junto ao CNJ em
diversos temas de grande
importância para o Judi“Não é possível
ciário e para a sociedade:
“Lutamos no Conselho
estabelecer metas e
pelo fim do nepotismo prioridades de cima para
e, editada a Resolução nº
baixo, sem ouvir aqueles
07, a AMB ajuizou no STF
que são atingidos por
a ADC 12, diante da reluessas metas”
tância de alguns tribunais
em cumprir a resolução.
O resultado foi a Súmula
Ricardo Lewandowski,
Vinculante nº 13, que espresidente do STF
tendeu a medida aos Três
Poderes da República.
Foram vários os requeri- contrasta com o histórico
mentos questionando os da AMB”.
Para concluir, Costa fala
critérios de promoções e
outros tantos buscando sobre a imprescindível atua melhor distribuição de ação dos conselhos consulrecursos nos tribunais. A tivos: “O conhecimento do
adjetivação como entida- sistema judicial brasileiro
de meramente corporativa não se esgota na atuação dos
Visite o site: www.amb.com.br

Divulgação CNJ

Em nota e artigo de João Ricardo Costa divulgado na imprensa, AMB reforça a importância
da participação dos juízes nas decisões do CNJ relativas ao Judiciário

Conselho consultivo no
CNJ é tema de artigo

conselheiros do CNJ, além
do que uma das maiores
críticas que temos ao órgão é a sua incapacidade
de democratizar a Justiça
Brasileira. Ao contrário,
seu viés centralizador e
unitário é um dos maiores obstáculos para que
se apropriem do que está
acontecendo no Judiciário
de todo o país”, defende.
O presidente do CNJ
e do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, também considera a atuação
dos conselhos consultivos
primordial em uma democracia. “Não é possível
estabelecer metas e prioridades de cima para baixo,
sem ouvir aqueles que são
atingidos por essas metas.
É muito importante que se
ouça aquele que está na trincheira, muitas vezes abandonado nos rincões mais extremos do país”, ponderou.
Informa
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USO PREDATÓRIO

Basta aos grandes litigantes

Freeimages

AMB encomenda pesquisa para mapear o litígio no país. A partir dos dados encaminhados
pelos tribunais, a entidade vai propor ações para ajudar desafogar o Judiciário

Luciana Salimen

S

obrecarga de trabalho
e excesso de demandas
repetitivas são comuns
no dia a dia de trabalho dos
juízes e é uma realidade que
pode ser comprovada por
dados. A mais recente pesquisa Justiça em Números
do CNJ mostra que a produtividade dos juízes brasileiros aumenta a cada ano:
em 2013, por exemplo, cada
magistrado sentenciou uma
média de 1.564 processos,
ou 1,7% a mais que o mesmo período anterior. Ainda
assim, o estoque de demandas é muito alto - chega a 95
milhões de ações, o que dá
em torno de 6 mil por juiz.
A conta que não fecha já
teve a principal razão detectada pela AMB: o uso predatório da Justiça. No relatório
dos 100 maiores litigantes
do país, divulgado em 2012
pelo CNJ, o setor público, os
bancos e as empresas de telefonia representavam 35,5%
do total de processos que
ingressaram na Justiça de 1º
de janeiro a 31 de outubro
de 2011.
Para mapear o litígio no
país, a AMB encomendou
uma pesquisa e, a partir dos
dados encaminhados por

6
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tribunais de Justiça, a entidade pretende propor, em
conjunto com outras instituições, ações para ajudar a
desafogar o Judiciário. Nesta
primeira fase, participam os
tribunais do Rio Grande do
Sul, de Rondônia, de Santa
Catarina, de São Paulo, do
Rio de Janeiro, do Espírito
Santo, da Bahia, da Paraíba,
do Distrito Federal, do Mato
Grosso do Sul e de Sergipe.
“Nesta primeira etapa,
selecionamos os tribunais
que disponibilizaram dados mais abrangentes por
região e segundo o seu
porte. O levantamento vai
apresentar dados do 1º e
2º graus e das Turmas de
Recursos”, explica o coordenador da pesquisa e vice-presidente Institucional
da AMB, Sérgio Junkes. Ele
acrescenta que a pesquisa
trará números quantitativos e abrangerá um período amplo: de 2010 a 2013.
O cruzamento e análise
dos dados serão feitos por
uma equipe liderada pela
professora Maria Tereza Sadek, da Universidade de São
Paulo (USP), e a expectativa
é de que em junho a AMB já
esteja discutindo ações fun-

damentadas nas conclusões
do trabalho.
“Nosso objetivo é diminuir a litigiosidade, evitar a
sobrecarga e fazer com que,
a partir do momento em que
existam menos processos,
possa se dar maior celeridade e efetividade às demandas
importantes, que são aquelas
que dizem respeito à cidadania”, sintetiza Junkes.
A questão das demandas repetitivas foi um dos
itens tratados no 68º En-

contro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça
do Brasil (Encoge), em Teresina (PI). Na ocasião, o presidente da AMB, João Ricardo
Costa, apresentou a proposta da criação de um centro
de inteligência e diagnóstico sobre o litígio no Brasil,
sugestão contemplada na
Carta de Teresina, editada
ao fim do Encontro.
Confira as deliberações
do documento:

CARTA DE TERESINA
1) Manifestar integral apoio às iniciativas de implementação e normatização das audiências de custódia como forma de política pública de
controle do ingresso de presos no sistema carcerário e garantia dos direitos
constitucionais do preso.
2) Apoiar a proposta da Associação dos Magistrados Brasileiros
de criação pelos Tribunais de Justiça de Centros de Inteligência e Monitoramento das demandas judiciais de massa.
3) Reiterar a preocupação quanto à demora de julgamento pelos
Tribunais Superiores das ações suspensas por força de recursos repetitivos.
4) Instituir grupo de estudos composto por magistrados das cinco regiões do país: Rubens Hideo Arai (SP), Ricardo Pippi Schmidt (RS),
Thiago Brandão de Almeida (PI), Áureo Queiroz (RO) e Jayder Araújo
(DF), para analisar o impacto do novo CPC na gestão da prestação jurisdicional.
5) Apoiar o oportuno encaminhamento à Corregedoria Nacional de
Justiça de proposta de regulamentação da operacionalização do Cadastro
Nacional de Adoção.
6) Sugerir ao CNJ a constituição de um grupo técnico para padronização e uniformização de procedimentos de cálculos judiciais.

Visite o site: www.amb.com.br

RETRATO DA MAGISTRATURA

A AMB
quer ouvir
Luciana Salimen

Entidade faz pesquisa para saber o
que pensam e quais são as principais
demandas dos associados

você

ASCOM/AMB

B

uscando uma sintonia cada vez maior
com seus associados, a AMB lançou este
ano uma pesquisa que vai
revelar o que pensam os
magistrados sobre diversos temas importantes
para o Judiciário e para a
sociedade. São 64 questões que abrangem assuntos como a eleição direta
para os cargos de direção
dos tribunais, valorização
da magistratura, atuação
do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), independência dos tribunais,
composição do Supremo
Tribunal Federal (STF),
reforma política, descriminalização do uso das
drogas, além de uma avaliação em diversos âmbitos e sob diferentes aspectos da Justiça brasileira.
Os questionários –
que são totalmente sigilosos e anônimos – já
chegaram às casas dos
magistrados e devem ser
respondidos e enviados
de volta à AMB. Apenas
o material que chegar à
entidade até o dia 30 de
maio será analisado.
O vice-presidente Institucional da associação
e coordenador da pesquisa, Sérgio Junkes, diz que
a entidade espera uma

mente preenchidas até a
data em questão.
Ainda há o sorteio de
viagens para Nova Iorque,
Santiago, Montevidéu e
Buenos Aires aos questionários que chegarem
à AMB até 29 de maio,
sendo que as passagens
para Nova York serão
sorteadas apenas entre os
associados da entidade
filiada à AMB que atingir
o maior número proporcional de respostas entre

“Até o dia 21 de maio, a AMB havia
recebido 3.700 pesquisas respondidas.
Essa participação é muito importante
para nós”
ampla participação dos
colegas. “Até o dia 21 de
maio, a AMB havia recebido 3.700 pesquisas respondidas. Essa participação é muito importante
para nós”, disse.
O trabalho conta com
a consultoria científica da professora Maria
Tereza Sadek, da Universidade de São Paulo
(USP), que, juntamente
com sua equipe, providenciará uma análise do
material recebido. Os juízes que enviarem suas

Sérgio Junkes, vice-presidente
Institucional da AMB
e coordenador da pesquisa

respostas, além de contribuir com a atuação da
AMB, ainda concorrem a
prêmios. O primeiro deles - uma viagem a Paris
com direito a acompanhante - foi sorteado em
11 de maio, entre os magistrados que mandaram
suas pesquisas devida-
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seus próprios associados,
filiados à AMB.
No hotsite da pesquisa – www.amb.com.br/
pesquisa – é possível encontrar todas as notícias
a respeito do questionário, o regulamento dos
sorteios e a carta de apresentação do trabalho.
Informa
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PEC DA BENGALA

Vitória

no Supremo

STF acata ADI ingressada pela AMB,
Ajufe e Anamatra e barra nova sabatina
de ministros da Corte no Senado e a
extensão da idade da aposentadoria
compulsória para os tribunais estaduais

Márcia Delgado
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D

uas semanas depois da aprovação
pela Câmara dos
Deputados da Proposta
de Emenda Constitucional
(PEC) 457/05, a chamada
“PEC da Bengala”, a AMB,
a Ajufe e a Anamatra
conseguiram uma vitória
importante no Supremo
Tribunal Federal (STF) que
barra a nova sabatina dos
ministros da Corte pelo
Senado e também suspende a extensão da idade da
aposentadoria compulsória aos 75 anos para servidores e magistrados dos
tribunais estaduais, da Justiça do Trabalho e Federal.
A ação foi aprovada por
oito ministros da Corte
Suprema. Teve apenas dois
votos contrários.
Já na Câmara dos Deputados, a “PEC da Bengala” passou, no último
dia 5, com 333 votos a
favor e 144 contra após
uma manobra inesperada do presidente da Casa,
Eduardo Cunha (PMDB/
RJ). Três dias depois, a
AMB, a Ajufe e Anamatra entraram com uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) do
Supremo, aprovada no último dia 21. “A decisão do
Supremo restabelece padrões republicanos, traz a
segurança necessária para
garantir a independência
do Judiciário”, disse o pre-

Plenário do STF: ADI foi aprovada pela maioria dos ministros

sidente da AMB, João Ricardo Costa. No entanto,
na avaliação de Costa, “é
importante que o Supremo decida sobre a idade
da aposentadoria compulsória por meio do novo
Estatuto da Magistratura e
que não seja encaminhado
um projeto de lei pontual
para tratar do tema.”

Mesmo diante da vitória
no Supremo, a AMB entende que a PEC é prejudicial
ao Judiciário. “A proposta cria um abismo muito
maior entre o 1º e 2º graus,
o que vai causar maior congestionamento judicial e
maior precariedade na prestação jurisdicional na base
da magistratura”, disse.

Votação em primeiro turno (4 de abril)
SIM
NÃO
ABSTENÇÕES
OBSTRUÇÕES
Total

318
131
10
7
460 votantes

Segundo turno (5 de maio)
SIM
NÃO
ABSTENÇÃO
Total da votantes
Quórum
Visite o site: www.amb.com.br

333
144
10
487
488

O repúdio à PEC é tão
forte que, logo após sua
aprovação, a AMB decretou luto de 24 horas por
meio de seu site. “A PEC
representa um desestímulo ao ingresso na carreira
e um desserviço à Nação”,
assinala o presidente da
Associação Cearense de
Magistrados (ACM), Antônio Araújo. “A medida
provoca um enorme engessamento na carreira e,
por consequência, compromete a necessária
alternância e a oxigenação do Poder Judiciário”,
acrescenta o presidente
da Associação dos Magistrados Piauiense (Amapi), Leonardo Trigueiro.
Para o coordenador da
Justiça Estadual da AMB e
presidente da Associação
de Magistrados do Maranhão (Amma), Gervásio
Santos, a aprovação da
PEC trará sérios prejuízos a
médio e longo prazo ao Judiciário. “A PEC impede o
processo natural de oxigenação do Poder, uma vez
que, como seus membros
não são eleitos, o processo
natural de renovação é por
meio da aposentadoria.”
“A emenda trará prejuízo
à própria renovação da
jurisprudência”, destaca o
presidente da Associação
dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego),
Gilmar Coelho.

PEC DA BENGALA

Mobilização

Desde o começo da legislatura,
representantes dos magistrados
brasileiros travam batalha árdua na
Câmara dos Deputados para tentar
impedir a aprovação da proposta

intensa
Márcia Delgado

Fotos: ASCOM/AMB

D

esde o início da legislatura, a AMB e os
presidentes de associações filiadas trabalharam
intensamente para tentar
barrar a “PEC da Bengala”
no Congresso Nacional.
“Elaboramos cartilha didática, visitamos lideranças,
falamos para as bancadas
e monitoramos as posições
de cada partido, de cada
deputado, dividindo tarefas
com os presidentes das associações regionais”, ressaltou o presidente da AMB,
João Ricardo Costa.
O trabalho não foi em
vão. Muitos votos a favor
à proposta foram revertidos, mas com 28 deputados a mais no plenário durante a votação no segundo
turno não houve como evitar a derrota, até porque a
emenda virou moeda de
troca política. “Registro o
trabalho hercúleo de cada
presidente das nossas associações filiadas e demais
magistrados. O comprometimento e a capacidade de
trabalho de cada um compõem o maior alento neste
momento, porque nos fornece a certeza de que temos
força de sobra para superar
o retrocesso imposto e recuperar a nossa carreira”,
destacou ainda João Ricardo Costa, em mensagem
aos associados logo após a
aprovação da PEC pela Câmara dos Deputados.

Movimentação no Congresso: dirigentes da AMB e das associações filiadas em luta contra a PEC

A luta segue no Congresso com bandeiras históricas da AMB, como as eleições diretas nos tribunais.
A discussão foi retomada
pela Câmara dos Deputados. “A luta da categoria
vai continuar focando em
outras propostas, como a
que estabelece as eleições
nos tribunais, uma forma

de democratizar o Judiciário, bem como o retorno do
ATS (Adicional por Tempo
de Serviço), por meio da
PEC 63, uma maneira de
valorizar a carreira”, aponta o presidente da Amapi,
Leonardo Trigueiro. “Vamos intensificar o corpo
a corpo em favor da PEC
das Diretas nos Tribunais.

Segundo turno de votação
Orientação aos partidos
PT
PCdoB
PSol
PSDB
PSB
DEM
Solidariedade
Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
PROS
PPS
PV
Minoria
Bloco PRB/PMN/PSD/PRTB/PTC/PSI/PTdoB
PDT
GOV
Visite o site: www.amb.com.br

NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
Liberado
Liberado
Liberado

Noventa por cento das demandas do Judiciário estão
concentrados no primeiro
grau, e os juízes dessa instância não pode ficar de
fora das eleições para os
dirigentes dos tribunais”,
avalia Gilmar Coelho, presidente da Asmego.
O vice-presidente Institucional da AMB, Sérgio
Junkes, também comentou a aprovação da “PEC
da Bengala” pela Câmara dos Deputados. “Essa
mudança gera instabilidade, desestrutura e dificulta o acesso dos juízes
aos tribunais superiores”.
Ele lembra que um levantamento realizado pela
entidade revela que 75%
dos juízes são contrários à
alteração constitucional.
“Essa PEC representa prejuízo e desestímulo para a
carreira da magistratura”,
acrescenta o presidente
da Associação dos Magistrados do Distrito Federal
(Amagis-DF), Sebastião
Coelho.
Informa
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TRABALHO SEGURO

Seminário
em junho

AMB e TST promovem
debate sobre as questões
jurídicas que envolvem a
saúde do trabalhador e os
acidentes de trabalho

A

AMB e o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) promoverão um seminário
para juízes inteiramente dedicado a debater
a questão da saúde do
trabalhador e o acidente
de trabalho. O evento, a
ser realizado em Brasília
nos dias 18 e 19 de junho,
fará parte da programação oficial dos 10 anos
do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho
(CSJT) e também é um
dos resultados do Termo
de Cooperação assinado
pela AMB junto ao TST,
no âmbito do programa
Trabalho Seguro, que trata da formulação e execução de projetos nacionais
voltados à prevenção de
acidentes de trabalho.
O seminário terá dois
dias de programação.
No primeiro, será feita a
conferência de abertura,
com o tema “Saúde do
Trabalhador e Dignidade
da Pessoa Humana”. O segundo dia será dedicado
aos aspectos do acidente
de trabalho que são objeto de processos em três
ramos da Justiça: trabalhista, federal e estadual.
“A AMB pretende levar aos juízes brasileiros
e colocar na agenda de
preocupações da sociedade brasileira, e do magistrado em particular,
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Tatiana Damasceno

Fique atento

O evento será realizado no
auditório Ministro Mozart
Victor Russomano, no TST,
e será gratuito, mas com
limitação de vagas. Mais
informações e inscrições
estarão disponíveis no site
da AMB.

Antônio Coêlho (D) no TST:
acertos para o seminário

esse resgate à dignidade
do trabalhador”, explica
o coordenador da Justiça do Trabalho da AMB,
Antônio Oldemar Coêlho
dos Santos. Para ele, é
importante resgatar essa
discussão no Judiciário.
“Esse seminário é uma
proposta para abrirmos
dentro do Judiciário uma
agenda e um espaço de
reflexão desse assunto. A
AMB está propondo uma
discussão com as três esferas, numa agenda comum de atuação”, diz.
Um dos destaques na
programação será o painel
que tratará das controvérsias sobre a suspensão dos
benefícios relacionados a
acidentes de trabalho pela
Previdência Social e seus
efeitos nas esferas traba-

lhista, previdenciária e indenizatória.
Os juízes terão a oportunidade de debater sobre umas das problemáticas que o acidente de
trabalho acarreta.
O coordenador da
AMB dá o exemplo: o
empregado teve um acidente de trabalho e acabou afastado por licença
médica por mais de um
mês. A partir de 30 dias,
o pagamento do salário
é feito pelo INSS, que demora a marcar as perícias
para avaliar se concede
ou não o benefício. Se o
órgão entender que o trabalhador não tem direito ao pagamento, quem
paga o salário dos meses
parados? Esse tipo de
processo é um dos mui-
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tos que atormentam a vida
dos trabalhadores e
chegam ao Judiciário.
“Depois que veio a
competência da Justiça
do Trabalho em julgar as
indenizações decorrentes
do acidente de trabalho,
o juiz trabalhista ficou
impactado com a grande
quantidade de demandas. O acidente gera diversas repercussões, na
Previdência Social, na
saúde pública, trabalhistas, econômicas, administrativas, e há pontos
de contato entre os diversos ramos do Judiciário”, comenta um dos palestrantes do seminário,
o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira,
do TRT da 3ª Região.

JUSTIÇA

A serviço
Arquivo pessoal

ASCOM/TJGO

do cidadão

Magistrados se aproximam cada
vez das comunidades com ações
como mutirões de conciliação,
previdenciário, palestras e projetos
que mudam a vida das pessoas

Aldrin realizou
casamento comunitário
em aldeia indígena

Vinicius Abreu integra
mutirões para atender
aposentados

Márcia Delgado

N

a terra dividida
pelo boi garantido e caprichoso,
o juiz Aldrin Rodrigues
mostra a importância da
pacificação dos conflitos judiciais por meio da
conciliação. Pelo menos
uma vez por ano, o magistrado atende a população no meio da praça
ou em escolas da pequena Parintins e incentiva
acordos entre as partes.
Também não mede esforços para viajar mais de
oito horas de barco e levar cidadania aos rincões
do Amazonas, onde vivem índios, comunidades
ribeirinhas e agricultores.
Aldrin Rodrigues está
entre os milhares de magistrados que colocam
a Justiça frente a frente com o cidadão. Um
exemplo: recentemente,

ele foi até a comunidade
indígena de Nova Alegria
onde fez um casamento comunitário. Com o
apoio da Funai, aprendeu
até algumas palavras do
dialeto falado na região
para atender ao chamado da população local.
Em outra ocasião, foi até
Caburi, uma comunidade
rural a oito horas de distância de Parintins, já que
não conseguia intimar
um jurisdicionado.
De tanto ser questionado pelos moradores se
torcia para o azul ou vermelho (cores que dividem
a cidade ao meio durante
o Festival de Parintins), ele
acabou escrevendo uma
canção com o seguinte refrão: “Não importa a cor,
mais vale o amor. O importante é conciliar”. A música, que virou clipe e hino

da Semana de Conciliação,
é mais uma forma de aproximar a Justiça da comunidade. A iniciativa é sem
fins lucrativos. Por meio de
uma cartilha, o magistrado
também mostra como funciona o juizado especial criminal. E nos mutirões e nos
diversos projetos comunitários que promove em Parintins, recebe o apoio de
instituições e órgãos locais.

Ajuda a quem precisa
Em Goiás, os magistrados promovem mutirões para atender pedidos de aposentadoria, de
pensão e de benefícios
previdenciários. Chegam
a rodar 600km para alcançar quem mais precisa. Muitas vezes, vão
a hospitais e até mesmo
nas casas dos requeren-
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tes com dificuldades de
locomoção.
O juiz Vinicius Caldas
da Gama e Abreu, titular do Segundo Juizado
Especial Cível e Criminal
da Comarca de Itumbiara (GO), participa dos
mutirões. “É muito gratificante ver o Judiciário
funcionando como deve
funcionar, respondendo
aos anseios da população
de forma rápida e adequada”, ressalta. “Quando conseguimos garantir
direitos aos mais necessitados, a sensação é de
dever cumprido”, acrescenta o juiz Reinaldo de
Oliveira Dutra, titular do
Juizado Especial Cível e
Criminal da Comarca de
Acreúnas e coordenador
do Núcleo Previdenciário
do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás (TJGO).
Informa
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Parceria
ASCOM/AMC

Arquivo pessoal

com as escolas

Em Santa Catarina, juiz ajuda na
formação de alunos de colégios
públicos. No Rio de Janeiro,
magistrada desenvolve projeto
que virou lei municipal e estadual

Erminio A. Darold criou
e desenvolve o projeto
“O juiz vai à escola”

Mafalda Lucchese leva
cidadania a alunos do
Rio de Janeiro

Márcia Delgado

H

á seis anos, o juiz
Ermínio A. Darold,
da Vara de Família, Órfãos e Sucessões
de Chapecó (SC), criou e
desenvolve o projeto “O
juiz vai à escola”. Sem a
toga, longe dos processos
e decisões, Darold fica de
frente com alunos, professores e pais e fala das
responsabilidades
de
cada um, da imensa importância da escola e de
temas delicados, muitas
vezes polêmicos, como
respeito pela diversidade, bullying, violência,
gravidez precoce, uso
racional da internet e
uso de drogas.
O magistrado já proferiu mais de 120 palestras somente em escolas
públicas. Em todas, ele
procura não só passar
orientações sobre direitos e deveres dos jovens, como elevar a autoestima dos estudantes.
12
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Mostra que, assim como
ele, que sempre estudou em escola pública
e se tornou juiz, todos
podem alcançar seus
sonhos. “Estudei a vida
toda em escolas públicas e valorizo muito a
educação pública. Com
o projeto, vislumbrei
não apenas uma forma
de difundir essa mensagem, dizendo que o êxito
é possível, mas também
resgatar uma dívida que
eu acredito ter com o ensino público.”
O juiz conta que, com
suas palestras, busca se
antecipar a alguns problemas que chegam à Vara
de Família. “Tenho consciência de que não posso mudar o mundo, mas
posso contribuir para
salvar algumas pessoas,
especialmente
aquelas
que estão no limiar entre
o mau e o bom caminho”,
destaca. As palestras são

realizadas, em média,
duas vezes ao mês. Em
determinadas comunidades ou municípios do
interior, são realizados
eventos
concentrados,
alguns com mais de 1.000
participantes.

Registro completo
No Rio de Janeiro, a juíza Mafalda Lucchese, titular da 1ª Vara de Família de Duque de Caxias,
desenvolve um projeto
desde 2010, que se transformou em lei municipal,
em 2011, e estadual, em
2013, e pode virar lei federal. Com a parceria de
escolas da região, o projeto garante cidadania a
estudantes sem registro
ou filiação incompleta no
registro civil.
Mais de 5 mil crianças
e adolescentes já foram
atendidos. Assim que as
escolas identificam alu-
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nos com o registro incompleto, informam aos
órgãos competentes, tais
como a Justiça e o Ministério Público. Lucchese
resume o seu sentimento
ao garantir cidadania por
meio do Projeto “Toda
Criança tem Direito à Filiação”. “É muito gratificante. Há casos em que
os alunos são aproximados dos pais, a criança
deixa de sofrer bullying.
A questão de autoestima
melhorou muito”, afirma
a magistrada.
O número de registros com filiação incompleta no 1° Distrito de
Duque de Caxias reduziu
após a implantação do
projeto nas escolas públicas do município: de
10,71%, em 2012, para
6,89%, em 2014. O trabalho de conscientização
envolve a distribuição de
uma cartilha elaborada
pela magistrada.

PARCERIA

Campanha para ampliar

práticas restaurativas

AMB reforça parceria com o CNJ e divulga ações para difundir a Justiça Restaurativa
Márcia Delgado
ASCOM/AMB

A

AMB lançou, em
conjunto com o
Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), a campanha nacional da Justiça
Restaurativa. Ocorrido no
dia 11 de maio, o evento de
lançamento foi marcado
pelo anúncio de diversas
ações que visam ampliar
as práticas restaurativas
no país, como confecção
de peças publicitárias, divulgação da campanha nas
redes sociais, formalização
de parcerias institucionais
e acadêmicas, mobilização
interna junto às associações e tribunais, capacitação por meio da Escola
Nacional da Magistratura
(ENM), entre outras.
A campanha foi lançada pelo presidente da
AMB, João Ricardo Costa,
o presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do
CNJ, Ricardo Lewandowski,
e o coordenador do programa Justiça Restaurativa
da associação, Leoberto
Brancher. Eles ressaltaram
a importância da prática
como uma alternativa para
enfrentar os milhares de
conflitos que chegam diariamente ao Judiciário.
“O CNJ tem patrocinado formas alternativas de solução de litígios,
sobretudo naquilo que
chamamos de direitos
disponíveis, que são os
direitos patrimoniais, em

Oficina
A Justiça Restaurativa será
tema de uma oficina que
será realizada pela Escola
Nacional da Magistratura
(ENM) da AMB no XXII
Congresso Brasileiro de
Magistrados, que será
realizado em Goiás.
Coordenarão os trabalhos
o juiz Leoberto Brancher e
a juíza Vera Lúcia Deboni,
que integram a Comissão
Executiva da Justiça
Restaurativa da AMB. A
oficina ocorrerá às 14h do
dia 30 de outubro.

Lançamento da campanha teve a presença de Lewandowski

torno dos quais as partes podem transigir”,
disse Lewandowski. E
acrescentou: “Gostaria
de dizer da minha grande
alegria, da minha grande
satisfação em poder estar
aqui para reconfirmar a
minha parceria com a Associação dos Magistrados
Brasileiros nesse grande
projeto que é o projeto da
Justiça Restaurativa.”
João Ricardo Costa também destacou a importância da parceria com o CNJ e
aproveitou a presença dos
presidentes das associações
regionais de magistrados na
reunião do Conselho de Representantes para pedir que
se engajem na campanha.

“Essa é uma poderosa alternativa às altas taxas de congestionamento do Judiciário.
Somos os maiores compromissados em dar à sociedade uma Justiça melhor.”
O juiz Leoberto Brancher
resumiu a Justiça Restaurativa em três itens: responsabilidade, encontro e reparação
de danos. Ele lembrou que,
desde agosto de 2014, quando a AMB assinou um termo
de cooperação com diversas
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entidades, incluindo o CNJ, a
associação investe em ações
para alavancar a Justiça Restaurativa no país. Ao final,
Leoberto conclamou: “Aqui
não é a AMB que pede a palavra, mas a paz que pede a
palavra. Contamos com todos vocês.”
A cerimônia de lançamento da campanha contou com a presença de representantes da Secretaria
da Reforma do Judiciário,
do Pnud, da Unesco, da
Terre des Hommes, do
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), da
Associação Brasileira de
Magistrados da Infância e
da Juventude (Abraminj) e
conselheiros do CNJ.
Informa

13

OPINIÃO

ASCOM / AMB

POR HORIZONTES
DE PAZ
Amini Haddad*
cromossômica (masculino e feminino). Infelizmente, essa igualdade nunca foi compreendida.
Conforme relatório de 2013,
da Organização Mundial de Saúde, uma em cada três mulheres
é vítima de violência de gênero
(física/sexual). Comumente, no
Brasil, a violência contra as mulheres está relacionada às ocorrências de agressões, tais como
escravidão doméstica, estupros,
assédios, abusos e assassinatos,
por nítida compreensão de que
a existência do feminino está
subjugada ao masculino, com
a cultura de desvalor. Não há,
concretamente, equivalência de
direitos e de dignidade.
As ocorrências da violência
de gênero contra mulheres são
inúmeras. Por vezes são chamados de “crimes de honra”, estes,
pois, praticados contra meninas
ou mulheres a mando da própria família, por haver suspeita
ou até a ocorrência de algum
caso de transgressão sexual
(quebra de regras). Em alguns
países a situação é agravada.
Esses crimes podem ser praticados pelos pais contra meninas
após estas sofrerem estupros,
para simplesmente não se manchar o nome da família. A ONU
estima que, no mínimo, 5 mil
são vítimas desses crimes.
Em outros países, como na
Índia, há ainda exigências do
dote. Caso esse valor não seja
entregue, a família do noivo se
vê no direito de matar a noiva.

De acordo com o estudo Global Burden of Disease, realizado pela OMS/2012, na região
sudeste da Ásia, o fogo foi a
3ª causa mais comum dessas
mortes (pelo não pagamento
do dote pela família da noiva à
família do noivo). Infelizmente,
esses condicionamentos culturais projetam condutas. A violência de gênero não é somente
praticada pelo masculino. É prática social, culturalmente enfatizada, onde a mulher também
se vê condicionada à maldição
primitiva inculcada à primeira
mulher, decorrente de inúmeras tradições religiosas. Muitas
mulheres, portanto, praticam
a violência de gênero contra
outras mulheres, inclusive suas
próprias filhas.
Percebe-se, pois, que até a
maldição dada ao primeiro homem está mais atrelada ao feminino. Afinal, o suor dos rostos das
mulheres é evidente... Os dados
estatísticos evidenciam que elas
representam mais de 80% de
todo o trabalho desenvolvido no
mundo, apesar de deterem apenas 1% das propriedades mundiais (ONU/2012).
Temos a informação ainda
de 100 milhões de meninas vítimas de casamentos forçados
(Unicef/2013). Esta prática comum no Sul da Ásia e em zonas
da África Subsaariana tem atingindo 65% de meninas em Bangladesh, 48% na Índia e 76%

no Níger, por exemplo. Outra
desgraça aterrorizante é a mutilação genital feminina. Prática
exercida pelas próprias famílias,
como avós/mães, em relação às
suas netas/filhas. Mais de 135
milhões de meninas já foram vítimas. Na Somália, a incidência
de mulheres que sofrem mutilação é de 99% (ONU/2013).
Conforme bem frisado pelo
secretário-geral/ONU, Ban Ki-moon, uma das maneiras mais
eficazes de combate a essa cultura é a devida punição/responsabilização. Portanto, a iniciativa da nossa ministra é louvável
e se mostra como instrumental
eficaz na luta à fiel concretização da paz nas famílias e em
todas as relações humanas. Um
lar melhor significa a esperança
de um mundo melhor.
A AMB parabeniza a culta e
honrada ministra Cármen Lúcia
por sua sensibilidade em tão relevante ação. Participemos, pois,
todos, dessa nobre e histórica
iniciativa. Afinal, não almejamos justiça? Sejamos, então, ao
menos capazes de realizá-la em
nossos próprios lares.
*Diretora da Secretaria
de Gênero da AMB
Marconi Martins

O

STF, por iniciativa de sua
vice-presidente, ministra
Cármen Lúcia Antunes
Rocha, deu início à campanha
nacional “Paz nossa Justa
Causa”. Toda a magistratura
aderiu prontamente, conhecedora do quão significativo é
uma campanha que visa à paz
nas famílias. Em atos concretos, busca-se solucionar, principalmente, os casos de assassinatos de mulheres/meninas
por seus cônjuges ou exploradores, com júris, audiências
de instrução, pronúncias, sem
prejuízo da determinação de
medidas protetivas com monitoramento eletrônico (art. 319/
CPP), além do trâmite de processos circunscritos à família.
A AMB vem acrescer voz a
essa nobre ação. Reconhecemos que um dos maiores projetos de direitos humanos é o alcance da equidade de gênero. A
própria magistratura se tornou
melhor pela soma de mulheres
em sua composição. Compartilhar as existências significa
democratizar também os poderes. Torná-los mais representativos na sociedade.
Dividir também significa
somar. Os lares, a educação
dos filhos, os deveres domésticos, o exercício profissional,
o desenvolvimento de nossas
habilidades são projetos que
não deveriam adquirir sexo.
Sabemos que a sociedade é
constituída por famílias. Todos nós
nascemos do ventre de uma mulher. Fomos gerados pela projeção

OPINIÃO

TERCEIRIZAÇÃO:
ASCOM / AMB

PORQUE OS JUÍZES
NÃO DEVEM CALAR!

José Carlos Kulzer*

C

brasileiros, com o objetivo de atuar no combate à
morosidade da Justiça por meio do tratamento adequado para os conflitos que envolvem muitas pessoas, com a instituição de mecanismos de análise
de dados para identificar as causas e proporcionar
a tomada de decisões nos tribunais, com base em
dados estatísticos, em vez de confiar no instinto e
em experiências empíricas ou em meras suposições.
O exame criterioso desses dados, como proposto
pela Associação, certamente desmentiria a tese dos
defensores do PL da terceirização.
Os direitos dos terceirizados de hoje já estão
assegurados pela própria CLT. Não precisa uma
nova lei que promete vantagens da propalada ‘segurança jurídica’ com ‘pompa’ aos 12,5 milhões de
trabalhadores. Se for aprovado o projeto, na forma proposta, as empresas irão, paulatinamente,
substituir os atuais empregados não terceirizados
– estimados em 41 milhões de trabalhadores – por
mão de obra fornecida por prestadores de serviços,
pagando menos, enquanto outros serão demitidos
e recontratados como empresa individual, sem direito a férias, 13º salário e FGTS. O resultado será
a redução da média salarial brasileira. Afinal, na
economia, não tem ‘almoço grátis’.
Portanto, num momento de crise, o grande capital, que financia as campanhas políticas, faz pressão ostensiva para aprovar o projeto, transferindo
ao trabalhador brasileiro o problema da baixa produtividade ao invés de investir na qualificação e no
treinamento da mão de obra. Enquanto a terceirização sem limites torna letra morta grande parte
da CLT, a ‘pejotização’, pouco discutida no projeto,
simplesmente mata a Carteira do Trabalho. Essa é
a cara da ‘modernidade’ do projeto que será legada aos nossos filhos. As relações de trabalho serão
alteradas profundamente, com reflexos sobre toda
a sociedade brasileira, em benefício do capital, que,
na verdade, está buscando ‘segurança jurídica’ para
contratar e demitir mão de obra com menor custo.
Marconi Martins

onforme entendimento pacificado na doutrina
e pela Justiça do Trabalho, há mais de 20 anos
é permitido contratar terceiro para a realização de atividades que não constituem o objeto principal da empresa. Assim, pela Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), não forma vínculo de
emprego a contratação de serviços especializados
ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. A
terceirização também não gera vínculo de emprego
com órgãos da administração pública, mesmo quando a contratação for considera ilegal (art. 37, II, CF)
e o tomador de serviços responde subsidiariamente
por todas as verbas do período da prestação laboral
em caso de condenação na Justiça do Trabalho.
O Projeto de Lei nº 4.330/2004, aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados, permite
a terceirização de qualquer atividade de uma empresa para outra, sem qualquer limite, inclusive para
empresas individuais, a chamada ‘pejotização’. Para
entusiastas do projeto, regular a terceirização aumentará a geração de emprego porque as empresas
poderão usar os recursos hoje reservados para cobrir
os riscos do custo da insegurança. Afirma-se que o
projeto vai possibilitar até 3 milhões de novos postos de trabalho no país, pois a regulamentação atual
gera insegurança trabalhista e o novo texto resolverá a causa de milhares de processos na Justiça do
Trabalho pois há dificuldade de distinguir atividade-fim de atividade-meio.
No entanto, os processos em tramitação no TST
indicam que apenas 5,6% envolvem terceirização.
Além disso, é possível afirmar que na maior parte
dos processos que tramitam hoje não se discute
mais a legalidade da terceirização. Na maioria dos
casos, o trabalhador terceirizado apenas demanda
contra seu empregador verbas básicas como as rescisórias, que o tomador de serviços somente terá
que pagar se vier a ser inadimplente.
Justamente para que sejam avaliadas corretamente questões como essas, a Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB) está propondo ao
CNJ a criação de um Centro de Inteligência e Monitoramento de Demandas de Massa nos tribunais

Visite o site: www.amb.com.br

*Assessor da Presidência e coordenador da
Comissão Legislativa da AMB
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Luta incansável

pelos direitos humanos
O juiz Edinaldo César Santos Junior conta sua trajetória profissional marcada pela defesa
dos direitos fundamentais do cidadão, trabalho que lhe rendeu reconhecimento na área

Tatiana Damasceno

ASCOM/AMB

O

Edinaldo é graduado em
Direito pela Universidade
Católica de Salvador (UCSAL), especialista em Direitos Humanos pela Universidade do Estado da Bahia
(Uneb) e mestre em Direitos
Humanos pela Universidade
de São Paulo (USP), com o
16
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tema “Sistema Interamericano dos Direitos Humanos:
a garantia do juiz independente, imparcial e pré-constituído e seus reflexos no
direito brasileiro.” Atuou
como advogado, defensor
público na Bahia e, desde
2005, é juiz em Sergipe. Foi

juiz Edinaldo César Santos Junior lembra, com
exatidão, como iniciou a carreira voltada aos
direitos humanos: pouco após o término da faculdade de Direito, em 1998, foi “convocado” por um
primo a defendê-lo por injúria racista. A causa resultou
na primeira sentença sobre este tipo de crime na Bahia e
uma das primeiras emitidas pela Justiça no Brasil.
Esse foi um dos muitos casos em que o magistrado
atuou na área de direitos humanos. O mais triste episódio aconteceu durante sua atuação como defensor
público na Bahia. Um homem, porteiro de uma escola,
casado, pai, acabou preso e, em razão de tortura, perdeu o órgão genital. Edinaldo lutou para que a ação de
indenização contra o Estado não prescrevesse. Por essa e
outras histórias, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos
em 2009 das mãos do então presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva.
Juiz de Sergipe, foi o idealizador do Projeto “Cidadania é Legal”, disseminando o conceito de cidadania a
adolescentes e crianças das comunidades em que atuava
como magistrado. Na entrevista concedida ao AMB Informa, Edinaldo falou sobre sua trajetória profissional e
a atuação na área dos direitos humanos.

o 1º estagiário brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Atualmente, além de
integrante da Comissão
de Direitos Humanos
da AMB, atua no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

Visite o site: www.amb.com.br

(CNPCT), órgão ligado à
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, e está engajado
na criação do Comitê Estadual de Combate à Tortura em Sergipe. É juiz titular
da 2ª Vara Cível da Comarca de Lagarto (SE).
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Conte-nos um pouco
sobre sua trajetória profissional como defensor
dos direitos humanos.
Como começou a atuar
na área?
Comecei a atuar na área
logo após o término da faculdade de Direito. Menos
de um mês depois da formatura, fui “convocado”
por um primo a defendê-lo como vítima de injúria
racista. Isso era setembro
de 1998. Com pouco mais
de um ano da publicação
da Lei nº 9.459, que alterava o Código Penal e qualificava a injúria, a defesa
dos grupos vulneráveis
passou a fazer parte da
minha história. Daquele
episódio, saímos vitoriosos dois anos mais tarde,
com a primeira sentença
procedente em injúria racista na Bahia e uma das
primeiras no Brasil.
Em 2000, a partir de
uma iniciativa do Ministério Público da Bahia e da
Universidade do Estado da
Bahia, fui um dos coordenadores de um curso pioneiro de direitos humanos
no Nordeste, cuja interdisciplinaridade era a tônica.
A partir dessa experiência,
fui convidado a estagiar na
Corte Interamericana de
Direitos Humanos, em San
José da Costa Rica, tendo
sido o primeiro estagiário brasileiro perante esta
Corte, sendo o revisor da
tradução do Regulamento
da Corte para o português.
Antes ainda de ingressar na magistratura,
na Defensoria Pública da
Bahia, assumi a coordenação do Núcleo de Direitos Humanos, local em

“Ser magistrado para mim é esse desafio
significativo, ímpar e permanente: ser
um juiz humanista todos os dias, a
despeito dos reveses e das dores que isso
possa causar”
que atuávamos na defesa
de diversos grupos vulneráveis. Foram anos muito
importantes para o crescimento enquanto ser
humano e como defensor
dos direitos humanos. O
contato com o sofrimento humano forja-nos na
capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, condição indispensável a um julgador.
Em 2005, enfim, ingressei na magistratura sergipana. Mas foi em 2008,
já como juiz titular, que
retomei minha trajetória
na atuação dos direitos
humanos, como coordenador de Direitos Humanos pela Associação dos
Magistrados Sergipanos
(Amase), realizando seminários, especialmente voltados à infância e juventude e ao combate à tortura.
Qual trabalho seu que
considera o mais significativo na área de direitos
humanos?

Cada trabalho teve a
sua importância. Em cada
momento de minha vida,
cumpri missões. Muitas,
com certeza, ainda virão.
Entretanto, o que posso
dizer é que o juiz nacional é o primeiro juiz de
direitos humanos. E ser
magistrado para mim é
esse desafio significativo,
ímpar e permanente: ser
um juiz humanista todos
os dias, a despeito dos reveses e das dores que isso
possa causar.
O senhor recebeu um
Prêmio de Direitos Humanos em 2009. O que
significou isso para sua
trajetória profissional?
É uma láurea que muitos recebem no fim de
toda uma vida; alguns
post mortem. Para mim,
esse prêmio significou
além de um reconhecimento a um trabalho desenvolvido, também um
estímulo a permanecer

Curso da Escola
O juiz Edinaldo César Santos Junior será um dos coordenadores do Curso de Direitos Humanos organizado pela
ENM/AMB, Escola Superior da Magistratura do Ceará e
Associação Cearense dos Magistrados (ACM). A formação
tem como objetivo capacitar o associado a compreender
o fenômeno da proteção integral da dignidade da pessoa
humana e encontrar maneiras de solucionar os litígios
decorrentes das violações dos direitos humanos. O curso
será realizado de 15 a 17 de julho em Fortaleza (CE).

Visite o site: www.amb.com.br

firme nas minhas convicções e no desejo de continuar trabalhando em prol
das causas a que abracei.
Na época, fui agraciado
pelo presidente Luís Inácio
Lula da Silva na Categoria
Enfrentamento à Tortura.
Atualmente, represento a
AMB no Comitê Nacional
de Prevenção e Combate à
Tortura (CNPCT). Ou seja,
continuo na jornada.
Como foi a história
em que atuou como defensor público no caso
de uma vítima que se
tornou deficiente mental em razão de torturas
sofridas por agentes do
Poder Estatal?
Esse foi um dos casos
mais tristes em que atuei
como defensor público no
combate à tortura. A vítima, um homem em plenas condições de trabalho,
porteiro de uma escola,
casado, pai, acabou sendo preso e, em razão de
tortura, perdeu seu órgão
genital. Mas não perdeu
somente isso. Perdeu a esposa, o trabalho e a saúde
mental. Anos depois, a vítima ingressou com uma
ação indenizatória contra
o Estado. O julgamento
foi pela improcedência
por prescrição. Neste momento, passei a atuar no
processo. O recurso de
apelação interposto pela
Defensoria Pública foi pela
impossibilidade da declaração da prescrição em
razão de ser o autor absolutamente incapaz, condição a que foi submetida
pelos próprios agentes
estatais. Ou seja, naquele
caso, o Estado estaria utiInforma
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lizando-se da sua própria
torpeza para eximir-se da
obrigação de indenizar. Foi
um caso emblemático.
Quais avanços significativos no Brasil obtivemos em direitos humanos nos últimos anos?
Muitos foram os avanços. Há mais ou menos 15
anos, quando comecei a
vivenciar a questão dos direitos humanos no Brasil,
tudo era pioneiro. Quando
estagiei perante a Corte Interamericana de Direitos
Humanos (2001/2002), era
impressionante como outros países da América Latina já acessavam o Sistema
Interamericano de Direitos
Humanos, e no Brasil muito pouco se sabia sobre o
tema. Hoje, constato a existência de uma sociedade
civil cada vez mais organizada, envolvida em temas de
grande relevância nacional;
temos uma Secretaria de
Direitos Humanos no país,
que congrega uma série
de conselhos e comitês de
direitos, com participação
paritária da sociedade civil.
A AMB, inclusive, participa
atualmente de três deles:
Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH),
Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
(CNPCT) e Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente (Conanda). Em termos acadêmicos,
existem muitos cursos de
pós-graduação stricto e lato
sensu na área dos direitos
humanos nas mais diversas
regiões do país. Em termos
de marco legal, podemos
afirmar que temos um país
signatário dos mais diversos
tratados internacionais de
18
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Última reunião do CNPCT: Comitê luta contra a tortura no país

direitos humanos. Entretanto, ainda há um longo caminho na formação humanista dos componentes do
sistema de Justiça. Os tratados de direitos humanos,
que há muito estão inseridos no ordenamento jurídico brasileiro, devem fazer
parte das nossas decisões
judiciais, refletindo a nossa
maneira de ver os fatos, de
sentir e de julgar.
A pauta do Congresso Nacional mostrou-se
conservadora nessa nova
legislatura, como a redução da maioridade penal.
Qual a sua opinião sobre
esta proposta?
Sou totalmente contra
a redução da maioridade
penal. Primeiro pelo seu
caráter inconstitucional e
inconvencional. É inconstitucional porque o artigo
228 da Constituição Federal, que assinala que os me-

nores de 18 anos são inimputáveis, é clausula pétrea,
tratando-se de garantia individual da pessoa menor
de 18 anos. É inconvencional porque vai de encontro
a inúmeros instrumentos
internacionais de direitos
humanos assinados pelo
Brasil, que estabelecem a
idade de 18 anos para determinar a responsabilidade penal das pessoas, bem
como contraria a decisões
da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. É indubitável que as soluções não
são simples, mas nós, juízes,
não podemos receber as
informações sem a devida
crítica, em especial ouvindo
aqueles que lidam com a
questão infanto-juvenil diariamente, que, regra geral,
repelem qualquer possibilidade da redução da maioridade penal.
Gostaria que o senhor
falasse da atuação da

“A participação da AMB no CNPCT é
um recado para a sociedade brasileira
de que o juiz pessoalmente, e por
meio de sua entidade de classe, tem
preocupações sociais e pode contribuir
para a discussão de temas importantes,
como o combate à tortura”
Visite o site: www.amb.com.br

AMB no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT).
Como os juízes podem
ajudar nessa temática?
A criação do Comitê
é mais um passo na longa jornada de luta contra
a tortura no nosso país.
O CNPCT é um dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
(SNPCT). O colegiado é
composto por 23 membros, sendo 11 representantes de órgãos federais e
12 da sociedade civil. Dentre os 12 membros da sociedade civil, encontra-se
a AMB, estando representada por mim como titular
e pelo juiz Ricardo Barreto
(CE) como suplente.
A participação da AMB
no CNPCT é um recado
para a sociedade brasileira
de que o juiz pessoalmente,
e por meio de sua entidade
de classe, tem preocupações
sociais e pode contribuir
para a discussão de temas
importantes como o combate à tortura, até porque
está na ponta do sistema,
visualizando no dia a dia
do seu trabalho as mais diversas violações.
Há uma iniciativa do
CNJ que também pode,
em muito, contribuir para
a diminuição dos casos de
tortura no Brasil. É o projeto “Audiência de Custódia”. Lançado recentemente pelo ministro Ricardo
Lewandowski (presidente
do Conselho), acaba de
ser instalado em São Paulo. O projeto consiste na
criação de uma estrutura a
ser viabilizada pelos Tribunais de Justiça, para receber presos em flagrante e
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Qual foi a sua participação no I Seminário
Internacional da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais Guineenses (Asmagui). Como foi
a troca de experiências e
o que a realidade local te
mostrou?
Esse seminário da Asmagui contou com o apoio
da União Internacional
de Magistrados (UIM), da
União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa
(UIJLP), e demais entidades de juízes da Comunidade de Língua Portuguesa, dentre as quais a AMB.
Minha participação foi no
painel “a Independência e
a Afirmação do Poder Judicial enquanto Garantia
dos Direitos Humanos”.
Na fala, dentre as várias
abordagens, deixei claro,
conforme a jurisprudência
da Corte IDH, que a independência de qualquer
juiz pressupõe que o Estado garanta um adequado
processo de nomeação; a
inamovibilidade do cargo;
e uma garantia contra pressões externas. Sem isso, o
magistrado sempre restará
vulnerável, em prejuízo do
próprio jurisdicionado. Ser
independente, mais do que
uma garantia para o próprio juiz, é uma garantia do
jurisdicionado. A troca de
experiências foi excelente,
contando aquele país com

“O nosso grande desafio como ‘Justiça’ é
agir dentro de uma ética de alteridade.
Agir na perspectiva de que o homem, na
sua vertente social, tem uma relação de
interação e dependência com o outro”
juízes de extraordinário nível acadêmico, muitos deles
graduados e pós-graduados
em universidades de Portugal, haja vista os poucos
centros universitários em
Guiné-Bissau e a facilidade da língua portuguesa.
Entretanto, muitas foram
as dificuldades apresentadas pelos juízes guineenses
quanto às garantias judiciais
e às condições de trabalho.
Situações como uma única sala de audiência para a
toda a capital Bissau ou a
inimaginável realidade de
ficarem 11 meses sem recebimento de salário foram
alguns dos tristes relatos pelos juízes daquele país.
Quais são os grandes
desafios da Justiça brasileira hoje, em relação aos
direitos humanos?
O nosso grande desafio como “Justiça” é agir
dentro de uma ética de
alteridade. Agir na perspectiva de que o homem,

na sua vertente social,
tem uma relação de interação e dependência com
o outro. E, mais do que
concedermos o direito de
igualdade, a Justiça hoje é
convocada para respeitar
e conhecer as diferenças.
Esse é o grande desafio. E
como analisar diferenças,
concedendo direitos, se
não saímos de nosso lugar
comum, das nossas ideias
preconcebidas, da nossa
zona de conforto, se não
estamos dispostos a perquirir a dor do outro de
ser o que é, diferentemente de quem eu sou?
Vivemos um momento
em que o Judiciário sofre
com o aumento irrazoável
de demandas, com temas
cada vez mais complexos,
suportando metas intermináveis. Talvez diante de tanta vulnerabilidade na qual
nos encontramos, achemos
um ponto de equilíbrio
que significará a capacidade de enxergar a vulnerabilidade do próximo.
Divulgação

encaminhá-los à primeira
audiência em até 24 horas
após a prisão. Tal situação
atende a uma determinação já prevista na Convenção Americana de Direitos
Humanos,
comumente
conhecida como Pacto de
San José da Costa Rica.

Edinaldo participou de seminário da Asmagui, em Guiné-Bissau

Visite o site: www.amb.com.br

Muitos acreditam que
defender direitos humanos trata-se apenas de
defender minorias, mas
isso é uma visão simplista,
não? Porque é importante
que magistrados tenham
conhecimentos sobre o
tema?
Há sempre uma tentativa de estigmatizar
os direitos humanos, reduzindo-os às questões
meramente policiais ou à
defesa dos bandidos. Todos somos defensáveis e
defendidos pelos direitos
humanos, porque estamos diante da defesa da
dignidade humana que há
em nós. Assim, na tensão
entre o princípio democrático majoritário e os
direitos humanos, caberá
ao magistrado – conhecedor do tema e utilizando-se da concepção kantiana
de que o homem é um fim
em si mesmo e não meio
para obtenção de determinado fim – decidir de
maneira que a dignidade
da pessoa humana seja
a tônica, não obstante o
clamor de uma maioria,
que pode destoar dos princípios constitucionais e do
direito internacional dos
direitos humanos. Por fim,
vale lembrar uma frase do
eminente sergipano ministro Carlos Ayres Britto,
utilizada há 10 anos em
aula inaugural proferida
no curso de formação para
os novos juízes do Tribunal de Justiça de Sergipe:
“Se o Estado oprime, se
o empregador explora, a
sociedade humilha.” Cuidemos, pois, dos oprimidos, dos explorados e
dos humilhados. Faz parte de nossa missão.
Informa
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As melhores

reportagens

X Prêmio AMB de Jornalismo
consagra vencedores em sete
categorias. Ao todo, foram
distribuídos R$ 115 mil

Renata Brandão

O
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Grande Prêmio AMB de
Jornalismo – Direitos
Humanos

Mídia Impressa
Bruna Maestri e equipe – Gazeta do Povo –
Crime sem castigo

Vinicius Sassine – O Globo –
Retratos da vida insana no cárcere

Webjornalismo

Telejornalismo

Marília Banholzer e Mariana Dantas – NE10
Portal – Por trás do muro

Clarissa Cavalcanti, César
Menezes e equipe – TV Globo –
Série Impunidade

Fotografia

Domingos Peixoto – O Globo – Crime à
liberdade de imprensa

Bruno Feittosa e equipe – Band
News – Os órfãos da Justiça

Márcia Amy e Camilla Cahet – Almagis – Ações
da Justiça regularizam documentos de idosos

Radiojornalismo

Assessoria de Imprensa

Fotos : Gilmar Felix e Antônio Augusto

s vencedores do X Prêmio AMB
de Jornalismo receberam das
mãos de integrantes da diretoria da entidade seus respectivos troféus
em reconhecimento às reportagens
vencedoras. A cerimônia realizada no
dia 11 de maio, em Brasília, contou com
a presença de magistrados, autoridades
e jornalistas de todo o Brasil.
Foram sete categorias em disputa
que consagraram diferentes veículos e
seus profissionais. Todos concorreram
com matérias relacionadas ao Judiciário e à magistratura que aproximam a
Justiça do cidadão. Um total de 127 reportagens concorreram ao Prêmio, que
distribuiu R$ 115 mil aos campeões.
O presidente da AMB, João Ricardo Costa, destacou a importância do
trabalho do Judiciário e da imprensa
para a democracia do país. “É um direito do cidadão ter direito à informação de um órgão independente e
blindado de qualquer pressão externa. Esse prêmio promovido por uma
associação de magistrados tem a concepção de juntar dois segmentos importantes para a sociedade brasileira
e para a democracia, que é o Judiciário e a imprensa. É nesses momentos
de crises que instituições republicanas, como a imprensa, se tornam ainda mais importantes”.
Na ocasião, o vice-presidente de
Comunicação da entidade, Gil Guerra,
lembrou que o prêmio foi criado em
2003, na gestão do então presidente
Cláudio Baldino Maciel. “O objetivo
da iniciativa da Associação é quebrar
paradigmas em relação à magistratura
e à imprensa. A nossa sensação é que
alcançamos o resultado. A qualidade
dos trabalhos demonstra também a
excelência da nossa imprensa no que
se refere ao trabalho do Judiciário e dos
juízes brasileiros”, disse.

Visite o site: www.amb.com.br

RECONHECIMENTO

“Batemos na trave duas vezes, e agora nos sentimos muito
honrada em receber o prêmio sobre a reportagem que aproxima o Judiciário da sociedade”

Veja o que os vencedores disseram
após a entrega dos troféus

Márcia Amy, Almagis
“É uma satisfação muito grande. Ter um reconhecimento é
importante porque mostra que o que tentamos fazer nós
conseguimos, que foi um trabalho profundo, denso, mas
sem sensacionalismo. Essa premiação de hoje mostra que as
pessoas ouviram o que a gente disse”

“Sou muito grato a vocês (magistrados) que entendem a
importância do jornalismo e que nos ajudam. Espero sempre contar com as portas dos gabinetes abertas e sempre
fazer um jornalismo responsável”
Vinicius Sassine, O Globo

César Menezes, TV Globo

“Estou muito feliz. A nossa matéria foi feita com muita
dedicação. É resultado de um trabalho de equipe, que não
foi pensado só por mim, e que valeu muito a pena”

“Foi uma surpresa. Sempre que tem um prêmio de direitos
humanos eu procuro me inscrever. Foi a primeira vez que fui
finalista e ganhar, então, foi um prazer enorme”

Bruno Feittosa, Band News

Marília Banholzer, NE10 Portal

“A foto é bem emblemática e foi feita num momento de
crise social. O repórter Domingos Peixoto fez questão de
fazer uma alusão ao colega da Band, que infelizmente
teve a vida ceifada”

“Ajudei com os dados que os repórteres ficaram um ano
coletando. Foi um trabalho muito legal. Acho que o Paraná
não tinha um material desse porte”

Leonardo Rodrigues de Carvalho, que representou
Domingos Peixoto de O Globo na premiação

Guilherme Storck, Gazeta do Povo

Jurados destacam qualidade dos trabalhos
Uma comissão de jurados – formada pelo especialista
na área de Direitos Humanos, o jurista paranaense René
Dotti; o fotógrafo Roberto Jayme; os jornalistas Rodrigo
Haidar, Rosângela Caino, Erica Andrade, Luiz Felipe Neves
e Elisabel Ferriche - analisou criteriosamente 35 trabalhos.
A qualidade das reportagens e das fotos chamou a
atenção da equipe examinadora. “Fiquei positivamente surpreendido com o aprofundamento dos trabalhos,
que buscavam entender os gargalos da Justiça e até propor soluções”, disse o jornalista Rodrigo Haidar, vencedor do prêmio duas vezes.
Erica Andrade, chefe da Assessoria de Imprensa do Ministério do Planejamento, ressaltou a relevância da premiação e ainda a qualidade dos trabalhos, especialmente na
área de direitos humanos.
O advogado, professor e jurista com atuação nas áreas
de Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Eleitoral e
Direito Penal René Dotti comentou a iniciativa da AMB.
Como o senhor avalia a qualidade dos trabalhos
do prêmio?
Os assuntos que foram objeto dos trabalhos e a excelente qualidade dos mesmos
mostram as evidências de uma revolução copérnica. Em lugar de um Judiciário que gira
em torno de si mesmo, ele passa a se movi-

mentar em torno da sociedade por meio de diversas fontes, entre elas, a imprensa.
O que mais chamou a sua atenção na análise?
A sensibilidade da AMB na seleção dos temas.
Como o senhor vê a iniciativa da AMB de realizar um
prêmio dando destaque também para a categoria de Direitos Humanos?
Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que
ela se dirige e às exigências do bem comum (Lei de Introdução às Normas do Direitos Brasileiro, art. 5º). Os Direitos
Humanos são o conjunto de normas defendidas e aplicadas
por instituições voltadas ao resguardo da vida, saúde, segurança, liberdade, dignidade, igualdade, honra e outros
direitos e garantias fundamentais.
Com a iniciativa da AMB, o Poder Judiciário demonstra a grande preocupação com esses direitos
“naturais, inalienáveis e sagrados do homem” que
constam do preâmbulo da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa de 26 de agosto de 1789. O
Prêmio AMB de Jornalismo é relevantíssimo para estabelecer aproximação positiva
entre Poder Judiciário e a imprensa.

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

Pelo fim da

contribuição
previdenciária

AMB luta pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 555, que desde 2010
está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados
Tatiana Damasceno

U

ma das prioridades
da atual gestão da
AMB é a mobilização no Congresso Nacional
para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 555/2006,
que acaba com a cobrança
da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados.
Apesar de ter sido
aprovada por uma comissão especial da Câmara
dos Deputados em agosto de 2010, nunca houve
consenso para que a proposta fosse colocada em
votação no plenário da
Casa. O texto que passou

na comissão propõe não
o fim imediato da contribuição dos inativos, como
previa inicialmente a PEC
555, mas sua redução gradual. O projeto original é
visto com desconfiança
pelo governo por envolver
perda de arrecadação estadual e federal.
A AMB defende a aprovação da PEC 555 e vem
atuando para convencer
as lideranças partidárias e
a presidência da Casa para
pautar a matéria. Em encontro no fim do ano passado com o ex-presidente
da Câmara Henrique Eduardo Alves, junto com

outras entidades representantes da magistratura, o presidente da AMB,
João Ricardo Costa, pediu
a prioridade do texto na
pauta de votações.
O coordenador da Comissão Legislativa da AMB,
José Carlos Kulzer, explica
que a entidade trabalha em
duas frentes de atuação: no
Congresso e com ações no
Supremo. “Desde a edição
da Emenda Constitucional
41/2003, os aposentados
vêm sofrendo uma constante perda na remuneração, o que compromete a
paridade entre ativos e inativos, uma das bandeiras da

AMB. Esperamos que, com
a criação da Coordenadoria dos Aposentados no fim
do ano passado, as pautas
também sejam acompanhadas pelos próprios aposentados”, diz.
Tramita no STF a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4802, em
que AMB pede a declaração de nulidade dos artigos 1º da Emenda Constitucional (EC) 20/1998 e
dos parágrafos 2º e 3º do
artigo 2º da EC 41/2003,
que submeteram a magistratura ao regime geral de aposentadoria dos
servidores públicos.

Liminar contra PEC da Bengala fluminense
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux deferiu, no dia 15 de abril,
o pedido de liminar
da AMB para suspender a Emenda Constitucional nº 59, do Rio
de Janeiro, que altera a
idade da aposentadoria compulsória de magistrados de 70 para 75 anos.
A AMB ajuizou no STF
Ação Direta de Inconsti22
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tucionalidade (ADI 5298)
por entender que a mudança fere a Constituição
Federal. Um dia antes de

a liminar ser deferida, o presidente da
entidade, João Ricardo Costa, e o diretor-presidente da
Escola Nacional da
Magistratura (ENM)
da AMB, Cláudio
dell´Orto, reuniram-se com o ministro
Fux para expor os argumentos da associação sobre a matéria.
Para a AMB, a proposta

Visite o site: www.amb.com.br

mostra-se contrária à lógica republicana e se sobrepõe ao Federalismo
previsto pela Constituição. Assim, como a PEC
nº457/2005, aprovada na
Câmara dos Deputados,
o projeto aprovado pela
Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) impõe o enfraquecimento da
carreira e traz obstáculos à
oxigenação dos Tribunais
de Justiça.

VII JOGOS DA MAGISTRATURA

Magistrados

no pódio
Mais de 500 participantes competiram
em 13 modalidades, em João Pessoa (PB)
Luciana Salimen

“O

s jogos representam um momento de celebração para toda a magistratura e promove
a amizade e a solidariedade entre os colegas
e seus familiares”. A frase do presidente da AMB, João
Ricardo Costa, na cerimônia de encerramento dos VII Jogos Nacionais da Magistratura, resumiu o clima que imperou durante o evento – que aconteceu em João Pessoa
(PB) de 29 de abril a 2 de maio.
Durante os três dias de provas, mais de 500 pessoas –
entre magistrados e seus familiares – competiram em 13
modalidades, coletivas e individuais: atletismo, basquete,
corrida rústica, tiro, futsal, natação, vôlei, vôlei de praia, futevôlei, pebolim, xadrez, tênis de mesa e sinuca.
Foram distribuídas 369 medalhas de ouro, prata e
bronze. O resultado geral consagrou a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), pela quinta vez, como
a grande campeã, com 136 pontos. A segunda colocada,
a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte
(Amarn), atingiu 127 pontos, e a Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar), alcançando 118 pontos, ficou em terceiro lugar.
O sucesso do evento rendeu homenagens aos magistrados que o organizaram: “É importante destacar o
trabalho desenvolvido pelo presidente da Associação
dos Magistrados da Paraíba (AMPB), Horácio Melo, bem
como da doutora Maria Aparecida Gadelha e do doutor
Sandro Espíndola”, reconheceu o diretor de Esportes da
AMB, José Flores.
Shows de rock, MPB e forró encerraram a festa.

Colocação Pontos
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
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136
127
120
91
82
36
34
34
33
23
21
19
13
8
8
8
7
5
3
2
1
1

Associação

Ouro

Prata

Bronze

AJURIS
AMARN
AMAPAR
AMEPE
AMAERJ
AMC
AMPB
ALMAGIS
ACM
AMAGES
AMEPA
AMAGIS
AMAAP
AMAPI
AMMA
APAMAGIS
ASMETO
ASMAC
AMAB
AMASE
AMAM
ASMEGO

22
26
15
15
12
4
8
5
7
5
4
4

17
10
27
18
11
8
5
7
3
2
2
3
4
2
1
1
1
1

19
10
18
10
13
5

1
1
1
1

5
6
4
5
1
5
1
1
2
3

1
2
1
1
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VII JOGOS DA MAGISTRATURA

Natação

Xadrez

A competição aconteceu no dia
1º/05, na Vila Olímpica Parahyba,
nas categorias 50 metros nado
livre; 50 metros peito clássico;
50 metros nado de costas; 50
metros borboleta; 100 metros
nado livre e 4X50 metros nado
livre - todas elas tanto feminino
quanto masculino.

Os vencedores do xadrez foram
conhecidos já no dia 30/04. O
ouro ficou com Namyr Carlos Filho (ES), a prata com João Jorge
Tejo (PB) e o bronze com Elias
Rodrigues dos Santos (TO).

Tiro

As medalhas da sinuca também
foram definidas já no dia 30/04.
Ouro para Marcel Higuchi dos
Santos (SC), prata para José Heidrich Guerra (RJ) e bronze para
Gilberto Ferreira (PR).

Sinuca

As disputas em duelo de balões
revólver veterano, revólver amador e pistola; duelo 20; carabina
e IPSC – feminino e masculino –
aconteceram no Clube Pessoense,
no dia 1º/05.

Tênis de mesa
Atletismo

Uma curiosidade do tênis de
mesa é que ele tem por princípio
premiar dois terceiros lugares. Os
vencedores foram conhecidos no
dia 30/04. São eles:

Uma das provas que reuniu o
maior número de participantes teve corridas nas distâncias
100m, 200m, 400m, 800m,
1500m e revezamento 4x100m,
tanto feminino quanto masculino,
em categorias máster, livre sênior
e super sênior. As competições
foram na Vila Olímpica Parahyba,
nos dias 30/04 e 1º/05.

Masculino
1º – Luiz Taro Oyama (PR)
2º – Sebastião Firmino Lima (PI)
3º – Antônio Fernando
Carvalho Vilar (PA)
3º – Vinícius Rosa (RS)

Corrida Rústica

Feminino

A corrida rústica de 5km e 10
km, nas categorias livre, máster, sênior e super sênior, abriu
a maratona das competições da
manhã do dia 02/05, na praia de
Cabo Branco.

1º – Ana Raquel da Silva
Gama (AL)
2º – Amanda Bezerra
de Lima (RN)
3º – Flávia Bezerra (RN)
3º – Sueli Oyama (PR)

Os resultados completos das modalidades individuais estão no site dos jogos: www.amb.com.br/jogos/2014/
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VII JOGOS DA MAGISTRATURA

Futsal

Basquete

A Associação de Magistrados do Estado do
Rio de Janeiro (Amaerj) levou o ouro frente
à equipe da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), em jogo que terminou
em 1 a 0 para os cariocas. A Ajuris goleou
por 4 a 1 a Associação dos Magistrados da
Paraíba (AMPB) e ficou com o bronze.

A equipe de ouro do basquete foi a
Amarn, que venceu a Ajuris na final
por 38 a 13. A Associação dos Magistrados do Maranhão (Amma) ficou
com o bronze.

Futevôlei
Vôlei

Essa modalidade foi dominada pelos cariocas, que levaram ouro, prata e bronze.

No masculino, a equipe da Ajuris foi a
campeã, enquanto o time de Santa Catarina ficou com a prata e a Amarn com
o bronze. Já no feminino, ouro para a
Amarn, prata para a Ajuris e bronze para
a Amapar.

1º – Eduardo Jose da Silva Barbosa
e Alvaro Luiz Carvalho Moreira (RJ)
2º – Glauco Fernandes
e Marcelo Silva (RJ/MG)
3º – Ricardo Coimbra da
Silva Barcellos
e Alexandre Pimentel Cruz (RJ)

Pebolim
Os gaúchos levaram a melhor no pebolim
e conquistaram o ouro nas categorias feminino e masculino.

Vôlei de praia

Masculino

Os gaúchos e as potiguares venceram
o vôlei de praia, que foi disputado nas
areias da orla de Cabo Branco.

1º – Gustavo e Diego (RS)
2º – Mauro Baldini e
André Gêda Peixoto Melo (AL)
3º – Breno (PA) e Rommel Silva
Patriota (PE)

Veja os campeões.

Masculino
1º – Sérgio e Hilbert (RS)
2º – Michael e Jorge (RN)
3º – David e Diego (PR)

Feminino
1º – Ana Paula Braga Alencastro
e Liane Machado dos Santos Caminha (RS)
2º – Viviane de Faria Miranda
e Andreia (RS)
3º – Fernanda Karam de Chueiri
Sanches e Mylene Rey de Assis
Fogagnoli (PR)

Feminino
1º – Flávia Bezerra
e Flávia Dantas (RN)
2º – Mariane e Rebeca (RS)
3º – Valquíria e Liane (RS)
Visite o site: www.amb.com.br
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LIVROS

Fortalecimento

das relações
com a mídia

Número de reportagens
relacionadas à AMB
cresceu mais de 30% no
primeiro trimestre do ano
em comparação com o
mesmo período de 2014

Márcia Leite

A

análise de dados do
primeiro trimestre
de 2015 traz uma
boa notícia: o total de reportagens relacionadas à
AMB ou aos seus principais
porta-vozes cresceu mais
de 30% em comparação
com o mesmo período de
2014, alcançando o número
de 461 matérias.
Desse total, 208 reportagens foram publicadas em
veículos de circulação nacional, com destaque para
os jornais O Estado de S.
Paulo, O Globo, Folha de
S. Paulo e portais Agência
Brasil, G1.com, Consultor
Jurídico, Jota, entre outros.

O relatório de ações
apresentado pela In Press
Oficina, agência de comunicação responsável pela
assessoria de imprensa da
entidade, também revela
que o posicionamento da
AMB sobre importantes
temas chegou a mais de
120 veículos nacionais, estaduais e regionais, entre

jornais impressos, revistas, sites, blogs e mídias
especializadas.
A AMB também manteve-se como fonte da
imprensa nos temas
relacionados ao Judiciário. A análise qualitativa das matérias revela
que 75% das reportagens
relacionadas à associação
são positivas; e apenas
4% tiveram impacto negativo. Entre as citações,
21% foram avaliadas com
impacto “neutro”, por se
tratar de menção à participação de representantes da entidade em eventos nacionais.

Conquista nas redes sociais

O juiz Camilo
José d’Ávila Couto do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo (TJES)
lançou o livro
“Dinamização do
ônus da prova no Processo Civil – Teoria e Prática”. A obra
estuda minuciosamente os
seguintes temas: Concepções
contemporâneas sobre prova;
Dogma do ônus da prova; Teoria da dinamização do ônus da
prova; e Perspectivas de inserção da dinamização do ônus
da prova no direito positivo.

A Lealdade na
Processualidade
Democrática – Escopos Fundamentais do Processo é
uma obra do juiz
Fabrício
Simão
da Cunha Araújo,
que aponta inconsistências da
compreensão atual e formaliza
inovadora proposição à lealdade, compatível com a processualidade democrática, a fim
de fortalecer as balizas discursivas institutivas do processo
e resguardar, da melhor forma,
a irrestrita liberdade de argumentação crítica, assim como a
eficiência e eficácia processuais.

Redação AMB

A AMB está alcançando cada vez mais pessoas nas redes sociais. A página da associação
no Facebook fechou o mês de abril com 5.958
curtidas. O post que teve mais alcance nos dois
últimos meses foi sobre a nota pública da entidade contra a terceirização, com 52.656 visualizações e 115 compartilhamentos.
A homenagem da entidade pelo Dia Internacional da Mulher, contando a história
da primeira juíza do Brasil, Auri Moura Costa, que só tomou posse em 1939, pelo fato
de ter sido confundida com um homem, conseguiu atingir 31.328 pessoas. A história foi
compartilhada na rede social 371 vezes e
recebeu 558 curtidas.

Siga a AMB nas redes sociais:
Twitter:
Youtube:
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Outras publicações com bastante alcance
no Facebook da AMB foram os depoimentos
de diversas autoridades sobre a redução da
maioridade penal – os posts atingiram 28.822
acessos e 377 compartilhamentos. O post sobre
valorização da magistratura teve 11.164 visualizações e 134 compartilhamento.
O perfil mais recente da entidade nas redes
sociais é o Instagram, que já conta com 213 seguidores. No YouTube, é possível ver o programa semanal Brasil Justiça, o programa da AMB
veiculado pela TV Justiça. São 183 inscritos no
canal. No Twitter, mais de 23,7 mil pessoas tem
acesso às novidades que veiculadas no site oficial da entidade.

Instagram: @magistradosbrasileiros
Flickr:
magistradosbrasileiros
FaceBook: Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)

Visite o site: www.amb.com.br

A Justiça Militar e a Democracia
– Controle Judicial da Atividade
Policial é um livro
de autoria do juiz
mineiro Marcelo
Adriano Menacho
dos Anjos. A publicação traz
um estudo do estabelecimento de parâmetros para que a
Justiça Militar Estadual tenha
maior legitimidade democrática. Marcelo dos Anjos ingressou na magistratura civil da
Justiça Militar de Minas Gerais
em 2003, sendo atualmente
juiz de Direito titular da 1ª
Auditoria. O livro é uma publicação da D’Plácido Editora e
custa R$ 74,90.

ENCONTRO

Evento reúne

Nelson Jr. /SCO/STF

Nelson Jr. /SCO/STF

Fellipe Sampaio/SCO/STF

grandes juristas

XXII Congresso Brasileiros de
Magistrados vai contar com a
participação dos ministros do
STF Ricardo Lewandowski, Luís
Roberto Barroso e Luiz Fux.
ENM terá inserção com oficinas

Os ministros do STF Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux tratarão de temas como o papel da Justiça e o novo CPC
Márcia Delgado

O

XXII Congresso Brasileiro de Magistrados vai reunir personalidades e especialistas do
mundo jurídico e de outras áreas para falar, entre
outras questões, sobre a
democratização do sistema de Justiça; ações coletivas e o excesso de litigância no Brasil; 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
O presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Ricardo Lewandowski, fará a palestra
de abertura do evento. A
conferência será no dia

29 de outubro, às 19h. O
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís
Roberto Barroso também
é outro palestrante do
congresso que será realizado entre 29 e 31 de
outubro, em Rio Quente
(GO). Barroso vai tratar
do tema “O Direito e a
Transformação
Social”
durante a palestra que
ocorrerá no dia 30, às 9h.
O XXII Congresso Brasileiro de Magistrados
terá como tema central
“O Poder Judiciário e a
Consolidação da Democracia: O Papel da Justiça
na Sociedade Contemporânea” e contará com
conferências, palestras,
painéis, mesas-redondas,
oficinas de trabalho e
comissões temáticas de
trabalho.
O novo CPC será tema
de um dos painéis do XXII
Congresso Brasileiro de
Magistrados, com a presença do ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Luiz

Fux. O professor José Reinaldo de Lima Lopes, da
Universidade de São Paulo,
vai participar do Painel I
“Democratização do Sistema de Justiça”. O tema que
vai abordar é “A Formação
do Judiciário Brasileiro e os
Desafios da Democracia.”

Management
Association. Ana Maria Rossi é
presidente da International Stress Management
Association no Brasil (ISMA-BR) e copresidente
da Divisão de Saúde Ocupacional da Associação
Mundial de Psiquiatria.

Oficina
A Escola Nacional da
Magistratura (ENM) da
AMB vai ter uma participação importante no
congresso. No dia 30 de
outubro, a psicóloga Ana
Maria Rossi participa de
oficina com o tema “Prevenção e Manejo do Estresse”. Ana Maria Rossi
é especialista em tratamento de estresse, doutora em Psicologia Clínica
e Comunicação Verbal.
É licenciada pela Biofeedback Society of America, precursora das técnicas de autocontrole e
biofeedback no Brasil,
membro da Academy of

Visite o site: www.amb.com.br

Período do evento
29 a 31
de outubro de 2015
Onde será realizado
Rio Quente Resorts
Como se inscrever
Pelo site
www.amb.com.br
(basta entrar
no hotsite do evento)
Informa
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CURTAS

50 anos da Amab

ASCOM/AMB

Direito Ambiental

No dia 1° de março,
mais de 20 mil pessoas participaram
da Marcha de Belém Contra o Trabalho Infantil. A ação
foi promovida pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com o
apoio da Amatra 8, do Tribunal de Justiça do Pará, da
Prefeitura de Belém, do Governo do Estado do Pará,
do Ministério Público do Trabalho e do Estado, da
Unicef e de diversos movimentos sociais.

A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) sediou, no dia
20 de março, a 2ª Reunião de
Planejamento para o Congresso Mundial de Direito
Ambiental. O encontro reuniu autoridades de diversos
países, o ministro do STJ Herman Benjamin e o presidente da associação, Rossidélio Lopes. A reunião ocorreu em Vargem Grande
(RJ). O Congresso Mundial de Direito Ambiental ocorrerá entre os
dias 27 e 29 de abril de 2016, no Tribunal Pleno do TJRJ.

Elpídio Júnior

Novo comando 2

O juiz Cleofas Coelho de Araújo Júnior foi eleito presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte
(Amarn) para a gestão de 2015/2017. Cleofas já ocupou a vice-presidência administrativa da entidade na gestão do juiz
José Conrado (2006/2008); de Comunicação, na presidência
do juiz Mádson Ottoni (2008/2010); e Administrativa, na
gestão do juiz Azevêdo Hamilton. Ele substitui a juíza Hadja
Rayanne, que é vice-presidente de Prerrogativas da AMB.
Informa

ASCOM / Amaerj

Marcha contra o trabalho infantil

Novo comando 1
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A Associação dos Magistrados dos Bahia (Amab) completou 50 anos. A cerimônia de comemoração foi realizada
no dia 9 de março e contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ricardo Lewandowski,
do presidente da AMB, João Ricardo Costa, entre outros
integrantes da diretoria da entidade e de associações regionais de magistrados. Os convidados foram recebidos
pela presidente da Amab, Marielza Brandão.

O Juiz Odson Cardoso
Filho assumiu, no dia
14 de março, a presidência da Associação dos Magistrados
Catarinenses (AMC)
para um mandato de
três anos. Ele sucederá o juiz Sérgio Luiz
Junkes, que é vice-presidente Institucional da AMB, Em sua
despedida, Junkes agradeceu o apoio dos colegas e destacou
a experiência vivida ao longo dos últimos três anos. “Completo hoje um dos mais importantes ciclos da minha vida.
Com sinceridade, devo dizer que este foi um período muito
gratificante”, disse.

Visite o site: www.amb.com.br

ASCOM / AMC

ASCOM / Amepa

Com a presença de
mais de 100 juízes e
desembargadores do
Distrito Federal, presidentes de associações
de magistrados estaduais e do presidente
da AMB, João Ricardo
Costa, aconteceu no
dia 24 de março o ato
pelas eleições diretas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). A manifestação organizada pela Associação dos
Magistrados do Distrito Federal (Amagis-DF) pediu a democratização interna do Poder Judiciário, com a possibilidade de todos
os juízes de primeiro grau poderem votar para os dirigentes de
seus respectivos tribunais.

ASCOM/AMB

Pelas Diretas Já

DIREITOS HUMANOS

Evento internacional
Presidente da AMB fala sobre os movimentos sociais no contexto da Reforma Política em
congresso realizado em Palmas, a capital de Tocantins

Luciana Salimen
ASCOM / AMB

O

presidente da AMB,
João Ricardo Costa,
fez a conferência de
abertura do III Congresso
Internacional de Direitos
Humanos, em Palmas (TO),
no dia 22 de abril. Em sua palestra sobre “Os Movimentos
Sociais no Contexto da Reforma Política no Brasil”, Costa
fez um resgate da atuação
dos movimentos sociais
em diferentes épocas e
alertou que o avanço na
área de direitos humanos
está diretamente ligado a
mudanças de atitudes.
“As pessoas têm uma
falsa ideia de que os movi-

João Ricardo (D) participou da abertura do evento em Palmas

compreensão da sociedade brasileira”, ressaltou.
O presidente da AMB
também destacou a nova
forma do povo brasileiro
se organizar: “Hoje em dia,

mentos de direitos humanos existem para defender
criminosos, mas a verdade
é que eles defendem os direitos de todos. Temos que
mudar urgentemente essa

Protocolo de segurança

Durante reunião com
Gilmar Mendes no dia 14
de abril, o presidente da
AMB, João Ricardo Costa,
pediu que o ministro do STF
coloque em pauta seu voto
sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.650, que proíbe o financiamento empresarial de
campanhas eleitorais e partidos políticos. Também acompanharam a reunião o
vice-presidente institucional da associação, Sérgio Junkes, o assessor da presidência, José Carlos Kulzer, e o presidente da Anamatra, Paulo Schmidt.

Divulgação

ASCOM / AMB

Reunião no STF

Parceria com universidade
O presidente da AMB, João Ricardo
Costa, recebeu na manhã do dia 28 de
abril representantes da Universidade de
Syracuse, nos Estados Unidos, e da Secretaria de Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, para discutir uma possível
parceria com a instituição de ensino americana. Por meio do acordo, a universidade
poderá oferecer vagas em cursos de mestrado na área de Direito para magistrados
associados à AMB. A proposta de parceria foi apresentada pelos professores Aviva
Abramovsky, uma das coordenadoras do Programa de Pós-Graduação da Faculdade
de Direito da Universidade de Syracuse, e Antônio Gidi, que ministra aulas de Processo Civil na instituição. A universidade está entre as 60 melhores dos Estados Unidos.

O Brasil é um
dos 14 países que
assinaram o protocolo com medidas
mínimas de segurança e proteção
para magistrados
que atuam na América Latina. O documento foi aprovado durante a 64ª
Assembleia da Federação Latino-Americana de Magistrados (FLAM) – realizada no México no começo de março. O acordo foi firmado após relatos
de juízes de que são alvos constantes de ataques. O presidente da AMB,
João Ricardo Costa, a juíza paranaense Flávia Viana e o diretor internacional da AMB, Rafael de Menezes, participaram do encontro.

Para entender direito
ASCOM / AMB

ASCOM / AMB

o movimento social que
vemos nas ruas é espontâneo, formado nas redes sociais. Cada um é o líder de
si mesmo, com a sua pauta
de reivindicações”.
O evento foi organizado
pela Universidade Federal
do Tocantins (UFT) e Escola
Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), presidida
pelo desembargador Marco
Villas Boas. Durante o congresso, João Ricardo Costa e
o vice-presidente Legislativo
da entidade, Nelson Missias,
foram homenageados com
o mérito acadêmico Feliciano
Machado Braga, da Esmat.

A AMB criou um grupo
de trabalho para coordenar
o Projeto “Para Entender Direito”. A iniciativa será vinculada à Escola Nacional da
Magistratura (ENM), da AMB,
e tem o objetivo de proporcionar a compreensão do direito a partir de
uma visão crítica, com base em princípios constitucionais e nas convenções
internacionais. A primeira reunião para discutir ações do projeto ocorreu na
tarde do dia 14 de abril, na sede da AMB.

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

Justa
homenagem
ASCOM / AMB

Secretário-geral da ENM, Eladio Lecey
será homenageado durante o
20º Congresso de Direito Ambiental

Tatiana Damasceno

O

secretário-geral da
Escola Nacional da
Magistratura (ENM)
da AMB, Eladio Luiz da Silva
Lecey, será o grande homenageado do 20º Congresso
de Direito Ambiental, que
ocorrerá entre os dias 23 e
27 de maio, em São Paulo.
Com realização do Instituto
O Direito por Um Planeta
Verde e ENM/AMB, este
ano, o tema será: “Ambiente, Sociedade e Consumo
Sustentável”. Durante os dias
do evento, especialistas internacionais e brasileiros irão
ministrar diversas palestras
para discutir sustentabilidade e direito do consumidor.
Eladio diz que está muito honrado com a homenagem que receberá no
congresso. “Acho que é o
maior prêmio que eu terei
na minha vida profissional”,
reconhece. A condecoração
não veio à toa.
Diretor cultural e ex-presidente do O Direito por
um Planeta Verde, do qual
foi um dos fundadores, o jurista Eladio Lecey tem uma
trajetória notável na área de
Direito Ambiental. Desem30

Informa

“Eladio é o mestre da minha geração.
Foi diretor da Escola da Magistratura do
Rio Grande do Sul quando fiz o curso de
preparação para a magistratura. Tenho
profunda gratidão a ele, como muitos
juízes brasileiros”
João Ricardo Costa,
presidente da AMB
bargador aposentado do
Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJRS), ex-diretor da Escola Superior
da Magistratura do mesmo
estado, hoje coordena o
curso de especialização em
Direito Ambiental da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). A
solenidade acontecerá no
dia 25 de maio, durante a
abertura do evento.
Como profundo conhecedor do tema, o magistrado afirma que a legislação
brasileira ainda é, apesar de
alguns retrocessos, a mais
avançada do mundo. “Nossa legislação ainda é, e isso
é reconhecido no exterior,

bastante protetiva, que já
serviu de exemplo para outros países. Não há dúvidas
que aconteceram recuos,
principalmente no Novo
Código Florestal, mas o Judiciário está sendo chamado
para enfrentar essa questão do retrocesso. Ainda
temos uma boa legislação,
o problema é a efetividade
dela”, observa.
Para o presidente do
O Direito por um Planeta
Verde, José Rubens Morato
Leite, o objetivo da homenagem ao secretário-geral
da ENM é reconhecer sua
atuação em prol do direito
ambiental. “O doutor Eladio
é como se fosse uma árvore

Visite o site: www.amb.com.br

forte, que continua nos amparando, nos dando sombra
e nos ajudando na continuidade dos nossos objetivos.
A importância dele é ainda
muito presente nas nossas
atividades e a homenagem
é uma maneira de nós revertemos isso para ele”, diz.
Esta edição do Congresso Ambiental terá como
destaque a presença de
alguns dos maiores especialistas em direito do consumidor e ambiental. Entre
os destaques estão o professor da Universidade de
Bremen (Alemanha), Gerd
Winter, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Antonio Herman Benjamin,
e Claudia Lima Marques,
presidente do Comitê de
Proteção Internacional do
Consumidor da International Law Association.
No mesmo evento, também irá acontecer o 10º
Congresso de Direito Ambiental das Línguas Portuguesa e Espanhola, o 10º
Congresso de Estudantes
de Direito Ambiental e o
IV Prêmio José Bonifácio de
Andrada e Silva.

O PJe no sistema

jurisdicional

Escola oferece curso sobre o Processo Judicial
Eletrônico nos dias 18 e 19 de junho
Márcia Delgado

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO
Carga horária: 40 horas/aula
Período: 25 a 29 de maio de 2015
Local: Sede da FGV no Rio de Janeiro
Vagas: 45
Coordenador: Juiz do trabalho
Maurício Drummond

PROCESSO ELETRÔNICO

A

Escola Nacional da Magistratura (ENM)
vai promover, nos
dias 18 e 19 de junho,
um curso de Direito
Processual Eletrônico.
A adequação dos tribunais ao sistema PJe é
uma realidade e, por isso,
o treinamento é de fundamental importância para os
magistrados.
O PJe foi instituído pela Resolução n°185, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de
18 de dezembro de 2013. Os
tribunais estão implementando
o sistema de maneira gradativa.
As áreas federal e da Justiça Trabalhista são as que estão mais
adiantadas na implantação do
processo virtual.
O curso será coordenado
pelo desembargador José Eduardo de Rezende Junior, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG). “O processo eletrônico
pressupõe nova racionalidade,
mas essa nova lógica, esse novo
paradigma não concerne à eletrônica, mas ao fato de ser um
processo em rede. Esse novo
processo plugado é beneficiário
da inteligência coletiva, que é
construída incessante online e
que funda uma nova teoria geral para o processo”, disse.

Fique atento

Carga horária: 16 horas/aula
Data: 18 e 19 de junho
Local: Brasília (sede da AMB)
Inscrições: Até 5 de junho
Vagas: 30
Coordenador: Desembargador federal
do Trabalho José Eduardo Chaves

AS NOVAS FAMÍLIAS:
DIREITO, ÉTICA E PSICANÁLISE
“O processo eletrônico é
uma realidade irreversível. Então, nada mais pertinente que
a Escola ofereça esta capacitação”, diz o juiz Maurício Drummond, diretor-adjunto da ENM
e ex-coordenador do curso de
Direito Processual Eletrônico
ministrado no ano passado.
O curso terá o apoio do
CNJ e vai abordar temas como
Assinatura eletrônica e Documento eletrônico; Princípios
específicos e nova teoria geral
do processo eletrônico; O PJe
e as alterações introduzidas no
Código de Processo Civil; Tramitação de processos judiciais
em formato digital; Carta Precatória Eletrônica; Transmissão
de peças por meio eletrônico;
Comunicação eletrônica dos
atos processuais; arquivamento
de autos digitais; e Bacen-Jud –
Renajud – Infojud.

Visite o site: www.enm.org.br

Data: 25 e 26 de junho de 2015
Local: Rio de Janeiro
Inscrições: até 31 de maio
Vagas: 50
Coordenação: Juíza Andréa Pachá

DIREITO DO CONSUMIDOR
Carga horária: 16 horas/aula
Data: 24 a 25 de setembro de 2015
Inscrições: até 31 de agosto de 2015
Vagas: 30
Local: Teresina (PI)
Coordenador:
Desembargador Eladio Lecey

ATIVISMO JUDICIAL:
LIMITES E POSSIBILIDADES
Carga horária: 16 horas/aula
Data: 18 e 19 de setembro de 2015
Inscrições: até 4 de setembro de 2015
Vagas: 30
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Coordenador:
Desembargador Celso Limongi
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Curso destaca
superendividamento

Em dois dias de
palestras e trabalhos
práticos no Espírito
Santo, magistrados
discutem os direitos
dos consumidores

T

ema muito atual
em razão do aumento do consumo e da oferta de crédito
no Brasil, o superendividamento foi um dos principais assuntos abordados
durante o curso de atualização em Direito do Consumidor, que aconteceu
Vitória (ES), nos dias 24 e
25 de abril.
A palestra de abertura
ficou por conta da professora gaúcha Cláudia
Lima Marques. “Começamos com chave de ouro,
com a maior autoridade
do assunto no Brasil”,
destacou o coordenador
do curso e secretário-geral da Escola Nacional da
Magistratura (ENM), da
AMB, Eladio Lecey.
Claudia falou sobre o
tema “Diálogo das fontes
como técnica de decisão
judicial”,
principalmente para os denominados

Divulgação

Luciana Salimen

Temas tratados no curso ajudarão no cotidiano dos juízes

“hard cases”, abordando
o processo de atualização
do Código de Defesa do
Consumidor. Outro assunto relevante e atual foi
abordado pelo assessor da
presidência da AMB Antônio Silveira Neto, que
dissertou sobre o comprometimento da privacidade
dos cidadãos em função
da internet.

O ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
Ricardo Villas Bôas Cueva
também proferiu uma das
conferências de destaque,
sobre a responsabilidade civil nas relações de consumo.
Além das palestras, os magistrados participaram de
um trabalho em grupo, utilizado para avaliação de desempenho de acordo com

as técnicas definidas para a
análise de casos concretos.
Para o diretor-presidente da ENM, Cláudio
dell’Orto, o curso concentrou informações de extrema importância para o
trabalho dos juízes. “O objetivo é o aprimoramento
de técnicas para decisão
judicial sobre conflitos de
massa na área do direito
do consumidor”, disse.
A capacitação foi promovida pela ENM, Brasilcon, Escola da Magistratura do Estado do Espírito
Santo e Escola Superior da
Magistratura do Espírito
Santo, com apoio da Escola Nacional dos Defensores Públicos e Ministério
Público do Espírito Santo.
Nos dias 24 e 25 de setembro, Teresina (PI) receberá a segunda edição do
curso. As inscrições estão
abertas e podem ser feitas
no site www.enm.org.br.

Media training em Brasília
A ENM realiza nos dias 11 e 12 de junho mais
um curso de Media Training – Módulo Básico. Serão oferecidas 12 vagas. O objetivo é que os magistrados possam melhorar o relacionamento com os
meios de comunicação e atuar positivamente em
momentos de crise.
Os participantes serão treinados para entrevistas a vários meios de comunicação – jornal im-
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presso, TV e rádio. O coordenador do curso é o
juiz Giordane Dourado. As dinâmicas em grupo
abordam temas de interesse da magistratura e do
Judiciário, como o novo CPC, a chamada “PEC da
Bengala” e audiência de custódia. O treinamento
será ministrado pela equipe da In Press e Oficina
da Palavra. A primeira turma do Módulo Básico fez
o curso em março.

Visite o site: www.enm.org.br

