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Rumo à democracia
A Câmara dos Deputados instalou, no dia 1º de julho, a comissão especial para analisar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 187/2012, que estabelece as eleições diretas nos tribunais. A medida é resultado de uma luta intensa
da AMB e de entidades filiadas no Congresso Nacional para a democratização do Poder Judiciário.
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Guia para o congresso

Trajetória inspiradora
Desde criança, ela cultivou o sonho de estudar e crescer na vida. Obstinada,
saiu da pequena Pontalina, em Goiás, e partiu sozinha para Goiânia, aos 18
anos, para realizar seus sonhos. Na adolescência, Delaíde Arantes chegou a trabalhar como empregada doméstica. Hoje, a ministra do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) defende bandeiras que refletem a sua história.
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A juíza gaúcha Patricia Laydner destaca a necessidade de reforçar a gestão ambiental nos tribunais – Página 7
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O XXII Congresso Brasileiro de Magistrados será realizado entre os dias 29 e 31 de outubro no Rio Quente Resorts, um dos
maiores e mais atraentes complexos de turismo de Goiás. O cantor Leonardo irá se apresentar na abertura e a dupla Jorge
e Mateus no encerramento do maior evento da magistratura brasileira. Quem não reservou a hospedagem deve se apressar
para garantir uma vaga nos hotéis da região. Saiba esse e outros detalhes do congresso nas páginas 10 e 11.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Magistratura
comprometida
P

autamos esta edição do boletim com matérias que expressam a riqueza da nossa magistratura, ao mesmo
tempo que dão visibilidade para a sua importância nos
avanços sociais do país. As entrevistas com o juiz Edailton
Medeiros Silva, do interior da Paraíba, e com a ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), revelam dois magistrados portadores de uma história
de grandes contribuições sociais.
Duas biografias pautadas pelo comprometimento com
o avanço civilizatório por meio das lutas sociais. Dois magistrados que marcam a sua atuação também fora dos gabinetes pelo forte engajamento nas mais importantes questões da sociedade. Dois quadros da magistratura, um da
base, outro da cúpula, que marcam suas carreiras com uma
concepção generosa de atuação que resulta em substanciais avanços sociais.
Não esquecemos de abordar o perfil de superação da nossa magistratura, muito bem simbolizada pelo juiz potiguar e
triatleta Paulo Giovani de Alencar. Disciplina e persistência
estão presentes na vida de atleta e de magistrado.
A eleição direta nos tribunais é um dos assuntos abordados. No dia 1º de julho, a Câmara dos Deputados instalou a
comissão especial para analisar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 187/2012, que trata sobre o tema. A medida
é resultado de um trabalho incessante da nossa entidade e
de todas as filiadas, que lutam intensamente pela aprovação

Presidente

Mauro Caum Gonçalves

Secretário-Geral

Vice-Presidentes

Secretário-Geral Adjunto

Alexandre Aronne de Abreu

Diretor-Tesoureiro

Emanuel Bonfim C. Amaral Filho

Informa

Página da AMB na internet:
www.amb.com.br

Boa leitura!
João Ricardo Costa

Diretor-Tesoureiro Adjunto

João Ricardo dos Santos Costa

Marcos Sérgio Galliano Daros

desse projeto de democratização do Poder Judiciário. A proposta beneficia não só a magistratura, mas toda a sociedade,
já que implicará na melhoria da prestação jurisdicional.
Mostramos também o envolvimento da magistratura no
combate a um dos problemas mais sérios que afetam o desenvolvimento do nosso país e, sobretudo, o bem-estar social:
o alto índice de acidentes de trabalho. Participamos de um
processo de luta para enfrentamento do alarmante fenômeno com a realização do Seminário Trabalho Seguro, em parceria com o TST e o CSJT.
Tema fundamental e prioritário é a necessária valorização do primeiro grau de jurisdição. A base do Judiciário não é prioridade para os administradores da Justiça no
Brasil. A precarização do primeiro grau adquiriu visibilidade com os números anuais da Justiça, que denuncia uma
inaceitável assimetria na distribuição de recursos orçamentários e de servidores entre primeiro e segundo graus.
Realidade que assusta também na comparação da carga
laboral, mais que duplicada em números exatos, porque
recai nas atribuições da magistratura de primeiro grau todas as tarefas de instrução processual.
Segue, então, mais um documento sobre os nossos valorosos quadros e nossas lutas fundamentais.
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CONGRESSO NACIONAL

Passo importante

para a democratização
Deputados instalam comissão especial que vai analisar a PEC das Diretas

Com cartilha em mãos e adesivos no peito, magistrados de todo o país participaram da instalação da comissão
Márcia Delgado

democratização do Poder
Judiciário”, disse o presidente da AMB, João Ricardo Costa. Ele acrescentou
que a proposta beneficia
não só a magistratura, mas
toda a sociedade, já que
implicará na melhoria da
prestação jurisdicional.
Eleito presidente da
comissão especial, o deputado Lincoln Portela (PR/
MG), garante que vai conduzir os trabalhos “sem aço-

damento e com muito diálogo”. “É importante clarear
os diálogos, ouvir o sentimento daqueles que vivem
o dia a dia da magistratura.
Por certo, o Brasil tem a ganhar com a instalação dessa
comissão”, assinalou.
O relator, o deputado
João Campos (PSDB/GO),
sinaliza a posição favorável
à aprovação da proposta.
“Acredito que essa é uma
matéria de interesse não
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E

m um dia histórico
para a magistratura,
a Câmara dos Deputados instalou a comissão
especial para analisar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 187/2012, que
estabelece as eleições diretas nos tribunais. A medida
é resultado de uma luta intensa da AMB e de entidades filiadas no Congresso
Nacional para a democratização do Poder Judiciário.
A comissão foi instalada no dia 1º de julho e representa um passo importante para que os juízes
de primeiro grau possam
escolher os dirigentes dos
tribunais. “A magistratura brasileira está de parabéns, porque caminha a
PEC que irá democratizar
os tribunais no Brasil. Isso
é resultado de um trabalho incessante da nossa
entidade e de todas as entidades filiadas, que lutam
intensamente pela aprovação desse projeto de

Da esquerda para a direita: Lincoln Portela, Paulo Freire e João Campos
Visite o site: www.amb.com.br

apenas da magistratura, mas
de interesse da sociedade
como um todo”, destacou.
Dois dos três vice-presidentes da comissão já foram escolhidos: Paulo Freire
(PR/SP) e Rubens Pereira
Júnior (PCdoB/MA). “Essa
é uma oportunidade boa
para a gente discutir a democratização do Judiciário,
fazer algumas audiências,
ouvir o contraditório para
que possamos fazer um
bom julgamento e cumprir
nosso objetivo”, disse Freire.
A instalação da comissão especial das diretas
nos tribunais contou com
a participação de representantes de magistrados
de todo o país. Com adesivos no peito e cartilha
em mãos, eles reforçaram
a luta histórica da magistratura. A comissão terá 40
sessões para votar a matéria. Em seguida, a proposta segue para o plenário,
onde são necessários dois
turnos para a aprovação.
Informa
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muita luta
“É sonho para toda a
magistratura adquirir
sua independência
interna e esse é mais
um passo avante para
as eleições diretas dos órgãos diretivos
dos nossos tribunais”
Antônio Araújo, presidente
da Associação Cearense de
Magistrados (ACM)

“Esse momento é muito
significativo para a AMB
e para o associativismo
porque estamos dando
um passo importante
para aprovação dessa PEC”
José Arimatea, presidente da
Associação Mato-Grossense de
Magistrados (Amam)

“Acreditamos que a
democratização do
Judiciário produzirá a
melhoria da prestação
jurisdicional, na medida
em que democratiza não só do ponto
de vista político, mas financeiro,
orçamentário, todo o Judiciário”
Gervásio Santos, coordenador
da Justiça Estadual da AMB e
presidente da Associação dos
Magistrados do Maranhão (AMMA)

Márcia Delgado

O

s magistrados brasileiros estão em luta permanente pela democratização do Poder Judiciário
desde o começo do ano passado. No Congresso
Nacional, representantes da AMB e das entidades filiadas estabeleceram um diálogo com lideranças e demais
parlamentares e, graças a esse empenho, conseguiram
reativar a tramitação da PEC 187/2012.
Para reforçar a luta, a AMB produziu uma cartilha
com o cenário atual sobre a escolha dos dirigentes dos
tribunais de Justiça e os argumentos da associação para
modificar tal realidade. Juntamente com adesivos, o material foi entregue aos deputados e serviu de base para
os representantes da comissão especial reabrirem a análise da PEC 187.
Alguns trechos da cartilha chegaram a ser lidos pelo
presidente da comissão especial, deputado Lincoln Portela (PR/MG). “A luta pela democratização das diretas não
tem natureza apenas corporativa e produzirá efeito na
própria qualidade da prestação jurisdicional”, ressaltou
o parlamentar, ao citar trecho da cartilha. Veja nesta página a repercussão da instalação da comissão especial
entre representantes da magistratura nacional.

“Esse é um importante passo para a democratização
dos tribunais. Aqui se começa uma caminhada para a
abertura da eleição dos órgãos diretivos dos tribunais
para toda a magistratura”
Eugênio Terra, presidente da Associação dos
Magistrados do Rio Grande do Sul (Ajuris)
“Representa um passo extremamente importante para
que a PEC das Diretas avance no Congresso Nacional
e, certamente, fortalece o nosso entusiasmo em torno
dessa luta”
Sérgio Junkes, vice-presidente Institucional da AMB

“É um grande avanço
para as eleições diretas,
que visam a consolidação
da democracia do Poder
Judiciário”
Leonardo Trigueiro, presidente
da Associação dos Magistrados
Piauienses (Amapi)
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“A instalação da comissão é um grande avanço, pois
essa é uma das grandes bandeiras do associativismo.
Estamos trabalhando com os presidentes das
associações, sob o comando da AMB, para que a
proposta avance”
Jayme Oliveira, presidente da Associação Paulista de
Magistrados (Apamagis)
Visite o site: www.amb.com.br

“A instalação dessa
comissão significa um
momento de muita alegria e
vitória. É agora que estamos
dando um passo importante
para a democratização do Judiciário. Um
sonho de toda a magistratura”
Horácio Melo, presidente da
Associação dos Magistrados da
Paraíba (AMPB)

“A magistratura
quer participar
democraticamente da
escolha do presidente
(do tribunal) e ao mesmo
tempo contribuir para a melhoria do
serviço jurisdicional”
Gustavo Plech, presidente da
Associação dos Magistrados de
Sergipe (Amase)

“O primeiro grau precisa
ter uma valorização mais
acentuada e, escolhendo
os gestores dos tribunais,
a gente terá muito mais
oportunidade de ter essa priorização de
uma forma mais rápida e eficiente”
Fátima Pirauá, presidente da
Associação Alagoana de Magistrados
(Almagis)

“A instalação dessa
comissão é muito
importante pois representa
um passo a mais para que
seja aprovada a proposta
das eleições diretas nos tribunais. A
atuação da AMB foi muito positiva”
Ezequiel Turíbio, presidente da
Associação dos Magistrados do
Espírito Santo (Amages)

Fotos: Assessorias das Associações Estaduais e AMB

Resultado de

A instalação da comissão
especial é fruto da mobilização
intensa da AMB e entidades
filiadas na Câmara. Cartilha e
adesivos serviram de apoio à
luta dos magistrados

CONGRESSO NACIONAL

Escolha restrita
Levantamento divulgado pela AMB mostra que menos de 14% dos
magistrados brasileiros votam nos dirigentes dos tribunais de Justiça
Márcia Delgado
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M

enos de 14%
dos magistrados
brasileiros participam de escolha dos
presidentes dos tribunais
de Justiça do país. Os números constam no relatório Justiça em Números
do CNJ de 2013 e foram
destacados na cartilha
elaborada pela AMB e
distribuída no Congresso
Nacional. A maioria esmagadora ainda está de
fora do processo. Dos tribunais estaduais, apenas
o de Roraima optou pelas
eleições diretas.
Em votação no dia 17
de junho, os cinco desembargadores do Tribunal
de Justiça do Estado manifestaram-se a favor do
voto paritário para todos
os juízes, inclusive os não-vitalícios. O presidente da
Associação dos Magistrados de Roraima (Amarr),
Parima Dias Veras, diz que
a conquista é resultado de
muita luta dos magistrados que atuam no Estado.
“Tivemos uma mobilização maciça dos associados.
Conseguimos
construir
essa unidade conversando
com cada desembargador”, ressaltou.
Com o menor Tribunal de Justiça do Brasil,
Roraima tem um quadro
de 42 juízes. As eleições
diretas passam a valer
no ano que vem, quando
será definido o novo gru-

Representantes da AMB e de entidades filiadas na comissão especial da Câmara: luta intensa

po de gestores. “A magistratura roraimense está
de parabéns por abrir as
portas da democracia
para os tribunais estaduais brasileiros. Vamos comemorar e brindar essa

vitória que Roraima oferece para toda a magistratura brasileira”, disse o
presidente da AMB, João
Ricardo Costa.
Os tribunais regionais
do Trabalho do Rio de Ja-

neiro (1ª Região), do Rio
Grande do Sul (4ª Região)
e do Espírito Santo (17ª
Região) também já aprovaram as eleições diretas
para presidente e vice-presidente da Corte.

Memória
Em 31 de março de 2014, 25 associações
filiadas à AMB protocolaram requerimentos
pedindo alteração dos regimentos internos
para que todos os juízes possam eleger os
dirigentes dos tribunais estaduais, federais,
trabalhistas e militares. O movimento nacional marcou o início da campanha “Diretas Já
nos Tribunais Brasileiros”, que veio acompanhada de mensagem do presidente da AMB,
João Ricardo Costa (veja ao lado).
Um dos momentos mais marcantes da mobilização aconteceu em 24 de março deste ano
em ato público promovido pela Amagis-DF, que
reuniu mais de 100 juízes e desembargadores
do DF, presidentes de associações de magistrados estaduais e nacionais.

Visite o site: www.amb.com.br

Em 29 de maio deste ano, juízes do Rio de
Janeiro também se mobilizaram pelas Diretas.
Manifestações semelhantes também aconteceram em outubro do ano passado, em Goiás, e
em setembro nos estados da Bahia e do Paraná, organizadas pelas respectivas associações
de magistrados, com o apoio da AMB.
Informa
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POR QUE PRECISAMOS
DEMOCRATIZAR?
Emanuel Bonfim*
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Marconi Martins

E

leger significa escolher
por meio de uma votação,
optar entre os muitos
postulantes a um determinado
cargo ou função, por aqueles
que demonstrem condições, aptidões e apresentem os melhores projetos. Todavia, no caso
da magistratura brasileira, este
que deveria ser um direito elementar inerente à condição de
todo agente político vem sendo
solenemente sonegado aos integrantes do primeiro grau.
Com efeito, não se pode admitir que, em pleno século XXI,
a condução do Poder Judiciário
seja uma simples homologação
do nome do desembargador
mais antigo ou até mesmo a
“escolha” daquele que não
elabore, para o exercício do seu
mandato, um plano de ação
com propostas voltadas a uma
gestão corporativa e com uma
política de governança institucional voltada à eficiência do
serviço jurisdicional.
Indubitavelmente, eleger
o presidente de um Tribunal
– para os integrantes do primeiro grau da magistratura
brasileira – vai significar muito mais do que uma simples
escolha. Será a verdadeira
transformação do atual modelo, reconhecidamente exaurido, além da oportunidade
ímpar dos integrantes do Tribunal em compartilhar, com
todos os agentes políticos que
integram o Poder Judiciário
Nacional, a responsabilidade
de gerir, executar e conduzir
as ações da administração.
Bandeira histórica da Asso-

ciação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a eleição direta
para dirigentes dos tribunais
está na ordem do dia da atual administração da nossa
entidade de classe. Destarte,
no início de 2014, retomou-se de maneira concatenada
e estratégica a campanha
para extensão das eleições
diretas a todos os segmentos
da magistratura (estadual,
trabalhista, federal e militar).
Tramitam atualmente no Congresso Nacional duas propostas de Emenda Constitucional:
a PEC 187/2012, na Câmara dos Deputados e a PEC
15/2012, no Senado Federal.
Não é lógico, tampouco producente, que uma minoria de
13,8% dos magistrados brasileiros escolha os dirigentes
do Poder Judiciário, subtraindo dos demais 86,2% dos
integrantes da magistratura
nacional esse direito/dever

(dados do relatório Justiça em
Números 2013 do CNJ).
Diferentemente do que alguns poucos argumentam, a
escolha direta dos dirigentes
dos tribunais não vai politizar o
Poder Judiciário brasileiro, mas,
ao revés, vai democratizá-lo,
porquanto vai conferir maior dinamismo e eficiência ao processo de gestão do Judiciário, na
medida em que a participação
de todos os agentes políticos
na eleição dos dirigentes dos
tribunais vai acarretar o comprometimento participativo por
um serviço que precisa ser cada
vez mais eficiente e de qualidade para o cidadão, destinatário
final da jurisdição.
Vislumbrou-se na penúltima
década a involução do Poder
Judiciário Nacional, sobretudo
quando comparado aos outros
integrantes do sistema judicial, os
quais buscaram e implantaram a
democracia interna para aperfei-

Visite o site: www.amb.com.br

çoar as respectivas administrações, como por exemplo: Ministério Público e Defensoria Pública.
Ressalte-se, por imperioso, que,
no nosso caso, foi necessária a
criação de um órgão exógeno,
o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), para a imposição de diretrizes e critérios mínimos aos atuais
dirigentes do Poder Judiciário.
Infelizmente, acabamos
tutelados e com a autonomia
administrativa dos tribunais
comprometida em razão da
nossa própria ineficiência gerencial. Entrementes, há uma
esperança concreta de mudança do cenário com a instalação
da Comissão Especial pela Câmara dos Deputados que vai
analisar a PEC 187/2012. É
inadiável a implantação de um
novo modelo de gestão para
o Poder Judiciário brasileiro.

*Diretor-tesoureiro da AMB
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A Resolução 201 do CNJ e o reforço
na gestão ambiental dos tribunais
Patricia Antunes Laydner*
mos de controle e monitoramento das práticas ambientais, assim como a fixação
de metas de racionalização
e redução de consumo. Pela
adoção de indicadores mínimos (que constam do Anexo
I da Resolução) e fixação de
um “ponto de equilíbrio” no
consumo de bens e serviços,
o plano representará um

importante instrumento de
economia financeira das instituições, contribuindo com a
transparência e eficiência no
gasto público.
Ademais, a resolução estimula a realização de compras
públicas sustentáveis e reforça a importância de serem
adotados mecanismos eficientes de gestão de resíduos

Marconi Martins

E

m continuidade às políticas ambientais já adotadas por ocasião das
recomendações nº11/2007 e
nº 27/2009, em 3 de março
de 2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a
Resolução nº 201, que visa reforçar as ações socioambientais nos órgãos e conselhos
do Poder Judiciário.
Dentre os instrumentos
previstos na resolução, podemos destacar inicialmente a
necessária criação de unidades ou núcleos socioambientais. Previstas para funcionar
em caráter permanente,
preferencialmente subordinadas à alta administração (artigo
7º da Resolução),
estas unidades serão as responsáveis pela aplicação e controle da
política ambiental
no âmbito das instituições. Embora
muitos tribunais,
a exemplo do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande
do Sul (TJRS), já possuam sistemas de gestão
ambiental, certamente estes
terão sua estrutura complementada, ampliando seu
campo de atuação e importância institucional.
O segundo instrumento
previsto é o denominado
Plano de Logística Sustentável (PLS), instrumento vinculado ao planejamento que
visa a adoção de mecanis-

Visite o site: www.amb.com.br

sólidos, como forma de atender-se o disposto na Lei nº
12.305/10, inclusive no que
diz respeito ao emprego de
logística reversa na destinação de pilhas, baterias, pneus,
lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes e outros.
Se os objetivos da
resolução são louváveis, o
seu atendimento na íntegra
depende, contudo, do nível
de comprometimento dos tribunais. Somente com a intervenção da alta administração,
com a criação de unidades
ambientais dotadas de profissionais qualificados (e em número compatível com a dimensão do trabalho a ser
realizado), com a participação integrada de
todos os setores, com
a adoção de políticas
institucionais voltadas para a prática
da sustentabilidade
e com o implemento
de ações voltadas à
educação ambiental é
que as metas de redução de consumo e redução de resíduos poderão
ser efetivamente atingidas.

* Juíza de Direito da 1ª
Vara Cível de SapirangaRS, coordenadora do
Sistema de Gestão
Ambiental (Ecojus) e
coordenadora do Núcleo
de Estudos de Direito
Ambiental da ESM/Ajuris

Informa
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Abismo entre
as instâncias

AMB pede ao CNJ que vote
Ato Normativo que equaliza
a força de trabalho entre
a Justiça de primeiro e
segundo graus

Márcia Delgado
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N

ove em cada 10
processos em tramitação na Justiça
estão concentrados no
primeiro grau. O alto volume de trabalho não é
proporcional à força de
trabalho. Enquanto cada
magistrado de primeiro
grau tem, em média, 6.386
processos para análise, os
de segundo grau são responsáveis por 3.148.
A média de processos
por servidor também é
desproporcional: 488 na
Justiça de primeiro grau
contra 227 na de segundo grau. A conta não fecha e o resultado é a alta
taxa de congestionamento: 73% no primeiro grau
e 47% no segundo grau.
Os dados constam no
Justiça em Números, divulgados no ano passado
pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ).
Para equalizar esses números, a Associação dos
Magistrados
Brasileiros
(AMB) protocolou, no dia
8 de maio, ofício no CNJ
pedindo que seja julgado
o Ato Normativo que trata
do projeto de resolução no
qual está prevista a distribuição da força de trabalho
no Poder Judiciário de acordo com as demandas de
primeiro e segundo graus.
Entre os 15 conselheiros do CNJ, o Ato Norma-

Média de processos por servidor no primeiro grau é maior que no segundo grau

tivo já recebeu oito votos
favoráveis. Teve sua apreciação interrompida em
junho de 2014 devido ao
pedido de vista regimental da conselheira Deborah Ciocci. No ofício,
assinado pelo presidente
da AMB, João Ricardo
Costa, a entidade lembra
ainda que, em maio do
ano passado, o CNJ instituiu a “Política Nacional
de Atenção ao Primeiro
Grau”, por meio da Resolução nº 194, após a constatação de que 90% dos
processos estão em tramitação neste grau de jurisdição. No documento,
a AMB ressalta que a ma-

téria é de fundamental
importância para a valorização da magistratura e
descongestionamento da
primeira instância.

Proporção
O coordenador da
Justiça Estadual da AMB,
Gervásio Santos, diz que
o estrangulamento do
primeiro grau ocorre em
todo o país, mas a situação é mais grave nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. “A cada
dez ações que chegam ao
primeiro grau, uma vai
para o segundo grau. Em
contrapartida, o número

Visite o site: www.amb.com.br

de servidores no segundo
grau chega a ser o triplo
da Justiça de primeiro
grau”, compara.
Para ele, a situação
pode mudar a médio e
longo prazo caso o CNJ
decida pela distribuição
mais equânime da força de
trabalho entre o primeiro e segundo graus. “Uma
empresa que concentra os
seus funcionários na diretoria vai falir. Para que haja
a qualidade e efetividade
da prestação jurisdicional
é necessária a distribuição
igualitária não só da força
de trabalho como de recursos para o primeiro e
segundo graus”, ressaltou.

PODER JUDICIÁRIO

Disparidade acentuada
Bahia consegue decisão que redistribui servidores. Estados discutem ações para tirar do
papel a Política Nacional de Valorização do Primeiro Grau
Márcia Delgado
ASCOM / AMB

A

Bahia é um dos estados onde a disparidade entre o
primeiro e segundo graus
é uma realidade e foi, inclusive, reconhecida pela
corregedora nacional de
Justiça, Nancy Andrighi.
Por meio da Portaria nº 5,
de 4 de maio, a ministra
autorizou o remanejamento de servidores da Justiça
de primeiro grau para a de
segundo grau na capital
baiana, Salvador.
O Estado recorreu, mas
o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Luís
Roberto Barroso indeferiu
pedido de liminar contra
a portaria. A decisão foi
recebida pela Associação
dos Magistrados da Bahia
(Amab) como um alento.
“A Amab não quer desestruturar o segundo grau,
mas não se pode esquecer
que temos um primeiro
grau caótico. Essa é uma
medida emergencial que
não resolve o problema de
forma definitiva. O que necessitamos é a conclusão
do concurso e a nomeação
dos servidores efetivos”,
diz a presidente da Amab,
Marielza Brandão.
Os dados apontam que
a maioria dos processos
no Estado da Bahia está
concentrada no primeiro
grau – 3 milhões. O déficit
de servidores no Poder Judiciário do Estado é de 10

A Bahia tem

3 milhões
de processos
no 1º grau

mil, de acordo com informações da Amab.
Alguns estados estão
fazendo a discussão em
torno da valorização do
primeiro grau. Na Paraíba,
por exemplo, um comitê
composto por 22 juízes
e um desembargador faz
um levantamento da realidade do primeiro e segundo graus. O estudo apontará, entre outros itens, o
déficit dos servidores.

O déficit de
servidores no
Poder Judiciário
do Estado é de

10 mil

“Uma proposta que defendo e que está sendo discutida no âmbito do comitê
é estabelecer um orçamento específico em cada grau
de jurisdição para equalizar
não só a força de trabalho,
mas a estrutura orçamentária e financeira entre os
graus de jurisdição”, destaca
o assessor da Presidência
Marcos Sales, que integra o
comitê criado pelo Tribunal
de Justiça da Paraíba (TJPB).
A Resolução 194 do CNJ,
de 26 de maio de 2014, estabelece a Política Nacional de
Atenção ao Primeiro Grau
de Jurisdição. Já a Resolução
195 dispõe sobre o orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo
graus. Com base nessas resoluções, a AMB pediu ao CNJ
que vote o projeto de resolução que prevê a distribuição
da força de trabalho dentro
do Judiciário brasileiro.

Falta de estrutura
No fim do ano passado, o AMB Informa vidores, de espaço para acomodar os milhares
mostrou a falta de estrutura enfrentada pelos de processos e falhas no sistema de informátijuízes da Bahia. Em Lauro de Freitas, a Vara de ca. A Bahia conta com 586 juízes. Eles cuidam
Fazenda Pública tinha um estoque de 60 mil de um volume grande de processos. São 7 mil
processos para seis servidores. Sobrecarrega- para cada magistrado, contra 5,6 mil no resto
dos, cada um ficava responsável por 10 mil, em do país. A defasagem no número de servidores
média. A 100km de Salvador, em Feira de San- se deve a uma situação que se arrasta desde
“Uma proposta que
tana, os juízes de primeira instância enfrenta- 2004, segundo a Amab. Há 10 anos, o Judiciário
defendo e quenão
está
sendo
abre
concurso público no Estado.
vam problemas semelhantes, como falta de ser-

discutida no âmbito do
comitê é estabelecer

Visite o site: www.amb.com.br
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GUIA DO CONGRESSO

Trabalho e

congraçamento

O maior evento da magistratura
nacional ocorrerá no Rio Quente
Resorts. O local é considerado
um dos principais complexos
turísticos do estado de Goiás

Renata Brandão

O

XXII Congresso Brasileiro de Magistrados que será realizado entre os dias 29 e 31 de
outubro será sediado no Rio
Quente Resorts, considerado um dos principais atrativos turísticos do estado de
Goiás. O maior complexo
de águas termais do planeta
tem 49,7 hectares de área
verde e fica localizado a 179
quilômetros de Goiânia e a
312 do Distrito Federal.
Com programação de
lazer 24 horas para todas as
idades, os participantes e os

familiares poderão aproveitar várias atrações, como o
Parque das Fontes, com oito
piscinas de águas quentes
correntes e naturais, duchas
e ofurôs naturais, bares, academia, spa, shows, quadras
de futebol, salas de games,
além do Hot Park, o maior
parque aquático da América
do Sul, e a Praia do Cerrado
cercada de belezas naturais
da Serra de Caldas. Em pleno
cerrado é possível, inclusive,
aprender a surfar.
Caminhadas, trilhas, oficinas de arte e danças, aulas de

alongamento, hidroginástica,
que acontecem simultaneamente no Parque das Fontes
e Hot Park, estão entre as
atrações que podem ser desfrutadas durante o dia. Para
quem curte shows os points
são o Toldo do Bosque, Marolo e Clube Chopp Brahma.
Para a criançada não
vão faltar lazer e diversão.
As atividades lúdicas, ecológicas e esportivas são
monitoradas e o complexo oferece uma estrutura
completa para os pequenos
com a equipe boto infan-

til, a partir de 5 anos e Kids
Club. Também constam os
serviços de baby sitter, aluguel de carrinho de bebê ou
carrinho elétrico, copa da
mamãe em todos os hotéis,
lojas de conveniência, farmácia, assistência médica
24 horas e ambulância UTI.
Os hóspedes do Rio
Quente Resorts terão acesso
de graça e ilimitado ao Hot
Park. Entre as opções que
são pagas à parte estão mergulho ecológico com cilindro
(diurno e noturno), tirolesa,
eco pesca, minigolfe e rapel.

Hotéis
Quem não garantiu a hospedagem deve se apressar. Devido à grande procura, todos os apartamentos do Hotel Pousada já foram reservados. Ainda há vagas nos
hotéis Cristal e Giardino, que fazem parte do complexo Rio Quente Resorts. Outras opções são Águas da Serra e o Veredas do Rio Quente, ambos a menos de 500
m da entrada do Rio Quente Resorts. Quem ficar nesses locais terá direito ao transfer grátis para o Rio Quente Resorts. Já quem preferir se hospedar em Caldas
Novas, os credenciados são di Roma e Le Jardin. Vale lembrar que o di Roma tem parque aquático e os interessados em utilizar as dependências do complexo do
Rio Quente têm que pagar R$ 117 reais por dia.

Transporte
O transfer será oferecido somente aos inscritos no evento – magistrados e acompanhantes, incluindo o menor de 12 anos, em todos os hotéis cadastrados.O tempo
estimado do transfer de Goiânia ao Rio Quente Resorts é de duas horas e meia. Ele será realizado nos seguintes dias:
28 e 29/10 - Aeroporto de Goiânia à cidade de Rio Quente/ Caldas Novas
Aeroporto Caldas Novas/Rio Quente e Caldas Novas
29/10 - Cidade de Rio Quente/ Caldas Novas ao Centro de Eventos di Roma (abertura do evento)
30 e 31/10 - Cidade de Caldas Novas ao Rio Quente Resorts
1º e 2/11 - Cidade de Rio Quente / Caldas Novas ao Aeroporto de Goiânia
Os ônibus e vans circulam 24 horas em todo o complexo, passam nos hotéis e levam os hóspedes ao Parque das Fontes e Hot Park. Em setembro, a empresa de
transfer contratada entrará em contato com os participantes para solicitar os dados do voo e informar os horários de saída do aeroporto de Goiânia pré-estabelecidos.
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Atrações culturais

Audiomix

Talismã

O cantor goiano Leonardo fará o show de abertura do Congresso marcado para o dia 29 de
outubro, às 22h, no Centro de Eventos di Roma, em Caldas Novas (GO).
No seu currículo de quase 30 anos de carreira, Leonardo tem 19 CDs e sete DVDs lançados e
inúmeros sucessos, como “Desculpe, mas eu vou chorar”; “Cadê você”; “Pra nunca dizer adeus”;
“Talismã”; “Você ainda vai voltar”; “Cerveja”; “Essas mulheres”; “Rumo à Goiânia”; “Anarriê”;
“Amor Dividido”; “Um Sonhador”; “Cumade e Cumpade”; “Deu Medo”; e “Dia de Rodeio”. Ele
começou carreira ao lado do irmão, Leandro. Atualmente, é considerado um dos maiores e mais
carismáticos sertanejos do país.
A festa de encerramento será em grande estilo na Praia do Cerrado do Rio Quente Resorts,
no dia 31 de outubro, a partir das 22h. O local será palco para o show de Jorge e Mateus.
Com 10 anos de carreira, os goianos de Itumbiara já têm oito CDs gravados e cinco DVDs. O
último foi no Royal Albert Hall, em Londres. No repertório, os sertanejos tocam hits como “A Hora
é Agora”, “Flor”, “Amo Noite e Dia”, além das faixas inéditas do novo disco, “Os Anjos Cantam”.
Nas apresentações, os cantores mostram também um lado musical mais eclético.

Dica: Para curtir a apresentação na Praia do Cerrado, o ideal é que as mulheres usem rasteiras
ou sandálias sem alto, já que o local tem areia. Nada de roupa social.

Concurso de Fotografia
Associados da AMB que encaminharam fotografias até o dia 30 de julho vão participar do III
Concurso Nacional de Fotografia. A intenção é conhecer outras habilidades dos colegas que lidam diariamente com os processos, estimular o estudo e a pesquisa de novas técnicas fotográficas, promover
a integração entre os colegas, revelando o lado artístico.
Cada participante pode inscrever até três fotografias originais e de sua própria autoria. A
comissão julgadora vai selecionar 40 trabalhos em 30 de agosto. Três deles serão vencedores. O
primeiro colocado vai receber uma viagem (deslocamento, traslado e hospedagem) de três dias,
com acompanhante, para destino situado em território nacional com distância máxima de 2.500
km da origem. O segundo colocado vai ganhar uma viagem individual (deslocamento e hospedagem) para o Congresso Brasileiro de Magistrados. E o terceiro terá direito à inscrição gratuita no evento.

Teses
Nesta vigésima segunda edição, também haverá inscrições das teses. Os participantes têm até o dia 31 de agosto para
enviar, no máximo, três teses, relacionadas ao tema “O Poder Judiciário e a Consolidação da Democracia: O Papel da Justiça
na Sociedade Contemporânea”.
Para participar, basta acessar o endereço www.amb.com.br/congresso2015/. O envio da tese será feito dentro da área de
login do associado. De acordo com o regulamento, as teses aprovadas nas Comissões Temáticas de Trabalho, após exame da
Comissão Científica, serão encaminhadas para debate e votação do Plenário. A defesa poderá ser feita pelo próprio autor ou
delegada a outro magistrado, desde que esteja inscrito no Congresso.
Entre os critérios, constam resumo com no máximo 600 caracteres; fundamentação; e conclusão objetiva, de forma articulada e com proposição que permita a votação nas Comissões e no Plenário. Além disso, as teses devem ser feitas no formato
de folha A4 (21cm de largura por 29,7cm de altura), espaçamento entre linhas 1,5, fonte Arial, tamanho 12, e máximo 15
laudas, desconsiderada a bibliografia.
Caberá à Comissão Científica o exame e a análise dos requisitos previstos no regulamento, bem como o encaminhamento
para a Comissão de Trabalho em que será apreciada. Todo o material recebido será disponibilizado no hotsite do Congresso
até o dia 5 de setembro.

Fotos: Divulgação

Inscrição
A inscrição com desconto foi prorrogada até o dia 31 de agosto. O valor é R$ 500 para magistrados e R$ 250
acompanhantes. Após essa data, os associados vão pagar R$ 600 e os acompanhantes R$ 300. Acesse www.congresso.
amb.com.br e fique por dentro da programação, valores de inscrição, hospedagem, regulamentos de teses, monografias
e lançamento de livros.
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.
“Esse é o maior evento da magistratura, que está sendo preparado há mais de um ano. Será uma oportunidade ímpar
de debater assuntos relevantes para a magistratura e de confraternização entre os colegas de diversos estados”, ressalta o
diretor-tesoureiro da AMB, Emanuel Bonfim, que integra a comissão executiva do congresso.

Visite o site: www.amb.com.br/congresso2015
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APOSENTADOS

União
pela PEC 555/06

Representantes de entidades preparam
agenda de audiências no Congresso e
estados para mostrar importância da
aprovação da proposta que extingue
gradativamente contribuição previdenciária

Márcia Delgado

ASCOM / AMB

A

AMB e diversas entidades decidiram
unir esforços em
prol da aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 555/06 pelo
Congresso, que extingue,
gradativamente, a contribuição previdenciária dos
servidores aposentados
e pensionistas. Durante
reunião que aconteceu no
início de julho, na sede da
Anamatra, em Brasília, ficaram definidas algumas
ações de mobilização,
como a elaboração de
uma nota conjunta e uma
agenda de audiências na
Câmara e nos estados para
tentar convencer os deputados, incluindo o presidente da Casa, Eduardo
Cunha, da importância da
aprovação da proposta.
Irio Grolli, coordenador
adjunto da Coordenadoria
dos Aposentados da AMB,
afirma que a contribuição
previdenciária de servidores
aposentados é injusta. “É

Reunião na Anamatra discutiu estratégias de trabalho com o objetivo de retomar a proposta

uma contribuição sem retorno para os aposentados. Essa
iniciativa de agregar todos os
segmentos de aposentados é
muito positiva para que essa
PEC vá a plenário”, disse. Para
ele, a AMB tem se mostrado
pró-ativa na luta em favor
dos aposentados.
O secretário-geral adjunto da AMB, Alexandre
de Abreu, também participou da reunião, assim
como o autor da proposta,

o ex-deputado Carlos Mota,
que disse que hoje, procurador aposentado, continua
contribuindo para a Previdência. “Sinto no bolso o
efeito dessa contribuição
absurda”, garantiu.
Além da AMB e da Anamatra, integraram o grupo
de discussão representantes das seguintes entidades: Ajufe, Anfip, Conamp
(Associação Nacional dos
Membros do Ministério

Público), Instituto Mosap
(Movimento dos Servidores Públicos Aposentados
e Pensionistas), ANPT (Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho),
ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da
República), Fonacate (Fórum Nacional Permanente
das Carreiras Típicas do
Estado) e Anprev (Associação dos Procuradores
da Previdência Social).

Representantes das três entidades nacionais da magistratura – AMB, Ajufe e Anamatra
– reuniram-se no dia 21 de
maio, em Brasília, com o deputado Lincoln Portela (MG),
12
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para tratar da PEC 106/2011,
que cria a função de “magistrado sênior” no Poder Judiciário. O secretário-geral adjunto
da AMB, Alexandre Aronne de
Abreu, disse ao deputado que

ASCOM / AMB

Magistrado sênior
as entidades são contrárias à proposta nos
termos apresentados,

Visite o site: www.amb.com.br

conforme deliberação
da Coordenadoria dos
Aposentados.

Associados encaminham

3.663 questionários

Magistrados de todo o Brasil manifestaram sua opinião no questionário que abordou
diversos temas, como a independência e eleições diretas nos tribunais
Renata Brandão

ASCOM / AMB

E

ntre os meses de abril
e junho, 3.663 pesquisas foram enviadas para a sede da AMB.
Nesse período, os magistrados responderam 64
perguntas sobre a atuação
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), a independência dos tribunais, a
composição do Supremo
Tribunal Federal (STF),
a eleição direta para os
cargos de direção dos tribunais, a valorização da
magistratura, a reforma
política, a descriminalização do uso das
drogas, entre outras.
Agora, o próximo
passo será a compilação
e a divulgação do resultado nos meios de comunicação da AMB. Os dados
foram analisados pela
pesquisadora Maria Tereza Sadek, da Universidade
de São Paulo (USP). “Houve ampla participação da
magistratura em todos
os estados. Os resultados que, em breve, serão
divulgados vão traçar o
perfil do juiz atual, seus
entendimentos e anseios”,
afirmou o coordenador da
pesquisa e vice-presidente
Institucional da AMB, Sérgio Junkes.
Conforme
constava
no regulamento, a entidade realizou sorteios de
passagens aéreas entre os

Magistrados acompanham sorteios realizados pelo site Random.org

participantes com direito
a acompanhante. O primeiro para Paris foi realizado no dia 12 de maio.
O ganhador foi o juiz Rogério Delatorre da 7ª Vara
da Fazenda Pública de
Porto Alegre.
Em 3 de junho, o sorteio
para Nova Iorque ocorreu entre os associados da
entidade filiada que teve
mais questionários, proporcionalmente, ao número de associados à AMB. A

vencedora foi a magistrada Maria Diorlanda Castro
Nóbrega, da Associação
dos Magistrados de Sergipe (Amase).
Para o presidente da
Amase, Gustavo Plech,
a representatividade dos
magistrados sergipanos na
pesquisa demostra a força
e a união dos associados.
“Participamos no sentido
de contribuir com a AMB e
também para que a gente
pudesse ajudar no pleito
da magistratura nacional,

incluindo a sergipana. Os
colegas aderiram e acabamos sendo a magistratura
que mais respondeu essa
pesquisa”, disse.
O último sorteio aconteceu no dia 10 de junho
entre os associados que
encaminharam formulários da Pesquisa AMB 2015
à entidade até 29 de maio.
Pela ordem do regulamento da pesquisa, o primeiro
sorteio foi para a viagem a
Santiago, capital do Chile. A vencedora foi a magistrada Flávia Fernanda
Aguiar Silvestre, filiada à
Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB).
A passagem para Montevidéu, no Uruguai, foi para
Antônio Jeremias Inácio
da Silva, também filiado à
AMPB. Já a viagem para Buenos Aires, na Argentina, saiu
para Adênio de Almeida Leite que também é associado à
AMPB. Os sorteios foram realizados pelo site Random.org.

O uso da Justiça e o litígio no Brasil

Visite o site: www.amb.com.br

A AMB lançará o estudo “O uso do Justiça e
o litígio no Brasil”, que integra o movimento nacional NÃO DEIXE O JUDICIÁRIO PARAR,
no dia 11 de agosto, às 19h30, no Unique
Palace, em Brasília. Na ocasião, será entregue a publicação que traz um levantamento
sobre os processos que envolvem os 100
maiores litigantes da Justiça em 11 estados,
representando as cinco regiões do país.
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TRABALHO SEGURO

Ranking preocupante
Brasil é um dos campeões em acidentes de trabalho no mundo. O dado assustador foi
revelado durante seminário promovido pela AMB em parceria com o TST e o CSJT

Luciana Salimen e Márcia Delgado

as milhares de ações que
ingressam no Poder Judiciário comprovam o atual
problema nessa área”.
O presidente do TST,
ministro Antonio José de
Barros Levenhagen, lembrou do impacto na Previdência, já que os acidentes
geram 2,8 milhões em benefícios por ano: “A sociedade brasileira ainda não
se conscientizou de que
isso é uma tragédia nacional. Ao lado do aspecto
humano, de mutilações e
óbitos, há também uma
despesa enorme para a
Previdência Social”.
A palestra de abertura
ficou a cargo do ministro
do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) Antonio Herman de Vasconcellos e
Benjamin, que falou sobre
a saúde do trabalhador e
o meio ambiente do trabalho, enfatizando o pro-

blema dos trabalhadores
rurais. “O tema que me
parece um dos mais importantes é a contaminação
por agrotóxicos dos trabalhadores rurais. Acho que
é um monstro que está escondido e que certamente
trará consequências muito
graves para o sistema de
saúde brasileiro e para gerações futuras”, alertou.

Conferências

- Abordando a política nacional
de segurança e saúde do
trabalhador, o desembargador Sebastião de Oliveira, do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) da 3ª
Região, chamou a atenção para os números relacionados aos acidentes
de percurso, que aumentaram mais 90% de 1995
para 2013. O desembargador disse ainda que o
Brasil já liderou o ranking

geral de acidentes de trabalho em 1975 - com o registro anual de 1,9 milhão
de casos. O número caiu
para menos da metade,
mas ainda é considerado
alto. “Faltam vontade política, conscientização e
uma nova cultura para implementar as medidas preventivas. Ainda estamos
lidando com os acidentes
de trabalho como se eles
fossem inevitáveis, uma
ação do destino, e não
são”, destacou.
Oliveira considerou o
evento “uma marca histórica da aproximação do
Judiciário para tratar de
um tema que nos é comum”, opinião compartilhada pelo vice-presidente
de Direitos Humanos da
AMB, Ricardo Barreto, que
presidiu a mesa da conferência: “É um evento histórico, de aproximação das

Seminário abordou temas como acidentes de percurso casa-trabalho-casa e gastos da Previdência Social com benefícios
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O

Brasil é o quarto
país no ranking
mundial de acidentes de trabalho, com
700 mil casos e quase 3
mil mortes a cada ano. Os
números impressionantes
foram divulgados no Seminário Trabalho Seguro,
promovido em junho pela
AMB em parceria com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Conselho
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).
Na abertura do evento,
que aconteceu no TST, o
presidente da AMB, João
Ricardo Costa, destacou
que a segurança no trabalho é uma questão estratégica do país. “Vivemos
uma situação difícil no âmbito dos acidentes de trabalho. A parceria da AMB
com o TST e o segmento
jurídico é importante para
fazer esse debate, já que

RETRANCA

Da esquerda para a direita: Guilherme Feliciano, Herman Benjamin, Antonio Levenhagen, João Ricardo Costa e Marcelo Piragibe

essa situação’”, assinalou
Océlio. “Cada vez mais o
Poder Judiciário vem mantendo uma postura propositiva para mudar essa
cultura de ressarcimento”,
afirmou Fernando Maciel.
O desembargador Edmundo Lopes, do TRT da
5ª Região e coordenador
regional do Programa Trabalho Seguro, presidiu a
mesa e também comentou
sobre a realização do seminário. “O Judiciário é ator
do processo. Queremos
que o trabalhador saia de
casa para ganhar e não perder a vida”, concluiu.
Durante o debate sobre a suspensão dos benefícios acidentários pela
Previdência Social, o coordenador-geral de Monitoramento de Benefícios por
Incapacidade do Ministério da Previdência Social,
Paulo de Oliveira, defen-

deu a punição dos responsáveis pelo acidente de
trabalho, o que ainda não
acontece no país. “Minha
forma de compreender
a saída para o nó que a
gente entrou é estabelecer essa punição. Nenhum
trabalhador se acidenta
porque quer”, ressaltou.
O painel também teve
a participação do desembargador Francisco Rossal
de Araújo, do TRT da 4ª
Região, e da juíza Lusmary
Fátima Turelly da Silva, do
Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJRS). “O
caminho é a prevenção. É
preciso educar o trabalhador e o empregador”, avaliou Lusmary. Já Araújo
falou sobre a importância
do evento, “principalmente pela possibilidade de se
estabelecer o diálogo entre os segmentos do Poder Judiciário”.

Fotos: ASCOM / AMB

instâncias da Justiça em
nome do bem maior, que
é o trabalhador”, destacou.
A discussão seguinte
tratou sobre ações regressivas decorrentes de
acidentes de trabalho,
tema abordado pelo procurador federal da União
Fernando Maciel e pelo
juiz Océlio de Jesus Carneiro de Morais, do TRT da 8ª
Região. A União ajuíza, por
ano, 500 ações regressivas,
cobrando ressarcimento
de gastos com acidentes de trabalho quando
é comprovada a culpa
dos empregadores. Desde
2008, já foram resgatados
R$ 10 milhões.
“O número de acidentes de trabalho cresce a
cada dia. Quando o TST e
a AMB se envolvem num
evento como esse mostram: ‘Estamos preocupados e precisamos mudar

Ações regressivas cobradas pelo Estado também foram foco do debate no auditório do TST
Visite o site: www.amb.com.br

Balanço

- A vice-presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas da AMB,
Maria Madalena Telesca,
fez um balanço positivo
do evento. “Está havendo
um consenso de trazer esse
tema para a competência da
Justiça do Trabalho, o que é
um ganho para a sociedade,
já que as consequências do
acidente de trabalho serão
analisadas por apenas um
ramo da Justiça”, disse.
O coordenador do seminário, Antonio Odemar Coêlho, destacou que o evento chamou a atenção para
o aumento dos acidentes
de percurso casa-trabalho-casa, que passaram de 29
mil casos para 67 mil em 10
anos. “O acidente de trabalho não acontece por acaso,
mas talvez por descaso”.
O encerramento ficou
por conta da juíza do trabalho Morgana de Almeida Richa, coordenadora do
Comitê Gestor Nacional do
Programa Trabalho Seguro.
“Essa parceria é uma inovação. Traz uma dinâmica bastante profícua, pois a AMB
tem no seu grande segmento
de representação juízes estaduais, mas também congrega
juízes federais e do trabalho.
Nenhuma entidade está mais
apta para desenvolver o diálogo de estruturas”, afirmou.
Informa
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Da infância humilde

ao TST

Fotos: ASCOM / AMB

Ministra do Tribunal Superior do Trabalho
Delaíde Alves Miranda Arantes começou
a trabalhar ainda adolescente, como
empregada doméstica em Goiás

Luciana Salimen

N

ascida da zona
rural da pequena
Pontalina, cidade
goiana com cerca de 18
mil habitantes, a ministra
do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) Delaíde
Arantes cultivou um sonho desde criança: estudar. Primogênita de nove
irmãos e de família bastante humilde, a menina sabia que as oportunidades
16
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estavam longe dali e que
sua jornada não seria fácil.
Obstinada, não mediu esforços. Conseguiu completar o Ginásio - hoje Ensino
Fundamental – quando a
família se mudou para a
cidade. Ajudou a custear
os estudos trabalhando
como empregada doméstica. Aos 18 anos, partiu
sozinha para Goiânia, a
capital do Estado, onde

tornou-se advogada trabalhista, função que exerceu
por três décadas.
Há quatro anos e meio
ministra do TST, Delaíde
defende bandeiras que
refletem sua história. Foi
uma das interlocutoras
do Tribunal na PEC das
Domésticas – sancionada
recentemente e que garante mais direitos à categoria. Nesta entrevista, a

Visite o site: www.amb.com.br

magistrada fala também
sobre sua atuação pelo fim
do trabalho infantil e da
preocupação em relação
à terceirização. Casada,
mãe de duas filhas e avó
de três netos, Delaíde tem
mais planos para o futuro.
Quer continuar os estudos
a manter-se sempre atualizada. O caminho até aqui
foi longo, mas ainda há
muita estrada pela frente.

ENTREVISTA

Como foi sua infância
no interior de Goiás?
Eu tive uma infância
muito feliz. Nasci na zona
rural de Pontalina, onde
meus avós maternos moraram a vida toda. Eles tiveram nove filhos e meus pais
também. Costumávamos
estar sempre reunidos, era
um ambiente muito agradável. Desde criança, eu tinha um desejo muito grande de estudar e me recordo
de fazer orações pedindo
a Deus que me ajudasse a
estudar. Ouvia meus pais
falarem da dificuldade que
seria propiciar estudos para
os filhos, já que nossa situação financeira era difícil e
eram muitos filhos. A área
onde morávamos só tinha
a escola primária. Mas conseguimos nos mudar para a
cidade, em Pontalina mesmo, onde concluí o Ginásio
e também fiz um curso de
datilografia. Aos 18 anos,
segui para Goiânia, sozinha.
Qual foi a sua primeira
experiência de trabalho?
Meu primeiro emprego foi ainda em Pontalina,
aos 15 anos. Fazia o serviço
doméstico em uma casa de
família para ajudar a custear meus estudos. Tenho
boas lembranças deste período e mantenho amizade
até hoje com esta família.
Trabalhei mais ou menos
um ano na casa deles, até
que minha mãe me conseguiu um emprego num
consultório médico, onde
fiquei por dois anos.

“Eu comungo do mesmo entendimento
que é defendido pela AMB, que é da
reforma política para que os segmentos
da sociedade possam ter legítimos
representantes, e não representantes
eleitos, em sua maioria, pelo sistema
financeiro e a altíssimos custos”
Em Goiânia, fui trabalhar numa casa de família
também. Em seguida, fui
secretária em um escritório de advocacia, na época em que fazia Contabilidade – que cursei durante
três anos. Trabalhei ainda em uma empresa de
construção civil, como
recepcionista, e fui sete
anos secretária executiva
de uma empresa. Aí ingressei na faculdade de
Direito estando nessa empresa e, um ano antes de
me formar, saí para fazer
estágio em um escritório
de advocacia trabalhista.
Assim começou minha
carreira jurídica. Fui advogada trabalhista durante
30 anos e, com 30 anos
de advocacia, concorri à

representação do Quinto
Constitucional no Tribunal Superior do Trabalho
e fui nomeada há quatro
anos e meio. Fui indicada pelo presidente Lula e
nomeada pela presidenta
Dilma.
Por ser de família humilde e ter sido empregada doméstica, a senhora
acha que sofreu algum
preconceito na carreira?
Os preconceitos sempre existem quando você
conquista um espaço importante no mercado de
trabalho. Logo no início da
carreira, fui presidente da
Associação de Advogados
Trabalhistas, depois fui diretora da OAB. Você vai

conquistando um espaço
de respeitabilidade e o preconceito e a discriminação
ocorrem de uma maneira
bastante sutil. Mas nunca
houve um episódio específico. E como a gente supera o preconceito na sua
forma mais sutil? Com trabalho, atualização, estudos
e dedicação. Atualmente,
participo de um grupo de
pesquisas na Universidade de Brasília (UnB) sobre
Constituição, Trabalho e
Cidadania,
coordenado
pela professora Gabriela
Neves Delgado. Estudamos
temas da atualidade, como
a terceirização. Também
estou cursando uma matéria como aluna especial de
mestrado na UnB – ainda
pretendo fazer mestrado –,
fiz duas pós-graduações e
procuro participar dos cursos da Escola Nacional da
Magistratura (ENM). Não
tenho a menor pretensão
de pensar que conquistei
essa história, fui nomeada
ministra e acabou. Tenho
cada vez mais responsabilidades e não vou bem-representar a categoria só
com a minha história.
Como a história de
vida da senhora influencia na sua atuação como
ministra do TST?
Minha atuação mais
forte no TST é com a questão do trabalho doméstico.
Pude participar e acompanhei a aprovação e regulamentação da Proposta.
Aqui no TST, o ministro
Mauricio Godinho e eu fomos ouvidos pelo senador
Romero Jucá, que foi relator do projeto aprovado
no Senado, e também en-

E como se deu a transição para a carreira jurídica, em Goiânia?
Visite o site: www.amb.com.br
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E qual é o seu balanço
em relação à regulamentação da PEC das Domésticas? A senhora está satisfeita?
Para este momento, estou satisfeita e tenho dito
que esta é a conquista
possível. Porque, se buscarmos um resgate desde
a consolidação das leis
do trabalho, em 1943, os
trabalhadores domésticos
tiveram um caminhar de
conquistas muito lento.
Achei importante, principalmente, a limitação da
jornada. Também destaco
o FGTS, já que os domésticos, até então, tinham
uma lei de Fundo de Garantia opcional. Era a
única legislação opcional
que eu conheço no ordenamento jurídico. Então,
vem de uma tradição de
não valorizar o trabalho
manual da mesma forma
que se valoriza o trabalho
técnico e o trabalho intelectual, e por essa razão
ainda persistem as diferenças. É um avanço grande, é para se comemorar,
mas a luta dos direitos da
igualdade dos trabalhadores domésticos só termina quando eles forem
incluídos, junto aos trabalhadores urbanos e rurais, tanto na CLT, quanto
na Constituição.
Outra luta marcante
que a senhora participa
ativamente é pela erradicação do trabalho infantil, realidade também
vivida em sua infância e
adolescência.
18
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Sim, tenho uma preocupação grande, porque
as pessoas me perguntam:
“Mas você não trabalhou
quando ainda era adolescente?”. Trabalhei, mas era
outra realidade. E eu, felizmente, não tive problemas
de ter trabalhado quando
criança, mas a maioria dos
jovens têm. Criança deve
estudar e brincar, não trabalhar. E nós temos os programas de aprendizes que
permitem aos jovens mais
humildes a familiarização
com o mercado de trabalho. Não há uma rigidez de
que só é possível ingressar
no mercado aos 18 anos.
Mas temos só no serviço
doméstico hoje no Brasil
mais de 250 mil crianças
trabalhando em sistema
de exploração do trabalho infantil. O trabalho
doméstico propicia muito

isso: uma família leva uma
menina ou menino para
trabalhar em casa e diz
que adotou a criança.

cenário que a gente trabalha, no sentido de contribuir para a erradicação do
trabalho infantil.

Como é o seu trabalho
e o do TST para erradicar
o trabalho infantil?

A senhora também
tem trabalhado em outro
tema bastante importante e atual, que é a terceirização. Qual é a sua opinião sobre o assunto?

Sou colaboradora da
Comissão de Erradicação
do Trabalho Infantil. A
Organização Internacional
do Trabalho tem metas
para erradicar o trabalho
infantil. As piores formas
de trabalho infantil – e
aí se inclui a exploração
do trabalho doméstico –
estão programadas para
erradicação em 2016. E a
erradicação total está prevista para 2020. O Brasil,
inclusive, tem sido elogiado neste contexto internacional pelo trabalho que
vem sendo feito. E é neste

Site Âmbito Jurídico

caminhamos nossas contribuições por escrito para a
elaboração do projeto.

“É um avanço grande, é para se
comemorar, mas a luta dos direitos
da igualdade dos trabalhadores
domésticos só termina quando
eles forem incluídos, junto aos
trabalhadores urbanos e rurais, tanto
na CLT, quanto na Constituição”

Visite o site: www.amb.com.br

Será um grande retrocesso. Trabalhando com
a questão dos direitos do
trabalhador
doméstico,
vi que ele é tratado como
uma subcategoria, e o terceirizado da mesma forma.
Eu tenho acompanhado
estudos de pesquisadores
que se debruçam sobre este
tema e a previsão é de que
a aprovação da terceirização na atividade-fim seja
o maior golpe nos direitos
dos trabalhadores depois
do Golpe de 1964. No grupo de pesquisas da UnB,
estamos trabalhando nesta
temática. Se aprovada a terceirização na atividade-fim,
passarão a existir diversas
empresas sem empregados.
Esta é uma situação que não
passa pelo crivo da constitucionalidade. É uma ofensiva
do mercado, que tem exigências de fomento de lucro, alta produtividade com
custo menor. Creio que é
importante regulamentar, e
existem outros projetos que
não incluem a terceirização ampla e irrestrita. Mas
a composição do Congresso – que decorre do sistema atual de contribuição
de empresas com altíssimos valores para eleger os
parlamentares – privilegia
o capital, o mercado. A
correlação de forças hoje
no Congresso é que levou
a este cenário. Eu comungo
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do mesmo entendimento
que é defendido pela AMB,
que é da reforma política
para que os segmentos da
sociedade possam ter legítimos representantes, e
não representantes eleitos,
em sua maioria, pelo sistema financeiro e a altíssimos custos.
Em junho, a AMB promoveu o Seminário Trabalho Seguro, em parceria
com o TST, alertando e
divulgado dados e informações sobre o tema. A
terceirização agravaria o
problema? De que forma?
Tem a parte psicológica, já que o trabalhador
terceirizado tem afetada
a sua identidade. Ele não
é beneficiário das normas
coletivas da empresa para
a qual trabalha e onde está
inserido. Isso acontece
tanto na esfera particular
quanto pública. E existem
vários dados estatísticos
a respeito da maior incidência de acidentes com
mortes entre terceirizados.
O salário é em torno de
27% menor e a jornada é,
em média, três horas por
semana maior do que a do
empregado contratado,
com benefícios inferiores.
Além disso, se terceirizadas a atividade-meio e a
atividade-fim, vai haver
um estrangulamento da
representação
sindical,
porque a empresa não vai
ter mais trabalhadores da
sua atividade principal.
Como é seu dia a dia
de trabalho?
Trabalho, em média, 10
horas por dia, e seguidamente levo processos para

“Tenho acompanhado
estudos de
pesquisadores que se
debruçam sobre este
tema e a previsão é
de que a aprovação
da terceirização na
atividade-fim seja o
maior golpe nos direitos
dos trabalhadores
depois do Golpe de
1964”

a casa. Esses dias, meu marido chegou em casa à noite,
eu estava trabalhando e ele
disse: “Mas esse seu trabalho não acaba!”. Mas é muito
agradável. Trabalho com satisfação, gosto muito do que
faço. Mas procuro também
conciliar o trabalho com o
cuidado com a saúde.
Em quatro anos e
meio, quantos processos
a senhora já julgou no
TST?
No primeiro ano, julguei em torno de 7 mil
processos. No segundo,
mais de 8 mil. No terceiro
ano, foram quase 10 mil e
no quarto também, 10 mil.
Então, foram 35 mil. Hoje,
tenho em torno de 14 mil
processos no meu gabinete, com meta de julgar, até
dezembro, todos datados
até 2013. A ideia é entrar
2016 com acervo de processos de 2014 e 2015.

Além de se preocupar
com a questão jurídica,
a senhora também está
desenvolvendo um trabalho de gestão estratégica no seu gabinete?
A gente tem grande
preocupação com a celeridade, porque, como dizia
Rui Barbosa, “justiça atrasada não é justiça”. Um
gabinete pode ser comparado a um empreendimento, e o planejamento
estratégico permite a gestão sob um ponto de vista
global. Nós temos metas
do CNJ - a média de julgamento por ministros no
ano passado foi de quase
10 mil processos por ano
-, mas não podemos esquecer que lidamos com recursos humanos, com pessoas
que precisam ser cuidadas.
O TST oferece um apoio
bem interessante, e no planejamento estratégico a
gente pode trabalhar me-
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lhor essa gestão de processos e de gabinetes.
Como se sente tendo
a responsabilidade de influenciar diretamente na
vida das pessoas?
Sinto um peso grande.
Quando assumi, eu compunha a sétima turma, então presidida pelo ministro
Ives (Ives Gandra da Silva
Martins Filho). Eu chegava
na sessão e falava: “Ministro
Ives, esta noite perdi o sono
por causa deste processo”.
E ele respondia: “Ministra
Delaíde, a senhora vai ter
que aprender a dormir!”. Eu
já consegui um bom equilíbrio, mas é uma preocupação grande. Não só em
interpretar a lei e aplicar a
jurisprudência. Eu tenho
uma preocupação grande
de fazer justiça e sempre
procuro saber as consequências sociais e econômicas
da minha decisão.
Informa
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Justiça cidadã

no brejo da Paraíba

A pedido da comunidade de
Areia, magistrado reativa
Conselho de Segurança e ajuda
a resolver os problemas que
afetam os moradores

Márcia Delgado
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o brejo da Paraíba,
no pequeno município de Areia, o juiz
Edailton Medeiros Silva faz
a diferença. Toda penúltima quarta-feira do mês,
ele encerra seu expediente
na única vara da comarca
da cidade e, vestido sem
paletó, gravata ou toga, se
junta a outras autoridades
para ouvir a população. Os
problemas – e não são poucos – chegam à reunião do
Conselho de Segurança de
Areia (Consea), onde Edailton é secretário. A missão é
tentar resolvê-los na base
do diálogo. Quando não é
possível, o Judiciário entra
em campo.
Assim que assumiu a
comarca, em 2007, Edailton foi procurado pelos
moradores e conseguiu
reativar o Conselho. O
objetivo inicial era resolver os problemas relacionados à segurança. Mas o
Consea recebe todo tipo
de queixa e busca soluções. Tem em sua composição representantes dos
Três Poderes. Funciona
como uma ouvidoria pública.
Sem fins lucrativos, o
Conselho é mantido pelos
comerciantes da cidade,
que desembolsam uma
pequena taxa. O dinheiro
é revertido em benefício
da própria comunidade.
O trabalho de todos os in-

Edailton é secretário do Consea: “Aqui não sou magistrado”

tegrantes do Consea é voluntário. “Nenhum de nós
é remunerado. E o que vemos aqui é um verdadeiro
exercício da cidadania”,
diz a presidente do Conselho, a professora Gorete
da Cunha.
Entre as ações do Conselho, estão a reforma da

delegacia, a construção
de um albergue para os
presos no regime semiaberto, a compra de peças
para a viatura da PM e a
ajuda de custo aos bombeiros voluntários, um
projeto que também faz
toda a diferença na cidade.
“Verifiquei que os presos

Tesouro
cultural
Areia é um município com 23 mil habitantes localizado no
brejo da Paraíba. Está localizado a 618 metros acima do nível
do mar. No inverno, fica coberto pela neblina. Areia foi considerada por muito tempo como “Terra da Cultura” tendo seu
teatro - o “Theatro Minerva” - sido edificado 50 anos antes
que o da capital do Estado da Paraíba, João Pessoa. É uma
cidade tombada como patrimônio da humanidade. Abriga um
câmpus avançado da Universidade Federal da Paraíba.
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dormiam sentados. Então
trouxe o problema para o
Conselho e foi deliberada
a construção de um albergue”, diz Edailton, que atua
como juiz há 19 anos.
Franzino, jeito simples,
Edailton faz questão de
dizer: “Aqui não sou magistrado. Sou secretário.
E os louros desse trabalho não são meus, mas de
todo mundo. Aqui todo
mundo participa”. Mas,
para a comunidade, o juiz
é um dos protagonistas
do trabalho desenvolvido pelo Conselho. “Dr.
Edailton é uma pessoa de
uma simplicidade imensa. Quando ele vem para
uma reunião como essa, a
sociedade se sente segura
porque está ali presente”,
diz José da Silva, presidente da Associação de Bombeiros Voluntários do Brejo Paraibano.
Recentemente, ao tomar conhecimento do
grave problema da falta de
água no município, relatado nas reuniões do Conselho, o juiz decidiu suspender a cobrança da taxa pela
Cogepa (Companhia de
Água e Esgoto da Paraíba).
“Verificamos aqui que a
água não estava chegando
às torneiras da população
carente, então não é justo
que as pessoas paguem por
um serviço que não recebem”, justifica.
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Golpe na
violência
Trabalho do Conselho ajuda
a reduzir crimes graves na
pequena cidade da Paraíba
Encontros contam com a participação da comunidade
Márcia Delgado

sua sala no fórum estão
sempre abertas para quem
lhe procura. Até mesmo
fora do expediente. Onde
passa, é cumprimentado
pelos populares. “Ando
normalmente na rua, nunca sofri nenhum tipo de
violência, sou um cidadão
comum e quero ser visto assim. Nas eleições, eu
entro em cada sessão, vou
também à cadeia e converso com os presos”, diz.
Ele acumula a comarca
de Areia com a de Alagoa
Grande. Mas, mesmo com
muitos processos, não deixa
de participar do Conselho.
Muitas das decisões encaminhadas evitam que mais
ações cheguem à Justiça.
Mas há situações em que só

ciou um sargento da PM
por agredir o filho que
estava em uma moto sem
habilitação. “Ela relatou o
caso aqui. O sargento foi
denunciado e pagou pelo
abuso de autoridade”, afirma o juiz. Outro caso foi a
prisão dos integrantes de
duas gangues que aterrorizavam a cidade: a do Facão
e do Urso. “Essas gangues
foram denunciadas ao
Conselho. Foram desbaratadas e os integrantes, presos”, conta o juiz.
Ex-oficial de Justiça,
Edailton logo que se mudou para a pequena e bela
cidade de Areia já se integrou à comunidade. Ele
vive com sua família no
município. As portas da

Batalhão do bem
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á cerca de 15 anos,
um assalto a banco
em Areia, com reféns, deixou a população
traumatizada. O episódio
de violência fez com que
os moradores procurassem o juiz que atuava na
cidade para pedir apoio
na criação do Conselho
de Segurança (Consea). O
pedido foi atendido. Depois de ficar suspenso por
um período, o trabalho do
Conselho foi retomado em
2007, quando o juiz Edailton Medeiros assumiu a
comarca.
Edailton garante que o
Conselho conseguiu resolveu problemas graves de
segurança, como o caso
de uma mãe que denun-

a Justiça é o caminho para
resolver os problemas da
comunidade. “Procuramos
evitar que as ações sejam levadas ao Judiciário, através
do diálogo com os gestores.
Mas nem sempre é possível”, ressalta o promotor e
curador de Areia, Nilton da
Silva Chaves.
O prefeito de Areia, Paulo Gomes Pereira, é sempre muito demandado nas
reuniões do Consea. “Aqui
neste Conselho todos nós
somos iguais. Exercemos a
autêntica democracia. Com
a presença do nosso juiz,
as coisas ficam mais claras.
Aqui todos nós ficamos
completamente entrosados
com os problemas do município”, assinala.

Uma outra iniciativa que chama a atenção é dos bombeiros
voluntários. Eles são jovens treinados para ajudar a comunidade
e, recentemente, receberam ajuda do Conselho de Segurança para
comprar equipamentos e limpar terrenos baldios, que poderiam virar criadouro de dengue.
À frente desse batalhão do bem está o sargento aposentado
dos bombeiros José da Silva, presidente da Associação de Bombeiros Voluntários do Brejo Paraibano. “Me criei aqui, moro aqui com a
minha família, meus amigos e gosto de ajudar as pessoas”, explica
o militar da reserva. Ele diz que os bombeiros voluntários somam
116 e são jovens estudantes. “Minha maior preocupação é evitar
que eles fiquem soltos nas drogas”, afirma. Os anjos voluntários
atuam na cidade desde 2008 e atualmente não recebem nenhuma
ajuda de custo. Trabalham pelo prazer de ajudar.

Agradecemos o apoio da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB)
Visite o site: www.amb.com.br
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CONGRESSO

Reforço

internacional
O

Em visitas preparatórias,
representantes da AMB recebem
apoio de tribunais e universidades
britânicas para o congresso
marcado para ocorrer em maio de
2016 no Reino Unido

Da Redação

cia e chefe de todo
coordenador-geo Judiciário escocês,
ral do II CongresLord Brian Gill, tamso Internacional
bém garantiu todo o
da AMB, José Lucio Muapoio de seu gabinenhoz, e o diretor Internate à coordenação do
cional da instituição,
congresso.
Rafael de Menezes,
“As muitas reuconcluíram neste priniões que mantivemeiro semestre de
mos nos permitem
2015 as visitas instituRafael de Menezes, Lord Neuberger e Lucio Munhoz
preparar um evento
cionais preparatórias
da AMB. Outra instituição
magnífico em 2016.
do evento que ocorrerá em maio do ano que vem escocesa visitada e que Todo esse trabalho vai
participará do evento será nos proporcionar gratina Inglaterra e Escócia.
Durante a visita à Es- a The Society of Writers to ficantes experiências e
cócia, a Faculdade de Di- HM Signet, que correspon- permitir criar novos ponreito da Universidade de de à ordem dos advogados tos de aproximação entre
magistraturas”,
Edinburgh confirmou a do país. O presidente da nossas
Suprema
Corte
da
Escóafirmou Munhoz.
participação no congresso

As universidades de
Nottingham, na Inglaterra, e
Stirling, na Escócia, também
serão visitadas para que os
associados da AMB tenham
um contato expressivo com
a cultura acadêmica no interior da Grã-Bretanha.
A Suprema Corte do
Reino Unido, em Londres,
igualmente declarou apoio
oficial ao congresso. O presidente da Suprema Corte,
Lord Neuberger, confirmou
presença na cerimônia de
abertura do evento e disse
que disponibilizará a Corte
para a visita dos participantes do congresso.

Pensionistas se reúnem em Minas
A capital mineira sediou
a 10ª edição do tradicional
Congresso Nacional de Pensionistas da Magistratura, de
19 a 24 de maio. À frente do
evento, a diretora de pensionistas da AMB, Eneida Barbosa, recebeu participantes
de norte a sul do Brasil, que
assistiram a palestras sobre
saúde, moda, qualidade de
vida, previdência pública e
orçamento familiar.
O presidente da associação, João Ricardo Costa, prestigiou o congresso e falou sobre a postura da entidade na
defesa dos interesses da classe
como um todo. “A trajetória
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da magistratura se confunde
com a trajetória das pensionistas, que fazem parte do
nosso corpo de associados e
estão cada vez mais assumindo um potencial político interno na AMB, extremamente necessário e importante. A
bandeira da nossa gestão é a
unidade e a valorização da
magistratura”, disse.
Ao final do evento, foi
divulgada a Carta de Belo
Horizonte, com reivindicações como a integralidade
da pensão, o direito a voto
para eleição de presidentes
de associações de magistrados e o pedido para que os

Eneida promoveu o
congresso em Minas

Visite o site: www.amb.com.br
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Luciana Salimen

cargos de direção dos departamentos de pensionistas de
associações de magistrados
sejam ocupados por pensionistas. “A partir de agora,
é fundamental que todos
procurem os presidentes de
associações e de tribunais de
Justiça para dar sequência ao
trabalho. Assim poderemos
ter sucesso em nossas proposições. Que a nossa voz
ecoe de norte a sul do Brasil”,
destacou Eneida.
A delegação com o maior
número de participantes foi a
Ajuris, com 69 congressistas,
seguida por Minas Gerais (53),
São Paulo e Goiás (25 cada).

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Os 25 anos do ECA
Criado em julho de 1990, Estatuto trouxe avanços importantes para a consolidação
de direitos infanto-juvenis, como educação, saúde e alimentação

Luciana Salimen

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

“É

dever da família,
da comunidade,
da sociedade em
geral e do poder público
assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência
familiar e comunitária”. O
trecho faz parte das disposições preliminares da Lei
nº 8.069, conhecida como
Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
Promulgado no dia
13 de julho de 1990, o
ECA representa um passo histórico no Brasil.
“O Estatuto é um marco
da consolidação da proteção dos direitos das
crianças e adolescentes”,
analisa o presidente da
Associação Brasileira dos
Magistrados da Infância e
da Juventude (Abraminj),
Renato Scussel.
O magistrado destaca
alguns pontos que considera cruciais para os avanços conquistados com a
criação do ECA, como o
surgimento dos conselhos
tutelares e leis que foram
incorporadas ao longo
dos anos ao Estatuto,
como a de convivência familiar e comunitária (Lei
nº12.010/2009) e a que

“O Estatuto é
um marco da
consolidação da
proteção dos direitos
das crianças e
adolescentes”

“É necessário que a
prioridade absoluta
no atendimento aos
direitos de crianças e
adolescentes saia do
papel e se torne efetiva”

Renato Scussel

Roberto Ferreira Filho

institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase
(nº12.594/2012). “A
lei de convivência
familiar e comunitária veio para
aperfeiçoar algumas
brechas, e o Sinase
uniformizou o cumprimento das medidas socioeducativas”.
Para o futuro, Scussel
diz que o Estado precisa
assumir um compromisso

com a educação e a formação do jovem brasileiro. “Necessitamos de in-
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vestimentos em educação
e na capacitação do jovem trabalhador, dos adolescentes que estão sob
medidas de proteção ou
socioeducativas, para que
eles tenham condições de
ser inseridos no mercado
de trabalho”, defende.
O presidente do Fórum Nacional da Justiça
Juvenil (Fonajuv), Roberto Ferreira Filho, afirma
que o ECA trouxe uma
mudança de paradigma,
reservando às crianças e
aos adolescentes a condição de cidadãos no sentido mais amplo do termo. “Deixou-se de lado
a visão do ‘menor’ como
objeto, como um não-cidadão, e passou-se a tratá-los como pessoas titulares de direitos e dignas
de proteção especial.”
Roberto avalia o Estatuto como uma lei moderna e que cumpre bem
seu papel, mas pondera que há desafios:
“É necessário que a
prioridade absoluta
no atendimento aos
direitos de crianças
e adolescentes saia
do papel e se torne
efetiva. Há muitos
direitos que ainda
não são prioridades,
sobretudo no orçamento público. Muito se
avançou, mas muito ainda
há para caminhar”, conclui.
Informa
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Homem de ferro
Fotos: Arquivo pessoal

Magistrado potiguar mantém rotina pesada de treinos para participar de provas de Ironman

Paulo Giovani divide o tempo entre a família, o esporte e a magistratura

Luciana Salimen

C

ruzar a linha de chegada do Ironman
Brasil em Florianópolis (SC), em 2013, representou a realização de um
sonho para o magistrado
potiguar Paulo Giovani de
Alencar: ao completar 40
anos, ele cumpria um desafio pessoal, ao lado da
família. Foram dois anos
de preparação para vencer os 3,8km de natação,
180km de ciclismo e 42km
de corrida. A prova foi
concluída em 13 horas e
56 minutos.
“O desgaste é realmente grande: seu corpo é
testado, levado ao limite.
Sua mente é submetida a
provações. Você é tentado
inúmeras vezes a desistir,
tamanho é o sofrimento.
Apesar de tudo isso, a glória de cruzar aquele pórtico final é incomensurável”,
garante Paulo.
Engana-se quem presume que encarar a competição é tarefa apenas para
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atletas que se dedicam integralmente às atividades
esportivas. Paulo é juiz há
19 anos, atua no 4º Juiza-

“Quem pratica esporte
não perde tempo, ganha
vida! Com paciência e
boa vontade, qualquer
pessoa pode conciliar o
esporte com o trabalho”
Juiz Paulo Giovani
de Alencar
do Especial Cível Central da
Comarca de Natal (RN), e
nos últimos dois anos acumulou a titularidade da 2ª
Zona Eleitoral do estado.
Ele ainda ministra aulas na
Escola da Magistratura do
Rio Grande do Norte (Esmarn) e, além das funções
profissionais, dedica tempo
à esposa – a também juíza
Hadja Rayanne – e aos filhos, Samuel e Samira.

Paulo conta que sempre
praticou esportes e participava de corridas de rua desde
2010, tendo como objetivos
principais o emagrecimento e
a melhora da saúde. O triatlo
entrou em sua vida no ano
seguinte. “É um estilo de vida.
Você se torna mais disciplinado por conta dos treinos; passa a ter mais paciência e fica
mais perseverante com suas
metas e projetos pessoais”.
Os treinos, aliás, são duros. O magistrado acorda às
4 horas da madrugada, faz
a refeição pré-treino e segue
para as corridas e pedaladas.
Cerca de duas horas depois,
ele está de volta para um
café da manhã reforçado,
e aí é hora de trabalhar. No
fim da tarde, depois do expediente, vem a segunda
rodada, com natação ou
corrida, revezando-se com o
pilates para fortalecer a musculatura e alongar o corpo.
Isso de segunda a sexta, porque aos sábados e domingos
os treinos chegam a durar 6
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horas. “Por vezes, é preciso
fazer concessões para não
criar conflitos familiares por
conta das longas horas de
treino”, confidencia.
Depois do primeiro Ironman, vieram outros dois, em
2014 e 2015, também disputados na capital catarinense.
“Na mais recente, agora em
31 de maio, estabeleci meu
melhor tempo na prova: 11
horas e 58 minutos”.
Além das recompensas
pessoais, o magistrado também comenta os benefícios
para o trabalho. “A prática
esportiva é o melhor remédio para a prevenção de doenças e combate aos famigerados estresse e depressão,
que tanto assolam a carreira
da magistratura”.
Com tanto a comemorar,
ele deixa a dica aos colegas: “Quem pratica esporte
não perde tempo, ganha
vida! Com paciência e boa
vontade, qualquer pessoa
pode conciliar o esporte
com o trabalho”.

CULTURA

Arquivo pessoal

O juiz sanfoneiro
O pernambucano
Ednaldo Fonsêca
divide sua
paixão entre a
magistratura e a
música
Ednaldo Fonsêca trabalha
em seu quarto disco

Tatiana Damasceno

Q

uando questionado sobre qual música mais gosta, a
mais bonita e representativa, o juiz Ednaldo Fonsêca
responde de pronto: “Asa
Branca”. O clássico de Luiz
Gonzaga, segundo ele, representa com perfeição até
hoje o povo nordestino. “Ela
descreve tudo, ela diz tudo.
Eu a tenho como referencial
de poesia”, declara.
A história desse pernambucano de Petrolândia seria como a de tantos juízes pelo Brasil não
fosse por um instrumento fundamental na musicalidade da cultura brasileira, desde o Rio Grande
do Sul até a região Nordeste: a sanfona.
A inclinação para a
música veio ainda na infância, quando pegou uma
sanfona que a irmã tinha
ganhado de seu pai. A
irmã abandonou o presen-

te, mas Ednaldo, não. Só
de ouvido, sem frequentar nenhuma escola de
música, já era chamado,
aos nove anos, pela escola onde estudava para tocar a quadrilha nas festas
juninas. “Eu sempre achei
muito difícil aprender a
teoria musical. É tudo pela
intuição, tudo pelo ouvido”, explica.
Quando cursou Direito, também animava os
bailes da faculdade. Já magistrado em Pernambuco,
criou um grupo musical
de juízes. Aos 60 anos, o
juiz sanfoneiro, como é
conhecido, animou vários
“São Joãos” da sua região.
Atualmente, é titular da
3ª Vara Cível da Comarca
de Juazeiro, na Bahia. Ele
recebeu no ano passado o
título de Cidadão Baiano.
Mas a ideia de tocar,
se apresentar em público,
veio de forma mais forte

quase como um ultimato.
Por mais de um ano, acumulou a função de juiz
de três comarcas, além
de ser diretor do fórum e
juiz eleitoral. A saúde não
aguentou. No consultório,
a médica vaticinou: ou arrumava uma maneira de
descarregar o estresse ou
morreria cedo. “Por que
você não mexe com essas coisas de música?”, ela
perguntou. “Veio então
aquele insight, que era o
projeto que eu tinha engavetado desde que me mudei de Pernambuco para a
Bahia”, conta. Surgiu então
o primeiro disco, “Saudade
da Infância”. Depois, lançou “Balança Eu” e “Sanfona Querida”, sempre com
objetivos
filantrópicos.
Ninguém mais estranha a
mudança da toga para a
sanfona. “Eu acho que o
bom e o gostoso é você ter
esse contato com o públi-
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co, levar uma mensagem,
uma alegria”, diz.

Programa do Jô
Em 2001, o juiz sanfoneiro participou do Programa do Jô, na TV Globo, onde contou histórias
e brindou o público com
um autêntico forró pé-de-serra. Hoje o magistrado
reduziu bastante o número de apresentações, mas
ainda segue animando as
quermesses de igrejas gratuitamente. Já com planos
de se aposentar no ano
que vem, Ednaldo está
atualmente trabalhando
no próximo disco, “Dançando Xote”. Agora, quer
levar sua sanfona até para
outros países. “Tenho um
projeto de recuperação da
cultura da sanfona de oito
baixos, que é a sanfona
que o pai de Luiz Gonzaga
protagonizou o forró.”
Informa
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LIVROS

MÍDIA

AMB ganha espaço
no jornalismo online

Das 112 reportagens que incluíram o posicionamento da entidade
em junho, 28% foram publicadas em sites de notícias
Márcia Leite

D

urante o mês de
junho, o posicionamento institucional
da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) chegou a mais de 9,5 milhões
de leitores por meio de entrevistas e declarações à imprensa, a partir de grandes
veículos impressos e onlines.
Foram publicadas na
imprensa 112 matérias relacionadas à entidade, entre
citações à AMB ou aos seus
porta-vozes. Desse total,
56 matérias e notas foram
publicadas em veículos de
circulação nacional como O
Estado de S. Paulo, Folha de
S. Paulo, Valor Econômico,
Agência Estado, Correio Braziliense, Portal G1, Consultor
Jurídico, Jota, entre outros.
Seguindo a tendência
cada vez mais crescente do
jornalismo presente na internet, 28% das reportagens
em referência à AMB foram
publicadas em veículos onlines como Agência Estado,
Exame.com, O GloboOnline, Congresso em Foco,
Portal IG Último Segundo,
JB Online e Folha.com.
Também com relevante
destaque, 23% das matérias
relacionadas à entidade foram veiculadas em portais
como Valor Online, Jota,
Consultor Jurídico, Blog do
Luiz Nassif, Agência Câmara, Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Universo
Jurídico e Migalhas.
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Direito ambiental:
Introdução,
Fundamentos e
Teoria Geral
Editora: Saraiva
Autor(es): Ingo
Wolfgang
Sarlet e Tiago
Fensterseifer
O livro busca conferir maior sistematização ao que se poderia
designar como Teoria Geral do Direito Ambiental, além de reforçar
o elo existente entre a tutela do
ambiente e a proteção e promoção dos direitos fundamentais (de
todas as dimensões), da dignidade
da pessoa humana e da vida em
geral, tudo em sintonia com as
linhas mestras contidas na Constituição Federal de 1988 (art.255).
O mesmo se pode dizer no tocante
ao estudo de temas elementares à
compreensão do fenômeno jus ambiental, como é o caso da legitimação social dos valores ecológicos e
da ética ecológica.

Direito Privado –
Teoria e Prática
(2ª edição)
Editora: Forense
Autor: Luis Felipe
Salomão
Com mais de 20 anos de atuação
no campo do direito privado, o ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), utiliza sua experiência para analisar
a base teórica dos principais conceitos da jurisprudência, de modo
a facilitar a compreensão do tema.
Para esta segunda edição, o livro
está bastante ampliado, com a
inclusão de dois capítulos inéditos
sobre posse e propriedade e danos
morais. Além disso, foi criado um
sumário novo e mais detalhado.

Registra-se ainda forte repercussão nacional
para o posicionamento
da entidade sobre importantes temas como a
nova Lei da Magistratura
Nacional (Loman), a PEC
64/2015 e a interferência
do Legislativo no Estatuto
da Magistratura, combate
à corrupção, maioridade
penal, situação política na
Venezuela, pedido de vista nos tribunais e guarda
compartilhada.
A análise de notícias
referente ao mês de junho
também revela que 64%

das reportagens relacionadas à AMB são positivas;
enquanto 12% tiveram
impacto negativo no período. Entre as citações,
24% foram avaliadas com
impacto “neutro”, por se
tratar de simples menção
à entidade ou à participação de representantes em
eventos nacionais.
Em comparação ao mesmo período anterior, houve
um crescimento acima de
20% no número de matérias
publicadas, passando de 93
para 112 reportagens ou citações à AMB.

Visite o site: www.amb.com.br

Judiciário do
Brasil - Propostas
Editora: Letras
Jurídicas
Autor: Luiz
Guilherme
Marques
O livro reúne parte dos artigos do
juiz Luiz Guilherme Marques sobre
o Judiciário do Brasil, onde o autor
busca contribuir para a evolução
da Justiça, com base em ideias coletadas do estrangeiro e também
em experiências bem-sucedidas
no Judiciário de alguns estados
e outras de estudiosos em geral.
A obra ainda conta com prefácio
escrito pelo Reynaldo Ximenes
desembargador aposentado do
Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais (TJMG), e apresentação do vice-diretor presidente da
Escola Nacional da Magistratura
(ENM), Marcelo Piragibe.

AFILIADAS

NOTAS

Amagis-DF

Critério da antiguidade

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
(TJPR), em parceria com a
Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar),
lançou em maio o evento
“Entrega das Cartilhas”,
do Programa Justiça se Aprende na Escola – 2015,
que é inspirado no Cidadania e Justiça também se
aprendem na Escola, da AMB. A ação tem o objetivo de esclarecer à população, a partir das crianças,
sobre questões de cidadania e Justiça, abrangendo
deveres, direitos, ética, moral e política. Mais de
mil alunos participarão do programa.

Os desembargadores Sebastião Coelho
da Silva e Roberval
Belinati protocolaram,
no dia 24 de junho, na
Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), uma Emenda
Regimental propondo o fim do critério da antiguidade dos desembargadores nas eleições para
a escolha dos dirigentes do Tribunal. Segundo a
proposta, qualquer desembargador, independentemente de sua posição na antiguidade, poderá
candidatar-se aos cargos diretivos da Corte.

ASCOM / AMAPAR

Cartilhas distribuídas

Amam

ASCOM / TJDFT

Amapar

Amab

ASCOM / AMAM

A magistrada mato-grossense
Jaqueline
Cherulli, da 3ª Vara de
Família e Sucessões da
Comarca de Várzea
Grande (MT), foi a única
brasileira a participar da
“IV Conferência Internacional sobre Igualdade Parental no Século XXI”, realizada no final de maio na
cidade de Évora, em Portugal. A conferência reuniu
cerca de 250 profissionais da Europa, entre juízes,
advogados, psicológicos, assistentes sociais e estudiosos do assunto.

ASCOM / AMAB

Encontro com jornalistas

Representação internacional

Magistrados e jornalistas participaram
do “1º Encontro Justiça
e Imprensa na Bahia”.
O evento foi promovido pela Associação dos
Magistrados da Bahia
(Amab), pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais
no Estado da Bahia (Sinjorba) e pela Associação
Baiana de Imprensa (ABI). “Conseguimos a aproximação entre magistrados e imprensa e vimos que
há essa angústia no exercício da profissão”, disse a
presidente da Amab, Marielza Brandão.

NOVAS PARCERIAS
A AMB tem diversos convênios para que os associados da entidade possam usufruir de produtos com descontos e promoções especiais.
As mais novas parcerias firmadas pela associação são com as marcas Toyota Tsusho – São Caetano, Vino e Mare Empório e Óculos Evoke.
A Toyota Tsusho traz, no primeiro momento, o atendimento apenas na unidade de São Caetano. A marca firmou parceria com a entidade para aquisição de veículos 0km e pós-vendas, com descontos especiais, que vai de acordo com a tabela vigente.
Outro convênio que a AMB trouxe é a marca de vinhos e produtos gourmet Vino e Mare Empório. Os magistrados possuem 10% de
descontos nos preços de todos os produtos da marca.
A Evoke é outra marca conveniada à AMB. A partir de agora, os associados poderão
Para mais informações:
fazer compras no site oficial da marca com 20% de desconto. Não deixe de aproveitar os
Site da AMB: www.amb.com.br
benefícios oferecidos pela AMB. São descontos nas mais variadas marcas de tecnologia,
Telefone: (61) 2103-9030
vestuário, restaurantes, viagens e muito mais!
E-mail: convenios@amb.com.br
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CURTAS

Dorivan Marinho / SCO / STF

STF
divulga vagas
O anúncio foi feito após pedido
da AMB para que o Supremo
desse publicidade ao processo
Da Redação
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No dia 23 de junho, a
AMB protocolou um ofício
no STF solicitando o cumprimento da Resolução nº
503 da Suprema Corte, de
27 de maio de 2013, para
que fosse dada ampla publicidade aos critérios de
escolha e indicação de nomes de magistrados para o
CNJ nas vagas destinadas a

desembargador e juiz estadual, inclusive com a emissão de convites aos Tribunais de Justiça para que
divulguem as inscrições.
Para a AMB, a publicidade plena legitima o processo de indicação. “Tal
providência possibilitará
aos integrantes da magistratura estadual interessa-

dos em concorrer às vagas
do CNJ que apresentem os
seus currículos e planos de
ação aos ministros da Corte, o que balizará a escolha
dos melhores candidatos e
assegurará maior legitimidade à indicação”, ressaltou o presidente da AMB,
João Ricardo Costa, no ofício encaminhado ao STF.

Novo ministro no STJ

O jurista Luiz Edson Fachin tomou
posse no dia 16 de junho como novo
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente da AMB, João
Ricardo Costa, compareceu à solenidade que aconteceu no Plenário da
Corte. Fachin destacou, em sua sabatina no Senado, que para aperfeiçoar
a prestação jurisdicional é necessário
valorizar as decisões do primeiro
grau de jurisdição. “Acho que esse
é um dos importantes nortes que há
exatamente para se evitar que a jurisdição de primeiro grau tenha apenas uma consideração de passagem
nos processos judiciais. É fundamental dar eficácia direta e imediata às decisões”, declarou.

Em cerimônia que reuniu magistrados e políticos
em Brasília, o desembargador Reynaldo Fonseca, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF1), tomou posse no dia 26 de maio como
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O
presidente da AMB, João Ricardo Costa, e integrantes da diretoria prestigiaram a solenidade.
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Posse de Fachin
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ASCOM / AMB

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu processo de
seleção para candidatos a vagas de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
e do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP).
O anúncio foi feito no dia 26
de junho, após solicitação da
Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB).

CURTAS

ASCOM / AMB

Contra a corrupção

Mulheres na política

Representantes do movimento Coalizão pela Reforma
Política Democrática e Eleições Limpas fizeram no dia 20
de maio uma caminhada pela Esplanada dos Ministérios
contra a proposta que a Câmara dos Deputados deve votar nos próximos dias para mudar as regras eleitorais. A
AMB integra o movimento e participou do ato, que terminou com a entrega aos parlamentares de mais de 700
mil assinaturas de brasileiros que defendem uma Reforma
Política democrática, com o fim do financiamento empresarial de campanha.

Direitos humanos
Site Gerivaldo Neiva

Integrante da Comissão de Direitos Humanos
da AMB e da Coordenação Estadual da Associação dos Juízes para a Democracia (AJD), o
juiz baiano Gerivaldo Neiva integrará o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), do Ministério da Justiça. Composto por 13 membros, o Conselho tem como
uma das missões contribuir para a elaboração de planos nacionais de
desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política criminal e
penitenciária. Para Gerivaldo Neiva, o sistema penal brasileiro é uma
“verdadeira aberração”.

Estudo do litígio
O presidente da AMB, João Ricardo
Costa, apresentou no dia 26 de maio a
proposta da entidade de criação de um
núcleo de inteligência para o monitoramento do litígio no âmbito do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e dos tribunais à corregedora nacional de Justiça,
ministra Nancy Andrighi. João Ricardo
também detalhou a pesquisa que a AMB
encomendou para traçar o mapa da demanda judicial de massa no país.

Visite o site: www.amb.com.br
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ASCOM / TJSE

Justiça Restaurativa

Com o objetivo de promover a implementação de projetos, programas e
serviços de Justiça Restaurativa como
alternativa de resolução autocompositiva aplicável a conflitos de menor
potencial ofensivo, foi assinado no
dia 11 de maio o Protocolo de Cooperação Interinstitucional para difusão
dos princípios e práticas da Justiça
Restaurativa em Sergipe. O acordo foi
firmado no TJSE e contou com a participação da AMB.

ASCOM / AMB

A AMB participou no dia 16 de junho do lançamento da
segunda edição da cartilha “Mais Mulheres na Política”,
resultado da parceria entre o Senado Federal, a Câmara dos
Deputados e outras entidades. A presidente da Associação
Alagoana de Magistrados (Almagis), juíza Fátima Pirauá,
representou a AMB no evento realizado no salão nobre da
Câmara dos Deputados e defendeu, durante seu discurso, a
maior participação das mulheres em todos os poderes da
República, incluindo o Judiciário.
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ENM realiza curso
sobre setor elétrico

Treinamento foi promovido com
o objetivo de capacitar os juízes
para atuarem nas demandas
que envolvem o tema

Da Redação
ASCOM / AMB

A

ENM/AMB e a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE) realizaram
neste primeiro semestre a
4ª edição do Curso sobre
o Setor Elétrico Brasileiro para a Magistratura. A
abertura foi feita pelo juiz
Marcelo Piragibe, vice-diretor presidente da ENM.
“Este curso está dentro do
objetivo da Escola Nacional de possibilitar uma
visão
multidisciplinar
para ajudar ao juiz, que
normalmente não tem
acesso às peculiaridades
do setor”, afirmou.
Rui Altieri, presidente
do Conselho de Administração da CCEE, agradeceu
a parceria com a ENM/
AMB. “Tenho atuado no

Magistrados conhecem os desafios da matriz energética no país

setor elétrico há mais de
30 anos, mas entendo que
é muito difícil para a pessoa que aperta o interruptor da sua casa ter a exata
noção do caminho percorrido pela energia elétrica.

Desde o início do mercado, já foram ajuizadas mais
de 450 ações judiciais, o que
tem movido a CCEE a promover este curso, onde tentamos oferecer aos magistrados subsídios para tomar

decisões independentes e
equilibradas”, explicou.
O evento contou com
palestras de representantes da área jurídica e das
principais instituições do
setor elétrico, entre eles,
o Ministério de Minas e
Energia, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que
abordaram temas como
matriz energética brasileira, segmentação do setor,
desafios do regulador, relações de consumo, perspectivas e desafios. A programação incluiu também
uma visita técnica ao Centro Nacional de Operação
do Sistema, do Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Com o objetivo de capacitar magistrados e operadores do direito como
agentes proativos da modernização jurisdicional e
administrativa, a FGV Direito Rio e a ENM, da AMB,
promoveram no Rio de
Janeiro, em maio, o Programa de Capacitação em
Poder Judiciário.
A proposta do curso é
proporcionar aos magistrados uma formação multidisciplinar nas áreas jurídicas e
de gestão, com destaque
30
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Alunos discutem aspectos
econômicos, sociais e
financeiros da Justiça

para o aperfeiçoamento das
atividades operacionais e de
administração da Justiça.
O diretor-presidente da
ENM, Cláudio dell’Orto,
ressalta o lado prático do

curso, onde o juiz pode
entender e aplicar aquele conhecimento em seu
trabalho. “A ENM reforça a
ideia de que os cursos têm
que ter sentido prático,

Visite o site: www.amb.com.br

Divulgação

Formação multidisciplinar
permitindo que os alunos
levem para o dia a dia um
melhor serviço para a população”, afirma.
Maria Elisa Macieira,
uma das professoras do
curso, reforça a intenção. “O
magistrado hoje tem essa
deficiência na formação,
que não trata da questão da
gestão. O importante é que
as boas ideias sejam institucionalizadas, e o Judiciário
só vai melhorar na medida
que democratizar as boas
práticas”, explica.

Ministra do TST

faz media training

ENM promove mais um curso
para ajudar os magistrados
a lidarem com a imprensa.
Delaíde Arantes participou do
treinamento

P

romovido pela Escola Nacional da Magistratura (ENM), da
AMB, o módulo básico do
curso de media training,
realizado em junho, teve
lições teóricas e muito trabalho prático. A ministra
do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) Delaíde Alves Miranda Arantes, uma
das magistradas participantes, destacou o resultado da qualificação.
“O aprendizado é grande. Tanto para entrevistas
de rádio, televisão e mídia
impressa como também

para o comportamento
nas redes sociais. O magistrado é uma pessoa pública – e o STF acaba de decidir que pessoas públicas
não têm direito à mesma
privacidade que as pessoas
privadas. Isto traz uma responsabilidade muito grande, por isso tenho especial
preocupação com o que
afirmo”, disse. Os temas em
destaque foram o papel do
porta-voz e da assessoria de
comunicação, gestão de crise e redes sociais.
O curso teve a coordenação do presidente da As-

ASCOM / AMB

Da Redação

Redes sociais e gestão de crise foram destaque no módulo

sociação dos Magistrados
do Acre (Asmac), Giordane Dourado, e do diretor-presidente em exercício da
ENM, Marcelo Piragibe. As

oficinas e atividades foram
ministradas pela diretora
de consultoria e treinamento da Oficina da Palavra, Miriam Moura.

prêmio que eu recebi na minha vida profissional. Dedico esta homenagem a todos

vocês, amigos e amigas,
que há 20 anos convivemos anualmente nestes
congressos, na luta e
trabalho comum pelos
nossos ideais”, afirmou.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) Antonio Herman
Benjamin, o presidente
da AMB, João Ricardo
Costa, o vice-presidente
de Assuntos Ambientais
da associação, Adriano
Seduvin, e o diretor-presidente da ENM, Cláudio
dell’Orto, também participaram da cerimônia.

Eladio

Tatiana Damasceno

O secretário-geral
da Escola Nacional da
Magistratura (ENM),
da AMB, Eladio Luiz da
Silva Lecey, foi o grande
homenageado do 20º
Congresso de Direito
Ambiental, que aconteceu em São Paulo, no
mês de maio. A realização foi do Instituto O
Direito por Um Planeta
Verde e ENM/AMB.
Muito emocionado,
Eladio disse que ficou
honrado com a homenagem recebida e agradeceu
os parceiros que teve ao

longo de sua trajetória profissional, relembrada por
ele. “É, com certeza, o maior

Visite o site: www.enm.org.br
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Processo eletrônico

Capacitação da
atividade jurisdicional
em rede foi realizada
em junho pela Escola

é tema de curso
A
Escola Nacional da
Magistratura (ENM),
da AMB, promoveu
em junho o curso de Direito Processual Eletrônico.
Os magistrados receberam
capacitação sobre os princípios e a nova teoria geral do
processo eletrônico, além
do manejo dos autos virtuais e sua inserção na atividade jurisdicional em rede.
Diversos aspectos da
tramitação de processos
judiciais em formato digital foram abordados
pelo ex-juiz auxiliar da
presidência do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)
e ex-membro da Coorde-

Discussão e prática sobre o processo eletrônico

nação Nacional do PJE no
CNJ Marivaldo Dantas de
Araújo. O magistrado considera o sistema um avanço para o Judiciário. “Existe

uma resistência natural às
mudanças, mas a maioria
dos juízes, quando conhecem e começam a usar o
PJE, entendem que é uma

Resultado de seleção
A diretoria-executiva da ENM/AMB informa os nomes dos magistrados selecionados para os cursos de mestrado e doutorado em Portugal, conforme ata divulgada. O
curso acontecerá de setembro deste ano a
junho de 2016, na Faculdade de Direito da
Universidade Clássica de Lisboa (Portugal).
O objetivo é propiciar aos magistrados brasileiros atividades científicas e culturais em

universidades europeias.
A ENM/AMB oferecerá ajuda de custo
para o magistrado associado e a universidade ficará responsável pelas despesas
referentes às mensalidades do curso. As
taxas de candidatura, matrícula e demais
exigidas pela instituição ficarão a cargo
do selecionado, assim como a despesa de
hospedagem e passagem aérea.

Selecionados para o mestrado
Titulares

Antonieta Lucia Maroja Arcoverde Nobrega (PB)
Barbara Bortoluzzi Emerich (PB)

Selecionados para o doutorado
Titulares
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Luciana Salimen

Carlos Magno Moulin Lima (ES)
Eudas Botelho (MG)
Visite o site: www.enm.org.br

melhoria em relação ao
processo físico”, avaliou.
O coordenador da
ENM e do curso, o juiz carioca Ricardo Alberto Pereira, considerou o conteúdo excelente e destacou
a qualidade dos palestrantes e a troca de experiências entre os magistrados de vários estados
durante os dois dias da
capacitação. “Procuramos
abranger o processo judicial eletrônico como um
todo, usando não apenas
a análise prática, como
também casos concretos
que já foram enfrentados
pelos STJ” disse.

Cursos ENM
Atualização em
propriedade intelectual
para magistrados
Carga Horária: 40 horas/aula
Data: 23 de novembro a 2 de
dezembro
Inscrições: até 14 de agosto
Vagas: 10

VII Congresso
Iberoamericano sobre
cooperação judicial
Carga Horária: 12 horas/aula
Data: 24 a 26 de novembro
Inscrições: até 20 de setembro
Vagas: 10

