
Atuação da AMB na Câmara assegura fundo de 
reaparelhamento do Judiciário no PLP 343, que 
institui o regime de recuperação fiscal

AMB promove debate com os presidentes 
dos Tribunais Regionais Eleitorais e define 
posicionamento sobre a Portaria nº 372, do TSE

8 e 914

AMB Informa

NA EXECUÇÃO PENAL

Escola lança Guia de Cursos 2017, com 29 oportunidades de capacitação 
para magistrados filiados, em diversas áreas, no Brasil e no exterior

Edição nº  175 - março a maio de 2017 - Jornal oficial da Associação dos Magistrados Brasileiros

Primeira edição do Fonavep reúne magistrados de todo o País, 
em Foz do Iguaçu, para debater o sistema penitenciário e dar 

visibilidade aos trabalhos desenvolvidos 4 a 6
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Esta edição traz a cobertura do I Fórum Nacional de Execução 
Penal (Fonavep), que teve como objetivo estimular o debate entre 
os juízes dessas varas sobre o sistema penitenciário. Idealizado 
pela AMB, em parceria com a Amapar, o evento teve a participa-
ção de 145 magistrados, em Foz do Iguaçu. O sucesso foi tanto que 
recebemos pedidos de três associações interessadas em sediar a 
segunda edição.  

Em cinco meses de gestão, visitamos dez estados e preten-
demos ir aos demais. Queremos descentralizar o trabalho, estar 
perto dos colegas para conhecer as dificuldades regionais, além 
de informá-los sobre o trabalho desenvolvido. Em Belo Horizon-
te, por exemplo, lançamos a cartilha “Magistrados seguros: dicas 
preventivas de segurança”. 

Na área legislativa, nossa atuação tem sido incansável e com 
muito diálogo. Somos recebidos, frequentemente, nos gabinetes 
de parlamentares defendendo nosso posicionamento quanto aos 
projetos de interesse da magistratura. Na reforma da Previdência, 
firmamos posição contrária à retirada de direitos da magistratura 
e demais carreiras. Lançamos, ainda, o hotsite e a cartilha “Refor-
ma da Previdência sob a visão da AMB”.

Nosso trabalho com os presidentes das associações regionais, 
no Congresso, surtiu efeito. No PLP 343, que institui o regime de 
recuperação fiscal, após três meses de negociação, conseguimos 
a supressão do artigo 11 na votação na Câmara, que extinguia o 
fundo de reaparelhamento do Judiciário. 

Sobre o PLS 280/2016, que define os crimes de abuso de auto-
ridade, a AMB luta para que a independência dos juízes no exercí-
cio de suas funções não seja prejudicada. O texto aprovado avan-
çou, mas precisa de aperfeiçoamento, especialmente em relação 
à exclusão da criminalização das prerrogativas do advogado. Para 
reforçar, distribuímos aos parlamentares nota técnica, com análi-
se sobre o projeto original, o substitutivo e as emendas. 

Pela primeira vez, promovemos debate com os presidentes 
dos TREs e definimos contrariedade à Portaria nº 372, do TSE, que 
estabelece normas para criação e instalação de zonas eleitorais, 
sob pena de enfraquecimento da Justiça Eleitoral. 

Por fim, no Conselho de Representantes, decidimos que o XXIII 
Congresso Brasileiro de Magistrados será realizado entre os dias 24 
e 26 de maio de 2018, em Maceió. Outro evento que já tem data mar-
cada é a oitava edição dos Jogos Nacionais da Magistratura, de 25 a 
29 de outubro deste ano, em Fortaleza. São dois eventos importan-

tes, na região do Nordeste brasileiro. 
A união da magistratura brasi-

leira, nesse momento crítico para a 
Nação, é de fundamental relevância, 
pois o Judiciário e seus juízes são os 
depositários das esperanças dos 
brasileiros. 

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB
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SEGURANÇA

AMB lança cartilha com 
dicas preventivas para 
magistrados. Entre as 
orientações, recomenda-
se andar acompanhado e 
informar a família sobre 
a sua localização 

Entre elas, a criação de uma rubrica 
própria nos orçamentos dos tribunais 
para a área de segurança e a agregação 
das diretorias de segurança das asso-
ciações regionais com a área que cuida 
dessa matéria nos tribunais de Justiça.

CARTILHA – A publicação da AMB 
traz dicas preventivas de segurança 
para magistrados e seus familiares, 
com orientações que vão desde segu-
rança pessoal e de deslocamento do 
magistrado, até a segurança do imóvel 
e do telefone, entre outras.

O documento teve como modelo o 
manual do TJMG, elaborado pelo  se-
cretário-adjunto da Secretaria de 
Segurança de Magistrados da Asso-
ciação, Wanderley Paiva, tornando-se 
referência nacional, inclusive para o 
CNJ e especialistas na área. “Agradeço 
ao Jayme por ter permitido a realização 
dessa reunião no nosso estado, nos 
prestigiar, e reconhecer o trabalho que 
aqui tem sido feito durante anos”, disse.

Segundo o presidente do TJMG, 
Herbert Carneiro, o Tribunal está em-
penhado em aparelhar as comarcas 
do estado com condições de seguran-
ça para todos os frequentadores dos 
fóruns e magistrados. “Há dois anos 
trabalhamos para que todas as 296 
comarcas de Minas Gerais estejam 
dotadas dos equipamentos de segu-
rança necessários”, disse.

O presidente da Amagis-MG, Mau-
rício Torres, falou sobre sua preocupa-
ção em relação à segurança dos ma-
gistrados e aos fóruns de Minas Gerais. 
“Estamos com três magistrados sob 
escolta, em um total de aproximada-
mente mil juízes e desembargadores.   
Essa reunião vem ao encontro do que 
temos lutado em favor da segurança 
dos juízes de Minas”, afi rmou.

Na reunião, que contou com a pre-
sença de presidentes, magistrados e 
representantes das associações esta-
duais, foram apresentadas propostas 
inovadoras pelo presidente da AMB. 

L evantamento do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), de 2016, 
revela que no Brasil, atualmen-

te, 131 magistrados estão em situa-
ção de risco em 36 tribunais. Frente 
a esse problema, a AMB lançou a 
cartilha “Magistrados seguros: dicas 
preventivas de segurança”, durante a 
primeira reunião da Secretaria de Se-
gurança de Magistrados da entidade, 
em 24 de abril, na sede da Amagis-
-MG, em Belo Horizonte.

“É preciso melhorar muito a se-
gurança dos fóruns, não só para o 
magistrado, mas para todos aqueles 
que os frequentam: servidores, ad-
vogados, promotores e a própria co-
munidade”, afi rmou o presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, ao ressaltar 
que a cartilha é o primeiro documento 
da atual administração que aborda a 
questão da segurança.

Proteção reforçada

Renata Brandão

“É o primeiro 
documento da atual 
administração que 
trata da questão da 
segurança” 

Jayme de Oliveira 
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SISTEMA CARCERÁRIO

I Fonavep, em Foz do Iguaçu (PR), tem número expressivo de participantes

Confira os paineis

Carolina Lobo e Renata Brandão

tribunais pelo apoio. “Foi uma grata 
surpresa o numeroso interesse de 
participação neste primeiro Fórum, 
que foi planejado para 60 pessoas, 
mas fomos o adaptando devido à ta-
manha adesão”. Sobre a importância 

estimular o debate entre juízes de 
varas de execuções penais sobre o 
sistema penitenciário. 

O presidente da AMB, Jayme de 
Oliveira, agradeceu aos presiden-
tes de associações regionais e dos 

Cerca de 145 magistrados de todo 
o País participaram do I Fórum 
Nacional de Execução Penal (Fo-

navep), nos dias 4 e 5 de maio, em Foz 
do Iguaçu (PR). Promovido pela AMB e 
Amapar, o evento teve como objetivo 

Debate sobre execução penal

Corregedor nacional de 
Justiça, ministro João 
Otávio de Noronha, em 
palestra sobre as solu-
ções inovadoras para a 
crise do Poder Judiciá-
rio. “O mais importan-
te é sabermos que não 
mandamos um corpo 
para a penitenciária, e 
sim um ser humano. A 
primeira coisa que pre-
cisamos aplicar são os 
princípios de direitos 
penais; a pena não tem 
apenas a função puniti-
va, mas também de re-
cuperação”.

Propostas processuais para uma nova execu-
ção penal foram apresentadas pelo ex-minis-
tro do STJ Sidnei Beneti,  presidente da Comis-
são de Juristas, que elaborou o anteprojeto de 
lei que deu origem ao PLS 513/2017 (altera a 
Lei de Execução Penal). “O Fonavep é impor-
tante para canalizar a experiência em prol da 
sociedade em geral, seja quanto ao cidadão 
sentenciado, seja quanto ao que tem direito à 
diminuição da criminalidade”.
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SISTEMA CARCERÁRIO

dos de associações regionais (Ama-
ges, Amepa e Apamagis) interes-
sadas em sediar a segunda edição. 
“Iremos preparar o segundo Fórum 
em um desses estados. Vamos con-
tinuar o trabalho para fortalecer 
a magistratura e o Judiciário e, a 
partir daí, produzir propostas con-
cretas a serem encaminhadas às 
autoridades competentes. A direto-
ria fará um balanço do I Fonavep e 
avaliar os ajustes que precisam ser 
feitos”, afirmou.

de promover o debate, o dirigente 
disse: “Somos juízes e lidamos com 
vidas e as pessoas nas penitenciárias 
merecem respeito e dignidade. O que 
a AMB está pretendendo é dar voz aos 
senhores e visibilidade aos trabalhos 
já desenvolvidos”.

O presidente da Amapar e coor-
denador da Justiça Estadual da AMB, 
Frederico Mendes Júnior, ressaltou 
que a relevância do I Fonavep se 
deve à atualidade do tema. “O pre-
sidente, desde os primeiros proble-
mas do início deste ano, envolvendo 
a crise carcerária, preocupou-se 
com os juízes das varas de execução 
penal. Convocou reunião para que a 
AMB soubesse como se colocar e, na 
sequência, não mediu esforços para 
promover este evento”. 

Ao encerrar o Fonavep, Jayme 
de Oliveira relatou a avaliação fei-
ta pelo ex-ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Sidnei Be-
neti – um dos palestrantes – que o 
evento foi um marco na execução 
penal. “Ele fez uma referência mui-
to elogiosa, dizendo que considera 
um marco, pois nunca houve algo 
que unisse tantos magistrados que 
lidam com o tema”, contou. 

De acordo com o presidente, a 
iniciativa parece ter sido realmente 
um sucesso, pois ainda durante o 
evento, já havia recebido três pedi-

A advogada e membro do Conselho Nacional de Po-
lítica Criminal e Penitenciária (CNPCP), Maria Tereza 
Uille – relatora da Comissão de Juristas –, falou so-
bre os 30 anos da Lei de Execução Penal e a necessi-
dade de reforma. “Há um problema sério de gestão, 
falta de organização e sistematização dos dados da 
execução penal”. 

O advogado, professor e jurista René Dotti, especialista na 
área de Direitos Humanos e membro da Comissão de Ju-
ristas, abordou as causas estruturais da crise do sistema 
penitenciário. “Sem dúvida nenhuma há a necessidade da 
federalização da construção de estabelecimentos penais 
para o regime fechado. Claro que isso não subtrai, de forma 
alguma, a competência dos juízes”.

Na ocasião, o corregedor nacional 
de Justiça, ministro João Otávio de No-
ronha, informou ser necessário ter a 
posição da AMB para, na sequência, 
dialogar com os demais envolvidos, 
e nesse sentido o evento foi muito 
importante. “Estamos investindo no 
aperfeiçoamento profissional. Este foi 
o primeiro Fórum, e avalio que essa 
matéria é tão importante que deve 
se estender. Parabéns aos juízes pela 
coragem de discutir um tema tão caro 
para a magistratura”, frisou.
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A coordenadora da implantação da Apac no Pa-
raná, Branca Bernardi, contou sobre sua experi-
ência com a entidade sem fins lucrativos que se 
dedica à recuperação e reintegração social dos 
presos. “De cada 100 detentos que cumprem 
pena numa Apac, 90 saem com uma profissão 
e prontos para o emprego, se reintegrando à 
sociedade. Nas penitenciárias do Brasil a rein-
cidência é alta. A cada 100 presos que ganham a 
liberdade, 86 voltam a cometer crimes”.

O juiz titular da 2ª Vara de Execução Penal da capital de 
Mato Grosso do Sul, Albino Coimbra, falou sobre o projeto 
que criou, Pintando e Revitalizando a Educação com Li-
berdade. Segundo ele, o sistema prisional precisa funcio-
nar como um todo, e no Brasil funciona a partir de três re-
gimes de cumprimento de pena. “Isso não existe no Brasil 
porque, infelizmente, o intermediário, regime semiaberto 
e aberto, não existem, em especial o semiaberto. E é com 
base nesse regime que fazemos funcionar este projeto, 
ou seja, o êxito deve-se muito à utilização do preso, da 
mão de obra para construção e reconstrução de escolas”.

A coordenadora das Varas Criminais e de Exe-
cuções Penais do Estado do Espírito Santo, 
Gisele Souza, falou sobre a reconstrução do 
sistema penitenciário do Espírito Santo. “As 
peculiaridades da atividade de audiência de 
custódia no estado são a realização ininter-
rupta por meio de sistema de plantão e ocorrer 
dentro do próprio complexo prisional, tendo 
entre as vantagens a ausência de impacto na 
segurança dos fóruns e maior rapidez no aten-
dimento ao preso”. 

O juiz Eduardo Lino, 
do TJPR, falou sobre o 
sistema de execução 
unificada - processo 
eletrônico do Paraná 
que foi nacionalizado 
pelo CNJ. O magistrado 
destacou que “é preci-
so unir forças, encon-
trar um norte e traba-
lhar em conjunto para 
contribuir na busca de 
soluções para o pro-
blema, que atinge toda 
sociedade”.

A assessora da presidência da AMB Miriam Chagas apre-
sentou projeto de sua autoria desenvolvido na Comarca 
de Ribeirão das Neves (MG), em parceria com a Secretaria 
de Estado de Defesa Social. “O foco é direcionar o preso 
ao trabalho no âmbito de empresas privadas de forma 
exclusiva. O benefício do trabalho externo sob este for-
mato já vem constando da própria decisão judicial con-
cessiva do benefício”.

O diretor do Fórum Cri-
minal do TJSP, Paulo 
Sorci, apontou as prin-
cipais causas da crise 
carcerária, entre as 
quais a incompetência 
do Estado, superlota-
ção e servidores não 
capacitados. “O juiz de 
execução penal tem 
que fazer uma verda-
deira arte e dizer quem 
pode ficar e quem não 
pode. Para fazer essa 
operação, tem que ter 
instrumentos, estrutu-
ra, equipe de psicólo-
gos e psiquiatras”.
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AMB ITINERANTE

AMB realiza 
primeira reunião 
com presidentes 
das associações de 
magistrados do Norte

Carolina Lobo e Verônica Macedo

pela entidade, como os acompanha-
mentos de matérias de interesse no 
Congresso Nacional e no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), além das 
mudanças nos cursos da Escola Na-
cional da Magistratura. 

O coordenador da Justiça Estadu-
al da AMB e presidente da Amapar, 
Frederico Mendes Júnior, ressaltou 

A primeira reunião regional 
da Coordenadoria da Justiça 
Estadual na região Norte foi 

promovida em 27 de março, em Ma-
naus. O encontro, que teve o apoio 
da Amazon e do TJAM, reuniu presi-
dentes das associações estaduais 
de magistrados do Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia e Tocan-
tins, e juízes amazonenses.

O presidente da AMB, Jayme de 
Oliveira, afirmou a satisfação em 
promover o encontro na região e 
abordou as diversas ações tratadas 

Encontro da Justiça Estadual 

Primeira reunião da Coordenadoria no Centro-Oeste
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O presidente Jayme de Oliveira, 
diretores da AMB e presidentes das 
associações do Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal 
reuniram-se, em 10 de abril, em Campo 
Grande (MS). Foi a primeira reunião re-
gional da Coordenadoria da Justiça Es-

tadual da AMB na região Centro-Oeste, 
que contou com o apoio da Amamsul e 
do TJMS.

Jayme de Oliveira afirmou aos pre-
sentes que esses encontros têm o intui-
to de apresentar aos magistrados os es-
forços da AMB em defesa dos pleitos do 

Judiciário, além de conclamar a partici-
pação deles na elaboração de soluções. 

De acordo com o coordenador da 
Justiça Estadual, Frederico Mendes 
Júnior, o encontro foi uma oportuni-
dade de elencarem as principais de-
mandas regionais da magistratura 
para que, juntos, definam as medidas 
a serem tomadas. “Buscou-se traçar 
estratégias para o enfrentamento 
imediato dos maiores problemas, 
principalmente essa avalanche de 
processos legislativos em curso, que, 
em muitos casos, tem como objetivo o 
enfraquecimento da magistratura. Os 
presidentes das associações do Cen-
tro-Oeste também puderam especi-
ficar os problemas vividos em cada 
um dos seus estados para se pensar 
soluções em conjunto”, destacou.

que “a ideia é conseguir trazer to-
dos os magistrados para dentro do 
movimento associativo, mostrar o 
que está acontecendo, chamar todos 
a participar da busca de soluções. 
Acreditamos que na democracia só é 
possível construir soluções com con-
senso e diálogo, e é isso que a dire-
ção da entidade tem buscado”.
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JUSTIÇA ELEITORAL

Associação e TREs reúnem-se, em Brasília, e deliberam pedido de 
suspensão da Portaria nº 372/2017, do TSE

Carolina Lobo

ardo Padin; de associações regionais 
de magistrados; da diretoria da AMB;  
da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp), Nor-
ma Cavalcanti; e da Federação Nacio-
nal dos Trabalhadores do Judiciário 
Federal e Ministério Público da União 
(Fenajuve), Helenio Barros.

No mesmo dia, os presidentes da 
AMB e das associações regionais reu-
niram-se para deliberar a respeito das 
medidas administrativas ou judiciais 
cabíveis. Jayme de Oliveira comuni-
cou que já havia solicitado a audiência 
com o ministro Gilmar Mendes para 
levar o pedido de suspensão da Por-
taria nº 372/2017. Decidiu-se por in-
gressar com a ADI, caso a Portaria não 
seja suspensa, sem prejuízo de outras 
medidas.

rais para a sociedade.
Após coletar dados da quantida-

de de zonas atuais e das que seriam 
extintas, os presentes debateram, 
com a presença e apoio do advogado 
da AMB, as ações concretas para re-
solver a situação, a exemplo de uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI). Ficou definido que, paralela-
mente ao estudo de medidas possí-
veis, seria solicitado imediatamente 
ao presidente do TSE, ministro Gilmar 
Mendes, a suspensão da Portaria por 
tempo indeterminado.

Além dos presidentes e repre-
sentantes de 22 tribunais, o encontro 
contou com a participação dos pre-
sidentes do Colégio de Presidentes 
dos TREs, Mário Ferraz; do Colégio de 
Corregedores Eleitorais, Carlos Edu-

Em encontro promovido pela AMB, 
realizado em 24 de maio, no Tribu-
nal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal (TRE-DF),  o presidente Jayme 
de Oliveira e os presidentes dos TREs 
de todo o País discutiram a Portaria nº 
372, de 12 de maio de 2017, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). A medida es-
tabelece normas para criação e ins-
talação de zonas eleitorais e delimita 
que cada uma terá no mínimo 100 mil 
e, no máximo, 200 mil eleitores. 

O dirigente da AMB reiterou seu 
posicionamento contrário à Portaria 
e a preocupação em garantir que a 
medida não resulte em um enfraque-
cimento da Justiça Eleitoral. “Há uma 
necessidade de os presidentes dos 
TREs se posicionarem e assumirem 
posição nas bandeiras comuns, como 
estão assumindo agora. Precisamos 
enfrentar as situações de maneira 
compactada, porque fortalece o de-
bate e a mobilização da magistratura”.

Com a preocupação de que o re-
ordenamento irá acarretar a extinção 
de zonas eleitorais do interior dos es-
tados, cada presidente de TRE falou 
sobre a situação estadual das zonas 
eleitorais atualmente e o que preve-
em que aconteça, dando ênfase ao 
impacto da redução das zonas eleito-

Rezoneamento eleitoral
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JUSTIÇA ELEITORAL

Depoimentos

“Os presidentes dos TREs concordam com 
a necessidade de novos estudos sobre a 
questão do rezoneamento das mais de três 
mil zonas eleitorais do País e do impacto da 
medida para cada regional. Em um primeiro 
momento, o impacto seria de extinguir 
cerca de 900 e tantas zonas eleitorais, mas 
os estudos ainda estão sendo feitos por 

parte de todos os regionais.”
Mário Devienne Ferraz, presidente do Colégio de  
Presidentes dos TREs

“A reunião foi muito positiva, pois permitiu 
que cada tribunal relatasse as suas 
dificuldades quanto ao rezoneamento 
eleitoral. É de grande valia essa troca de 
experiência, notadamente em face das 
especificidades de cada localidade, e o 
encontro possibilitou esse intercâmbio. 
Embora o DF não possua zonas eleitorais 

do interior e, portanto, o normativo não tenha aplicabilidade 
para esta unidade da federação, a posição geográfica e o 
fácil acesso à capital federal facilitam a integração entre os 
tribunais, a corroborar para que o TRE-DF sediasse a reunião 
promovida pela AMB”.
Romeu Gonzaga Neiva, presidente do TRE-DF

“Fomos surpreendidos com esta 
Portaria. A preocupação maior é com a 
acessibilidade do eleitor e a fiscalização 
das eleições. É uma situação que preocupa 
profundamente. Em um levantamento 
inicial fiquei assustado, pois teríamos 
uma perda no interior de cerca de 50% de 
zonas eleitorais e isso é preocupante. Esse 

diálogo, promovido pelo encontro em Brasília, é importante, 
pois há necessidade de debater o tema com mais profundidade, 
principalmente porque atinge os servidores.”
Kisleu Dias Maciel Filho, presidente do TRE-GO

“O encontro foi, sem dúvida, um dos 
mais oportunos de que já participei, 
pela gravidade dos temas discutidos; 
cordialidade, percuciência e profundidade 
com que foram tratados; e seriedade 
e forma democrática com que foram 
conduzidos. Todos, respeitando a atuação 
do presidente do TSE, opinamos pelo não 

acolhimento da Portaria, pela forma como foi editada. Pedimos 
sua imediata suspensão e cuidadoso estudo pelos TREs, os 
principais interessados, que possibilitem constatar ou não até 
vícios de inconstitucionalidade.” 
Edvaldo Pereira de Moura, vice-presidente do TRE-PI
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“Espero que a medida ocorra da maneira 
mais tranquila possível, considerando 
tanto as necessidades da Justiça Eleitoral 
quanto as dos servidores dos Tribunais 
Eleitorais Regionais e, principalmente, 
dos eleitores.”
José Edivaldo Rocha Rotondano, 
presidente do TRE-BA

“A reunião teve excelente resultado por 
ter congregado os representantes de 
cada estado que demonstraram que 
existe uma insurgência geral contra a 
Portaria. Houve TRE que relatou que um 
município ficará responsável por sete 
outros. Significa dizer que a fiscalização 
das eleições e todo aparato que se monta 

para a realização de uma eleição vão ser prejudicados, caso ela 
seja aplicada tal como foi formulada.”
Renata Gil, vice-presidente Institucional da AMB e presidente 
da Amaerj

“Foi muito importante que os presidentes 
tenham apresentado os dados para 
termos elementos para contestar a 
Portaria, verificando que há necessidade 
de alteração dos critérios que foram 
colocados. Atualmente, temos uma 
Justiça Eleitoral célere e eficaz, mas 
com o rezoneamento o juiz ficaria mais 

longe das eleições, principalmente quando for municipal, o 
que tornará a fiscalização preventiva mais difícil. É necessário 
manter a qualidade da Justiça Eleitoral. E essa economia que o 
TSE defende não traz um benefício ao eleitor e nem ao processo 
eleitoral.”
Julianne Marques, vice-presidente de Direitos Humanos da 
AMB e presidente da Asmeto 

“Este é um momento de unidade entre as 
entidades de classe que representam a 
magistratura e as instituições de Poder 
Judiciário. Esse desmantelamento da 
Justiça Eleitoral, o desmanche dessa 
estrutura tão bem-sucedida no Sistema 
de Justiça Brasileiro é uma questão que 
interessa a toda magistratura. Por isso, 

a reunião foi extremamente produtiva e positiva. Percebeu-se 
que há um sentimento único e que toda magistratura brasileira 
é contrária às modificações propostas. O que esperamos do TSE 
é que o assunto seja melhor discutido, debatido principalmente 
com quem está na linha de frente.” 
Frederico Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual da 
AMB e presidente da Amapar
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APOSENTADOS

Auxílio-moradia, 
VTM e reforma da 
Previdência pautam 
segunda reunião 
da Coordenadoria 
e primeira da 
regional Sudeste

Carolina Lobo

gistrado, em sua região, converse com 
o presidente de seu tribunal para que 
se envolva em questões como a re-
forma da Previdência, o PLP 343/2017 
– Projeto de Lei Complementar que 
institui o regime de recuperação fiscal 
dos estados – e o ATS”.

O presidente da AMB afirmou que 
pretende realizar reuniões frequen-
tes com a Secretaria de Aposenta-
dos, uma em cada região do País, al-
ternando os estados. “Esta primeira 
ocorreu no estado do coordenador, e 
foi uma oportunidade para também 
falar com os aposentados do Espíri-
to Santo. Assim, foi possível abordar 
os problemas nacionais e conhecer 
mais de perto os problemas regio-
nais”, avaliou.

No mês anterior, a AMB promoveu 
a primeira reunião regional Sudeste 
da Coordenadoria dos Aposentados. 
O encontro ocorreu em 27 de abril, em 
Vitória (ES) e também contou com a 
presença do presidente. 

Jayme de Oliveira pediu apoio no 
esforço que tem sido feito, no Con-
gresso Nacional, em defesa dos plei-
tos. “Entrem em contato com as suas 
bancadas dos estados. Toda a ma-
gistratura precisa se envolver nesse 
processo e fazer pressão”, conclamou.

Também foi discutida a constru-
ção de um relacionamento perma-
nente com o Supremo Tribunal Fe-
deral, Conselho Nacional de Justiça, 
Superior Tribunal de Justiça e demais 
tribunais. “É importante que cada ma-

Durante a segunda reunião da 
Coordenadoria dos Aposenta-
dos, realizada em 9 de maio, em 

Brasília, o presidente Jayme de Oliveira 
alertou que a preocupação não deve 
ficar restrita ao tema auxílio-moradia. 
Desta forma, entre os outros assuntos 
abordados, estiveram a Valorização do 
Tempo de Magistratura (VTM), o Adi-
cional por Tempo de Serviço (ATS), a 
reforma da Previdência (PEC 287/2016) 
e a transferência da folha de inativos 
para o órgão previdenciário de cada 
estado. “A questão não se resume a um 
tema. As agruras dos aposentados são 
também os da ativa. Na verdade, são as 
preocupações de sempre: os que estão 
e os que virão, além das pensionistas, 
que não podem ser esquecidas. Por-
tanto, é necessária uma atuação em 
várias frentes”, defendeu.

Segundo o coordenador dos Apo-
sentados, Alemer Moulin, “Jayme de 
Oliveira foi objetivo e antecipou tudo 
aquilo que os colegas gostariam de 
ouvir. Estamos sentindo que nosso 
presidente está vivamente empenha-
do em resgatar toda a situação que os 
aposentados vivem atualmente, prin-
cipalmente em relação à paridade”. 

Em defesa da paridade

Fo
to

s:
 A

sc
om

/A
M

B

Reunião da Coordenadoria em Brasília

Reunião regional Sudeste da Coordenadoria em Vitória
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PREVIDÊNCIA

Deputados recebem AMB nos 
gabinetes e na Comissão de 
Estudos, para ouvir posicionamento 
da magistratura contra atual texto

Carolina Lobo

Comissão Especial pelo juiz Marcos 
Antônio Araújo, da Comissão de Estu-
dos sobre o tema da AMB. 

CPI DA PREVIDÊNCIA
A AMB acompanha a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pre-
vidência e indicará representantes 
para participar dos debates em Brasí-
lia, bem como das audiências públicas 
nos estados. Para fi rmar essa posição, 
o presidente já conversou com os se-
nadores Paulo Paim (PT-RS) e Hélio 
José (PMDB-DF) – presidente e rela-
tor, respectivamente. 

A AMB lançou o hotsite www.amb.com.
br/previdencia e a cartilha “Reforma da Pre-
vidência sob a visão da AMB”, para manter 
os magistrados informados sobre a PEC 
287/2016. “O trabalho produzido pela Comis-
são de Estudos da Reforma da Previdência é 
essencial para que todos os juízes compreen-
dam os impactos da atual proposta na vida de 
cada um”, disse o presidente Jayme de Olivei-
ra durante o lançamento, em março.

A publicação está disponível, também onli-
ne, no site, em Campanhas e Eventos.

Representantes dos Três Poderes e do MP reúnem-se com base do governo na Câmara para tratar sobre 
reforma da Previdência
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Assuntos Jurídicos da AMB, Nelson 
Missias, apresentou destaques para a 
regra de transição. “Este é o momento 
de apresentar destaques ou emendas 
aglutinativas. A reforma, como está, 
representa um desmonte da carreira. 
A AMB vem atuando com todo vigor 
para reverter esse quadro”, disse. 

A preocupação da magistratura 
com a PEC, principalmente pela reti-
rada de direitos adquiridos, também 
foi discutida com as bancadas parai-
bana, amazonense, cearense, paulis-
ta e mineira. O assunto também foi 
abordado em audiência pública da 

C ontinua intenso o trabalho da 
AMB para alterar a proposta 
de reforma da Previdência (PEC 

287/2016). O presidente da entidade, 
membros da diretoria e dirigentes de 
associações regionais seguem a ma-
ratona no Congresso Nacional para 
fi rmar posição contrária ao projeto 
que retira direitos adquiridos pela 
magistratura e demais carreiras. 
“Lutamos pela aprovação de uma re-
forma mais justa não apenas para a 
magistratura, mas acima de tudo para 
a sociedade, tem sido uma das nossas 
prioridades”, disse Jayme de Oliveira.

Em 17 de maio o relator Arthur 
Maia (PPS-BA), e os deputados Pau-
derney Avelino (DEM-AM), Bilac Pinto 
(PR-MG) e Cláudio Cajado (DEM-BA) 
receberam o presidente da Associa-
ção, entre outras lideranças da Frente 
Associativa da Magistratura e do Mi-
nistério Público (Frentas), e dirigentes 
do Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate). 
O encontro, que signifi cou a abertura 
de canal de negociação entre os Três 
Poderes e MP e a base do governo 
na Casa, ocorreu uma semana após 
a aprovação do substitutivo do rela-
tor na Comissão Especial da Reforma 
da Previdência. Foram apresentados 
itens de interesse da magistratura, 
como a regra de transição, abono per-
manência, pensão e acumulação de 
pensão com aposentadoria. 

Em março, a Frentas protocolou, 
na Câmara, as cinco emendas formu-
ladas para alterar a PEC, fruto de in-
tenso trabalho de recolhimento de as-
sinaturas. Exemplo disso foi reunião, 
em maio, com os deputados da ban-
cada do Mato Grosso, Carlos Bezerra 
(PMDB), Victório Galli (PSC), entre ou-
tros, na qual o vice-presidente de Pla-
nejamento Estratégico, Previdência e 

Pela aprovação de 
uma reforma justa

br/previdencia e a cartilha “Reforma da Pre-
vidência sob a visão da AMB”, para manter 
os magistrados informados sobre a PEC 
287/2016. “O trabalho produzido pela Comis-
são de Estudos da Reforma da Previdência é 
essencial para que todos os juízes compreen-
dam os impactos da atual proposta na vida de 
cada um”, disse o presidente Jayme de Olivei-
ra durante o lançamento, em março.
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na Câmara, as cinco emendas formu-
ladas para alterar a PEC, fruto de in-
tenso trabalho de recolhimento de as-
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nejamento Estratégico, Previdência e 
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LEGISLATIVO

Articulação no Senado 
garante avanços no 
projeto, mas AMB defende 
que o texto ainda precisa 
ser aperfeiçoado

Carolina Lobo

Abuso de autoridade
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original, o substitutivo e as emendas. 
O autor do PLS, Renan Calheiros, foi um 
dos senadores visitados. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O presidente da AMB alertou para 

a gravidade do Projeto ao participar 
de audiência pública na CCJ do Sena-
do, em 3 de abril. Jayme de Oliveira 
afi rmou ser indiscutível que o Projeto, 
tal como estava, cerceava a atividade 
jurisdicional de maneira grave. 

A audiência, solicitada pela pró-
pria AMB aos senadores, visou à am-
pla discussão com a sociedade e as 
carreiras envolvidas. O dirigente ad-
vertiu ser extremamente preocupante 
a possibilidade de punir magistrados 
em razão de sua interpretação da lei. 
“Temos como produzir uma legislação 
boa, efi ciente, que efetivamente puna 
os excessos, porque o mais importan-
te a lei não fez e o projeto não está fa-
zendo, que é a caracterização do dolo, 
da má-fé”, defendeu.

O Plenário do Senado aprovou, 
em 26 de abril, o substitutivo 
do relator, senador Roberto Re-

quião (PMDB-PR), ao Projeto de Lei do 
Senado (PLS) que defi ne os crimes de 
abuso de autoridade. No mesmo dia, 
a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Casa havia aprovado o pro-
jeto por unanimidade, após a retirada 
do que se referia ao chamado crime 
de hermenêutica. O texto aprovado 
foi produzido por Requião, a partir de 
duas proposições que tramitavam: o 
PLS 280/2016, do senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), e o PLS 85/2017, 
de Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O 
projeto segue, agora, para a análise 
da Câmara dos Deputados.

A AMB atuou intensamente no 
Congresso Nacional para que a in-
dependência dos juízes no exercício 
das suas funções não fosse preju-
dicada. “O projeto original do PLS 
280/2016 trazia grandes prejuízos 
para a independência da magistra-
tura, como o crime de hermenêuti-
ca e a ação penal privada. O texto 
aprovado representou um avanço 
em relação à redação anterior. Foi 
uma vitória para a magistratura, 
fruto de muita articulação junto aos 
senadores, com o apoio das asso-
ciações regionais”, afirmou o presi-
dente Jayme de Oliveira. 

Segundo ele, o texto ainda precisa 
de aperfeiçoamento, especialmente 
em relação à exclusão da criminali-
zação das prerrogativas do advogado. 
“Continuamos atuando para melho-

rar, ainda mais, o projeto ao longo de 
sua tramitação na Câmara”, frisou.

Desde o início de abril, o presidente 
e membros da diretoria distribuíram 
aos parlamentares nota técnica da As-
sociação com análise sobre o Projeto 

Análise da AMB sobre o Projeto, o 
substitutivo e as emendas 



13AMB Informa

LEGISLATIVO

Senadores recebem nota técnica produzida pela AMB, com análise da PEC do extrateto

Carolina Lobo e 
Verônica Macedo

Carolina Lobo

Jayme de Oliveira falou sobre a dis-
posição da Associação em debater 
os projetos em andamento na Casa, 
como a PEC 63, que não atinge apenas 
o Judiciário, mas também Legislativo e 
Executivo. “A nota técnica que trouxe-
mos tem a finalidade de expor todo o 
alcance dessa proposta. A PEC precisa 
ser melhor estudada para não subtrair 
direitos e para preservar as cláusulas 

A AMB formou uma comissão de estudo sobre o fim do foro pri-
vilegiado (PEC 10/2013), durante a segunda reunião do Conselho de 
Representantes, realizada em maio. O grupo será coordenado pelo 
vice-presidente Legislativo, Jerson Gubert, e formado pelos presi-
dentes Antônio Henrique de Almeida (Amase); Fábio Francisco Es-
teves (Amagis-DF); a vice-presidente de Direitos Humanos, Julianne 
Marques (Asmeto); Thiago Brandão (Amapi); além do integrante da 
Secretaria de Interiorização, Marcel Ferreira. 

A PEC 10/2013 foi tratada pelo presidente da AMB, Jayme de Oli-
veira, acompanhado de membros da diretoria, com o senador Álvaro 
Dias (PV-PR), em 28 de março. O encontro fez parte do trabalho de 
construção de um diálogo com o Parlamento, para que a AMB tenha 
voz no que se refere às propostas relacionadas à magistratura.

Dirigentes da AMB entregaram a 
senadores, nos meses de março e 
abril, nota técnica da entidade so-

bre a Proposta de Emenda à Constituição 
63/2016, conhecida como PEC do extra-
teto, com uma análise detalhada sobre o 
alcance da matéria nos Três Poderes.

No encontro com Eduardo Amo-
rim (PSDB-SE) e Ricardo Ferraço (PS-
DB-ES), em 14 de março, o presidente 

Diálogo com o Parlamento

Presidente da AMB e membros da diretoria se reúnem com  
senador Álvaro Dias

Criada comissão de estudo para avaliar o fim do foro privilegiado 

pétreas da Constituição”, afirmou.
A preocupação da AMB com a tra-

mitação da matéria pautou, também, 
a reunião com os senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), João Capiberibe (PSB-AP), 
Paulo Bauer (PSDB-SC), Otto Alencar 
(PSD-BA), Eduardo Amorim (PSDB-SE), 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e Raimun-
do Lira (PMDB-PB).

Dirigentes da AMB com senadores do AmapáEncontro com o senador Paulo Bauer



14 AMB Informa

LEGISLATIVO

Após três meses de negociações, fundo 
de reaparelhamento do Judiciário está 
protegido: artigo 11 do PLP 343 é 
suprimido em votação na Câmara

Carolina Lobo

A intensa atuação da AMB junto aos deputados fe-
derais, em relação ao Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 343/2017, que institui o regime de recupera-

ção fiscal dos estados e do Distrito Federal, surtiu efeito 
para a magistratura. Com a supressão do artigo 11, que 
extinguia o fundo de reaparelhamento do Judiciário, es-
tão protegidos os orçamentos e a administração dos tri-
bunais estaduais. Em 10 de maio, o plenário da Câmara 
dos Deputados concluiu a votação do PLP, aprovado na 
forma do substitutivo do relator, deputado Pedro Paulo 
(PMDB-RJ). O texto segue, agora, para o Senado Federal.

“É uma grande vitória, fruto da mobilização da ma-
gistratura brasileira, de todos os presidentes das as-
sociações regionais e de tribunais”, comemorou o pre-
sidente Jayme de Oliveira, explicando que os recursos 
são imprescindíveis para a manutenção dos tribunais 
nos estados.

O dirigente ressaltou a importância da retomada do 
diálogo com o Parlamento e agradeceu o apoio recebido 
em encontros quinzenais com o deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP) e todas as entidades representativas do 
serviço público. 

Em abril, a AMB produziu nota técnica para esclarecer 
sobre a importância do fundo – umas das maiores con-
quistas do Judiciário nos últimos tempos – e também a 
inconstitucionalidade da medida. O presidente da AMB, 
membros da diretoria e presidentes de associações re-
gionais entregaram o documento aos parlamentares. 

De acordo com a vice-presidente Institucional da 
AMB, Renata Gil, “o trabalho de resguardo dos fundos 
do Judiciário e do sistema de Justiça, como um todo, foi 
uma importante vitória, pois preserva a autonomia do Ju-
diciário, uma espinha dorsal da independência judicial. O 
trabalho foi desgastante e prolongado, mas de resultado 
efetivo e duradouro”.

No mesmo mês, o PLP 343 foi tema de encontro entre 
os presidentes da AMB, da Amaerj e do TJRJ com a ban-
cada do Rio, na Câmara. O encontro inédito do Judiciário 
com os parlamentares fluminenses – entre os quais os 
deputados federais Hugo Leal (PSB-RJ) e Pedro Paulo 
(PMDB-RJ), relator do PLP – ocorreu no dia 4. 

Garantia de recursos
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Lideranças da magistratura com deputado Hugo Leal, que apoiou 
reivindicação da AMB 

Nota técnica contra dispositivo do PLP 343 é entregue aos parlamentares

Diretoria da AMB e presidentes de associações com o  
deputado Lincoln Portela

Reunião com a bancada do Rio na Câmara
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ATUAÇÃO SECRETARIAS

A Secretaria de Infância e Juventude da AMB vai 
acompanhar os projetos em tramitação no Congres-
so Nacional sobre Infância e Juventude. A responsável 
pela pasta, Valéria Rodrigues, se reuniu com o presi-
dente da Associação, Jayme de Oliveira, no dia 14 de 
março, e destacou que a secretaria “está apresentando 
propostas de substitutivos, fazendo um trabalho direto 
com os parlamentares”.

Na ocasião, a juíza destacou os Projetos de Lei 
5850/2016, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e o 7197/2002, que trata da aplicação de 
medidas socioeducativas aos infratores que atingirem 
a maioridade penal. Também participaram da reunião,  
membros da diretoria da AMB.  

Projetos das organizações internacionais das quais a 
AMB faz parte, como a União Internacional dos Juízes de 
Língua Portuguesa (UIJLP) e a Federação Latino-America-
na de Magistrados (Flam), além dos cursos promovidos 
pela ENM, pautaram a reunião da Secretaria de Relações 
Internacionais, no dia 27 de março, em Brasília. 

O secretário de Relações Internacionais, Geraldo Du-
tra, considerou o alinhamento entre a Secretaria e a Es-
cola uma estratégia fundamental. “Unificar os esforços, 
principalmente relacionados a convênios que a AMB de-
seja implementar, é muito importante para o sucesso do 
trabalho da entidade”, pontuou.

A juíza Flávia Viana, representante da AMB no Conse-
lho Executivo da UIJLP, elogiou a iniciativa da entidade. “A 
ideia do presidente Jayme de Oliveira é unir os esforços da 
Secretaria Internacional com os da ENM para trabalhar-
mos na área internacional de forma conjunta”, afirmou.

Na primeira reunião da Secre-
taria de Políticas Remuneratórias 
da AMB, no dia 7 de março, foram 
discutidos o Projeto de Lei (PL) 
2646/2015, que trata da recompo-
sição do subsídio, e a elaboração de 
levantamento do panorama geral 
das matérias em tramitação nos Tri-
bunais Superiores, no CNJ e no Poder 
Legislativo referentes à remunera-
ção dos magistrados. 

“Esta reunião foi realizada com o 
objetivo de estabelecer as estraté-
gias para buscar a recomposição dos subsídios dos magistrados, resgatar o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e garan-
tir que a magistratura seja forte e independente através de uma boa remuneração”, explicou o vice-presidente de Políticas 
Remuneratórias, Paulo Cesar Neves. O encontro contou com a participação do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e de 
integrantes da diretoria da Associação. 

Alinhamento e definição de estratégias

Projetos da Infância e 
Juventude em pauta 

Ações unificadas com 
organizações internacionais 

Renata Brandão e Verônica Macedo
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Diretoria da AMB visita diversos estados para conhecer as peculiaridades regionais 
e informar aos associados sobre o trabalho realizado no Congresso, STF e CNJ

Renata Brandão

Os cinco primeiros meses 
da atual gestão foram de 
intensos contatos com par-

lamentares e magistrados em dez 
estados brasileiros. O diálogo marcou esse 
período. Desde que assumiu a presidência da 
AMB, Jayme de Oliveira esteve ao lado dos juízes e 

Descentralização da gestão

AMAZONAS                 5/1 

Quando o juiz Luís Carlos Valois, responsável pela Vara de Execu-
ções Penais de Manaus, foi apontado como suspeito de ter ligações 
com a Família do Norte (FDN), a AMB prestou apoio ao magistrado, ao 
presidente TJAM, Flávio Pascarelli, e à Amazon. A presença da Associa-
ção foi elogiada pelo juiz. “É de fundamental importância a presença da 
AMB, porque ela nos dá segurança. É uma forma de mostrar solidarie-
dade. E o juiz, em um mo-
mento como este, precisa, 
realmente, não se sentir 
só”, enfatizou Luís Valois.

Após o encontro com 
Valois no TJAM, a diretoria da AMB participou da reunião com a presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, e com os presidentes de 
tribunais de Justiça das regiões Norte e Nordeste, que discutiram a situação 
carcerária do Amazonas e de outros estados. 

27/3

A AMB, a Amazon e o TJAM promoveram uma reunião, na sede do Tri-
bunal, com deputados da bancada amazonense Conceição Sampaio (PP), 
Hissa Abrahão (PDT) e Vanessa Grazziotin (PCdoB). No encontro, que tam-
bém contou com a participação de presidentes de associações de ma-
gistrados da região Norte e do Ministério Público, foram destacadas as 
matérias que tramitam no Congresso - entre elas, a proposta de reforma 
da Previdência (PEC 287/2016). A intenção da entidade é dar sequência ao 
trabalho realizado de construir consensos em relação a diversos projetos 
de interesse da magistratura. 

Presidente da AMB é homenageado com comenda do Tribunal de Justiça do 
Amazonas e da Esmam, na sede do TJAM. Ao entregar a honraria, o presidente do 
TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, ressaltou a satisfação em outorgá-la ao 
dirigente da entidade. “A AMB é responsável por, praticamente, todas as conquis-
tas da magistratura, no que diz respeito às suas garantias e prerrogativas. Tenho 
acompanhado as movimentações da atual administração, muito presente no Con-
gresso Nacional. Este é um momento importante para conversarmos com nossos 
representantes no Parlamento”, frisou.

desembargadores para ouvir as rei-
vindicações da categoria, defender 

as prerrogativas da magistratura e a 
independência em julgar. Os encontros 

começaram pela região Norte, em Manaus. 
Confira os locais e os assuntos abordados 

em cada reunião:
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ALAGOAS    
    

RIO DE JANEIRO  24/1

O TJRJ deu posse a 18 novos juízes 
que concluíram uma árdua disputa 
com 443 candidatos por vaga e o re-
corde de 7.972 inscritos, em concur-
so para a magistratura. A cerimônia 
contou com a presença do presidente 
da AMB, Jayme de Oliveira, que deu as 
boas-vindas aos novos magistrados 
e destacou que eles mantenham a sensibilidade no decorrer de suas trajetórias.

ACRE         2/2

A AMB prestigiou a posse dos novos di-
rigentes da Asmac. Compromisso e parceria 
foram as palavras de destaque nos discursos 
da cerimônia da diretoria. Luís Vitório Camolez 
assumiu no lugar do juiz Giordane Dourado. 

                   6/1

A posse do desembargador Otávio 
Leão Praxedes como presidente do TJAL 
reuniu a diretoria da AMB no Centro 
Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, 
em Maceió.

Durante o mandato de dois anos, o ma-
gistrado, que assume o lugar do desembar-
gador João Luiz Azevedo Lessa, tem o com-
promisso de nomear 27 magistrados. 

9/1
O juiz Ney Alcântara, que 

sucede a juíza Maria de Fá-
tima Pirauá, foi empossado 
no auditório da Escola Supe-
rior da Magistratura de Ala-
goas (Esmal). Na ocasião, o 
presidente da AMB desta-
cou a importância do perfil 
associativo do novo presi-
dente e de sua antecessora. 

31/3
O presidente da AMB, Jayme 

de Oliveira, manifestou apoio ao 
TJRJ em um momento de grave 
situação financeira do estado. Os 
magistrados conversaram sobre 
a medida já proposta no Supremo 
relativo ao repasse do duodécimo 
e discutiram estratégias para o 
enfrentamento da crise.

O rezoneamento e a extinção de zonas 
eleitorais do Rio de Janeiro, propostos pelo 
TSE, foram assunto da reunião entre os pre-
sidentes da AMB, do TRE-RJ, Jacqueline Lima 
Montenegro, e da Amaerj, Renata Gil. Com a 
aprovação de alterações na Resolução do TSE 
nº 23.422/2014, a Corte pretende extinguir 72 
zonas eleitorais em 16 capitais do País. 

RONDÔNIA

3/2

No TJRO, o presidente da AMB tra-
çou um panorama da entidade a cerca 
de 20 magistrados do estado. Os filia-
dos à AMB e à Ameron ouviram sobre 
a realidade da instituição em temas 
que foram da atuação jurídica, legis-
lativa e parlamentar, até as instala-
ções físicas da entidade. 

A solenidade de posse dos novos 
dirigentes da Ameron, na sede social 
da associação, contou a presença do 
presidente Jayme de Oliveira. O desem-
bargador Alexandre Miguel, presidente 
empossado para o biênio 2017-2018, 
destacou que a visita do presidente da 
AMB a Porto Velho demonstra o pres-
tígio da magistratura rondoniense pe-
rante à entidade nacional.

RORAIMA 

10/2

Pautas prioritárias da entidade, 
no âmbito Legislativo e Judiciário, 
foram abordadas com o presidente 
da AMB e os magistrados de Rorai-
ma, no Fórum Criminal de Boa Vista. 
A reforma da Previdência foi apon-
tada como a principal preocupação 
no atual cenário político.As
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MINAS GERAIS

24/4

O presidente do TJMG, Herbert 
Carneiro, recebeu em primeira mão a 
cartilha “Magistrados seguros: dicas 
preventivas de segurança”. Jayme de 
Oliveira fez questão de apresentar a 
publicação ao dirigente do Tribunal an-
tes do lançamento do material que tem 
o objetivo de orientar os magistrados e 
familiares sobre a segurança preventi-
va no local do trabalho, em imóvel, ao 
telefone, entre outros. 

AMB reuniu juízes de todo o País, 
em Minas Gerais, para discutir a prote-
ção dos magistrados e dos fóruns. Na 
primeira reunião da Secretaria de Se-
gurança de Magistrados da Associação, 
foi lançada a cartilha ”Magistrados se-
guros: dicas preventivas de segurança”.

Na ocasião, os presidentes e repre-
sentantes das associações estaduais 
e magistrados mineiros apresentaram 
sugestões à direção da AMB para con-
tribuir com o tema.

PELO BRASIL
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RORAIMA          10/2

A AMB também participou da posse da primeira Mesa Diretora eleita por 
voto direto para presidir um tribunal. O TJRR entrou para a história com a 
eleição da desembargadora Elaine Cris-
tina Bianchi para o biênio 2017-2018. 

Jayme de Oliveira compareceu ao 
jantar de boas-vindas, promovido pela 
Amarr, para cinco juízes recém-empos-
sados no Judiciário de Roraima. 

SANTA CATARINA          10/3

Jayme de Oliveira visitou o presidente do TJSC, Torres Marques, e 
destacou os projetos desenvolvidos pela entidade em prol da magis-
tratura. A AMB participou da solenidade de posse de 11 novos desem-
bargadores no Tribunal.

BAHIA              19/5

A segunda edição do Encontro 
Baiano de Magistrados 2017, na Praia 
do Forte (Bahia), contou com a pre-
sença do presidente da AMB, Jayme 
de Oliveira, que destacou o cenário 
político instável vivido no País, que 
prejudica o planejamento de ações 

da entidade, sobretudo em relação aos projetos em tramitação no Congresso 
Nacional. O evento foi organizado pelo presidente da Amab, Freddy Pitta. 

ESPÍRITO SANTO   28/4

Reuniões com os presidentes 
do TJES, TCE-ES e magistrados, 
no Fórum de Vila Velha, fizeram 
parte da agenda do presidente 
da AMB no Espírito Santo. Em 
cada ocasião, Jayme destacou o 

porquê da estratégia em visitar todas as regiões do País e a busca pela descen-
tralização da gestão: “Nossa ideia é percorrer todos os estados do Brasil com 
regularidade para nos integrarmos às questões regionais e dar conhecimento 
do esforço pela defesa dos pleitos da magistratura no Parlamento, STF e CNJ.

A primeira reunião regional Su-
deste da Coordenadoria dos Aposen-
tados aconteceu em Vitória e teve 
como objetivo a definição de estraté-
gias da Coordenadoria (leia mais na 
página 7). 

A AMB esteve pre-
sente no 39º Encontro 
do Colégio de Correge-
dores Eleitorais do Bra-
sil. Jayme de Oliveira 
fez um breve relato do 
trabalho da Associação 
no Parlamento e fez um apelo para que auxiliem nas demandas que trami-
tam no Congresso Nacional, especialmente o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
85/2017, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, reforma da 
Previdência, e o Projeto de Lei Complementar (PLP) 343/2017.

CONTINUAÇÃO
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STF

Encontro com a ministra Cármen Lúcia tratou, especialmente, da utilização dos 
cadastros de informações do Conselho Nacional de Justiça
Carolina Lobo 

cia e Juventude pela AMB e apresen-
tando propostas de substitutivos, 
fazendo um trabalho direto com os 
parlamentares”, disse.

A juíza elencou diversos projetos 
de lei de interesse da Secretaria, en-
tre eles o PL 5850/2016, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, e o PL 7197/2002, que trata 
da aplicação de medidas socioeduca-
tivas aos infratores que atingirem a 
maioridade penal.

A realização anual do Congres-
so da Infância e Juventude, previsto 
para outubro, também foi abordada 
no encontro.

Ainda participaram da reunião 
o vice-presidente de Planejamento 
Estratégico, Previdência e Assuntos 
Jurídicos da AMB, Nelson Missias de 
Morais; o coordenador da Justiça Es-
tadual da entidade, Frederico Mendes 
Júnior; e a secretária da Secretaria de 
Planejamento Estratégico e Previdên-
cia Rosimere Couto.

Também participaram do encon-
tro a vice-presidente Institucional, 
Renata Gil; a secretária de Infância e 
Juventude, Valéria da Silva Rodrigues; 
e as magistradas Márcia Alves Succi e 
Adriana da Silva Ribeiro, da Secretaria 
de Articulação com o STF, Tribunais 
Superiores e CNJ.

DESDOBRAMENTO
A audiência é um desdobramento 

da reunião realizada uma semana an-
tes, em 14 de março, na sede da AMB, 
com Jayme de Oliveira e a juíza Valéria 
da Silva Rodrigues (leia mais sobre o 
assunto na página 12). Na oportuni-
dade, foram abordados projetos em 
tramitação no Congresso Nacional 
sobre o tema.

Valéria Rodrigues destacou as 
matérias em regime de urgência e 
reafirmou o compromisso de sua 
pasta em acompanhar todas as 
pautas dessa área. “Estamos acom-
panhando esses projetos da Infân-

No dia 23 de março, a presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, 
recebeu em seu gabinete o presiden-
te da AMB, Jayme de Oliveira, e mem-
bros da diretoria da entidade. Na 
ocasião, foram abordados assuntos 
relacionados à infância e juventude, 
especialmente sobre a utilização dos 
cadastros de informações do CNJ, 
como o Cadastro Nacional de Adoção 
(CNA), Cadastro Nacional de Crianças 
Acolhidas (CNCA) e o Cadastro Nacio-
nal de Adolescentes em Conflito com 
a Lei (CNACL).

“Viemos ratificar a importân-
cia de priorizar o aperfeiçoamento 
deste sistema de informação, pois o 
atual dificulta muito a alimentação 
de dados. A ministra, como sem-
pre, mostrou-se atenta aos temas e 
confirmou a disposição de ouvir os 
magistrados na busca de soluções”, 
disse Jayme de Oliveira.

AMB discute temas da infância 
e da juventude no Supremo
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PRERROGATIVAS

AMB acompanha sessão no Conselho Nacional de Justiça em casos sobre 
magistrados e associações filiadas

interessada. Assim, a Revdis, que corre em sigilo, foi retirada 
de pauta para manifestação da Associação.

Rita de Cássia Carvalho, da Secretaria de Prerrogativas, 
participou da sessão, no dia 7 de março, e frisou ser “im-
portante prestar suporte aos magistrados de todo o Brasil. 
É um compromisso assumido pelo presidente em defesa 
das prerrogativas da magistratura. E mesmo decisões que 
não têm a AMB como parte podem firmar jurisprudência 
para o julgamento de processos futuros”.

O vice-presidente de Prerrogati-
vas da AMB, José Arimatéa Ne-
ves, esteve na sessão do Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ), em 14 de 
março, para acompanhar casos sobre 
interesses individuais e institucionais. 
A exemplo disso, todas as sessões 
têm sido prestigiadas por pelo menos 
um membro da Secretaria de Direitos 
e Defesa de Prerrogativas ou da dire-
toria, além dos advogados, reforçando 
a importância do acompanhamento 
constante da AMB no CNJ.

“A presença nas sessões revela 
uma nova visão política sobre a impor-
tância do monitoramento permanente das tendências do 
CNJ nos julgamentos que interessam institucionalmente 
e individualmente os magistrados”, afirmou.

Durante a sessão, o vice-presidente de Prerrogativas 
destacou que, dos procedimentos julgados, alguns servi-
rão como precedentes em outras situações em defesa de 
direitos. Segundo Arimatéa, a AMB ingressou como parte 
interessada em duas ações: “em defesa dos colegas de 
Sergipe e de todos os magistrados brasileiros, devido à 
repercussão geral do tema sobre pagamentos retroati-
vos do auxílio-moradia e pedido de providências sobre 
resolução do CNJ que disciplinou gozo e eventual indeni-
zação de licença-prêmio”.

Já na sessão de 28 de março, o presidente Jayme de 
Oliveira esteve acompanhado do juiz Líbio Moura, que 
ressaltou ser “fundamental a Secretaria acompanhar 
os julgamentos dos casos que envolvam magistrados e 
ofensas às prerrogativas e direitos da magistratura. A 
participação presencial facilita e melhora a atuação da 
AMB, para que a entidade não perca o momento de defe-
sa dos associados”.

Líbio avaliou como positiva a intervenção da AMB em 
Revisão Disciplinar (Revdis) de interesse de magistrada 
vinculada à Amaerj. O relator havia indeferido pedido 
de ingresso da AMB no procedimento em virtude do en-
cerramento da instrução. O corpo jurídico da entidade 
suscitou questão de ordem pelo ingresso na defesa das 
prerrogativas da magistrada. Por maioria de votos, o ple-
nário acompanhou a divergência para incluir a AMB como 

Representatividade no CNJ

Carolina Lobo e Málcia Afonso

Dirigentes da AMB participam da 244ª Sessão Ordinária do CNJ, a primeira do ano 

Advogado da Associação dos Magistrados Brasileiros apresenta defesa 
de prerrogativas de magistrada associada

Diretoria da entidade marca presença no Conselho
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CNJ

AMB solicita parecer jurídico do professor André Ramos, da USP. Documento 
será entregue a conselheiros, presidentes dos TJs e ministros

Renata Brandão

Renata Brandão e Carolina Lobo

concordam com o pleito da Associação, 
por meio de um ofício, no qual “mani-
festam expressa concordância com a 
possibilidade de permuta entre magis-
trados estaduais vinculados a diferen-
tes Tribunais de Justiça”.

(STJ). No documento, o professor afirma 
que o tema da permuta entre juízes 
estaduais apresenta dupla dimensão 
protetiva. “De uma forma, é a garantia 
constitucional dos integrantes do Poder 
Judiciário no desempenho de sua mis-
são funcional. De outra parte, é a ex-
pressão concreta da unidade do Poder 
Judiciário nacional”, explica. 

APOIO
A defesa da AMB para que haja per-

muta entre juízes estaduais ganhou o 
apoio dos presidentes dos Tribunais 
de Justiça Militares do Estado de São 
Paulo (TJMSP), Silvio Oyama, de Minas 
Gerais (TJMMG), Fernando Rocha, e do 
Rio Grande do Sul (TJMRS), Fábio Fer-
nandes. No documento, os dirigentes 

A AMB tem trabalhado e dialogado 
constantemente com os conse-
lheiros do CNJ e os dirigentes dos 

tribunais sobre a importância da per-
muta entre os magistrados estaduais. 
Favorável à matéria, a entidade ingres-
sou com o Pedido de Providências nº. 
0004074-05.2015.2.00.0000 no Conse-
lho, e atualmente, o processo aguarda 
ser incluído na pauta de julgamento.  

Para embasar o pleito, a Associação 
solicitou parecer jurídico sobre permuta, 
de autoria do professor da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP) André Ramos, que será entregue 
aos conselheiros, presidentes e corre-
gedores dos Tribunais de Justiça, além 
de ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e do Superior Tribunal de Justiça 

A AMB ingressou no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), no dia 11 de 
maio, como parte interessada no Pro-
cedimento de Controle Administrati-
vo (PCA) nº 3927-08.2017, formulado 
pela Amaap, contra a decisão do TJAP, 
que indeferiu o pedido de afastamen-
to da juíza Elayne Cantuária de suas 
atividades jurisdicionais para exercer 
a presidência da Associação local. 

No mesmo dia, o relator da ma-
téria, conselheiro Rogério Soares do 
Nascimento, deferiu a liminar favo-
rável à magistrada. Segundo ele, a 
Lei Orgânica da Magistratura (Loman) 
traz todos os requisitos necessários 

Permuta entre juízes estaduais
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AMB atua em caso de afastamento de magistrada 
para o exercício da presidência

para o deferimento imediato 
da solicitação. “O afastamen-
to para fins de exercício das 
funções de presidente em 
associações é uma prerroga-
tiva criada para garantir, de 
forma substantiva, o direito 
fundamental de associação, 
previsto no artigo 5º, inciso 
XVII da Constituição Federal. 
De tal forma que seu indeferimento, 
seja com fundamento em deficiência 
de juízes, seja em razão de eventuais 
prejuízos aos magistrados, não deve 
se manter”, relata trecho da decisão.

O presidente da AMB, Jayme de 

Oliveira, ressaltou que é uma conquis-
ta importante para a magistratura e o 
associativismo. Para a presidente da 
Amaap, Elayne Cantuária, a decisão  
“é uma vitória do associativismo e de 
se fazer valer as nossas prerrogativas, 
em um momento ímpar no nosso País”.
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CONSELHO DE REPRESENTANTES

Sede foi definida 
durante reuniões dos 
Conselhos Executivo e de 
Representantes da AMB

Renata Brandão

Andressa Lanzellotti

magistratura em tramitação no Con-
gresso Nacional, como: reforma da Previ-
dência, regime de recuperação fiscal dos 
estados e do Distrito Federal, eleições 
diretas, lei do abuso de autoridade, fim do 
foro privilegiado, novo Código de Proces-
so Penal e reforma trabalhista.

importante, que teve o apoio da AMB e 
praticamente todas as associações de 
magistrados”, disse Jayme de Oliveira.

De acordo Julianne Marques, “esta 
é uma oportunidade para discutirmos 
o racismo e a participação dos negros 
na magistratura, para que possamos 
ter uma sociedade igualitária, come-
çando pela nossa magistratura”.

O presidente da Amagis-DF, Fábio 
Esteves, afirmou: “Sou juiz preto, sim, 
e vou defender esta magistratura, 
junto com todos os outros juízes, de 
todas as cores que vierem somar com 
um serviço de natureza extrema, para 
uma sociedade que também é plural”.

Segundo o juiz Edinaldo César 
Santos Júnior (Amase), “o tema esco-
lhido para o evento foi ´A identidade 
negra na magistratura brasileira´, 
mas identidade não se constrói só. A 
causa negra é nossa, é de quem sente 
na pele, mas a luta é de todos nós”. 

Na segunda reunião do Conselho de 
Representantes, estiveram presentes a 
diretoria da entidade, presidentes de as-
sociações regionais e o ex-presidente da 
AMB, João Ricardo Costa.

Na ocasião, foram abordadas ações 
relacionadas a projetos de interesse da 

O Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT), recebeu, 
no dia 10 de maio, o I Encontro Nacio-
nal de Juízas e Juízes Negros, com a 
presença do presidente da AMB, Jay-
me de Oliveira, e da vice-presidente 
de Direitos Humanos, Julianne Mar-
ques, além de integrantes da diretoria 

O XXIII Congresso Brasileiro de Ma-
gistrados da AMB - o maior evento 
da magistratura brasileira - ocor-

rerá entre os dias 24 e 26 de maio de 
2018, no Centro Cultural e de Exposições 
Ruth Cardoso, em Maceió (AL).

A candidatura única da Associação 
Alagoana de Magistrados (Almagis) para 
sediar o encontro foi aprovada durante 
as reuniões dos Conselhos Executivo e 
de Representantes da AMB, no dia 10 de 
maio, em Brasília. 

Identidade negra em debate

Maceió receberá Congresso 
Brasileiro de Magistrados
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da entidade e presidentes de associa-
ções regionais.

Durante três dias, cerca de 200 pes-
soas participaram de palestras, mesas 
de debates e conferências.

“Quero parabenizar, tanto a Ama-
gis-DF, quanto a Amase e seus presi-
dentes, Fábio Esteves e Antônio Al-
meida, e aos idealizadores do evento, 
por apresentarem esta proposta tão 



Iniciativa do Ipam já alcançou 
1,9 mil alunos da rede estadual de 
ensino, de nove a 13 anos 

Andressa Lanzellotti  

tuto planeja implantar 
um curso de mediação 
escolar para oferecer 
gratuitamente à rede 
pública, uma preparação 
dos docentes para saber 
como ouvir as crianças e 
abordar o tema.

“A ideia é fazer com 
que a criança perceba 
que ela também tem 
como se defender. Que 
ela pode se empoderar 
e buscar socorro. É por 
isso que o projeto se 
chama ‘Eu tenho voz’. 
Esse tipo de abuso se-
xual é o mais compli-
cado de se combater, 
porque, normalmente, 
acontece no interior da 

família, com uma pessoa de confi ança 
da criança e isso não pode fi car escon-
dido debaixo do tapete. Precisamos en-
frentar esta realidade e, quem sabe, a 
gente consiga mudar a forma como as 
relações familiares têm sido travadas”, 
conclui Hertha de Oliveira.

De acordo com ela, 
o público mirim é in-
formado, ainda, sobre 
as formas de contato 
para a realização da 
denúncia, que pode 
ser com um promotor, 
um juiz, um delegado, 
e até mesmo com os 
professores. “Falamos 
sobre a importância 
de terem uma pessoa 
de confi ança para se 
abrirem e, então, fi ca-
mos à disposição para 
conversar. O que nos 
surpreendeu muito 
foi que começamos 
a receber denúncias 
espontâneas após as 
apresentações”, revela.

Para o próximo ano, a meta é expandir 
o projeto com a criação de mais uma peça 
teatral, com uma linguagem voltada para 
alunos de seis a nove anos – faixa etária 
em que acontecem muitos dos casos 
de abuso sexual. Além disso, para que o 
processo seja ainda mais efi caz, o Insti-

Com o objetivo de alertar e promo-
ver a proteção de crianças e ado-
lescentes diante de situações de 

abuso sexual, a juíza Hertha de Oliveira, 
por meio do Instituto Paulista de Magis-
trados (Ipam), leva o projeto “Eu Tenho 
Voz” aos estudantes do Ensino Fun-
damental das Escolas Públicas de São 
Paulo. A iniciativa apresenta a peça te-
atral “Marcas da Infância”, onde as per-
sonagens abordam o tema, mostrando 
a importância e as formas de denúncia 
em casos de crime como esse.

Em 2016, ano em que foi lançado, o 
projeto visitou 11 instituições, alcançan-
do um total de 1,9 mil alunos de nove a 
13 anos de idade. Para este ano, já estão 
agendadas mais oito visitas. Após a apre-
sentação, todos participam de um de-
bate com membros do Instituto, sempre 
acompanhados de um juiz voluntário.

“Conversamos com as crianças, 
explicando como elas podem pedir so-
corro, e que a primeira medida a ser to-
mada não é a retirada dessa criança de 
sua família, já que quem é afastado é o 
abusador”, explica a presidente do Ipam, 
Hertha de Oliveira.

Projeto encoraja crianças a 
denunciarem casos de abuso sexual

Ip
am
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“A ideia é fazer 
com que a criança 
perceba que ela 
também tem 
como se defender. 
Que ela pode 
se empoderar e 
buscar socorro”  

Hertha de Oliveira
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Carolina Lobo

Em relação à atuação da AMB, 
em defesa dos pleitos da magis-
tratura, como avalia o atual tra-
balho desenvolvido na gestão do 
presidente Jayme de Oliveira? In-
clusive é um compromisso da atu-
al gestão, acompanhar as ações 
do CNJ, sempre com a presença do 
presidente, diretoria ou membros 
da Secretaria de Prerrogativas 
nas sessões semanais.

Avalio muito bem a gestão do 
presidente Jayme de Oliveira à frente 
da AMB. Ele é uma pessoa presente 
no CNJ, acompanha atentamente às 
sessões, defende assiduamente e 
com muita eficiência os magistrados. 

Como o senhor avalia seu 
primeiro ano de trabalho como 
corregedor nacional de Justiça? 
Quais seus principais projetos à 
frente da Corregedoria?

Foi um ano de reorganização 
para traçar um novo projeto ad-
ministrativo. Tomamos conheci-
mento dos processos e agimos no 
sentido de acelerar o julgamento 
de muitos deles. A partir de agora, 
poderemos focar mais no plane-
jamento e no futuro da magistra-
tura, com mudanças de procedi-
mentos e realização de pesquisas, 
junto aos jurisdicionados e aos 
próprios juízes. 

Independência do Judiciário

AMB Informa

Acredito que a magistratura brasilei-
ra está muito bem representada. 

O presidente da AMB já desta-
cou, algumas vezes, uma caracte-
rística sua muito importante para 
a entidade, de ser aberto ao diálo-
go permanente. O isto representa 
para o senhor?

O diálogo representa a possibili-
dade de estabelecermos uma pauta 
comum. Minha abertura é a mesma 
para magistrados, sindicatos, OAB, 
servidores do Judiciário e outros 
segmentos interessados na Justiça. 
Só posso atuar bem se conhecer os 
problemas do País, inclusive os da 

O ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) João Otávio de No-
ronha tomou posse, em agosto 

do ano passado, como corregedor 
nacional de Justiça, vinculado ao Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), para 
o biênio 2016-2018. Em entrevista ao 
AMB Informa, ele destaca a impor-
tância do trabalho desenvolvido pelo 
CNJ para garantir que os magistrados 
exerçam sua função com independên-
cia. “Em momentos de crise como o 
que vivemos agora, o papel do CNJ, de 
garantir a independência e autonomia 
do Judiciário, assume importância ain-
da maior”, frisou. Confira:

Ministro fala da 
autonomia dos 
magistrados e ainda 
opina sobre a atuação 
da AMB e o sistema 
carcerário, entre outros 
temas
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magistratura. Ninguém melhor que 
os presidentes das associações, no 
caso o da AMB, para atuar como in-
terlocutores dos juízes, trazendo-
-me os problemas que afligem os 
magistrados.

Na sua avaliação, há uma crise 
do Poder Judiciário? O que precisa 
ser feito para minimizá-la?

Esta crise é visível. Acredito que 
precisamos dialogar muito, princi-
palmente as lideranças. É hora de 
se estabelecer um diálogo franco e 
aberto, com muita prudência. 

O senhor faz muitas afirma-
ções sobre a independência da 
magistratura. Qual o papel do CNJ 
nesse sentido?

Em momentos de crise, como o 
que vivemos agora, o papel do CNJ, 
de garantir a independência e auto-
nomia do Judiciário, assume impor-

tância ainda maior. Quando falo em 
blindar o magistrado, não significa 
torná-lo insusceptível de respon-
der a processo disciplinar, nem dar 
carta branca para fazer o que bem 
entender. Mas, sim, libertá-lo da 

influência externa. A autonomia 
que devemos assegurar é a inde-
pendência funcional do magistrado, 
sem embargo de ele continuar res-
pondendo pelos deveres do cargo. 

Qual a importância do inves-
timento na formação continuada 
dos magistrados?

A formação inicial e permanen-
te, ao longo de toda a carreira, é 
fundamental para o futuro da ma-
gistratura e para a legitimação do 
Poder Judiciário. O juiz precisa sa-
ber, não apenas resolver o conflito, 
mas também gerir sua vara e sua 
equipe, lidar com as partes, con-
duzir audiências, planejar gastos 
e outros assuntos relacionados à 
administração. 

O senhor apoiou e participou do 
I Fórum Nacional de Execução Pe-
nal (Fonavep). Suas expectativas 
em relação ao evento se concreti-
zaram? Qual a importância deste 
primeiro encontro sobre o tema?

O evento foi muito bem organi-
zado, os debates excelentes e as 
mesas de trabalho de altíssimo ní-
vel. A questão penal é o maior pro-
blema, hoje, na Justiça brasileira. 
Nós só acharemos uma solução no 
campo da execução penal, se dialo-
garmos para buscarmos construir 
uma saída. Temos uma população 

Ninguém melhor que 
os presidentes das 
associações, no caso 
o da AMB, para atuar 
como interlocutores 
dos juízes

“

“

carcerária muito maior que o núme-
ro de vagas disponíveis. Precisamos 
encontrar o caminho com o debate, 
e é isso que está sendo feito nestes 
eventos promovidos pela AMB.

Qual o papel da magistratura e 
do Estado na situação preocupan-
te do sistema carcerário? 

É preciso distinguir o papel do 
Executivo e do Judiciário. Não cabe 
à magistratura administrar os pre-
sídios, é tarefa do Executivo; fazer 
gestão administrativa e garantir a 
incolumidade das pessoas que es-
tão a cumprir a pena privativa de li-
berdade, imposta pelo juiz criminal. 
O papel do Judiciário é o de garan-
tir que os direitos fundamentais do 
preso sejam respeitados durante 
este período. Adotar providências 
para que a pena privativa de liber-
dade não passe do recolhimento do 
condenado ao presídio. Não pode o 
Judiciário permitir que o condenado 
seja humilhado, exposto à execra-
ção pública ou submetido a qual-
quer tipo de castigo, uma vez que, 
embora não sendo administrador 
do presídio, cabe-lhe a tarefa de im-
por à administração a preservação 
dos direitos dos condenados em re-
gime fechado.

Qual sua opinião sobre o foro 
privilegiado? É a favor do fim do 
foro para todas as autoridades, 
incluindo juízes e promotores nos 
termos da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 10/2013?

O foro por prerrogativa é em ra-
zão da função, em nada importando 
a pessoa que está a ocupá-lo. Esta 
questão deve ser mais amplamente 
debatida, e sem paixões. Neste mo-
mento, o debate está se estabele-
cendo diante de um confronto entre 
Legislativo e Judiciário, e isso não é 
bom. É necessário buscar a solução 
por meio de discussão equilibrada e 
se pensando no melhor para o Brasil. 
A discussão sobre o foro por prerro-
gativa nos faz atentar para algumas 
situações. Não podemos abandoná-
-lo em casos de hierarquia no Judi-
ciário. Afinal, não é razoável que um 
juiz de primeiro grau julgue um de-
sembargador ou um ministro do STF. 
Não seria questão de privilégio, mas 
de se observar a hierarquia. 
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CURTAS

Inventário e Partilha – 
Teoria e Prática
Autor: Sebastião Amorim  e 
Euclides de Oliveira
Editora: Saraiva

Esta obra, agora na 24ª edi-
ção, tem comprovado índice de aceita-
ção entre estudantes e profissionais da 
área. Atualizado conforme o Novo CPC, 
traz uma visão teórica e indicativos prá-
ticos da sucessão legítima dentre outros 
temas, os quais destacamos: fundamen-
tos e formas das sucessões; reforço da 
posição sucessória do cônjuge; concor-
rência sucessória; testamentos; inven-
tário e arrolamento em juízo; inventário 
extrajudicial; esquemas, ilustrações e 
formulários. A nova edição apresenta as 
mais recentes atualizações nas leis su-
cessórias quanto à interpretação doutri-
nária e a pragmática forense.

Jurisdição Constitucional: 
Diálogos Institucionais 
como Terceira Via 
entre o Ativismo e a 
Autocontenção Judicial
Autor: Antonio Francisco 
Gomes de Oliveira
Editora: Juruá

Na obra, o autor reproduz, em sua es-
sência, sua dissertação de mestrado 
defendida em Portugal. Nela, o juiz 
presta grande contribuição à magistra-
tura e ao meio acadêmico, abordando 
temas que continuamente se encon-
tram em delicada tensão, tais como 
constitucionalismo  versus  democracia, 
Poder Judiciário  versus  Poder Legisla-
tivo, supremacia Judicial versus supre-
macia Parlamentar, além de ativismo 
judicial versus autocontenção judicial. 

Colheita
Autor: Fernando Armando 
Ribeiro
Editora: Letramento

Para mostrar a fundo seu 
plantio poético, o autor mos-

tra que o processo foi longo e meticulo-
so. No livro, o magistrado mineiro expõe 
o eu lírico comovido pela grandeza e 
pelas belezas do universo. Com foco na 
relação entre o homem e a natureza, a 
obra apresenta o sujeito circundado pela 
imensidão, pela infinitude do espaço e 
pela magnitude da luz. Volta-se, tam-
bém, para o fazer poético, colocando-se 
à procura da essência da palavra que so-
nha, do jeito novo de dizer o belo.

II Encontro Paranaense de Práticas 
Restaurativas em Maringá

Em março, o diretor-tesou-
reiro da AMB, Nicola Frascati, e o 
coordenador da Justiça Estadual 
da Associação, Frederico Mendes 
Júnior, participaram da abertu-
ra do II Encontro Paranaense de 
Práticas Restaurativas, em Ma-
ringá (PR). O evento contou com 
a presença de 900 participantes, 

entre juízes, desembargadores, professores, psicólogos e membros da sociedade 
civil, e foi promovido pelo TTJPR.

O objetivo da reunião foi disseminar informações sobre a prática da Justiça Res-
taurativa (JR) e formar parcerias para que entidades ligadas à educação e ao atendi-
mento comunitário possam trabalhar em conjunto com o Poder Judiciário.

110º Encontro do Conselho dos Tribunais 
de Justiça no TJSP

O presidente da AMB, Jayme de 
Oliveira, participou do 110º Encon-
tro do Conselho dos Tribunais de 
Justiça, que aconteceu, em março, 
no Palácio da Justiça, em São Pau-
lo. Os magistrados discutiram os 
grandes desafi os da Justiça brasi-
leira na atualidade, como a defesa 

da independência dos juízes, a autonomia fi nanceira dos TJs e o aumento de produtividade.
Destacando a importância do evento, o presidente do TJSP, Paulo Dimas 

Marcaretti, disse que “o Judiciário estadual é aquele que está mais próximo das 
pessoas, que transforma diretamente suas vidas”.

O presidente da AMB afi rmou que o encontro é sempre uma grande oportunidade 
para a magistratura discutir e trocar experiências. “O Conselho dos Tribunais de Justiça 
tem o apoio histórico da AMB, porque reconhecemos a necessidade de trabalharmos em 
conjunto por uma Justiça cada vez mais efi ciente e que seja valorizada”, disse.

AMB e TJDFT fi rmam parceria para 
realização de curso

Dirigentes da AMB; da ENM, 
da Associação; do TJDFT; e da 
Escola de Formação Judiciária 
Ministro Luiz Vicente Cernicchia-
ro reuniram-se, no dia 5 de abril, 
para tratar de temas referentes 
aos interesses da magistratura. 

Na ocasião, o presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, relatou ao presidente do TJDFT, Mario Machado, ao dire-
tor-geral da Escola do TJDFT, George Lopes, e aos demais presentes o esforço, no 
Congresso Nacional, em defesa dos pleitos da magistratura. Durante a reunião, os 
dirigentes ainda fi rmaram uma parceria entre a ENM e a Escola do TJDFT para a 
realização do curso Orçamento Público para Magistrados. A iniciativa ocorrerá em 
junho, nas dependências do Tribunal. Ainda participaram da reunião dirigentes da 
AMB e membros do TJDFT.

*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação
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Dirigentes da AMB falam sobre convênios e a 
elaboração de atividades culturais

Tati ana Castro*

CULTURA
Após o encontro, Jayme de Oliveira se reu-

niu com o vice-presidente Cultural e Ambiental 
da AMB, Paulo Sérgio Barbosa, e o secretá-
rio-adjunto da Secretaria Ambiental e Cultu-
ral, Kéops Amaral, para a primeira reunião da 
Secretaria Ambiental e Cultural da entidade. 
Na ocasião, os magistrados discutiram sobre 
futuras parcerias com cinemas, teatros, ex-
posições e shows. Além disso, deliberaram 
sobre a realização de um projeto cultural em 
âmbito nacional, que será desenvolvido pela 
AMB com intuito de buscar nos associados o 
talento para as artes.

“Unifi camos encaminhamentos entre os 
magistrados envolvidos na área. Com esta 
aproximação e diálogo, colocaremos nossas 
ações em movimento e, em breve, serão di-
vulgadas as principais iniciativas neste se-
tor”, afi rmou Paulo Sérgio.

A vice-presidente Institucional, Renata 
Gil, também participou da reunião.

Em abril, o presidente da AMB, Jayme de 
Oliveira, se reuniu com os integrantes 
das Secretarias de Convênios, Ambien-

tal e Cultural, da Associação, em Brasília, 
para tratar sobre as possíveis parcerias com 
empresas que possam oferecer vantagens 
aos magistrados associados.

Durante a reunião de Convênios, o se-
cretário da pasta, Baltazar Miranda, afi rmou 
que analisou os contratos vigentes e os que 
estão prestes a serem assinados. “A inten-
ção é determinar a expedição de ofícios para 
as associações estaduais, no intuito de que 
elas indiquem empresas que possam ofere-
cer benefícios aos associados”, disse.

O secretário-geral adjunto da entidade, Le-
vine Artiaga, afi rmou que a intenção da direto-
ria é atender ao associado oferecendo maiores 
benefícios por meio desses convênios. 

Os membros da Secretaria de Convênios, 
Alexandre Chini e Zilmene Gomide, também 
estiveram na reunião.

Projetos futuros

NOVOS CONVÊNIOS
Agora, o associado à AMB pode obter descontos em sete empresas: Editora Juruá, Novo Mundo 

Corretora de Câmbio, agência de turismo Best Brazil Tour, Instituto Presbiteriano Mackenzie, HPlus 
hotelaria, Cotação Serviços e Global Travel Assistance (GTA). 

A parceria da entidade com a agência de turismo gerou descontos de 5% nos pacotes e 10% 
no seguro de viagens nacionais e internacionais; o GTA oferece 30% para filiados (consulte a AMB 
antes de fechar o contrato);  o Instituto Mackenzie, 10% de desconto na pós-graduação lato sensu, 
stricto sensu e em cursos de extensão - e ainda, na Educação Infantil, nos Ensinos Fundamentais I e II, 
e no Ensino Médio, o desconto pode variar entre 15% e 30%, dependendo da unidade; e a Editora 
Juruá, 30% nos livros adquiridos pelo site www.jurua.com.br, utilizando o código AMB18.
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Para mais informações, entre em contato com a AMB pelo telefone  (61) 2103-9030

NOVIDADES

Baixe nosso 
aplicativo

Com o aplicativo AMB, o 
usuário poderá acessar, 
de forma prática, as 
notícias da AMB e notas 
públicas, com um alerta 
das principais, além dos 
cursos da ENM, dados 
sobre associações 
filiadas e contatos. Em 
breve, haverá uma área 
para convênios, enquetes 
e um fórum de debates.

Novo site no ar

Está no ar o novo site da 
AMB (www.amb.com.br), 
com leiaute moderno e 
adaptado para a versão 
mobile. Na página inicial, 
as notícias de destaque 
passam a ser dispostas 
de modo randômico e os 
associados têm rápido 
acesso à área restrita.

*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação
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ESPORTES

A oitava edição do 
campeonato acontecerá 
em outubro deste ano, em 
Fortaleza, no Ceará

Tati ana Castro*

legado das Olimpíadas Rio 2016 para o Ceará. O 
complexo é considerado o mais moderno 

da América do Sul. 
Para o presidente da Associação Ce-

arense de Magistrados (ACM), Ricardo 
Alexandre Costa, é uma satisfação que seu 
estado sedie um dos maiores eventos da 

AMB. “É uma oportunidade de reencontrar os 
colegas, seus familiares e estreitar laços com 
amigos de outros estados”, afi rmou.

Além de incentivar a prática do es-
porte, o evento pretende aproximar 
os associados e promover o encon-
tro entre suas famílias, já que fi lhos 
e cônjuges também podem partici-
par dos jogos.

O local e a data dos VIII Jogos Nacionais da Magistratu-
ra já estão defi nidos: de 25 a 29/10, em Forta-
leza (CE). O evento, que receberá magis-

trados de todo o Brasil, é a marca registrada 
da AMB e acontece a cada três anos. 

O secretário de Esportes da entidade, 
Marcus Quintas, acredita que esta edição 
irá superar as anteriores. “Fortaleza é 
uma cidade acolhedora, de um potencial 
turístico fantástico e eu tenho certeza de 
que nós teremos um número expressivo de 
colegas participando dos jogos. Faremos um 
grande evento”, ressaltou.

O cenário dos jogos será o Centro de Formação 
Olímpica do Nordeste (CFO), inaugurado no ano 
passado, e que acabou tornando-se o principal 

Jogos Nacionais 
da Magistratura em 
terras nordestinas

Uma nova modalidade entrou na programação dos 
VIII Jogos Nacionais da Magistratura: beach tennis. 
Além disso, o clássico futsal, agora, poderá ser dispu-
tado pela categoria máster, voltada para pessoas aci-
ma de 45 anos. Esses e outros detalhes do regulamento 
e do planejamento da competição foram discutidos na 
primeira reunião da comissão organizadora, realizada 
em abril, na sede da ACM em Fortaleza. O beach tennis 
será disputado nas categorias masculino e feminino, 
em duplas, sendo um dos participantes obrigatoria-
mente magistrado.

Na ocasião, o secretário de Esportes da AMB e os ma-
gistrados da comissão realizaram visita técnica ao CFO. “A 
impressão da comissão foi a melhor possível, as instala-
ções são excelentes e os equipamentos de ponta. Tenho 

certeza de que a magistratura brasileira vai aprovar o es-
paço”, afi rmou Marcus Quintas.

As inscrições para participar do evento vão até dia 25 
de agosto. Os magistrados interessados podem garan-
tir sua vaga e saber mais informações sobre os Jogos no 
hotsite: www.amb.com.br/jogos/2017. 

XXIV Campeonato Nacional de Futebol
Antecedendo os Jogos Nacionais da Magistratura, a AMB irá promover, entre os dias 7 e 11 de junho, o 

XXIV Campeonato Nacional de Futebol Máster, em Goiânia. O evento, que neste ano conta com a parceria da 
Asmego, já tem 20 associações filiadas confirmadas. São esperados, aproximadamente, 300 magistrados.

O campeonato, que acontece anualmente, foi sediado pelo Maranhão, em 2016, e teve como campeã 
a equipe da Amaerj.
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Comissão reunida para defi nir 
detalhes dos VIII JNM

* Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação

Beach tennis e futsal na categoria máster confi rmados
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FILIADAS

Amagis-DF

Magistrados se reúnem para debater 
Reforma da Previdência

Na manhã do dia 11 de março, dezenas de ma-
gistrados tiveram a oportunidade de sanar suas 
dúvidas a respeito da Reforma da Previdência em 
um encontro realizado na sede social da Amagis-
-DF. Com a intermediação do juiz Paulo Afonso 
Cavichioli Carmona, os palestrantes explicaram 
aos presentes as mudanças que serão implanta-
das a partir da aprovação da PEC 287/2017.

Na oportunidade, o diretor de Seguridade do 
Funpresp, Edmilson Enedino, apresentou aos 
magistrados a possibilidade de uma previdência 
complementar, mostrando as vantagens e des-
vantagens da adesão e quem pode melhor se be-
neficiar dessa opção.

A Amagis-DF, por meio da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), tem atuado 
ativamente com intuito de reforçar a necessidade do debate da PEC 287. O objetivo é lutar pela aprovação de uma 
reforma da Previdência mais justa não apenas para a magistratura, mas acima de tudo para a sociedade. 

Amagis-MG

Associação repudia 
atentado a fórum 

A Amagis-MG repudiou o ataque 
a tiros ao Fórum de São Lourenço, 
que fica no sul de Minas Gerais, na 
madrugada do dia 27 de março. Além 
de seis disparos que destruíram vi-
draças e atravessaram o prédio, foi 
deixado um bilhete associando o 
ato a uma facção criminosa.

A Associação esteve em contato 
permanente com a Polícia Militar, a 
Polícia Civil e o Centro de Seguran-
ça Institucional (Cesi), do TJMG, para 
que todas as providências fossem 
tomadas a fim de garantir a segu-
rança dos magistrados e servidores 
que atuam na Comarca, além dos 
frequentadores do fórum.

Para a Associação, mais do que 
uma ocorrência de violência, isolada 
ou orquestrada, o ataque é um aten-
tado à Justiça e ao Estado de Direito.

Amaap 

Fórum de Macapá escolhe 
diretor por voto direto

No dia 24 de março, o juiz amapaense José Reginaldo Gomes 
de Andrade foi eleito diretor do Fórum da Comarca de Macapá, 
por meio de votação direta promovida pela Amaap. O magistrado 
José Reginaldo é o primeiro diretor escolhido por meio de eleição 
direta no estado.

Elayne Cantuária, presidente da Amaap, destacou o caráter de-
mocrático da iniciativa, sugerida à Amaap pelo próprio presidente 
do TJAP. “Tem sido muito gratificante para a Associação conduzir 
este processo, com critério altamente democrático, em que os atin-
gidos pelos atos de gestão do fórum é que fazem a opção de qual 
será o melhor candidato. É uma experiência bastante interessante e 
pretendemos levá-la a outras comarcas do estado”, avaliou.

Participaram da eleição 45 magistrados, contabilizando 91,83% 
dos habilitados a votar. Reginaldo venceu a disputa com 23 votos.
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A capacitação contou com a presença 
de ministros e magistrados
Málcia Afonso
Tatiana Castro*

* Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação

audiência de custódia. “Não temos 
ainda um projeto, infelizmente. Tenho 
certeza de que Jayme de Oliveira, juiz 
com uma visão política importante, vai 
contribuir com esse debate”, afirmou. 

O presidente da AMB, Jayme de 
Oliveira, prestigiou a palestra e agra-
deceu os esforços do ministro em prol 
da magistratura.

A juíza Gisele Souza 
de Oliveira atuou na co-
ordenação e integrou o 
corpo docente do curso, 
abordando a dinâmica da 
audiência e como limitar 
o ato processual à ob-
servação da legalidade 
da prisão em flagrante. 
“Todas as unidades da 
federação já realizam as 
audiências de custódia, 
alguns apenas na capi-
tal e outros no interior. 
É uma oportunidade de 
troca de experiências en-
tre magistrados”, disse.

Com o tema “Audiência de Custó-
dia: Um Avanço Civilizatório”, o minis-
tro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Ricardo Lewandowski proferiu pales-
tra apresentando dados que demons-
tram o progresso no Sistema Judiciário 
com a implementação do instrumento.

Segundo ele, há necessidade da 
criação de uma regulamentação da 

Em março, a ENM, da AMB, abriu o 
ano letivo com o curso “Audiência 
de Custódia” nos dias 9 e 10. O pri-

meiro dia de aulas contou com a par-
ticipação do ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Rogerio Schietti. 

Na ocasião, o vice-diretor presiden-
te da ENM, Sérgio Ricardo de Souza, 
falou sobre o contexto no qual a Escola 
decidiu iniciar a série de capacitações 
de 2017 pelo tema audiência de custó-
dia. “A questão carcerária é um grave 
problema que não é causado pelo Poder 
Judiciário. Os juízes estão dispostos a 
colaborar para que os problemas sejam 
reduzidos, mas com a preocupação de 
garantir o direito à liberdade, sem dei-
xar de preservar o direito da sociedade 
à segurança pública”, afirmou o vice-di-
retor presidente, que também faz parte 
da coordenação e é instrutor do curso.

A iniciativa foi elogiada por Rogerio 
Schietti, que considerou o encontro mui-
to produtivo. Em sua palestra, o ministro 
falou sobre prisão cautelar com foco nas 
audiências de custódia. 

Curso Audiência de Custódia 
abre calendário de 2017

Nos dias 6 e 7 de abril, a ENM promoveu o curso Ges-
tão Orçamentária, em Cuiabá, no Mato Grosso. A capaci-
tação foi voltada para os associados filiados à AMB e teve 

Curso sobre gestão orçamentária acontece em Cuiabá
a coordenação da desembargadora Marilsen Addario.

“Foi a primeira vez que os magistrados do Mato Grosso 
tiveram contato com este tema, e o interesse deles em parti-
cipar nos surpreendeu muito”, afirmou Marilsen, ao lembrar 
que o curso registrou a presença de 40 magistrados.

A programação contou com aulas teóricas e expositivas 
que resultaram em discussões práticas entre os alunos. Te-
mas como o modelo orçamentário brasileiro e fundamentos 
do controle do orçamento público foram alguns dos pontos 
abordados pelo professor Laércio Mendes Vieira, que tam-
bém é auditor do Tribunal de Contas da União (TCU).
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Renata Brandão

Execução penal e sistema prisional, crime organizado, sis-
tema penitenciário, planejamentos e gestão do Poder Judiciário 
a partir do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram alguns dos 
temas discutidos no 45º Encontro do Colégio Permanente de 
Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem), que 
aconteceu entre os dias 27 e 29 de abril, em Recife (PE).

O diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe, e o coordena-
dor pedagógico, Caetano Levi, também participaram do encontro, 
que contou com conferências ministradas por magistrados de 
vários tribunais brasileiros. Piragibe recebeu indicação para per-
manecer até 2019 no Conselho Consultivo do Copedem.

A ENM vai priorizar a plataforma de internet para a reali-
zação de cursos. A ideia, segundo o presidente da AMB, Jayme 
de Oliveira, é trabalhar um novo conceito para a Escola, por 
meio de capacitações online. Na reunião com os membros da 
Diretoria Executiva, na sede da entidade, foi tratada, também, 
da reformulação do site, para que possa permitir cursos à 
distância, videoaulas, além de um banco de sentenças, livros 
e artigos digitalizados. 

Segundo Marcelo Piragibe, essa mudança na Escola será 
apoiada, também, em um conceito de aprendizagem defi nido 
como heutagogia. “Esse conceito propõe uma metodologia na 

Uma importante vitória para a carreira na área de for-
mação foi conquistada pela ENM, em parceria com o Cope-
dem. O Ministério da Educação (MEC) instituiu o mestrado e 
o doutorado profi ssional na pós-graduação stricto sensu. A 
novidade da Portaria 389/2017 é o curso de doutorado pro-
fi ssional que, até então, não fazia parte do Sistema Nacio-

Diretor-presidente da escola é indicado para continuar no Conselho 
Consultivo por mais dois anos

ENM no 45º encontro do Copedem

Novo modelo de 
educação continuada 

MEC institui doutorado e mestrado profi ssionalizante
nal de Pós-Graduação. “A portaria do MEC é fruto de 
uma luta antiga da magistratura. É uma vitória para 
os magistrados que buscam se aperfeiçoar para uma 
melhor prestação jurisdicional e para fi ns de promo-
ção na carreira, entre outros objetivos”, disse o dire-
tor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe. 

qual a pessoa é responsável por sua aprendizagem. Es-
tamos nos aproximando desse modelo, de forma que o 
próprio associado será, inclusive, o gestor e programa-
dor do seu próprio processo educacional”.

Diretoria da AMB com o presidente do Copedem, 
Antônio Rulli Júnior, durante o evento As
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Magistrados podem acessar as 29 atividades de capacitação, em 
diversas áreas, no Brasil e no exterior
Andressa Lanzellotti  

que possam despertar interesse nos 
magistrados associados. Da mes-
ma forma, por meio de intercâmbios 
com outros países, buscamos levar 
a visão comparatista do direito e 
neste ano, teremos cursos e even-
tos apoiados pela ENM na Argentina, 
EUA, Índia, França e Peru”.

No decorrer do ano, a Escola infor-
mará sobre novos eventos e parce-
rias, bem como eventuais alterações 
de data, local e atualizações dos cur-
sos, por meio do boletim AMB Informa 
e pelo site da ENM. Acompanhe!

O Guia de Cursos de 2017, da ENM, 
da AMB, já está disponível para 
os associados. São 29 oportuni-

dades de capacitação (18 nacionais e 
11 internacionais) em diversas áreas, 
entre elas: Introdução à Justiça Res-
taurativa, Mediação e Conciliação, 
Direitos Humanos, Ativismo Judicial, 
Execução Penal e Filosofi a do Direito.

O encarte foi encaminhado aos as-
sociados e também está disponível no 
site da AMB/ENM. Para fazer sua ins-
crição, basta acessar www.enm.org.
br, em “Cursos” e selecionar a opção 
de interesse. 

Um dos cursos oferecidos é o de 
Direitos Humanos, que tem o ob-
jetivo de capacitar o associado a 
compreender o fenômeno da prote-
ção integral da dignidade da pessoa 
humana e encontrar maneiras de 
solucionar os litígios decorrentes 
das violações dos direitos humanos, 
utilizando, inclusive, normas inter-
nacionais inseridas no ordenamen-
to jurídico nacional. O treinamento 
será realizado em Palmas (TO) e tem 
40 vagas disponíveis.

Há, ainda, oportunidades fora do 
País, como o Curso Internacional de 
Segurança para Magistrados, que será 
ministrado em setembro, nos Estados 
Unidos. Nele, o participante poderá 
obter elementos teóricos e treina-
mento prático em questões de grande 
relevância para sua segurança pesso-
al e da instituição onde atua.

De acordo com o diretor-presiden-
te da ENM, Marcelo Piragibe, “o Guia 
de Cursos segue apresentando uma 
gama variada de cursos presenciais 
no Brasil dos mais diversos assuntos 

Escola Nacional da Magistratura 
lança Guia de Cursos 2017

AMB Informa

que possam despertar interesse nos 
magistrados associados. Da mes-
ma forma, por meio de intercâmbios 
com outros países, buscamos levar 
a visão comparatista do direito e 
neste ano, teremos cursos e even-
tos apoiados pela ENM na Argentina, 
EUA, Índia, França e Peru”.

mará sobre novos eventos e parce-
rias, bem como eventuais alterações 
de data, local e atualizações dos cur-
sos, por meio do boletim AMB Informa 
e pelo 

OPORTUNIDADES EM DESTAQUE

Introdução à Justiça 
Restaurativa
Data: 20 e 21 de julho 
Local: Brasília (DF)
Inscrições: até 20 de 
junho 
Vagas: 50 
Coordenação: juiz 
Marcelo Nalesso 
Salmaso

Mediação e Conciliação 
para Magistrados
Data: 14 a 18 de agosto 
Local: Brasília (DF)
Inscrições: até 18 de julho 
Vagas: 30
Coordenação: 
desembargador Caetano 
Levi Lopes e as juízas 
Hertha de Oliveira e 
Valéria Lagrasta.

Direitos Humanos
Data: 31 de agosto e 1º de setembro 
Local: Palmas (TO)
Inscrições: até 24 de julho 
Vagas: 40 
Coordenação: juiz Everton Amaral de Araújo e juíza 
Fabiana da Cunha Pasqua.


