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José Carlos Kulzer aponta a necessidade do Judiciário e da sociedade 
não esmorecerem no combate à corrupção.  – Página 12

ARTIGO

Páginas 26 a 28
Veja os cursos que foram destaque no último trimestre e o balanço dos trabalhos da 
Escola na visão do desembargador Cláudio dell’Orto.

À frente da Apamagis pelo segundo mandato consecutivo, Jayme de Oliveira, 
51 anos, assume agora um novo desafi o: dirigir a AMB no triênio 2017-2019. 
Com 49,52% dos votos, a chapa 1 “AMB Forte, Independente e Representa-
tiva”, encabeçada pelo juiz paulista, venceu a acirrada eleição da entidade. 
Nesta edição, confi ra uma entrevista exclusiva com o novo presidente, a com-
posição dos Conselhos Executivo e Fiscal e as propostas da chapa vencedora. 

João Ricardo Costa se despede da AMB, comenta os principais 
desafios de sua gestão e diz que a crise pela qual passa o País 
não pode paralisar a associação. “Temos que atuar em todos 
os cenários e consolidar a força institucional da nossa entida-
de para que tenha condições de bem representar a magistra-
tura nas mais variadas conjunturas”.  

NOVO PRESIDENTE 
É ELEITO

Contra o retrocesso

Marcos da gestão Nesta edição:
Suplemento especial 
do VI Encontro 
Nacional de Juízes 
Estaduais (Enaje) 

Página 11
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Juízes e promotores protestam contra projeto que altera 
a Lei de Abuso de Autoridade, além de mudanças no pa-
cote anticorrupção aprovado na Câmara dos Deputados. 
Grupo liderado pela Frentas e AMB ainda entregou docu-
mento à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Cármen Lúcia. Ato aconteceu no dia 1º de dezembro. 
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A expressão de uma entidade é revelada nas crises. É 
neste momento de extrema gravidade no País em que 
os segmentos políticos não conseguem construir uma 

agenda positiva que a magistratura 
deve atuar de forma fi rme e deter-
minada. A pauta do Congresso Na-
cional tem ocupado intensamente 
a AMB. 

A desorganização política afe-
ta o nosso parlamento. Não vis-
lumbramos iniciativas legislativas 
focadas prioritariamente no en-
frentamento da crise. Ao contrário, 
percebemos que a retaliação ao 
Judiciário e ao Ministério Público é 
a urgência do momento. Diante do 
inexorável, a AMB, juntamente com a Frente Associativa da 
Magistratura e do Ministério Público (Frentas), mobilizou as 
categorias e depois a sociedade brasileira para barrar a tenta-
tiva de enfraquecimento do sistema de Justiça. 

O tom fi rme da nossa postura está sendo determinante 
em coibir os retrocessos e lograr apoio de parlamentares im-
portantes que não compactuam com tais medidas. Durante 
a gestão, consolidamos pontes no Congresso muito impor-

tantes e que estão sendo mantidas neste momento crítico no 
qual defendemos a luta contra a corrupção. 

No último informativo da nossa gestão sintetizamos a in-
tensidade deste combate que recru-
desceu no apagar das luzes da nossa 
administração, mas que foi travado 
até o último minuto.  Estaremos 
torcendo para que a nova diretoria 
atue com sucesso em nossa defesa 
para manter incólume o rol de prer-
rogativas da magistratura, como até 
aqui se conseguiu, apesar da grave 
crise que nos afeta.

Com a mesma empolgação que 
assumi, despeço-me da gestão e re-
gistro que a minha admiração pela 

magistratura brasileira cresceu com esta experiência muito 
desafi adora que foi representar todos os juízes e juízas bra-
sileiros. 

Muito obrigado!

João Ricardo Costa
Presidente da AMB

Nossa luta 
contra a corrupção

www.fl ickr.com/magistradosbrasileiros
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Juízes e procuradores 
protestaram em 
frente ao Supremo 
contra mudanças 
nas medidas do 
pacote anticorrupção 
e projetos contra a 
magistratura e o MP

bastante tempo está se con-
cretizando: na calada da noi-
te, em um dia de tragédia 
para o País, incluíram um 
dispositivo de cala-boca à 
magistratura e ao MP”, disse, 
destacando que a intenção 
da mobilização foi justa-
mente convocar a cidadania 
a apoiar a magistratura, bem 
como alguns parlamentares 
que estão lutando contra a 
corrupção.

Atendendo a esse cha-
mado, o senador Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP) 
participou do ato e com-
prometeu-se a apresentar 
substitutivo coerente com 
o que a sociedade deseja: 
“Como membro enver-
gonhado do Congresso, 
que pretende impor uma 
mordaça no MP e nos ma-
gistrados, junto com cole-
gas senadores valorosos e 
corajosos irei apresentar 

A Frente Associativa 
da Magistratura e 
do Ministério Pú-

blico (Frentas) promoveu 
no dia 1º de dezembro o 
terceiro grande ato de pro-
testo, neste segundo se-
mestre, em defesa da Jus-
tiça e do Judiciário. O foco 
da ação que reuniu juízes 
e promotores em frente ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) foi a recente aprova-
ção pela Câmara dos De-
putados da desfiguração 
do pacote das dez medi-
das contra a corrupção e a 
luta contra o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 280/2016, 
que altera a Lei de Abuso 
de Autoridade. 

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, con-
firmou a finalidade do ato 
de defender as instituições 
e o povo brasileiro. “O que 
estamos denunciando há 

Carolina Lobo

Frentas solicita à PGR apuração de crime nas acusações do ministro Gilmar Mendes

substitutivo ao projeto de 
abuso de poder”.

A importância da união 
da classe para combater 
a impunidade e a corrup-
ção e em defesa das car-
reiras foi destacada pela 
presidente da Associação 
Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Co-
namp), Norma Cavalcanti, 
que assumiu, no final de 
novembro, a coordenação 
da Frentas, até então con-
duzida pela AMB. 

Também discursaram 
as outras lideranças que 
compõem a Frentas, que, 
na sequência, entregaram à 
presidente do STF, Cármen 
Lúcia, carta aberta da ma-
gistratura e do MP contra a 
corrupção e a impunidade. 
“Estamos juntos aqui para 
que a Constituição seja ga-
rantida e tenhamos um País 
justo para todos, para nós 

e os que vierem”, afirmou 
Cármen Lúcia, reiterando o 
apoio do Supremo.

Pelo Brasil
Além da AMB e entida-

des ligadas à Frentas, diversas 
associações regionais organi-
zaram em seus estados atos 
paralelos contra a corrupção 
e o desmonte do Judiciário. 

Cartilha contra a 
corrupção

Durante ato público, a 
AMB lançou a cartilha To-
dos Contra a Corrupção. A 
publicação aponta cami-
nhos para que o cidadão 
saiba como fiscalizar a apli-
cação do dinheiro público e 
conheça as leis e os órgãos 
essenciais nesse combate. 
A cartilha está disponível 
no site www.amb.com.br, 
no menu sala de imprensa, 
publicações especiais.

A Frentas protocolou petição junto à Procuradoria-Geral da Repú-
blica pela instauração de apuração de ocorrência de crime pelo presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes. Durante ses-
sões de julgamento, o ministro acusou juízes e integrantes do MP de 
usarem a Lei da Ficha Limpa para chantagear políticos. Para a Frentas, 
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Protesto pela Justiça

ele cometeu excesso de linguagem ao utilizar termos como “praticam 
abuso de autoridade” e, se houve prática da conduta, a denúncia pre-
cisa ser feita à Corregedoria e ao órgão competente. “Tais acusações 
precisam ser examinadas sob a ótica da Lei Penal e Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional (Loman)”, afirma trecho do documento.
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O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), indeferiu pedido de liminar no Mandado 
de Injunção (MI) Coletivo 6637 impetrado pela AMB. 
A medida judicial é dirigida contra a omissão dos presi-
dentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
em votar o PL 2646/2015, que recompõe parte das per-
das inflacionárias do subsídio da magistratura. A AMB 

Indeferida liminar em MI sobre revisão anual dos subsídios

Associação permanece mobilizada e preocupada com efeitos decorrentes da possível 
aprovação da PEC 55/2016

PEC do Teto de Gastos

jeto pune a sociedade, im-
pondo regime fiscal severo 
para pagar uma conta que 
é resultado da corrupção. “A 
PEC provoca um corte drás-
tico não nas despesas, mas 
sim nas chances de construir 
uma sociedade democráti-
ca, igualitária e justa. É a PEC 
do desmonte, que desmonta 

O Senado Federal 
aprovou, no dia 30 
de novembro, em 

primeiro turno o texto-ba-
se da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
55/2016 – PEC 241/2016 
na Câmara dos Deputados 
–, que estabelece um teto 
para os gastos públicos 
pelos próximos 20 anos. 
Durante todo o período de 
tramitação no Congresso 
Nacional, a AMB vem se 
posicionando com vee-
mência contra a proposta, 
conhecida como a PEC do 
Teto de Gastos. A votação 
em segundo turno está 
prevista para 13 de dezem-
bro.

Para a entidade, o pro-

o Judiciário, a Constituição e 
os ganhos sociais, e engessa 
o Brasil por 20 anos”, alertou 
o presidente da AMB, João 
Ricardo Costa.

Entre as iniciativas para 
combater a sua aprovação, 
foram realizadas audiências 
do presidente da AMB com 
a presidente do Supremo 

Carolina Lobo

Justiça do Trabalho contra a PEC 55
A vice-presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas da 

AMB, Maria Madalena Telesca, representou a entidade em ato pú-
blico promovido pelo Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito 
e da Justiça do Trabalho (Fiddejust), em Porto Alegre, no dia 28 de 
novembro. O objetivo dos manifestantes foi alertar sobre os riscos 
que a PEC 55 traz no âmbito da Justiça do Trabalho. “Estamos to-
dos preocupados com essa política de desmonte do Estado e do 
próprio direito social, em parte concretizada pela PEC 55, que traz 
um corte violento no orçamento e compromete o funcionamento 
da Justiça do Trabalho”, afirmou.

requer que seja garantida pelo STF a prerrogativa cons-
titucional da irredutibilidade de subsídios ante a mora 
do Congresso, pois, apesar do projeto de recomposição 
do subsídio dos ministros do Supremo ter sido aprova-
do pela Câmara em junho deste ano, sua votação tem 
sido adiada no Senado, onde recebeu novo número de 
tramitação (PLC 27/2016).

Tribunal Federal, ministra 
Cármen Lúcia, em 17 de no-
vembro, e com o ministro-
-chefe da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, em 10 de outubro. 

Para ampliar a discus-
são, a entidade tem pro-
posto parcerias com ou-
tras instituições do serviço 
público e associações civis. 
Para tal, a AMB convidou 
auditores para as reuniões 
da Frentas em outubro e 
novembro, entre os quais 
representantes do movi-
mento Auditoria Cidadã 
da Dívida. Após o último 
encontro, foi divulgada 
nota pública conjunta 
com manifestação contrá-
ria à PEC, além de material 
direcionado aos senadores. 
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Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, recebe em audiência 
AMB, Anamatra, Ajufe e Conselho dos Tribunais de Justiça

Frentas reforça posição contrária à PEC do Teto de Gastos  
com apoio de auditores
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AMB repudia aprovação pela Câmara de emenda que prevê crimes de responsabilidade 
para juízes e membros do MP 

PL 4850: Magistratura ameaçada

entrega de notas técnicas e 
consultas para aprimorar o 
texto. No processo de dis-
cussão do projeto – com 
contribuições pontuais de 
aperfeiçoamento – uma 
das questões apontadas 
pela entidade foi a atuação 
do sistema fi nanceiro, a fi m 
de que ele contribua com 
as autoridades públicas, 
principalmente na ques-
tão relativa aos crimes de 
lavagem de dinheiro. Tam-
bém foram sugeridas  algu-
mas alterações, como por 
exemplo a impossibilidade 
de restrição ao instituto do 
habeas corpus. 

Outras preocupações da 
AMB foram a fl exibilização 
do sistema de nulidades e 
a legalização do chamado 
teste de integridade para 
os agentes públicos, que é 
a permissão para que um 
investigador ofereça vanta-
gens a um suspeito de cor-
rupção e que isso seja reco-
nhecido como prova.

Conhecido como 
"Pacote de dez me-
didas contra a cor-

rupção", o Projeto de Lei 
(PL) 4850/2016 foi aprova-
do na madrugada de 30 de 
novembro no plenário da 
Câmara dos Deputados. O 
texto foi desconfi gurado 
pelos parlamentares de-
pois de mais de sete horas 
de sessão. A matéria foi 
aprovada por 450 votos a 
1 e agora segue para o Se-
nado Federal.

A principal mudança 
no PL ocorreu por meio de 
emenda do deputado We-
verton Rocha (PDT-MA), 
aprovada por 313 votos 
a 132 e 5 abstenções. Ela 
prevê crimes de respon-
sabilidade para juízes e 
membros do Ministério 
Público em razão do exer-
cício da jurisdição.

"Foi um atentado à ma-
gistratura. Transformaram 
uma proposta popular 
contra a corrupção em um 
projeto que abre caminho 
para a desvirtuação e a 
apropriação de recursos 
públicos no Brasil neutra-
lizando completamente o 
Ministério Público e o Po-
der Judiciário", repudiou o 
presidente da AMB, João 
Ricardo Costa. 

Trabalho
Desde a chegada do 

PL à Câmara, a AMB par-
ticipou de um diálogo 
construtivo por meio da 

Dalila Góes
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Confi ra os principais pontos aprovados 
no PL 4850/2016:

MAGISTRADOS
No caso dos magistrados, também constituirão crimes de responsabilida-
de proferir julgamento quando, por lei, deva se considerar impedido; e ex-
pressar por meios de comunicação opinião sobre processo em julgamento. 
A pena será de reclusão de seis meses a dois anos e multa.
Qualquer cidadão poderá representar contra magistrado perante o tribunal 
ao qual está subordinado. Se o Ministério Público não apresentar a ação 
pública no prazo legal, o lesado pelo ato poderá oferecer queixa subsidiá-
ria, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e organizações da 
sociedade civil constituídas há mais de um ano para defender os direitos 
humanos ou liberdades civis.

MINISTÉRIO PÚBLICO
Entre os outros atos que poderão ensejar ação por crime de responsabili-
dade contra membros do Ministério Público destacam-se a instauração de 
procedimento “sem indícios mínimos da prática de algum delito” e a ma-
nifestação de opinião, por qualquer meio de comunicação, sobre processo 
pendente de atuação do Ministério Público ou juízo depreciativo sobre 
manifestações funcionais.
A pena e a forma de apresentação da queixa seguem as mesmas regras 
estipuladas para o crime atribuível ao magistrado.

ACUSAÇÃO TEMERÁRIA
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) também é modifi ca-
da pela emenda aprovada para prever como crime a proposição de ação 
contra agente público ou terceiro benefi ciário com ato classifi cado como 
“temerário”. A pena é aumentada de detenção de seis a dez meses para 
reclusão de seis meses a dois anos.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
A emenda prevê ainda que nas ações civis públicas “propostas temera-
riamente por comprovada má-fé, com fi nalidade de promoção pessoal ou 
por perseguição política”, a associação autora da ação ou o membro do 
Ministério Público será condenado ao pagamento de custas, emolumen-
tos, despesas processuais, honorários periciais e advocatícios.
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A Comissão para o Pro-
jeto do Novo Código Penal 
(CP) da AMB prossegue 
com o trabalho de análise 
dos artigos da proposta em 
discussão no Congresso 
Nacional. O Projeto de Lei  
do Senado (PLS) 236/2012, 
que reforma o Código Pe-
nal Brasileiro, voltou a tra-
mitar em setembro deste 
ano na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da-
quela casa legislativa, sob a 
relatoria do senador Anto-
nio Anastasia (PSDB-MG).

No dia 18 de novembro 
o grupo esteve reunido 

Secretaria de Segurança da AMB aprova criação de núcleo emergencial  
para auxiliar magistrados ameaçados

Apoio a juízes em risco

relatório do ocorrido a um 
grupo de avaliação, entre 
outras medidas”, explicou. 

Inicialmente, os inte-
grantes da Secretaria de 
Segurança dos Magistrados 
da AMB serão os primeiros 
membros desse grupo.

A reunião contou com 
a participação especial do 

Preocupados com me-
didas que garantam 
mais segurança para 

os juízes, integrantes da Se-
cretaria de Segurança dos 
Magistrados da AMB rea-
lizaram a terceira reunião 
do grupo e decidiram pela 
criação de um núcleo de 
apoio e auxílio emergen-
cial para magistrados em 
situações críticas. O en-
contro aconteceu na sede 
da associação, em Brasília, 
no final de setembro.

A proposta foi apresen-
tada pelo juiz do trabalho 
Hider Torres do Amaral, de 
Sergipe. “Esse núcleo faria 
um atendimento imediato, 
no qual essas pessoas que 
prestassem esse primeiro 
atendimento ao juiz ame-
açado fariam um breve 

Verônica Macedo

Comissão sobre o novo Código Penal se reúne em Brasília
Málcia Afonso

Na reunião, o grupo ainda fez uma revisão de todos os casos recentes de ameaças a 
magistrados e discutiu ações conjuntas na área de segurança
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promotor de Justiça Sidney 
Eloy Dalabrida, coordenador 
de Inteligência e Segurança 
Institucional do Conselho 
Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP), que relatou as 
ações que estão sendo ado-
tadas no âmbito do CNMP 
para segurança dos mem-
bros do Ministério Público.

Também participaram 
do encontro, os magistrados 
Alexandre Abreu (secretá-
rio-geral adjunto da AMB), 
Getúlio Corrêa (presidente 
da Amajme), Fábio Duarte 
Fernandes (TJM-RS), Luis 
Martius (TJDFT) e Fernan-
do Pereira (TJM-SP), todos 
integrantes da Secretaria.

na sede da entidade. Ao 
final do encontro, o de-
sembargador Jorge Wagih 
Massad (TJPR), que coor-
dena a Comissão, destacou 
o papel da AMB junto ao 
Legislativo. “É importante 

que a AMB, como entida-
de maior de representação 
da magistratura, preste 
esta colaboração cívica 
ao parlamento para que o 
Congresso possa se valer 
de nossas experiências, 

porque nós somos os ope-
radores do Direito.”

O membro da Comis-
são Legislativa da AMB 
Leonardo Trigueiro (TJPI) 
afirmou que a reunião foi 
extremamente produtiva. 
“Vários pontos foram de-
batidos e alterações foram 
sugeridas por magistrados 
com grande experiência 
na matéria penal”, disse.

Também participam da 
Comissão os juízes Marcel 
Henry Batista de Arruda 
(TJMS), Gleydson Lima Pi-
nheiro (TJPE), Thiago Col-
nago Cabral (TJMG) e Paulo 
Augusto Oliveira Irion (TJRS).

Integrantes da Comissão discutem dispositivos do  
projeto de lei em tramitação no Senado 
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Projetos que afetam a magistratura e tramitam no Congresso foram os  
principais assuntos tratados com a presidente do Supremo

Cármen Lúcia recebe AMB

texto deixou de ser votado 
em função de mudanças 
de última hora em um dos 
pontos, como a probabili-
dade de reinclusão no pa-
recer da possibilidade de 
magistrados e membros 
do Ministério Público se-
rem processados por cri-
me de responsabilidade. 

“É preocupante que 
um projeto que visa com-
bater a corrupção tenha 
um dispositivo que venha 
a promover mecanismos 
de repressão àqueles agen-
tes que têm que combatê-
-la”, disse João Ricardo.

Na audiência, o pre-
sidente ainda abordou 
com a ministra a iniciati-
va do presidente do Se-
nado, Renan Calheiros, de 

A presidente do Su-
premo Tribunal 
Federal (STF) e do 

Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), ministra Cár-
men Lúcia, recebeu no dia 
17 de novembro, em seu 
gabinete, o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa. 
Ele estava acompanhado 
dos presidentes da Ana-
matra, Germano Siqueira, 
e da Ajufe, Roberto Velo-
so. 

Entre os temas aborda-
dos, o relatório apresenta-
do pelo deputado Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS) sobre 
a proposta que estabelece 
medidas contra a corrup-
ção, o Projeto de Lei (PL) 
4850/2016. Na segunda 
semana de novembro, o 

criar uma comissão para 
identificar os funcioná-
rios dos três Poderes que 
ganham supersalários. 
Outros assuntos conver-
sados foram a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 62/2015, que afeta a 

Carolina Lobo

Os juízes Antônio Sil-
veira, assessor da presi-
dência da AMB; Vera Lú-
cia Deboni e Ana Cristina 
Borba, ambas secretárias 
da Infância e da Juventu-
de da entidade, e Elio Braz 
Mendes, representante da 
AMB no Conselho Nacio-
nal de Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conan-
da), foram nomeados pela 
Corregedoria Nacional de 
Justiça para atuar em um 
grupo de trabalho na área 
da infância e da juventude. 

A decisão consta na 
Portaria Nº 36 de 5 de ou-

7

Juízes em defesa da 
infância e da juventude
Dalila Góes

SC
O

 / 
ST

F

automaticidade de recom-
posição do subsídio, e a 
PEC 55/2016 (anterior PEC 
241), que pretende fixar li-
mite individualizado para 
despesa primária total dos 
Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário.

tubro de 2016, e aponta 
como presidente a juíza 
auxiliar do órgão e inte-
grante da Comissão de Di-
reitos Humanos da AMB, 
Sandra Aparecida Silvestre 
Torres. Outros magistrados 
ainda compõem o grupo.

“A relevância que a Cor-
regedoria está dando para 
o assunto ao criar o grupo 
de trabalho reflete o nos-
so esforço para dar visibi-
lidade e atenção ao tema”, 
destacou Vera Deboni.

Segundo a portaria, en-
tre os trabalhos a serem 
desenvolvidos consta le-

vantar reclamações e de-
mandas relativas à utiliza-
ção dos cadastros da área 
da infância e da juventude, 
como o Cadastro Nacional 
de Adoção (CNA), o Ca-
dastro Nacional de Crian-
ças Acolhidas (CNCA) e 
o Cadastro Nacional de 
Adolescentes em Conflito 

com a Lei (CNACL), orga-
nizar workshops pelo País, 
colher informações sobre 
boas práticas na área da 
Infância e da Juventude, 
além de propor estudos 
para o aperfeiçoamento 
da legislação sobre o tema.

Conheça a Portaria aces-
sando site: www.cnj.jus.br

Magistrados da AMB são nomeados pela Corregedoria Nacional 
de Justiça para compor grupo de trabalho específico
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APOSENTADOS

Congresso Nacional.
Na pauta legislativa 

foram abordadas as tra-
tativas acerca do PLC 
27/2016, que dispõe da 
recomposição do subsídio 
dos ministros do STF, e a 
PEC 62/2015, que preten-
de acabar com a automati-
cidade (efeito cascata) do 
reajuste dos subsídios. 

Magistrados aposentados 
participam de reunião da 
Coordenadoria e  
avaliam gestão do 
triênio 2014-2016

Balanço da gestão sob a 
ótica da experiência

pleta que congrega os inte-
resses de todos os associa-
dos, sem exceção”, reforçou. 

O presidente disse que 
o MI foi uma deliberação 
da Coordenadoria que 
discutiu exaustivamente 
a questão em sua oitava 
reunião, e que a decisão 
de levar a questão ao STF 
foi aprovada por unanimi-
dade pelo Conselho de Re-
presentantes da AMB. 

Já o coordenador da Co-
missão Legislativa da AMB 
e presidente da Amatra 12, 
José Carlos Kulzer, eviden-
ciou que os aposentados 
deram uma nova imagem 
ao movimento associativo. 
“Temos um órgão que se 
reúne constantemente, par-
ticipa das pautas que envol-
vem o Congresso Nacional, 
e que pensa e delibera sobre 
assuntos do interesse dos 
aposentados. Foi uma gran-
de conquista”, pontuou. 

Conquistas
No encontro foram des-

tacadas as iniciativas mais 

A nona reunião da 
Coordenadoria dos 
Aposentados da 

AMB aconteceu no dia 2 
de novembro, em Arraial 
d´Ajuda (BA), às vésperas 
do VI Encontro Nacional 
de Juízes Estaduais (Enaje). 
Na oportunidade, foi feito 
um balanço da gestão no 
triênio 2014-2016 e des-
tacada a importância dos 
aposentados nas conquis-
tas da entidade. 

“É uma grande satisfa-
ção perceber que os apo-
sentados assumiram uma 
posição fundamental na 
AMB. Esta Coordenadoria 
cumpre um papel há muito 
desejado: a influência polí-
tica nas ações da entidade. 
Um bom exemplo disso é 
o Mandado de Injunção 
(MI) Coletivo impetrado 
pela AMB no Supremo Tri-
bunal Federal que busca o 
direito constitucional da ir-
redutibilidade de subsídios”, 
frisou João Ricardo Costa, 
presidente da AMB. “Hoje 
somos uma entidade com-

marcantes desta gestão 
em prol dos aposentados, 
como a defesa prioritária 
do princípio da paridade 
na nova Loman; a criação 
de um jornal informativo 
exclusivo para a catego-
ria e a definição de uma 
escala de representantes 
da Coordenadoria para 
acompanhar as pautas no 

Dalila Góes

“É louvável a iniciativa da direção da AMB em nos pro-
porcionar a oportunidade de voltar à ativa nos grupos 
associativos. Assim, nos sentimos úteis novamente.” 
José Geraldo Pereira da Silva, juiz da Associação 
dos Magistrados Catarinenses (AMC) 

“Hoje temos um Judiciário único, não importa qual a 
competência. Isso é um feito histórico, pois nos trouxe 
autoridade política.” 
Antonio Carlos Chedid, juiz da Associação dos Ma-
gistrados do Trabalho da 12ª Região (Amatra 12)

“As reuniões são fundamentais e ainda podemos melho-
rar trazendo uma participação cultural para que o juiz 
aposentado não se sinta ocioso.”
Francisco Ferreira Cardoso, juiz da Associação dos 
Magistrados Piauienses (Amapi)

Reunião da Coordenadoria aconteceu em Arraial d’Ajuda e destacou conquistas da categoria, como a 
participação política e o princípio da paridade
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MAGISTRATURA

Grupo referenda ações 
da AMB em defesa da 
magistratura e João 
Ricardo se despede das 
reuniões do colegiado

Última reunião do 
Conselho de Representantes

logo, a possível extensão 
ao Judiciário”, explicou.

João Ricardo destacou 
a séria medida que teve 
que ser tomada pela asso-
ciação em relação ao mi-
nistro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). “Talvez essa tenha 
sido uma das mais sérias 
ações tomadas pela AMB, 
juntamente com a Frente 
Associativa da Magistratu-
ra e do Ministério Público 
(Frentas), que foi represen-
tar criminalmente contra o 
ministro Gilmar Mendes na 
Procuradoria da República. 
Isso foi muito sério, não 
apenas pelas coisas que ele 
tem dito, mas pelas ações 
que ele tem feito contra os 
magistrados brasileiros”.

O assunto gerou dis-
cussão entre os integran-
tes do Conselho que con-
cordaram que o tema é 
delicado, criticando a pos-
tura do ministro do Supre-
mo e apoiando a atitude 
da diretoria da AMB.

Na pauta legislativa, 
João Ricardo destacou 
o andamento do PLC 
27/2016, que trata da re-

A diretoria da AMB 
promoveu nos dias 
2 e 3 de novembro 

reuniões de diversos con-
selhos e secretarias da en-
tidade, em Arraial d’Ajuda, 
na Bahia. A 14ª reunião do 
Conselho de Representan-
tes, realizada no mesmo 
dia em que teve início o 
VI Encontro Nacional dos 
Juízes Estaduais, contou 
com uma pauta extensa 
e a participação de presi-
dentes de associações re-
gionais de magistrados.

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, sub-
meteu a referendo do 
Conselho de Represen-
tantes o ingresso da AMB 
como amicus curiae nas 
Ações Diretas de Incons-
titucionalidade 5389, 
5411 e 5419, que tratam 
da pensão por morte dos 
servidores federais, e que 
fatalmente será estendida 
à magistratura. “Entramos 
no processo em função de 
uma deliberação da nossa 
Comissão de Previdência, 
que funciona em conjunto 
com a Ajufe e a Anamatra, 
visando a impedir, desde 

composição do subsídio 
dos ministros do STF; da 
PEC 62/2015, que preten-
de vedar a vinculação re-
muneratória automática 
entre subsídio de agentes 
públicos; da PEC 63/2013, 
sobre o Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS), 
lembrando da reunião que 
teve com o ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padi-
lha; das PECs 187/2012 e 
15/2016, das eleições dire-
tas nos tribunais; das PECs 
241 e 255, ambas de 2016. 
A primeira restringe gas-
tos públicos com despesas 
pelos próximos 20 anos e 
a segunda dispõe sobre 
a criação de duas vagas 
para oficiais de cartório na 
composição do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Cartilha
O coordenador da Co-

missão Legislativa da AMB 
e presidente da Amatra 12, 
José Carlos Kulzer, falou so-
bre a Cartilha Todos Con-
tra a Corrupção produzida 
pela AMB. “Essa cartilha é 
dirigida à população em 
geral. Basicamente é uma 

Verônica Macedo

publicação educativa, fa-
lando das pequenas trans-
gressões do dia a dia, e um 
chamado à sociedade para 
a luta diária no combate à 
corrupção”, disse. 

Despedida
João Ricardo aproveitou 

a oportunidade para regis-
trar que foi gratificante pre-
sidir a AMB, lembrando que 
esta foi a última reunião do 
Conselho de Representan-
tes de sua gestão. “Quero 
agradecer todos os presi-
dentes das associações, a 
diretoria e os funcionários 
da AMB. Para mim foi uma 
experiência gratificante e 
intensa conduzir uma enti-
dade dessa envergadura e a 
maior associação de juízes 
do mundo”.

Diversos presidentes 
das entidades regionais 
elogiaram e reconhece-
ram a atuação de João Ri-
cardo à frente da direção 
da AMB e se despediram 
também reforçando a ne-
cessidade de que a próxi-
ma gestão continue nessa 
linha institucional de força 
e unidade.
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Presidentes de associações regionais de magistrados discutiram sobre diversos temas decorrentes das 
 reuniões de Conselhos e Secretarias da AMB
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NOTAS PÚBLICAS

*Esta edição do AMB Informa teve sua última atualização no dia 06/12/2016

Da Redação

Associação 
rebate acusações

A AMB reagiu com indignação às declarações do mi-
nistro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), sobre o suposto uso de ações de improbi-
dade por integrantes do Ministério Público e da magistra-
tura, com a grave acusação de “chantagear” e “ameaçar” 
parlamentares, além de “praticar às escâncaras abusos de 
autoridade”. Poucos dias depois foi a vez do presidente do 
Senado Federal, Renan Calheiros, tentar desqualifi car a 
magistratura. Ele pediu a punição de juízes do Trabalho de 
São Paulo, por meio da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), e desqualifi cou a Justiça de primeiro grau. A AMB 
repudiou imediatamente as declarações. Confi ra.
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ENTREVISTA

João Ricardo destaca as 
principais conquistas obtidas 
durante seu mandato, que 
ainda lutou contra a redução 
do orçamento do Judiciário

Gestão marcada
pelo trabalho

Durante seu mandato 
diversos temas de interes-
se da magistratura foram 
trabalhados. Quais foram 
as principais conquistas 
que entraram para a his-
tória da AMB?

Avançamos na demo-
cratização dos Tribunais. 
O nosso movimento no 
início da gestão possibili-
tou que quase todos os tri-
bunais do País ampliassem 
o colégio de elegíveis e vo-
tantes. Alguns chegaram a 
estabelecer as eleições uni-
versais. Avançamos tam-
bém na PEC das Diretas na 
Câmara, hoje pronta para 
votação no plenário. O 
mesmo com a PEC do ATS 
que aguarda apreciação no 
plenário do Senado. Essa 
foi uma mobilização jun-
tamente com o Colégio de 
Presidentes. 

Conquistamos um espa-

ço importante no CNJ que 
viabiliza a participação de 
juízes de primeiro grau nas 
políticas nacionais que se 
expressaram com a Resolu-
ção 219/2016, que prevê a 
redistribuição de servidores 
entre primeiro e segundo 
graus, de acordo com as 
demandas de trabalho. Foi 
uma grande conquista. 

 Mas em tempos de cri-
se e constante ataques ao 
Judiciário e à magistratura, a 
AMB mostrou consistência 
ao evitar os retrocessos. E fo-
ram muitas as tentativas de 
reduzir a nossa remuneração 
e o orçamento do Judiciário, 
risco ainda muito forte.

As missões no exer-
cício da presidência da 
AMB foram cumpridas?  

Travamos exatamente 
as lutas que assumimos na 
campanha. Norteamos a 

Renata Brandão

política de atuação na pari-
dade da carreira e na valori-
zação dos associados apo-
sentados. Com isso, a AMB 
agregou uma força política 
muito mais relevante. Além 
disso, nossos eventos fo-
ram todos realizados mes-
mo com difi culdades de 
patrocínio. Conseguimos 
com planejamento fi nan-
ceiro estabelecido desde o 
início da gestão.

Como o senhor avalia 
que as crises política e 
econômica prejudicaram 
a gestão ao longo desses 
três anos?

A crise prejudicou todo 
o país e afetou muito tam-
bém os objetivos da nossa 
gestão. Não podemos res-
ponsabilizar as crises, pois 
temos que atuar em todos 
os cenários e consolidar a 
força institucional da nos-

sa entidade para que tenha 
condições de bem repre-
sentar a magistratura nas 
mais variadas conjunturas.

O senhor encerra o seu 
mandato com qual senti-
mento?

Meu sentimento é de 
tranquilidade por ter pas-
sado esses três anos de ges-
tão sem, em nenhum mo-
mento, ter desanimado ou 
esmorecido. A mesma per-
cepção tenho dos nossos 
diretores que atuaram nas 
prerrogativas e no Legisla-
tivo, áreas mais sensíveis da 
gestão. O sentimento de 
dever cumprido é muito 
pessoal, mas é importan-
te porque surge de uma 
concepção de que nos en-
tregamos ao máximo para 
cumprir esse compromisso 
imenso que é representar a 
magistratura brasileira.

Depois de três anos à frente da AMB, o presidente João 
Ricardo Costa deixa o cargo no dia 15 de dezembro, 
quando passa a direção da associação ao juiz Jayme de 

Oliveira. Nesse período, ele enfrentou o desafi o de presidir a 
entidade num cenário marcado por crises política e econômi-
ca e ataques ao Judiciário e à magistratura. 

Entre os feitos mais importantes da gestão, a luta pela pari-
dade dos vencimentos entre ativos e aposentados, a defesa das 
prerrogativas dos magistrados e o avanço na tramitação das 
PECs 63/2013, que trata do Adicional por Tempo de Serviço 
(ATS), e 187/2012, que permite eleições diretas nos tribunais. 
Nesta entrevista, João Ricardo faz um balanço do seu mandato.
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OPINIÃO

as leis mais importantes para 
o combate à corrupção, como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
a Lei Orçamentária, a Lei Anti-
corrupção e a Lei de Acesso à 
Informação, sem deixar de men-
cionar que não bastam boas 
leis para alcançar esse objetivo 
se os controles não funcionam. 
É preciso vigilância constante, e 
de toda a sociedade e não ape-
nas dos órgãos encarregados 
em combater a corrupção.

Em 1992, teve início a Ope-
ração Mãos Limpas, revelando 
ao mundo que a Itália estava 
dominada por um esquema de 
corrupção na atividade públi-
ca, comandada pelos principais 
políticos e partidos da época. A 
operação contou com o apoio 
avassalador da opinião pública 
no começo das investigações e 
resultou em cerca de oitocentos 

Se existe algum pensamen-
to comum hoje no Brasil é o de 
que precisamos combater a cor-
rupção. Diariamente, há man-
chetes nos jornais de desvios de 
verbas públicas em todas as es-
feras, que logo são deixadas de 
lado diante de novas denúncias. 
A população parece anestesia-
da com tantos casos e anseia 
pela punição exemplar dos au-
tores desses crimes.

Combater a corrupção 
é fundamental, mas como já 
disse Rubens Ricupero, “nós 
(brasileiros) somos incendiários 
nas declarações e tímidos nas 
ações”. Para ajudar a mudar 
isso, a Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB) produ-
ziu uma cartilha para ser aces-
sada e divulgada pelos meios 
eletrônicos, gratuitamente, com 
linguagem acessível, onde a 
população poderá encontrar al-
gumas orientações úteis para o 
controle e a vigilância do uso e 
gasto do dinheiro público, a co-
meçar no município onde vive.

Na cartilha, começamos 
chamando a atenção para a 
cultura de amenizar as “peque-
nas” transgressões e sobre a 
necessidade de também serem 
combatidas tais faltas, como por 
exemplo a negociação do voto, 
o oferecimento de suborno ao 
guarda de trânsito, a criação de 
gastos forjados para obtenção 
de restituição do imposto de 
renda, a simulação de rescisões 
de contratos de trabalho para 
recebimento indevido do seguro 
desemprego. Essas faltas não 
podem ser consideradas inofen-
sivas. Também merecem puni-
ção, sem falar que contribuem 
na criação de um ambiente pro-
pício para que a corrupção se 
alastre na sociedade.

Também são lembrados na 
cartilha os principais órgãos e 

CORRUPÇÃO: UM MAL QUE 
PRECISA SER ENFRENTADO

José Carlos Kulzer*

mandados de prisão só nos dois 
primeiros anos. 

Mas a Mãos Limpas não é 
apenas uma história de sucesso 
segundo o juiz Sergio Moro: é 
uma lição a ser aprendida por ser 
reveladora das limitações insti-
tucionais da Justiça, que sozinha 
não tem condições de reformar 
democracias contaminadas pela 
corrupção sistêmica. “Depois dos 
sucessos dos primeiros anos, o 
sistema corrupto contra-atacou. 
Diante da progressiva desmobi-
lização da opinião pública e do 
comprometimento, pelo poder 
econômico e político, da vigilância 
proveniente da imprensa, o sis-
tema corrupto passou paulatina-
mente a reduzir as consequências 
dos processos judiciais, anistiando 
crimes ou reduzindo penas, ou 
mesmo aprovando leis que sim-
plesmente difi cultavam as inves-

1 BARBACETTO, Gianni et al. Operação Mãos Limpas: a verdade sobre a operação italiana que inspirou a Lava Jato. Porto Alegre: CDG, 2016. p.7-9.

tigações e a persecução penal.”1 

Não queremos que se re-
pita no Brasil o que aconteceu 
na Itália. Por isso, não podemos 
fi car alheios ao que acontece 
à nossa volta, nem nos omitir. 
Cabe aos magistrados e suas 
entidades de classe responde-
rem ao que a sociedade espera 
do Judiciário nos dias de hoje, 
na qualidade de agentes ati-
vos do processo político (e não 
partidário), com ações voltadas 
para o aperfeiçoamento dos 
sistemas de controle de uso e 
gasto do dinheiro público, o que 
contribuirá para a efetividade 
da atividade judicial e garantia 
dos princípios republicanos in-
seridos na Constituição Federal. 

*Coordenador da Comissão 
Legislativa da AMB e 

presidente da Amatra 12 
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RETRANCA

Oliveira. Ele também agra-
deceu aos funcionários da 
associação pela dedicação 
na condução do pleito.

João Ricardo destacou 
ainda a participação dos co-
legas magistrados que atu-
aram nas comissões locais 
e o trabalho realizado pelos 
três candidatos. “Parabeni-
zo a todos pelo bom com-
bate, pelo debate eleitoral 
tranquilo e a cordialidade 
de ideias. O colega Jayme 
de Oliveira tem meu total 
apoio para manter a unida-
de da magistratura”, disse. E 
convidou todos os envolvi-
dos no processo eleitoral na 
participação das propostas 
que preservem as prerroga-
tivas da magistratura. 

Para verifi car o deta-
lhamento da apuração em 
todos os estados, acesse o 
site da AMB, em eleições. 

Chapa 1 vence eleições da AMB. Ao todo, 
11.182 fi liados participaram do pleito da 
entidade que nos próximos três anos será 
comandada por Jayme de Oliveira

Processo 
democrático

ria está marcada para o dia 
15 de dezembro, em Brasília.

Comissão Eleitoral
A apuração foi condu-

zida pelo presidente da Co-
missão Eleitoral Geral da 
AMB e desembargador do 
Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal e dos Territórios 
(TJDF), Roberval Belinati. Ele 
cumprimentou o juiz Jayme 
de Oliveira e os demais con-
correntes pelo trabalho rea-
lizado nos últimos três me-
ses de campanha. “Estamos 
confi antes de que a nova 
diretoria cumprirá o seu 
trabalho com êxito. Esta é a 
quarta eleição que presido 
na AMB e destaco sempre 
o compromisso de todos na 
condução de um pleito jus-
to”, elogiou.

Também integraram a 
Comissão a ministra do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
(TST) Delaíde Alves Miran-
da Arantes; o desembarga-
dor do Tribunal de Justiça 

Anunciado pela Co-
missão Eleitoral 
Geral da AMB às 

23h18 do dia 11 de novem-
bro, a chapa 1 “AMB Forte, 
Independente e Repre-
sentativa” foi a vencedora 
nas eleições para a escolha 
da nova composição dos 
Conselhos Executivo e Fis-
cal da AMB, triênio 2017-
2019. Encabeçada pelo juiz 
Jayme de Oliveira, a chapa 
1 teve 5.537 votos (49,52% 
do total) dos votos com-
putados nas três modali-
dades de votação: carta, 
internet e pessoalmente.

A chapa 3 “AMB de 
Magistrado para Magistra-
do”, liderada por Gervásio 
Santos, obteve 5.219 votos 
(46,67%) e a chapa 2 “Ma-
gistratura Independen-
te”, presidida por Michel 
Curi, fi cou com 324 votos 
(2,9%). Foram registrados 
ainda 59 votos brancos 
(0,53%) e 43 nulos (0,38%).

Ao todo, 11.182 juízes e 
desembargadores fi liados 
participaram da eleição da 
entidade, o que representa 
um aumento de mais de 
1.500 votos em relação ao 
pleito anterior (9.483).

A AMB utilizou o siste-
ma eletrônico de votação 
e de totalização de votos 
fornecido pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Dis-
trito Federal (TRE-DF).

A posse da nova direto-

de Mato Grosso (TJMT) 
Rubens de Oliveira Santos 
Filho; e os juízes José Marce-
lon Luiz e Silva, do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco 
(TJPE), e Nelo Ricardo Pres-
ser, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (TJRS).

Fiscais de Chapa
Acompanharam a apu-

ração dos votos na sede da 
AMB, em Brasília, os magis-
trados Antonio Fernandes 
da Luz, Maria Isabel da Silva 
e Redvaldo Dias (pela chapa 
1); Alexandre Augusto Quin-
tas (pela chapa 2); e Eugênio 
Terra (pela chapa 3).

Processo Eleitoral
Ao fi nal, o presidente da 

AMB, João Ricardo Costa, 
parabenizou a Comissão 
Eleitoral Geral da entidade 
e saudou o juiz Jayme de 

Málcia Afonso
Verônica Macedo
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da AMB   2016

Nas próximas páginas você confere as principais propostas 
da chapa vencedora, a composição da diretoria e uma entrevista 
exclusiva com o novo presidente eleito. 

A AMB utilizou o sistema eletrônico de votação e de totalização de votos fornecido pelo 
TRE-DF e a apuração foi conduzida pela Comissão Eleitoral Geral da AMB (foto)



14 Visite o site: www.amb.com.brInforma

RETRANCA

Prioridade Máxima: Defesa da Magistratura
• Posicionamento vigoroso em defesa de todas as 

conquistas e prerrogativas da magistratura;
• Defesa intransigente de remuneração digna e valori-

zação da carreira;
• Apresentação e defesa de PECs que garantam a re-

composição monetária dos subsídios;
• Luta pela imediata aprovação do Adicional por 

Tempo de Serviço (ATS/VTM); 
• Ação política e legislativa permanente;
• Participação efetiva na elaboração do novo Estatuto 

da Magistratura;
• Defesa jurídica integral a magistrados atingidos em 

sua função jurisdicional;
• Apoio à proposta de resolução no CNJ que permite 

a permuta de juízes entre Tribunais estaduais;
• Fortalecimento da Diretoria de Esportes da AMB.
 
Aposentados e Pensionistas
• Defesa da paridade e a integralidade entre ativos, 

aposentados e pensionistas;
• Luta pela aprovação da PEC 555/06, que desonera os 

aposentados e pensionistas da Previdência;
• Aperfeiçoamento e democratização do Judiciário;
• Reafi rmar a bandeira histórica da AMB em defesa 

da adoção de eleições diretas na escolha da direção 
dos Tribunais;

• Luta pela participação dos magistrados na elabora-
ção da proposta orçamentária e no planejamento 
estratégico dos Tribunais;

• Apoio e fortalecimento na criação de fóruns de ma-
gistrados de competência especializada.

O conjunto de propostas vencedoras nas elei-
ções para a nova diretoria da AMB busca, so-
bretudo, defender e valorizar a magistratura, 

por meio de ações voltadas para todos os magistrados: 
estaduais, federais, trabalhistas, militares, ativos e ina-
tivos, do interior e da capital.

 Gestão democrática e participativa
• Reposicionamento do Conselho de Representantes, esti-

mulando o debate e o diálogo com todas as associações 
fi liadas;

• Por meio da Coordenadoria da Justiça Estadual, de-
bater e identifi car as diferenças regionais;

• Revisão democrática do Estatuto da AMB;
• Valorização da participação dos magistrados esta-

duais, federais, trabalhistas e militares;
• Compromisso com a proposta de gestão de todos os 

integrantes da chapa AMB Forte.
 
Gestão transparente
• Compromisso com a transparência administrativa e 

prestação de contas periódica; 
• Avaliação periódica das ações e atuação da gestão;
• Implementação de gestão participativa e comparti-

lhada de todos os magistrados.
 
Segurança dos magistrados
• Discussão e apresentação de protocolo nacional para 

garantir a segurança permanente dos magistrados;
• Construção de um plano nacional de segurança para 

todos magistrados e fóruns brasileiros;
• Defesa da criação de fundo para a implementação 

da política nacional de segurança em todos os fó-
runs e para os magistrados em situação de risco.

 
Escola Nacional da Magistratura
• Fortalecimento da ENM para posicioná-la como fonte 

geradora de conhecimentos e de debates, com integra-
ção das Justiças Estadual, Trabalhista, Federal, Militar e 
Eleitoral;

• Aprimoramento da plataforma de internet com rea-
lização de cursos online;

• Consulta aos associados sobre os cursos de interesse da 
classe para elaboração do calendário anual, disponibili-
zar mestrados profi ssionalizantes e de pós-graduação;

• Manutenção da luta para que as Escolas da Magis-
tratura tenham o mesmo status dos estabelecimen-
tos de ensino superior do Brasil.

Propostas da 
gestão 2017-2019

Eleições 
da AMB   2016

 A íntegra das propostas pode ser vista no site da Chapa AMB Forte - www.chapaambforte.com.br.
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RETRANCA

Conheça quem são os novos membros dos 

Conselhos Executivo e Fiscal da AMB

Eleições 
da AMB   2016 Eleições 

da AMB   2016

VICE-PRESIDENTES

COORDENADORES

CONSELHO FISCAL

Administrativo 
Maria Isabel da Silva 
Amagis/DF

Planejamento Estratégico, 
Previdência e 
Assuntos Jurídicos 
Nelson Missias
de Morais 
Amagis/MG

Institucional 
Renata Gil de
Alcantara Videira 
Amaerj/RJ

Comunicação 
Heyder Tavares da 
Silva Ferreira 
Amepa/PA

Cultural e Ambiental 
Paulo Sérgio Barbosa 
de Oliveira 
Amab/BA

Prerrogativas 
José Arimatéa 
Neves Costa 
Amam/MT

Políticas Remuneratórias 
Paulo César Alves
das Neves 
Asmego/GO

Interiorização 
Francisco Borges
Ferreira Neto 
Ameron/RO

Direitos Humanos 
Julianne Freire
Marques 
Asmeto/TO

Assuntos Legislativos 
Jerson Moacir Gubert 
Ajuris/RS

Assuntos Legislativos 
Trabalhistas 
Maurício Paes Barre-
to Pizarro Drummond 
Amatra 1/RJ

Justiça Estadual 
Frederico Mendes 
Júnior 
Amapar/PR

Helvécio de Brito 
Maia Neto 
Asmeto/TO

Maria de Fátima dos 
Santos Gomes Muniz 
de Oliveira 
Apamagis/SP

José Anselmo 
de Oliveira 
Amase/SE 
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Presidente 
Jayme Martins de
Oliveira Neto 
Apamagis/SP

Secretário-Geral 
Átila Naves Amaral 
Asmego/GO

Tesoureiro 
Nicola Frascati Júnior 
Amapar/PR

Justiça do Trabalho 
Diego Petacci 
Amatra 2/SP

Justiça Federal 
Renata Andrade 
Lotufo 
Ajufe/SP

Justiça Militar 
Paulo Adib Casseb 
Amajme/SP

Aposentados 
Alemer Ferraz Moulin 
Amages/ES
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Entre suas prioridades 
à frente da AMB, quais 
serão as primeiras colo-
cadas em prática?

Estamos diante de mui-
tas prioridades em um 
cenário nacional destruí-
do por denúncias de cor-
rupção, queda de governo 
e instabilidade geral no 
Congresso Nacional. Nes-
se quadro, a magistratura 
tem sido alvo de ataques 
generalizados, numa clara 
tentativa de desestabilizar 
não apenas o Judiciário, 
mas a sociedade. Quando 
os alicerces do Judiciário 
são atingidos, a sociedade 
perde o ponto de equilí-
brio e esse é o desejo de 

muitos. Portanto, temos 
que sair em busca ime-
diatamente de um amplo 
entendimento nacional, 
com todos os poderes e 
a sociedade civil, a fi m de 
movimentar as pessoas de 
bem e os que estão preo-
cupados com o Brasil.

 

 Qual será o maior de-
safi o?

Construir um diálogo 
equilibrado num momen-
to em que todos estão de-
sorientados. Nota-se em 
vários setores o mais com-
pleto desatino em decla-

rações, propostas, ideias... 
enfi m, percebe-se uma 
falta total de senso, de 
valores, de noção da im-
portância das instituições. 
Está evidente uma tentati-
va de desestabilizar a ma-
gistratura, desequilibrar os 
juízes. Então temos um pa-
pel fundamental de trazer 
confi ança aos magistrados 
e segurança na condução 
dos assuntos institucio-
nais. Ainda que tudo pa-
reça em desordem, neste 
momento, é fundamen-
tal que a magistratura se 
mantenha fi rme, não caia 
em provocações, não reaja 
intempestivamente e nem 
se desajuste com eventual 
revés momentâneo, pois o 

“O momento é difícil, sabemos 
disso, e não só para o 

Judiciário, mas para o Brasil.  
Vamos vencer com trabalho, 
determinação e confi ança”

Ao assumir a maior associação de magistrados do mundo, no dia 15 de dezembro, Jayme de Oliveira, 51 anos, 
pretende buscar um amplo entendimento nacional, envolvendo todos os poderes e a sociedade civil. Essa 
será a primeira tarefa do seu mandato que, segundo ele, será possível ser feito com a contribuição e o trabalho 

da diretoria e dos juízes. Confi ra a entrevista e as expectativas para a nova gestão do juiz paulista.

Renata Brandão
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da AMB   2016

Presidente eleito da AMB 
reconhece o momento difícil e é 
taxativo ao afi rmar que o maior 

desafi o será construir um diálogo 
equilibrado num momento em 
que todos estão desorientados

“Não administrarei 
sozinho a AMB”
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que estão querendo é exa-
tamente isso.

 
 A sua experiência no 

associativismo vai con-
tribuir de que forma 
quando o senhor come-
çar a presidir a maior as-
sociação de magistrados 
do mundo?

Estou no associativis-
mo desde meus primeiros 
passos na magistratura até 
ser conduzido à presidên-
cia da Apamagis por duas 
vezes. Essa experiência ad-
ministrativa, fi nanceira e 
institucional deve facilitar 
o trabalho no início, mas 
assim como não adminis-
trei sozinho a Apamagis, 
pois contei com valorosos 
e dedicados magistrados, 
também não administra-
rei sozinho a AMB. Tenho 
ao meu lado não apenas 
a diretoria eleita, todos 

ansiosos por trabalhar em 
prol da magistratura, mas 
também a experiência dos 
presidentes de associações 
estaduais, trabalhistas, 
federais e militares e de 
inúmeros juízes que, mes-
mo sem ocupar cargos, já 
se colocaram à disposição 
para ajudar. 

A maior experiência 
apreendida é a de que 
sozinho você não é nada. 
Sem a contribuição e o 
trabalho de uma diretoria 
dedicada, de juízes que te 
orientam, de amigos que 
te chamam a atenção, 
bem assim de humildade 
para reconhecer erros e 
retomar rotas, não se faz 
uma boa gestão.

 
O que o senhor espe-

ra do relacionamento da 
AMB com a presidente 
do Supremo Tribunal Fe-
deral, Cármen Lúcia?

Juiz titular da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, Jayme de Oliveira, 
51 anos, nasceu em Monte Aprazível (SP) e formou-se em Direito nas Fa-
culdades Metropolitanas Unidas (FMU), em 1990. Ingressou na magistratura 
paulista em novembro de 1991, por concurso de provas e títulos, e atuou nas 
comarcas de Campinas, Tietê, Rancharia, Santos e da capital. 

Prestou serviços junto ao Gabinete do Decano; foi nomeado membro do 
1º Colégio Recursal da Capital – Turma Especial; compôs a 9ª Câmara de 
Direito Privado A do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP); integrou a 1ª 
Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e fez 
parte da 9ª Câmara de Direito Privado do TJSP.

Foi fundador e presidente do Instituto Paulista de Magistrados (Ipam) pelo critério eleição durante quatro man-
datos. Na Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) tornou-se o primeiro juiz de 1ª instância a assumir a pre-
sidência em 2014-2015, sendo reeleito para o biênio 2016-2017. 

Jayme é mestre em direito pela PUC/SP e também exerceu a profi ssão de docente. Na AMB, já havia ocupado 
cargo de coordenador da Escola Nacional da Magistratura (ENM).

Tenho absoluta certeza 
de que nosso relaciona-
mento institucional será 
ótimo, pois a ministra com-
preende bem o papel da 
associação de classe e com-
preendemos o papel do STF 
e do CNJ. Todos querem a 
valorização do Judiciário e o 
progresso da nação.

 
No Poder Legislativo, 

como será a atuação a 
fi m de que a AMB tenha 
um trabalho proativo?

As relações com o Le-
gislativo estão esgarçadas 
e desgastadas. Há deputa-
dos e senadores que, por 
não compreenderem o pa-
pel do Poder judiciário na 
sua fundamental missão 
constitucional, almejam 
desacreditar e esvaziar a 
instituição. Mas a imen-
sa maioria é responsável 
e ciente de seus deveres. 

Assim como não gostamos 
de generalizações negativas 
quando se fala do Judici-
ário, não podemos assim 
fazer em relação ao parla-
mento. Reitero: predomina 
entre os parlamentares o 
respeito pelos juízes e pelo 
Judiciário e com esse mes-
mo respeito construiremos 
as bases de uma nova rela-
ção. O País precisa avançar.

 
O que os magistrados 

brasileiros podem espe-
rar do seu mandato?

Tudo o que nos com-
prometemos será objeto 
de muito trabalho desde 
o primeiro dia no exercício 
do cargo. O momento é di-
fícil, sabemos disso e não só 
para o Judiciário, mas para 
o Brasil.  Vamos vencer com 
trabalho, determinação e 
confi ança. A nossa causa é 
a causa da Justiça. 

Conheça o perfi l do 
presidente eleito

Eleições 
da AMB   2016 Eleições 

da AMB   2016
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AFILIADAS

Trabalho reconhecido em benefício de 
crianças e adolescentes 

Juíza Hadja Rayanne lança livro

Juiz de MS é referência em Depoimento 
Especial no País

Schäfer cobra posição do governador do 
RS na questão prisional

AMC

Os juízes Ana Cristina Borba Alves e Evandro Volmar 
Rizzo, das comarcas de São José e Sombrio, respectiva-
mente, e o advogado da Vara da Infância e Juventude 
da comarca da Capital, Enio Gentil Vieira Júnior, foram 
agraciados com certifi cados por suas atuações na área da 
criança e do adolescente durante o II Seminário Estadual 
de Práticas Exitosas na Área da Criança e do Adolescen-
te, no dia 10 de novembro. O evento foi promovido pela 
Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Lançado no 
dia 10 de no-
vembro no audi-
tório da Esmarn, 
o livro “Ser juiz 
– pernas, pedras 
e fl ores”, da juíza 
Hadja Rayanne 
de Alencar, reú-

ne mais de 20 textos, entre artigos, discursos e ensaios, 
todos escritos no período em que a juíza presidiu a 
Amarn e foi vice-presidente de Prerrogativas da AMB. A 
obra tem uma linguagem acessível e conta histórias de 
audiências, julgamentos, despedidas e homenagens. O 
lançamento teve a presença do desembargador aposen-
tado Caio Alencar. O livro de Hadja Rayanne não será 
comercializado. Segundo autora, é um presente para 
comemorar seus 20 anos de magistratura no Rio Gran-
de do Norte. 

Com mestrado em Ciências Jurídicas pela Univer-
sidade de Lisboa, em Portugal, o juiz Giuliano Máximo 
Martins, da comarca de Aquidauana (MS), tornou-se re-
ferência no Brasil em Depoimento Especial. Intitulado “O 
Depoimento Especial da Criança no processo Civil e sua 
Valoração Probatória”, o trabalho abordou a possibilidade 
dos depoimentos da criança no processo civil, fazendo es-
tudo comparativo entre as legislações do Brasil e de outros 
países. Nos dias 3 e 4 de novembro, o juiz recebeu duas 
técnicas da Coordenadoria da Infância e Juventude de MS 
(CIJ), sob o comando do desembargador Eduardo Macha-
do Rocha, em Aquidauana para o circuito de supervisão 
do Depoimento Especial em Mato Grosso do Sul.

*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações fi liadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.

Na audiência pública realizada pela presidente do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen 
Lúcia, no dia 18 de novembro, em Porto Alegre, o presi-
dente da Ajuris, Gilberto Schäfer, cobrou com veemência 
a participação direta do governador José Ivo Sartori na 
busca de soluções para a situação caótica do sistema pri-
sional no Estado. Ele destacou que a magistratura está 
mobilizada para participar de um processo de melhoria 
no sistema carcerário e entregou a Cármen Lúcia um 
pen drive com as informações repassadas pelo Fórum da 
Questão Penitenciária, presidido pela Associação, à Co-
missão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), em 2013. 

Ajuris

Amamsul

Amarn
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Novos presidentes são eleitos
Assim como a AMB, diversas associações regionais elegeram representantes para dirigirem suas entidades nos 

próximos pleitos. Confira os novos presidentes:

AMEPE
Emanuel Bonfim
Chapa: Repensando a Amepe com 
diálogo e independência
Mandato: 2017-2019
Posse: 3 de fevereiro

Amapi
Thiago Brandão de Almeida
Chapa: Unidade e Valorização
Mandato: 2017-2019
Posse: 10 de dezembro

Asmac
Luiz Vitório Camolez
Chapa: Unir e Garantir
Mandato: 2017-2019
Posse: a definir

ACM
Ricardo Alexandre da Silva Costa
Chapa: Credibilidade e Coragem
Mandato: 2017-2019
Posse: 27 de janeiro

Amamsul
Fernando Chemin Cury 
Chapa: Magistratura Forte,  
Valorizada e Unida
Mandato: 2017-2018
Posse: 20 de dezembro

Amaap
Elayne Cantuária
Chapa: União e Valorização
Mandato: 2017-2019
Posse: 2 de dezembro

Amepa
Silvio Cesar Maria
Chapa: Magistratura Unida
Mandato: 2017-2019
Posse: a definir

Amagis/DF
Fábio Francisco Esteves
Chapa: Consolidação
Mandato: 2017-2019
Posse: a definir

Amam
José Arimatéa Neves Costa
Chapa: Valorização e Transparência
Mandato: 2017-2018
Posse: 15 de dezembro

Amma
Angelo Antonio A. dos Santos
Chapa: A Amma não pode parar
Mandato: 2017-2019
Posse: 2 de janeiro

AMPB
Maria Aparecida Gadelha
Chapa: Unidade e Avanço 
Mandato: 2017-2019
Posse: 10 de dezembro

Almagis
Ney Costa Alcântara de Oliveira
Chapa: Unidade e Força
Mandato: 2017-2019
Posse: 9 de janeiro

Amajum
Edmundo Franca de Oliveira
Chapa: União e Participação
Mandato: 2017-2018
Posse: 17 de novembro

Amatra 17
Marcelo Tolomei Teixeira
Chapa: Democracia
Mandato: 2016-2018
Posse: 7 de novembro
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ENCONTRO

CARTA DE BENTO GONÇALVES

A diretora do Departamento de Pensionistas da AMB e 
da Ajuris, Eneida Barbosa, apresentou a Carta de Bento 
Gonçalves com as sete reivindicações dos pensionistas. O 
texto solicita que cargos de direção dos Departamentos 
de Pensionistas sejam ocupados por pensionistas; pede 
a aprovação da PEC 63, que restabelece o Adicional 
por Tempo de Serviço (ATS); solicita direito a voto dos 
pensionistas nas eleições de associações de magistrados 
estaduais e exige que todos os benefícios concedidos 
aos magistrados na ativa sejam extensivos por lei aos 
pensionistas e aposentados. O documento ainda requer 
que a diretora do Departamento de Pensionistas integre 
a Diretoria Executiva de sua associação, solicita que o 
Judiciário mantenha sob sua responsabilidade os proventos 
e pensões na mesma data da magistratura e que todos os 
comunicados às pensionistas sejam feitos por meio postal.

XI Congresso de Pensionistas durou cinco dias e foi encerrado com leitura da  
Carta de Bento Gonçalves, constando as principais reivindicações do segmento

Defesa da magistratura 
em todas as frentes

fícios condizentes com as 
funções exercidas. Todo 
dia escutamos algo dife-
rente sobre as propostas 
de alteração previdenciá-
ria, mas os projetos de fato 
não chegam e a inseguran-

A AMB e a Associa-
ção dos Juízes do 
Rio Grande do Sul 

(Ajuris) promoveram o 
XI Congresso Nacional de 
Pensionistas da Magistra-
tura, em Bento Gonçalves 
(RS). O evento aconteceu 
de 12 a 16 de setembro e 
na programação consta-
ram palestras e debates 
sobre saúde e direitos das 
pensionistas, além da ela-
boração da Carta de Ben-
to Gonçalves, documento 
com as reivindicações e re-
sultados do encontro.

Na abertura do Con-
gresso, a diretora de Pen-
sionistas da AMB e da 
Ajuris, Eneida Barbosa, 
destacou a atuação das 
entidades de magistrados 
pela garantia da manu-
tenção dos direitos das 
pensionistas. “A união das 
pensionistas e o apoio das 
entidades será fundamen-
tal para a geração de maior 
segurança a todos nós”.

O presidente da Ajuris, 
Gilberto Schäfer, falou so-
bre os debates que abor-
dam a previdência. “Infe-
lizmente, hoje, se constrói 
uma realidade de precari-
zação do sistema de apo-
sentadorias e pensões no 
Brasil. E essa realidade está 
atingindo também a ma-
gistratura, que não possui 
mais segurança de uma 
aposentadoria e de bene-

ça em meio a essa incerte-
za é grande”, disse Schäfer.

Representando o presi-
dente da AMB, o diretor-
-tesoureiro adjunto da 
entidade, Mauro Caum, 
afirmou que a atuação da 

Verônica Macedo
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Encontro reuniu mais de 240 pessoas de todo o Brasil e foi 
realizado pela AMB e Ajuris

Diretoria de Pensionistas 
fortalece a defesa por cau-
sas como o pagamento do 
Adicional por Tempo de 
Serviço, defendido pelos 
magistrados. 

O encontro durou cin-
co dias e reuniu mais de 
240 pessoas de todo o Bra-
sil. A maior delegação de 
participantes foi de Minas 
Gerais. O grupo foi lidera-
do pela diretora do Depar-
tamento de Pensionistas 
da Associação dos Magis-
trados Mineiros (Amagis-
-MG), a promotora apo-
sentada Marlene Maria 
Almeida Fernandes, e con-
tou com 78 membros. 

Encerramento
O presidente da AMB, 

João Ricardo Costa, mar-
cou presença no encerra-
mento do XI Congresso de 
Pensionistas relembrando 
a luta da entidade pelos 
pleitos de interesse da ma-
gistratura. “A nossa reação 
tem sido e será muito for-
te na defesa dos direitos e 
das prerrogativas para ple-
na atuação do Judiciário. 
Não podemos deixar que 
os direitos da magistratu-
ra sejam desrespeitados 
e nem que as condições 
para a manutenção das in-
vestigações e julgamentos 
por ações de corrupção no 
País sejam prejudicadas”, 
afirmou.



21Visite o site: www.amb.com.br Informa

INTERNACIONAL

Visita à Embaixada do Brasil no México
Representando o presidente 
da AMB, o diretor de Relações 
Internacionais da entidade, Rafael 
de Menezes, esteve na Embaixada 
do Brasil na capital mexicana no 
dia 17 de outubro. Ele foi recebido 
pelo ministro-conselheiro João 
Marcelo de Queiroz e pelo 
coronel Marco Antonio Martin, 

acompanhado dos magistrados Sidnei Beneti e Márcia Barone, e tratou sobre a importância 
da independência do juiz para a garantia dos direitos humanos. A iniciativa fez parte da 
estratégia da AMB de aliar a participação em evento internacional com visita à embaixada 
local com o intuito de estreitar as relações entre o Judiciário e o Itamaraty. 

Diretor Internacional da associação é reeleito vice-presidente da União Internacional de 
Magistrados e presidente do grupo Ibero-Americano

Relações fortalecidas na  
59ª Reunião Anual da UIM

O Judiciário brasilei-
ro ainda foi representado 
pelos magistrados Flávia 
Viana, diretora-adjunta 
de Relações Internacionais 
da AMB, Orlando Facci-
ni Neto, Guinther Spode, 
Walter Barone, Rafael Pa-
lumbo e Sidnei Beneti, mi-
nistro aposentado do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ). Eles participaram dos 
encontros das Comissões 
de Estudo: na 1ª Comissão, 
Walter Barone foi desig-
nado ao cargo de secretá-

Durante a 59ª Reunião 
Anual da União In-
ternacional de Ma-

gistrados (UIM), o diretor 
de Relações Internacionais 
da AMB, Rafael de Mene-
zes, foi reeleito vice-presi-
dente da UIM e presidente 
do grupo Ibero-Americano. 
Organizada pela Comissão 
Nacional de Tribunais Supe-
riores de Justiça dos Estados 
Unidos Mexicanos (Cona-
trib), a 59ª Reunião ocorreu 
de 15 a 20 de outubro, na 
Cidade do México. 

Escolhido por unani-
midade, Rafael avaliou 
que a recondução signi-
fica o protagonismo da 
atual gestão da entidade 
no âmbito internacional 
da magistratura. “Seguirei 
apurando os problemas de 
magistrados que sofrem 
pressão dos poderes eco-
nômico e político, fazendo 
denúncias aos organismos 
internacionais caso haja 
violação dos direitos hu-
manos e, principalmente, 
continuar o trabalho em 
prol da independência do 
juiz na nossa região”, frisou.

“Ação e liderança sinte-
tizam a recondução do nos-
so diretor na presidência 
do grupo Ibero-Americano 
e na vice-presidência da 
UIM”, elogiou o presidente 
da AMB, João Ricardo Cos-
ta, que também participou 
do evento internacional. 

rio; Flávia Viana esteve da 
2ª Comissão, com o tema 
Ações Coletivas; Orlando 
Faccini palestrou na 3ª Co-
missão, cujo assunto foi Di-
reito Penal; e para falar so-
bre redes sociais e relações 
de trabalho, Rafael Palum-
bo integrou a 4ª Comissão.

Na avaliação da dire-
tora-adjunta da AMB, o 
encontro foi importante 
para o desenvolvimento 
de questões como o for-
talecimento da indepen-
dência judicial em todos 

Carolina Lobo
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Diretor de Relações Internacionais da AMB, 
Rafael de Menezes, é reeleito  

vice-presidente da UIM

Magistrados brasileiros, dentre os quais o presidente 
da AMB, João Ricardo Costa, participaram dos 
encontros das Comissões de Estudo da UIM

os continentes e combate 
à corrupção. Flávia, que 
também é presidente da 
União Internacional de Ju-
ízes de Língua Portuguesa 
(UIJLP), comemorou a ad-
missão na UIM de Mauri-
tânia e São Tomé e Prínci-
pe, ambos na África. “Em 
casos como esse, no qual 
podemos observar o for-
talecimento da indepen-
dência judicial, temos a 
certeza de que nossa luta e 
nosso trabalho não são em 
vão”, comentou. 
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JUSTIÇA RESTAURATIVA

Autoridades assinam 
protocolo de cooperação 
da JR, que ganha status 
de política pública no 
Estado

Justiça Restaurativa 
no Rio Grande do Sul

maio de 2015. “O protocolo 
permitirá o envolvimento 
das instituições no apoio 
aos facilitadores treinados 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do 
Sul (TJRS)”, afirmou.

Após Sergipe e Ceará, o 
Rio Grande do Sul é o ter-
ceiro estado a firmar pro-
tocolo estadual, e a partir 
desta assinatura, a Justiça 
Restaurativa ganha status 

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, 
juntamente com o 

coordenador da Comissão 
Científica de Justiça Restau-
rativa da entidade, Leoberto 
Brancher, participaram da 
solenidade de assinatura do 
Protocolo de Cooperação 
para uma Política de Estado 
de Justiça Restaurativa e de 
Construção da Paz no Rio 
Grande do Sul. O evento 
aconteceu no dia 13 de ou-
tubro no Salão Negrinho do 
Pastoreio do Palácio Pirati-
ni, em Porto Alegre.

Segundo Brancher, a 
magistratura e o Poder Ju-
diciário gaúcho têm papel 
decisivo na campanha Jus-
tiça Restaurativa do Brasil, 
lançada pela AMB com 
apoio do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) em 

de política pública no Es-
tado, com vistas à pacifi-
cação social. A iniciativa 
segue a estratégia nacional 
proveniente da assinatura 
do Protocolo Interinsti-
tucional para Difusão da 
JR, firmado em agosto de 
2014 pela AMB, com apoio 
do CNJ, do qual o TJRS foi 
também signatário. 

Assinaram o protocolo 
o presidente do TJRS, Luiz 

Carolina Lobo

Presidente da AMB e autoridades gaúchas participam da solenidade de assinatura do 
Protocolo da JR em Porto Alegre
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Campanha da JR
vira letra de música
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Interpretada pela ban-
da Judges e composta por 
Kae Santos e Tobias Falcão, 
a canção “Vem Pra Roda” 
difunde a prática da Justiça 
Restaurativa como forma 
de prestígio ao método. O 
nome da música faz refe-
rência aos círculos restau-
rativos que, numa roda de 
conversa, coloca frente a 
frente as partes envolvidas 
no conflito judicial. 

Com os versos “Vem pra 
roda, vem conversar/Deixa 

a paz querer te abraçar”, a 
canção faz alusão à campa-
nha “Justiça Restaurativa do 
Brasil: A Paz Pede a Palavra”, 
que prevê diversas ações da 
JR como alternativas de so-
luções de conflitos.

Com Emerson Silveira 
Mota na guitarra e no vio-
lão, Clóvis Mattana no bai-
xo, Fernando Noschang na 
bateria e Ruggiero Saciloto 
nos vocais, a banda Judges 
formada por juízes gaú-
chos foi fundada em 2009. 

Banda Judges lança single sobre Justiça Restaurativa

Felipe Silveira Difini, e o go-
vernador do Estado, José Ivo 
Sartori, entre outras autori-
dades estaduais. O evento 
foi promovido pelo Gover-
no do Estado do Rio Gran-
de do Sul, TJRS, Ministério 
Público do Rio Grande do 
Sul, Assembleia Legislativa 
do Estado, Defensoria Pú-
blica do Rio Grande do Sul 
e Procuradoria-Geral do Es-
tado (PGE-RS).

Para ouvir a música “Vem Pra Roda”, acesse o perfil da AMB no Soundcloud 
pelo link: soundcloud.com/user-695672874/vem-pra-roda.
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BOAS PRÁTICAS

Juíza revela sentimentos que a fazem 
permanecer na Vara da Infância e 
Juventude, considerada por muitos como 
uma árdua missão

e vocação

cia, Juventude e do Idoso 
de Campo Grande (MS).

Por suas mãos já pas-
saram cerca de nove mil 
e quinhentos processos. 
Muitas dessas crianças e 
adolescentes, hoje adul-
tos, cultivam a amizade e 
a gratidão pela fi gura que 
um dia as ajudou a fazer a 
transição de um presente 
sombrio para um futuro 
iluminado.  

Exemplo
Beatriz Aparecida dos 

Santos teve o primeiro 
contato com a juíza aos 
15 anos. Desde os seis, já 
oscilava entre viver em 
um abrigo e com a famí-
lia. Passou por todo tipo 
de violência. Agora, aos 22 
anos, casada e mãe de dois 
fi lhos, Beatriz conta que a 
juíza fez toda a diferença 
para que ela pudesse cres-
cer e passar por tudo de 
cabeça erguida. “Minha 
madrasta foi denuncia-
da por exploração sexual, 
meu pai saiu das drogas 

Vivenciar sentimen-
tos que oscilam 
entre tristeza e ale-

gria faz parte do dia a dia 
de todo profi ssional que, 
por força do ofício, precisa 
lidar com os dramas hu-
manos, interferir nos des-
tinos. No Judiciário, talvez 
os que mais encarem essa 
peculiar rotina sejam os 
magistrados que atuam 
nas varas de Infância e Ju-
ventude, como Katy Braun 
do Prado, que há sete 
anos, dos 17 de profi ssão, 
trabalha nessa área. 

“É uma área em que 
sentimentos e emoções 
contraditórios são expe-
rimentados. De um lado, 
o  sofrimento e a angústia 
por nos depararmos com 
crianças vítimas de todo 
tipo de violação de direitos 
e de outro, a satisfação de 
perceber que essas mesmas 
crianças alcançaram condi-
ções dignas de existência 
por meio da nossa inter-
venção”, resume Katy, que 
é titular da Vara da Infân-

Málcia Afonso
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Juíza Katy Braun atua há sete anos na Vara de Infância 
e Juventude e diz que não pretende mudar de área

e a gente está feliz graças 
à juíza, que também nos 
apoiou muito. Toda vez 
que precisei de ajuda li-
guei, conversei e ela sem-
pre me ajudou”, revela. 

Mas nem todas as histó-
rias têm um desfecho posi-
tivo, como a de Beatriz. A 
juíza precisa conviver com 
situações que o próprio 
dever impõe. A legislação 
protetiva diz que se deve 
esgotar as tentativas de 
manutenção das crianças 
em família extensa antes 
de pensar em uma adoção. 
E, aí, pode vir um proble-
ma. “Diariamente eu pre-

ciso obedecer essa norma 
e entregar crianças para 
parentes, mesmo tendo 
aquela convicção íntima 
de que esses parentes não 
são a melhor opção para 
a criança, inclusive com 
expectativa de que dentro 
de pouco tempo sejam por 
eles devolvidas ou maltra-
tadas”, confi dencia.

Perguntada se pensa 
em mudar de área, Katy 
é categórica: jamais. E re-
vela o que a impulsiona a 
acordar todas as manhãs 
com ânimo renovado para 
realizar a difícil tarefa: vo-
cação e amor.

e vocação
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ESPORTE

Desembargador do Paraná conta sobre o surgimento do Campeonato
Brasileiro de Futebol de Magistrados

Memórias do futebol

nasceu o primeiro cam-
peonato Sul-Brasileiro de 
futebol, em 1987, que foi 
vencido pela equipe para-
naense, a primeira campeã 
da história desse esporte 
entre magistrados no Bra-
sil”, detalhou.

“No ano de 1989, São 
Paulo aderiu ao movimen-
to por meio de Heraldo 
de Oliveira Silva. Depois 
veio o Rio de Janeiro pelo 
colega Brasil, que atendeu 
convite do Gutmann”. Gil-
berto ressaltou que cada 
associação cooperou para 
“a grandeza” do futebol 
entre magistrados. 

Secretaria de Esportes 
O desembargador Fran-

cisco Xavier presidiu a AMB 
entre 1992 e 1993. Gilberto 
destacou que, entre tantas 
realizações, o então presi-
dente criou a Secretaria de 
Esportes, nomeando Már-
cio Mendes como seu pri-

Era 1984, Gilberto Fer-
reira tinha acabado de 
tomar posse como juiz 

e levava consigo um ideal: o 
de contribuir para existên-
cia de uma magistratura 
forte e unida, que distribu-
ísse justiça rápida, barata e 
efi caz. “O problema era ser 
um juiz iniciante e não ter 
prestígio ou poder para 
implementar qualquer es-
pécie de mudança. Como 
contribuir, então, além da 
minha dedicação e devo-
ção ao trabalho? Foi aí que 
tive a ideia de unir a magis-
tratura por meio do espor-
te, mais especifi camente 
do futebol”.

Atualmente desem-
bargador do Tribunal de 
Justiça do Estado do Para-
ná (TJPR), Gilberto conta 
que esse grande desejo 
o impulsionou a buscar 
apoio e, após conversar 
com alguns colegas, deci-
diu procurar Francisco de 
Paula Xavier Neto, que se 
preparava para disputar 
as eleições da Associação 
dos Magistrados do Para-
ná (Amapar). “Xavier gos-
tou da ideia e me indicou 
colegas com quem eu de-
veria conversar para colo-
car em prática o projeto. 
Assim, entrei em conta-
to com Luiz Fernando de 
Carvalho (SC) e Guilher-
me Tanger Jardim (RS). Aí 

meiro diretor. 
“Com sua tena-
cidade e dedi-
cação e a valiosa 
colaboração dos 
colegas e dire-
ção da AMB, 
Márcio espa-
lhou o campeo-
nato por todos 
os cantos do 
Brasil, nascendo, 
assim, o Campe-
onato Brasileiro de Futebol 
de Magistrados”. 

Inicialmente eram duas 
categorias – livre e mas-
ter (acima de 38 anos) –, 
surgindo depois a sênior 
(acima de 48 anos) e super 
sênior (acima de 55 anos). 
“Está embrionária a cate-
goria ultra sênior, nome 
sugerido pelo colega José 
Antônio Azambuja Flores, 
atual diretor de Esportes 
da AMB”, comentou.

Para Gilberto, o futebol 
contribui para a melhoria 

Carolina Lobo
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Amapar: primeira campeã dos jogos de futebol entre 
magistrados - Sul-Brasileiro de 1987

da saúde física e mental 
do juiz, amplia os laços 
de amizade e fortalece a 
união entre a classe. “Cer-
tamente é um dos grandes 
responsáveis pelo engran-
decimento da AMB  como 
instituição em defesa do 
juiz e da magistratura”. O 
magistrado ressaltou que 
o sucesso desse movimen-
to inspirou a criação dos 
campeonatos de tênis e de 
basquete e dos Jogos Na-
cionais da Magistratura. 



Manual Prático da Vara 
de Família 
Autora: Denise Damo 
Comel
Editora: Juruá

Em sua quarta edição, o “Manual 
Prático da Vara de Família” chega 
atualizado conforme o novo Código 
de Processo Civil. A obra é de cunho 
prático, tendo como objetivo princi-
pal orientar a respeito das rotinas e 
particularidades dos processos que 
tramitam nas varas de família, além 
de fornecer modelos de decisões e 
sentenças-padrão, de fácil adapta-
ção para utilização nos casos con-
cretos. O livro é voltado para todos 
que atuam na área jurídica.  

Benedicto Vieira: Um 
Taubateano de Valor 
- Ditadura Militar em 
Taubaté 
Autor: Luiz Augusto de 
Salles Vieira
Editora: Baraúna

A obra é uma biografi a que retrata 
a vida pública de Benedicto Vieira, 
pai do autor, que sofreu perseguição 
política, prisão e tortura, em face 
dos seus ideais. Nascido em Taubaté, 
sendo oriundo de família modesta, 
o personagem principal cresceu com 
difi culdades fi nanceiras e recursos 
próprios, teve participação destaca-
da na atividade bancária, educação 
e advocacia, na cidade onde nasceu 
e viveu a maior parte da sua vida. O 
livro busca demonstrar que a perse-
guição engendrada pela Delegacia 
Regional de Polícia de Taubaté, po-
líticos locais, Aeronáutica e Exército, 
foi um grande equívoco.

Prova Emprestada no 
Processo Penal
Autor: Brenno Gimenes 
Cesca
Editora: Juruá

Fruto da experiência acadêmica e 
profi ssional do autor, a obra visa 
discutir a respeito do dia a dia fo-
rense e a complexidade que os 
processos penais mais recentes têm 
adquirido. A pesquisa foi desenvol-
vida durante três anos, procurando 
inserir o tema dentro da teoria geral 
da prova e analisar seus mais diver-
sos contornos, e ainda, sua disci-
plina nos direitos norte-americano 
e italiano. Partindo da dissertação 
de mestrado do autor, o livro traz 
o diálogo entre a doutrina e a ju-
risprudência, fontes primordiais do 
Direito. 

Autora: Denise Damo 

Visite o site: www.amb.com.br 25Informa

LIVROS

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

CURTAS

Na noite de 9 de novembro, o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, prestigiou o lançamento do livro 
Improbidade Administrativa – Temas Atuais e Contro-
vertidos, coordenado pelo ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques, corregedor-
-geral da Justiça Federal. A solenidade reuniu cerca 
de 500 pessoas e aconteceu no Espaço Cultural STJ. A 
obra busca gerar uma discussão ampla a respeito da 
incidência da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 
8.429/92) e tem seu prefácio escrito pelo ministro apo-
sentado do STF Francisco Rezek.

Prêmio Innovare 2016 
anuncia vencedores

Livro trata da Lei de Improbidade Administrativa

Justiça em Números 2016

Os ganhadores do 13º Prêmio Inno-
vare foram anunciados no dia 6 de 
dezembro, durante cerimônia no Su-
premo Tribunal Federal (STF). Marca-
ram presença o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, e o eleito, Jayme 
de Oliveira. Na categoria juiz, o vencedor foi o projeto “Otimização eletrônica de benefícios 
de execução penal”, desenvolvido pelo magistrado Eduardo Lino Bueno Fagundes Júnior, do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), que recebeu o prêmio das mãos do ministro 
do STF Luiz Fux.  A outra fi nalista e homenageada pelo Innovare foi a juíza Ana Cláudia Torres 
Viana, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região (SP), com o projeto “Mídia e me-
diação – utilização do aplicativo WhatsApp como instrumento de diálogo entre litigantes”. 

A vice-presidente de Prerrogativas da AMB, Hadja 
Rayanne de Alencar, representou o presidente da en-
tidade, João Ricardo Costa, na solenidade de abertura 
da 2ª Reunião Preparatória para o 10º Encontro Na-
cional do Poder Judiciário, que aconteceu no dia 17 
de outubro, no auditório do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). Na ocasião, o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) divulgou o relatório Justiça em Números 2016, 

com base de dados relativo ao ano de 2015.  A juíza avaliou que o anuário comprova dados 
de outros relatórios de que o magistrado brasileiro é extremamente produtivo. 

Suspenso Prêmio AMB de Jornalismo
O Prêmio AMB de Jornalismo, que consagra os melhores trabalhos sobre a atuação do 

Poder Judiciário e da magistratura, teve sua 11ª edição suspensa por tempo indeterminado, 
devido a problemas de conciliação de agenda entre a saída da gestão atual da entidade e a 
posse da nova diretoria.  A premiação aconteceria no dia 14 de dezembro, em Brasília, e rece-
beu aproximadamente 90 trabalhos divididos em categorias como webjornalismo, impresso, 
fotojornalismo, telejornalismo, rádio, assessoria de imprensa das associações fi liadas, além da 
categoria Grande Prêmio, que teve como tema Justiça contra a Corrupção.
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Promovido pela ENM/AMB, em parceria com a Escola Superior da 
Magistratura do Mato Grosso (Esmagis), foi realizado no dia 21 de 
outubro, em Cuiabá, o curso de Aperfeiçoamento para Magistrados 
em Direito Ambiental. Os participantes também tiveram a oportuni-
dade de vivenciar experiência transdisciplinar para compreensão das 
agressões ao ambiente. A capacitação contou com juízes, membros 
do Ministério Público e da Defensoria Pública. A coordenação fi cou a 
cargo dos magistrados Tiago Abreu e Patrícia Laydner. 

Capacitar o 
participante para 
ter uma postura 
pró-ativa no trato 
com os meios de 
comunicação de 
massa foi o obje-
tivo do curso de 
Media Training Bá-
sico, da ENM/AMB, 
ocorrido nos dias 
20 e 21 de outubro. 
Juízes de diversos 

estados ainda tiveram a oportunidade de aprender sobre temas im-
portantes como o papel do porta-voz de uma instituição, da assesso-
ria de comunicação, sobre gestão de crise e redes sociais. 

Esta é a sexta edição do curso Media Training Básico promovido pela 
atual gestão. Foram realizados quatro em 2015 e dois em 2016. Em abril 
deste ano ainda foi realizado um específi co para juízes eleitorais.

Aspectos do Ativismo Judicial são 
debatidos com magistrados no Piauí

lizada no auditório do Tri-
bunal Regional Eleitoral do 
Piauí e promovida pela Es-
cola Nacional da Magistra-
tura (ENM), da AMB, em 
parceria com a Esmepi, Es-
cola Judiciária do TJPI (Ejud) 

Com foco numa pres-
tação jurisdicional 
cada vez melhor 

à sociedade, juízes e de-
sembargadores participa-
ram nos dias 17 e 18 de 
novembro do curso “Ati-
vismo Judicial: limites e 
possibilidades”. “Com esse 
aperfeiçoamento, conse-
guimos entender melhor 
como funciona o ativismo 
judicial, os aspectos éticos 
e morais, enfi m, tudo que 
nos ajude a prestar um ser-
viço melhor à população”, 
afi rmou Th iago Brandão, 
um dos coordenadores do 
curso e vice-diretor da Es-
cola Superior da Magistra-
tura do Piauí (Esmepi).

A capacitação foi rea-

e Associação dos Magistra-
dos Piauienses (Amapi). O 
diretor-adjunto da ENM, 
desembargador Celso Li-
mongi, também coordenou 
o curso. “O juiz precisa dar 
uma interpretação suprin-

Verônica Macedo
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Direito Ambiental é tema de 
capacitação em Cuiabá

Para se relacionar melhor com a mídia
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do as defi ciências do Poder 
Legislativo, que muitas vezes 
deixa de fazer uma lei e foge 
de temas muito sensíveis ou 
polêmicos. Essas questões 
acabam chegando à mesa 
do magistrado”, explicou.

Ministrado pelo pro-
fessor José Ricardo Cunha, 
doutor em Filosofi a do 
Direito pela Universidade 
Federal de Santa Catarina 
(UFSC), o curso abordou 
noções essenciais para o 
entendimento dos fenô-
menos conhecidos como 
judicialização da política 
do ativismo judicial, partin-
do da compreensão de seu 
desenvolvimento histórico 
na Filosofi a e na Sociologia 
do Direito contemporâneo.

Participaram cerca de 40 magistrados de Mato Grosso e 
outros estados, membros do MP e da Defensoria Pública

Além de magistrados piauienses, o curso contou com juízes dos 
estados do Maranhão, Mato Grosso do Sul e Goiás 

Curso abordou uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores 
e fi ns constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos demais Poderes
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Edinaldo César Santos Júnior, coordenador pedagógico da ENM e juiz de 
Direito do TJSE, coordenou a capacitação
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Capacitação abordou 
parâmetros da 
aplicação dos Tratados 
Internacionais, 
possibilitando aos 
magistrados a 
utilização da matéria 
com maior segurança

Parceria com Instituto Rio Branco 
rende curso pioneiro

dora do curso, Mônica De 
Lucca, a temática foi esti-
mulante para que os magis-
trados fi quem mais atentos 
à necessidade do controle 
de convencionalidade. “A 
intersetorialidade precisa 
estar em nossa pauta. Te-
mos que trabalhar em har-
monia com outros setores e 
outros saberes para o cres-
cimento de todos”. O vice-
-diretor presidente da ENM, 
Fernando Antônio Praze-
res, destacou os elogios 
dos cursistas em relação à 
importância de trabalhar a 
temática, bem como a qua-
lidade dos palestrantes.

A Escola Nacional da 
Magistratura (ENM), 
da AMB, e o Institu-

to Rio Branco, do Ministé-
rio das Relações Exteriores 
(MRE), realizaram o primei-
ro curso de Tratados Inter-
nacionais, nos dias 20 e 21 
de outubro, em Brasília. O 
objetivo da capacitação foi 
estimular juízes a utilizarem 
os Tratados Internacionais 
ratifi cados pelo Brasil como 
premissa decisória e ele-
mento de fundamentação 
da atividade jurisdicional. 

Segundo a assessora es-
pecial da ENM e coordena-

Constaram na progra-
mação aulas expositivas 
sobre Direito Internacio-
nal, Tratados, tramitação 
de atos internacionais, 
mecanismos de proteção 
de direitos humanos, co-
operação jurídica interna-
cional, entre outros temas. 

Um dos palestrantes, 
George Rodrigo Galin-
do, consultor jurídico no 
Ministério das Relações 
Exteriores (Conjur/MRE), 
avaliou como oportuna a 
iniciativa: “O curso vem em 
muito boa hora, porque 
percebe-se que as deman-
das com relação aos temas 

Carolina Lobo

internacionais ao Judiciário 
estão crescendo cada vez 
mais. E essa interação en-
tre o MRE e a ENM é essen-
cial na medida em que nós 
podemos contribuir com 
alguns elementos que não 
são usuais na atividade dos 
juízes e eles podem nos 
dar um aporte para que 
também a política externa 
possa ser informada pelo 
que os agentes internos, 
os juízes, estão sentindo e 
passando”.

Pela receptividade e 
aprovação do curso, pre-
tende-se ofertar novas edi-
ções no próximo ano.

Tortura e sistema prisional, violência de gênero e racial 
foram os temas da terceira edição do curso de Direitos 
Humanos que aconteceu de 5 a 7 de outubro na Escola 
de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj) e foi 
promovido pela ENM, da AMB. Os magistrados tiveram 
a oportunidade de participar de workshops sobre as três 
temáticas, com a apresentação de casos concretos. 

A abertura contou com as presenças de Cláudio 
dell’Orto, diretor-presidente da ENM; Caetano Ernes-
to da Fonseca, diretor-geral da Emerj; e Edinaldo César 
Santos Júnior, coordenador pedagógico da ENM e juiz de 
Direito do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), que co-
ordenou o curso. 

Participantes do curso, realizado no Instituto Rio Branco, em Brasília
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Inovações 
pedagógicas
Málcia Afonso

Após dois anos à frente da Escola Nacional da 
Magistratura (ENM), da AMB, o desembargador 
Cláudio dell’Orto fala sobre os desafi os vencidos 

na sua gestão e as inovações introduzidas no projeto di-
dático-pedagógico.

Como o senhor avalia sua gestão à frente da ENM?
Encerro esse período com a convicção de que alcan-

çamos um novo patamar em termos de aperfeiçoamento 
contínuo daquela que é uma das melhores magistraturas 
do mundo. A magistratura brasileira é jovem, indepen-
dente, dedicada, muito bem formada e selecionada por 
meio de rigorosos concursos públicos. Temos, portanto, 
que atuar em áreas específi cas que necessitem de aper-
feiçoamento. Realizamos 26 cursos em 2015 e outros 34 
este ano, para o total de 1.561 alunos. Foi realmente um 
período voltado para o associado que fi nancia a escola 
com o pagamento das mensalidades. 

Quais foram os principais avanços?
Durante os anos de 2015 e 2016 implementamos um 

projeto didático-pedagógico voltado para o desenvolvi-
mento de habilidades necessárias aos magistrados e que 
não são regularmente tratadas pelas escolas judiciais ou 
cursos jurídicos. Como exemplos, destacam-se os cursos 
de Gestão Orçamentária, Técnicas de Investigação, Me-
dia Training, Capacitação em Poder Judiciário, Processo 
Eletrônico, Jurisdição e 
Psicanálise, Novas Fa-
mílias, Direito e Razão, 
Justiça Restaurativa e 
Ativismo Judicial.

E quanto às ino-
vações em termos de 
metodologia de capa-
citação?

Para melhor apro-
veitamento prático im-
plantamos em todos 
os nossos cursos as me-
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todologias ativas, que colocam o magistrado como pro-
tagonista do processo de aperfeiçoamento. O estudo e 
solução de casos concretos, ofi cinas de trabalho em gru-
po, audiências e atividades simuladas, entre outras, são 
técnicas que incluem o conteúdo do curso no cotidiano 
do magistrado, permitindo que além do conhecimento e 
da técnica, ele tome a atitude necessária para implemen-
tação das habilidades.

Há desafi os a serem vencidos?
Muitos desafi os deverão ser enfrentados. É neces-

sário que se prossiga com o processo de interiorização 
da ENM levando cursos credenciados para as cidades 
onde eles não são normalmente oferecidos. Isso permite 
ao magistrado que atua no interior do País as mesmas 
oportunidades oferecidas àqueles que estão nos grandes 
centros. Outra questão é a implantação de ferramentas 
de educação a distância que permitam o uso das meto-
dologias ativas. 

O senhor já teve algum contato com a direção que 
assumirá a ENM? Deixaria alguma mensagem aos magis-
trados que participaram das atividades da sua gestão?

Entregamos para a nova direção da ENM, na reunião de 
transição realizada em 24 de novembro, uma minuta de 
Guia de Cursos para 2017, com a previsão de novos cur-
sos, como Formação de Lideranças e Uso das Redes Sociais, 

além dos regularmente 
oferecidos em âmbito 
nacional e internacional. 
Agradecemos a todos os 
professores, alunos e co-
laboradores que permiti-
ram o desenvolvimento 
da nossa escola e deseja-
mos que, no próximo tri-
ênio, a nova administra-
ção persevere na busca 
do constante aperfeiçoa-
mento da nossa excelen-
te magistratura.
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