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PELO BRASIL

Sheyla Leal

A campanha contra o Poder Judiciário tem sido intensa nos
últimos meses. Fácil compreender, mas difícil de aceitar.
Desde o famoso “Mensalão”, o Judiciário vem adotando
nova postura diante de novas leis que permitem o combate à
corrupção. Com isso, inúmeras pessoas foram condenadas à
prisão e outras tantas ainda respondem por esse tipo de crime, o que a mídia mostra diariamente.
O Brasil conheceu os mecanismos que norteavam a política
e percebeu as vultuosas quantias subtraídas indevidamente dos
cofres públicos. Pessoas que se consideravam acima da lei, fora
do alcance da Justiça, surpreenderam-se não apenas com a revelação dos fatos, mas com a responsabilização penal.
Não são poucas as investidas contra as operações policiais, o Ministério Público e o Judiciário, desde que tais fatos
tiveram início. Mas, nos últimos tempos, depois que a revelação dos crimes chegou mais perto de pessoas, até então tidas
como intocáveis ou acima de quaisquer suspeitas, aumentou-se o cerco contra o Judiciário.
O governo, rodeado de suspeitas de corrupção, adota o
discurso mais fácil e ataca sem piedade o serviço público, em
especial, as carreiras de Estado e àquelas voltadas ao combate à corrupção.
Procura-se desviar o foco e até altas figuras da República
sugerem que a corrupção não é tão grave e, então, se iniciam
várias tentativas de acabar com esse combate.
O Brasil resiste a deixar os costumes coronelistas. O constitucionalismo ainda não se implantou por inteiro em terras
brasileiras, porque alguns ainda estão acima da lei.
Nada obstante, a magistratura brasileira resiste. Os juízes,
apesar dos ataques, das iniciativas de criminalização das condutas típicas de julgar, não se curvarão. O que se vê no Brasil de hoje,
já se viu em outros países. A democracia é uma conquista dura e
o seu garantidor é o Poder Judiciário. Somente um Judiciário livre
e independente pode garantir julgamentos isentos, efetivação de
direitos humanos e avanços sociais. Conviver com um Judiciário
independente incomoda e, exatamente por isso, tenta-se, de todas as formas, acuar os juízes e intimidar a magistratura.
O momento é grave, mas não
desistiremos de trabalhar em
todas as frentes, utilizando de
todos os recursos, na defesa incondicional de um Poder Judiciário independente.

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB

Gestão Itinerante

Maceió, Paraíba, Paraná, Minas Gerais e Ceará foram os estados visitados pelo presidente Jayme de
Oliveira durante o mês de junho. O objetivo é estar mais perto dos associados para ouvir os pleitos
da categoria. Desde o início do ano, a diretoria da AMB também atuou no Amazonas, Alagoas, Rio
de Janeiro, Rondônia, Acre, Roraima, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia.
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PALAVRA
DO PRESIDENTE

Diretoria da AMB, integrantes da comissão organizadora e a promotora de eventos Paula Sarmento durante visita técnica

Os preparativos do XXIII Congresso
Brasileiro de Magistrados da AMB estão
adiantados. No dia 1º de junho, a comissão organizadora esteve in loco, em Maceió (AL), para conhecer as dependências
do Centro Cultural e de Exposições Ruth
Cardoso, que sediará o maior evento da
magistratura brasileira, entre os dias 24
e 26 de maio de 2018. Na ocasião, também foram visitados os hotéis Ritz Lagoa
da Anta, Jatiúca e Best Western Premier e
fechado o contrato com a empresa MEP
eventos e turismo.
“Conseguimos definir a logística e visitamos os principias hotéis que servirão

de suporte para o evento. Durante a reunião, foi apresentada toda a estratégia de
trabalho para a realização do Congresso,
que será um sucesso. A partir de agora, é
só trabalhar”, disse Jayme de Oliveira.
De acordo com o presidente da Almagis e coordenador da comissão organizadora, Ney Alcântara, a previsão de atividades do Congresso já foi feita. “Maceió
tem todas as condições para abrigar os
colegas magistrados. Acreditamos que
será um grande evento”, frisou. Além dele,
participam da comissão Átila Naves, Nicola Frascati, Maria Rita Manzarra, Fátima Pirauá, José Firmino e José Ancelmo.

Tema central do CBM é deﬁnido
“A politização do Judiciário ou a judicialização da política” será o tema central do XXIII
CBM. No dia 11 de julho, a comissão científica
fez sua primeira reunião, em Brasília (DF), para
tratar dos detalhes iniciais do evento, além de
escolher, provisoriamente, os nomes das conPresidentes da AMB
ferências, painéis e dos possíveis palestrane da Almagis com
tes. Entre os assuntos abordados estão: seos integrantes da
gurança pública; a sobrecarga do Judiciário; os
comissão científica
meios de comunicação e a magistratura; o perfil psicológico do
juiz; o Parlamento e o Judiciário; o Executivo e o Judiciário; o associativismo e os novos magistrados; as prerrogativas
e direitos da magistratura; a Justiça Eleitoral; e a informática.
“Os magistrados podem esperar por muitas discussões sobre os inúmeros temas de interesse institucional da
magistratura”, afirmou o coordenador da comissão científica, Regis de Oliveira. A expectativa é de que mil magistrados de todo o Brasil participem do Congresso. Também fazem parte da comissão Rafael Sandi, Alberto Jorge Lima,
Micheline Jatobá e Lorena Sotto-Mayor.
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Em Fortaleza, Jayme de Oliveira cumpriu uma
extensa agenda. No Fórum Clóvis Beviláqua, acompanhado do presidente da ACM, Ricardo Alexandre
Costa, o presidente da AMB se reuniu com juízes
para debater sobre os principais pleitos da magistratura. Questões sensíveis à magistratura brasileira, como o posicionamento da entidade contrário
ao rezoneamento eleitoral, que, de acordo com atos
normativos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinam a extinção de cerca de 20 zonas eleitorais
no Ceará (cerca de 500 em todo o País); o trabalho
feito na área de Prerrogativas; a permuta de magistrados estaduais; abuso de autoridade e o reajuste
dos subsídios foram alguns dos assuntos tratados.

Ascom/AMB

Logo em seguida, ele foi recebido pelo presidente do TJCE, Gladyson Pontes. Na ocasião, foi entregue o parecer jurídico sobre permuta, de autoria do
professor André Ramos Tavares.
“Pedimos o apoio do presidente deste Tribunal
para a causa da permuta entre juízes da Justiça Estadual. Esta pauta está em vias de ser julgada pelo
CNJ e queremos que ela seja aprovada, pois mais de
quinhentos juízes de todo o Brasil têm interesse. O
presidente deu apoio e disse que nos auxiliará no que
estiver ao seu alcance”, disse Jayme de Oliveira.
Gladyson Pontes destacou que “é muito importante essas visitas que Jayme de Oliveira faz nos estados
em busca de uma causa nobre e justa, que é tratada
nesse parecer, em relação à permuta de magistrados”.
Os aposentados e pensionistas também tiveram um encontro com o presidente da AMB. Leia
mais na página 7.

Ascom/AMB

presidente da AMB que, mais uma vez, prestigia os juízes
locais e todos os colegas que estão participando do nosso
encontro. Temos aqui a oportunidade de discutir temas importantes para o Direito e para a geração de jovens que vão
construir as instituições da República, que serão o Judiciário e a advocacia de amanhã”, afirmou.
O vice-presidente de Políticas Remuneratórias, Paulo
César Neves, relatou o atual cenário sobre a recomposição
dos subsídios e o trabalho da AMB para conquistar a recomposição e aprovação do ATS.

26/6

No encontro realizado no TJMG, em Belo
Horizonte, Jayme de Oliveira destacou para magistratura mineira a atuação da AMB desenvolvida em prol do diálogo e articulação, principalmente junto ao Congresso Nacional, CNJ e STF.
O subsídio e as tratativas junto ao diretor-geral
da Polícia Federal, Leandro Daiello, para reverter a exigência de que magistrados e membros
do Ministério Público, em atividade e aposentados, submetam-se a exames de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio
de arma de fogo também foram abordados. Leia mais
na página 6.
O anfitrião do encontro, o vice-presidente de Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos
da AMB, Nelson Missias, enfatizou que foi a terceira visita de Jayme de Oliveira ao estado. “Ele conseguiu reabrir um espaço de interlocução e hoje é uma voz ouvida
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No Encontro de Coordenadorias da Amapar, o presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
falou aos juízes sobre as tratativas da entidade em prol
dos projetos de interesse da
magistratura. O ministro Luis
Felipe Salomão, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), fez a
palestra de abertura do evento sobre “O Sistema Recursal
no Novo Código de Processo
Civil e a Jurisprudência do STJ”. Ele destacou que “o novo
CPC é positivo, porque tem instrumentos que são fornecidos para que possamos combater a litigiosidade, mas
ainda é cedo para avaliar se esse potencial se tornou realidade, se realmente estamos conseguindo administrar
melhor e decrescer essa quantidade de causas repetidas
que assolam o Judiciário”, disse.
Para o presidente da Amapar, Frederico Mendes Júnior,
o objetivo do evento é reunir os colegas do estado e discutir os anseios da magistratura. “Agradeço a presença do

No mesmo dia, Jayme de Oliveira e Nelson Missias foram homenageados
com a medalha do Sindicato dos Policiais Federais de Minas Gerais (Sinpef/
MG), no auditório da Assembleia Legislativa. Criada em 2012, a comenda é destinada a personalidades que se destacam nas áreas política, econômica, social, cultural e educacional.
“Prestigiamos aqueles que contribuem para uma sociedade melhor e decidimos, nesta edição, homenagear o presidente da AMB e o vice-presidente
como representantes do Poder Judiciário brasileiro, cuja atuação está sendo fundamental nesse momento político delicado”, explicou o presidente do
Sinpef/MG, Rodrigo Porto.

Ascom/AMB

PARANÁ

Ascom/AMB

Ascom/AMB

Em visita à João Pessoa para participar do 70º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), o
presidente da AMB, Jayme de Oliveira, reuniu-se com a presidente
da AMPB, Maria Aparecida Gadelha, e integrantes da diretoria. As
demandas e dificuldades da magistratura do estado, como a preocupação com o desaparelhamento do Judiciário, assuntos relacionados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o rezoneamento
eleitoral foram tratados no encontro.
“A presença de Jayme de Oliveira na Paraíba é muito bem-vinda,
especialmente em razão do difícil momento pelo qual passamos. A
intenção do presidente da AMB de defender a Justiça Estadual, tanto com relação ao rezoneamento eleitoral, quanto à priorização do
primeiro grau, viabilizará as ações necessárias ao pleno êxito de
ambas as lutas associativas”, destacou Maria Aparecida Gadelha.
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no Congresso Nacional. Conseguiu montar uma estratégia de
atuação que tem gerado grandes resultados, como a supressão
do artigo 11 do PLP 343, que extinguiria o fundo de reaparelhamento do Judiciário”.
Os participantes da reunião destacaram, especialmente, a importância da presença da AMB nos estados para expor o trabalho
realizado e ouvir os pleitos da magistratura.

Ascom/AMB

PARAÍBA

PELO BRASIL

A preocupação da magistratura em relação ao rezoneamento eleitoral pautou a reunião de Jayme de Oliveira
com a presidente do TRE-CE, Nailde Pinheiro. “A entidade
adotou uma linha de trabalho frente a essas dificuldades
que estamos prevendo que aconteçam, em decorrência do
rezoneamento eleitoral. É uma luta conjunta, de todas as
unidades da Federação, e torcemos para que haja uma adequação a esta resolução”, disse a dirigente do TRE. Durante
o encontro, o presidente da ACM também alertou para as
dificuldades que possam surgir com o reordenamento das
zonas eleitorais.

AMB Informa
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ATUAÇÃO SECRETARIAS

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Compromisso fortalecido

Porte de arma dos magistrados é abordado com diretor da PF e Ministro da Justiça

Em Fortaleza, Jayme de Oliveira destaca que o Ceará é um dos poucos estados
onde pensionistas votam nas eleições da associação

Renata Brandão, Carolina Lobo
e Málcia Afonso

N

Ascom/AMB

a segunda reunião da Secretaria
de Segurança da AMB, realizada
em 5 de junho, em Brasília (DF),
foram discutidos temas como a implantação de um curso de segurança para
magistrados e familiares em situação de
risco, em parceria com a Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam); a interlocução com o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Polícia Federal e Exército; além do requerimento apresentado por vários magistrados no ano passado, encabeçado pela
juíza Flávia Zuza, referente a diversos
pleitos em matéria de segurança.
“Na formação dos magistrados

devem ser inseridos cursos de segurança, tiro etc. Os tribunais deveriam
dar essa formação. Deve ser um pleito
nosso, de solicitar aos tribunais, pois
várias associações oferecem o curso
e estamos pensando em fazer na AMB
também, como uma atividade suplementar, que agregue. Nosso papel
como associação é assumir a defesa
de que os tribunais coloquem a atividade permanentemente”, afirmou o
presidente da AMB, Jayme de Oliveira.
Para o secretário-adjunto de Segurança, Wanderley Paiva, é fundamental inserir no currículo das escolas judiciais dos tribunais um curso de
proteção, defesa pessoal do magistrado e, também, armamento e tiro.
“Foi uma reunião muito produtiva,

Ascom/AMB

Dirigentes da AMB e o presidente da Asmac, Luís Camolez, discutem porte de
arma dos magistrados com o diretor da PF

Ministro da Justiça ouve argumentos de integrantes da AMB sobre o tema
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m encontro realizado no dia 29 de
junho, em Fortaleza (CE), o presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
e o presidente da ACM, Ricardo Alexandre Costa, almoçaram com aposentados e pensionistas filiados.
Na ocasião, o presidente da AMB
destacou o trabalho em prol da magistratura, como o reajuste salarial,
o Adicional por Tempo de Serviço e o
direito a voto das pensionistas.
“Estou honrado em participar deste
encontro, que é uma oportunidade de
avançarmos na discussão de pautas
tão importantes para a magistratura e,
especialmente, para o grupo de aposentados e pensionistas”, disse. Ele lembrou
que o Ceará é um dos poucos estados
onde as pensionistas têm o direito de

DESMEMBRAMENTO

Em continuidade ao que foi definido na reunião, Jayme de Oliveira abriu
diálogo, no dia 23 de junho, com o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro
Daiello, na tentativa de reverter a exigência que magistrados e membros
do Ministério Público, em atividade e
aposentados, submetam-se a exames
de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo.
Já no dia 11 de julho, a diretoria da
AMB entregou ao ministro da Justiça
e Segurança Pública, Torquato Jardim,
uma minuta de sugestão para alterar o
Decreto nº 5.123/04, que regulamenta a
Lei nº 10.826/03 sobre registro, posse e
comercialização de arma de fogo e munição, no que se refere aos magistrados.
A exigência questionada está prevista na Instrução Normativa 23/2005DG da Polícia Federal (§7º, do art.6º) e no
Regulamento da Lei do Desarmamento (art.33-A, introduzido pelo Decreto
6.715/08 ao Decreto 5.123/04).
Com esta alteração, passou-se a
exigir dos magistrados, para a aquisição, registro e renovação de porte de
arma de fogo, a comprovação de capacidade técnica para seu manuseio e a
comprovação de aptidão psicológica, o
que inviabiliza e/ou restringe a prerrogativa contida no artigo 33, V, da Loman.
Também participaram da reunião
a integrante das Secretarias de Prerrogativas e de Assuntos Institucionais
Maria Rita Manzarra e o advogado da
AMB Alberto Pavie.

Ascom/AMB

sobretudo por esse engajamento que
a AMB pretende ter tanto com o CNJ,
que formula as políticas de segurança da magistratura nacional, quanto
com o Exército brasileiro e as polícias.
Sempre ouvimos reclamações de falta de entrosamento - principalmente
nos estados - entre as associações
e os tribunais com o Exército e a PF”,
disse o secretário-geral, Átila Amaral.

votar nas eleições da associação. “Vamos colocar essa discussão na AMB e
propor uma mudança no estatuto”.
Em seu discurso, Ricardo Alexandre
Costa salientou a importância de eventos como esse. “Tenho testemunhado

o esforço de Jayme e dos presidentes
das associações de magistrados, sem
esquecer a questão dos aposentados.
Vamos nos esforçar para que essas reuniões sejam mais frequentes e que possamos continuar trocando ideias”.

Pensionistas: direito à voto
Renata Brandão

A alteração do estatuto sobre o
direito à voto foi a principal reivindicação das pensionistas na primeira
reunião da pasta, no dia 5 de junho,
em Brasília (DF). O presidente da
AMB concordou que o pleito poderá
ser apresentado na assembleia geral, durante o XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados, de 24 a 26 de

Ascom/AMB

Ascom/AMB

Pleitos em prol da segurança

maio de 2018, em Maceió (AL).
“As 300 pensionistas da Apamagis
conseguiram o direito à voto na assembleia geral eleitoral para escolher
a diretoria eletiva e as associações de
Rondônia, Ceará e Espírito Santo já
adotam. É um pleito importante e justo”, afirmou Jayme de Oliveira.
“O presidente Jayme pediu nosso

empenho junto aos representantes de
associações estaduais para que o assunto seja aprovado na assembleia. Esse
trabalho é muito importante”, disse a secretária de Pensionistas, Haydée Mariz.
Ao abordar outros temas, a vice-presidente Administrativa, Maria
Isabel da Silva, revelou que “o quadro
atual é difícil e as pensionistas entenderam o trabalho da AMB para evitar
os retrocessos, inclusive na reforma
da Previdência”.
Também participaram da reunião
Divina Ferreira (Asmego), Elizabeth
Mattos (AMC), Eneida Barbosa (Ajuris), Maria Spinola (ACM), Rita Patrícia Lessa (Amapar), Helena Maia
(Ameron), Narme Ferreira (Ameron),
Marlene Fernandes e Rosilene Cheim
(Amagis-MG).
AMB Informa
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Uma reforma “desumana”

Café da manhã com parlamentares

Em audiência da CPI da Previdência no Senado, presidente da AMB critica atual texto

Bancadas paulista, mineira e evangélica ouvem AMB sobre pleitos da
magistratura em encontros promovidos pela entidade e associações regionais

“D

C

om o intuito de fortalecer a interlocução entre a
magistratura e o Parlamento, a AMB promoveu, em
junho e julho, cafés da manhã na Câmara dos Deputados com as bancadas de São Paulo, de Minas Gerais e
também a evangélica.

Presidente da AMB, representantes de associações de magistrados e membros
do MP participam de reunião da CPI da Previdência

peito apenas aos magistrados, mas à
sociedade em geral.
O senador Hélio José (PMDB-DF),
relator da CPI, reforçou as palavras
do magistrado. “Jayme está fazendo
um trabalho extraordinário e veio
trazer sua colaboração. Os novos
servidores já estão sujeitos às regras
do regime geral da Previdência Social
e, portanto, não caberia RPPS [Regime Próprio de Previdência Social]
nesta reforma. Precisamos de mobilização com os parlamentares e com
o governo para deixar claro que não
vamos admitir a situação”.

GT dá suporte à Comissão
O integrante da Secretaria de
Assuntos Legislativos da AMB, Leonardo Trigueiro, e representantes
das demais entidades que integram
a Frente Associativa da Magistratura
e do Ministério Público (Frentas) participaram, em 4 de julho, da primeira
reunião do grupo de trabalho (GT)
que presta suporte à CPI da Previdência. O encontro foi organizado
pelo presidente da Comissão, senador Paulo Paim (PT-RS), para receber
colaborações das carreiras.
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Carolina Lobo
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Os deputados de São Paulo foram recebidos pelos presidentes
da AMB, Jayme de Oliveira, e da Apamagis, Oscild de Lima Junior,
além da diretoria das duas entidades.
O dirigente da AMB pediu à bancada que atue para evitar a extinção de zonas eleitorais. Sobre a Previdência, Jayme de Oliveira
informou aos parlamentares que eles continuarão sendo procurados pelas associações para debaterem sobre a reforma.
“A reunião com a bancada é fundamental para um estreitamento
de relações e para podermos, quando possível, colaborar nos projetos
de lei com a elaboração de notas técnicas”, ressaltou Oscild de Lima.

Bancada mineira

AMB reúne-se com deputados da bancada paulista

Acompanhado do presidente da Amagis-MG, Maurício Torres, e
do vice-presidente da AMB Nelson Missias, Jayme de Oliveira participou da reunião com a bancada mineira no gabinete de Fábio Ramalho (PMDB-MG). O dirigente agradeceu a atenção e deferência
com as quais a bancada sempre tem em relação à magistratura.
O presidente da associação mineira frisou a preocupação com o
rezoneamento eleitoral e pediu aos deputados auxílio com a demanda.
Sobre a reforma da Previdência, os presidentes ressaltaram a necessidade do debate para realizar mudanças que vão atingir toda a sociedade.

Bancada evangélica

Reuniões com deputado Arnaldo Faria de Sá ocorrem quinzenalmente

Ascom/AMB

Deputado Vicente Cândido visitou a Apamagis

Fotos: Ascom/Apamagis

Em São Paulo, no dia 12 de junho, o
presidente da AMB participou de duas
reuniões, com os deputados Vicente
Cândido (PT-SP) e Arnaldo Faria de
Sá (PTB-SP) - ambas para discutir assuntos de interesse da magistratura
e da sociedade.
Com Arnaldo Faria de Sá, entidades representativas do serviço
público debatem, quinzenalmente, a
reforma da Previdência. No encontro
com Vicente Cândido, Jayme de Oliveira e a presidente em exercício da
Apamagis, Vanessa Ribeiro Mateus,
trataram sobre as reformas política
e do estado.

As principais pautas foram o rezoneamento eleitoral
e a reforma da Previdência. Os encontros fazem parte da
estratégia da AMB de seguir a via da interlocução para o
trabalho em prol dos pleitos e das prerrogativas da magistratura brasileira.

Bancada paulista

Ascom/AMB

esumana” foi a forma que
o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, referiu-se
ao atual texto da reforma da Previdência (PEC 287/2016) na reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) sobre o tema. A audiência, realizada em 5 de junho, no Senado,
ouviu magistrados e membros do
Ministério Público.
“Trabalhamos intensamente contra a reforma, que temos chamado
de desumana, em que se procura
estabelecer uma guerra sistemática
entre números, desconsiderando o
povo brasileiro que sofre demais e
fica indignado ao perceber os valores
desviados em volumes assustadores”,
afirmou.
O presidente explicou que a AMB
defende que as novas regras devem
alcançar apenas os novos ingressantes no sistema e frisou que o posicionamento quanto ao texto não diz res-

Carolina Lobo e
Málcia Afonso

Ascom/AMB

Andressa Lanzellotti

O coordenador da Frente Parlamentar Evangélica, Hidekazu Takayama (PSC-PR), e o deputado Lincoln Portela (PRB-MG) promoveram culto
evangélico durante o café da manhã organizado pela AMB, com a presença do presidente Jayme de Oliveira e membros da diretoria. A importância da aproximação entre a bancada e a Associação foi consenso
entre os presentes.
“Os deputados relataram a necessidade de um diálogo maior
com o Judiciário. A receptividade foi ótima e saímos satisfeitos pela
oportunidade de abrir um canal não só com a bancada evangélica,
mas com as bancadas católica e da família”, disse o presidente.
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LEGISLATIVO
Ascom/Presidência Senado

Eleições diretas nos tribunais
Fotos: Ascom / AMB

Diretoria da AMB reúne-se com deputados federais para pedir que a PEC
187/2012 entre na ordem do dia no plenário da Casa

Diálogo com o presidente do Senado
AMB solicita a Eunício Oliveira alterações em propostas que tramitam na Casa
Dirigentes da AMB e da Asmac durante encontros com os deputados Hidekazu Takayama e Alan Rick

Carolina Lobo e
Málcia Afonso

Carolina Lobo e
Málcia Afonso

E

m continuidade às tratativas
para que a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 187/2012, sobre
as eleições diretas nos tribunais, seja
votada e aprovada em plenário da Câmara dos Deputados ainda em 2017, o
presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
reuniu-se com parlamentares.
O pleito da AMB foi abordado durante visitas ao coordenador da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara
dos Deputados, Hidekazu Takayama

(PSC-PR), e ao deputado Alan Rick
(PRB-AC), ambas em 21 de junho.
Jayme de Oliveira pediu aos deputados empenho para que a PEC
187/2012 entre na ordem do dia no
plenário. O parecer do relator, deputado João Campos (PRB-GO), foi aprovado por unanimidade em outubro de
2015 na Comissão Especial que analisou o texto.
Hidekazu Takayama garantiu que
irá apoiar a AMB para que a PEC das

A

forma de composição do Supremo Tribunal Federal (STF) e o
Estatuto da Advocacia e da OAB
foram tema de diálogo entre o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e o
presidente do Senado Federal, Eunício
Oliveira (PMDB-CE), em 5 de julho.
O dirigente externou a preocupação
da Associação em relação ao Projeto de
Lei do Senado (PLS) 141/2015, que trata
do Estatuto para tipificar penalmente
a violação de direitos ou prerrogativas
do advogado e o exercício ilegal da advocacia. “Há 23 hipóteses no Estatuto
da OAB de direitos do advogado. Vai ser
a única profissão do País onde os direitos que uma profissão tem são crime
para quem descumprir”, frisou.

eleições diretas seja votada neste
ano. Por sua vez, Alan Rick comprometeu-se a apoiar os pleitos da magistratura.
Acompanhado do presidente da
Asmac, Luís Camolez, e da integrante
das Secretarias de Prerrogativas e de
Assuntos Institucionais da AMB Maria
Rita Manzarra, Jayme de OIiveira ainda conversou com os parlamentares
sobre a reforma da Previdência e o
rezoneamento eleitoral.

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, reuniu-se com o
deputado João Campos (PRB-GO), relator da Comissão Especial
que analisa o novo Código de Processo Penal (PL 8.045/2010),
para solicitar que a Associação seja ouvida novamente antes
que ele conclua seu parecer. A visita ao parlamentar ocorreu
em 21 de junho, aproveitando que a Comissão Especial estava
em fase de recebimento dos relatórios setoriais.
A defesa da entidade é, principalmente, pela manutenção
das funções dos juízes no âmbito do Processo Penal.
Na ocasião, o dirigente da AMB também abordou a importância do apoio do Parlamento no sentido de evitar o rezoneamento eleitoral previsto em atos normativos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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Ascom / AMB

Reforma do Código de Processo Penal

Jayme de Oliveira estava acompanhado do presidente da Asmac,
Luís Camolez, e da diretora da AMB Maria Rita Manzarra

Em relação à composição do STF,
Jayme de Oliveira manifestou-se a favor de mudanças nos critérios de escolha dos ministros. O tema é tratado
pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 44/2012, cujo substitutivo
da senadora Ana Amélia (PP-RS) foi
aprovado em julho pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), da Casa, e aguarda apreciação
em plenário.
A AMB concorda com o estabelecimento de um prazo para o mandato
– o texto fixa em dez anos e proíbe a
recondução ao cargo –, mas entende
que os cargos devem ser ocupados
por juízes de carreira, integrantes
do Judiciário. A forma como são es-

colhidos os nomes também deve ser
avaliada. “É preciso despolitizar o
acesso aos tribunais e isso implica
uma reforma do Estado mais profunda. Vamos trabalhar no Parlamento
e na sociedade para que o Brasil dê
um passo firme e seguro rumo a uma
democracia mais efetiva”, defendeu o
presidente da entidade.

PRERROGATIVAS

No dia 9 de agosto, o PLS 141/2015
foi aprovado por unanimidade na CCJ,
com alterações importantes, como a
redução de 21 incisos para nove, resultantes do diálogo entre a AMB e o
Parlamento. Porém, a entidade segue
mobilizada pela rejeição do texto.

Escolha para ministros do STF é tema de enquete
Os magistrados filiados à AMB foram
convidados, de 12 a 31 de julho, a responder
à enquete, no site da entidade, sobre o processo de escolha dos ministros do Supremo
Tribunal Federal. O objetivo foi conhecer a
opinião dos associados sobre o tema.
As perguntas referiam-se à fixação de
mandato, idade mínima, destinação de vagas

exclusivamente para a magistratura e participação da AMB no colegiado para escolha do
ministro da Corte previsto na PEC 44/2012.
De acordo com o texto, seria composto pelos presidentes do STF, STJ, TST, STM, OAB
Nacional, além do procurador-geral da República e defensor público-geral federal. O
resultado será divulgado em breve.
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Magistrados contestam medida do TSE

Associação pede apoio ao presidente da Câmara e a
parlamentares contra a determinação

AMB anuncia aos presidentes de TREs decisão de questionar no Supremo a
determinação que acarreta na redução do número de zonas eleitorais
Divulgação

Ascom/AMB

Rezoneamento eleitoral

Carolina Lobo

Carolina Lobo e
Málcia Afonso

O

presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, e membros da diretoria foram recebidos em café da
manhã na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), para debaterem sobre o impacto do rezoneamento eleitoral em
todo País. O encontro, em 4 de julho,
contou, ainda, com as presenças dos
deputados Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) e Marcus Vicente (PP-ES).
Jayme de Oliveira expôs a grave
situação do País com a extinção de
cerca de 500 zonas eleitorais, determinada por meio de atos normativos

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e
pediram apoio do Congresso contra a
medida. Foi relatado, ainda, que a entidade já tomou o caminho da judicialização com o ingresso da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo
Tribunal Federal (STF), para questionar
o rezoneamento, e paralelamente tem
procurado as bancadas por se tratar de
um assunto muito sensível.
Marcus Vicente, coordenador da
bancada capixaba, havia recebido
dirigentes da AMB e da Amages, em
29 de junho, e, mostrando preocupação com o assunto, comprome-

teu-se a agendar o encontro com o
presidente da Casa.
O tema também foi tratado em
visitas ao coordenador da bancada nordestina, deputado Júlio Cesar
(PSD-PI), em 13 de junho, e a 22 parlamentares da bancada paranaense,
entre eles, o coordenador, deputado
Toninho Wandscheer (Pros-PR), em
12 de julho. Ao visitar a bancada do
Paraná, a AMB, acompanhada do presidente do TRE-PR, Adalberto Xisto,
entregou material preparado pelo
Tribunal sobre a situação da Justiça
Eleitoral no estado.

AMB tem encontro com bancada amazonense no Congresso
Em reunião com o senador Eduardo Braga (PMDB-AM), em 31
de maio, o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, discutiu projetos
de interesse da magistratura, como o abuso de autoridade, a reforma da Previdência e as eleições diretas nos tribunais.
O dirigente, acompanhado do vice-presidente e da diretora
Cultural da Amazon, George Lins e Lúcia Viana, abordou a preocupação com o rezoneamento eleitoral e relatou as medidas tomadas pela AMB sobre o tema. Para o senador, é importante que os
parlamentares se articulem contra a medida, que é tão prejudicial
aos estados. A Associação também se reuniu com outros senadores e deputados da bancada do Amazonas.
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Ascom/AMB

Carolina Lobo

Presidente da AMB e magistrados do Amazonas com
o senador Eduardo Braga

preocupação com os efeitos do
rezoneamento eleitoral foi reiterada pelo presidente da AMB,
Jayme de Oliveira, aos presidentes dos
TREs durante o 70º Encontro do Colégio
de Presidentes dos Tribunais Regionais
Eleitorais (Coptrel), em 9 de junho, em
João Pessoa (PB). O dirigente informou
a decisão de questionar no Supremo Tribunal Federal (STF) os atos normativos
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que
tratam da redução das zonas eleitorais.
Jayme de Oliveira expressou o
descontentamento da entidade. “Procuramos o TSE para levar nossas preocupações e expor a disposição de
encontrar um caminho e a resposta
foi a substituição da portaria por resolução, sem um estudo profundo da
realidade. Para nós, do ambiente associativo, ficou claro que o objetivo
não é a economia, e sim tirar de várias
zonas eleitorais o trabalho da magistratura e do Ministério Público”.
Integrante da Secretaria de Assuntos Institucionais da Associação e uma
das coordenadoras da reunião, Michelini Jatobá destacou a importância da
presença do presidente. “Esses contatos aproximam a AMB dos tribunais e
abrem janelas para uma interlocução
permanente”. A presidente da AMPB,
Maria Aparecida Gadelha, avaliou que

“é necessária uma resistência dos tribunais à resolução, porque muitas zonas serão extintas e essa conjuntura
não é adequada à Justiça comum”.
Na ocasião, Jayme de Oliveira conversou com os servidores do TRE-PB

que compõem a Sintrajuf-PB, filiada à
Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério
Público da União (Fenajufe), que participavam de protesto em frente ao
local do evento.
Ascom/AMB

A

Rodrigo Maia recebe Jayme de Oliveira e diretoria da AMB em sua casa

Debate com Gilmar Mendes
A vice-presidente Administrativa da AMB, Maria Isabel da Silva, reuniu-se, em 1º de junho, com o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, para tratar do rezoneamento eleitoral. A magistrada acompanhou a
bancada paranaense da Câmara dos Deputados com a deputada federal
Carmen Zanotto (PPS-SC).
Segundo Maria Isabel, foi ponderado com o ministro que a extinção de
zonas eleitorais impedirá o acesso à Justiça por parte do cidadão, acarretará gastos extras para deslocamento dos magistrados e dificultará o gerenciamento dos serviços com a aglutinação de zonas. “Esses gastos vão
contra o propósito da própria medida, que é a redução de custos”, frisou.
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SUBSÍDIOS

O caminho da Judicialização

Repúdio à decisão do STF

AMB ingressa com ADI no STF para impugnar atos normativos do TSE
relativos ao rezoneamento

Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público se manifesta após
Supremo não incluir revisão salarial pleiteada na pauta orçamentária

22/6 - Audiência com o ministro Edson Fachin

22/6 – Encontro com o ministro Celso de Mello

Moção de apoio
27/6 - Reunião com o ministro Alexandre de Moraes

Ascom / Ajufe

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) divulgou moção de apoio à AMB pela iniciativa de ajuizar ação
contra a extinção de zonas eleitorais. “Ressalto a importância de tal iniciativa para a manutenção da Justiça Eleitoral
forte e eficiente, ao tempo em que coloco o Tribunal à disposição para juntos trabalharmos em defesa da democracia
e da cidadania em nosso País”, afirmou o presidente do TRE-MA, Raimundo Barros, autor da proposta. A moção foi
aprovada, por unanimidade, durante a 72ª Sessão Ordinária Administrativa do Tribunal, ocorrida em 20 de junho, em
São Luís.
A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Petrópolis (RS), por meio do presidente Rodrigo José dos Santos
(PSB), também anunciou moção de apoio, assinada por todos os membros da Casa. Por sua vez, a Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná (Alep), por meio do deputado Luís Corti (PSC), encaminhou requerimento aos representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em âmbito estadual, solicitando manifestação formal
urgente, contrária às resoluções do TSE.

28/6 – Audiência com o ministro Ricardo Lewandowski
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Ascom / AMB
Ascom / Ajufe

3/8 - Reunião com o ministro Marco Aurélio Mello
Ascom / AMB

–, no qual o TSE delegou ao presidente
do Tribunal a competência para expedir
normas visando a adequação das zonas eleitorais existentes; e a Portaria
nº 207/2017, que levará 72 zonas eleitorais situadas nas capitais do País à
extinção.
Consta no documento da AMB que
os três atos normativos – exceto a
portaria revogada – contêm vício de
inconstitucionalidade, uma vez que
atribuem ao TSE a competência dos
Tribunais Regionais Eleitorais (TREs)
de disporem sobre a criação e o desmembramento de zonas eleitorais.

Ascom / AMB

A

AMB ingressou, em 14 de junho,
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de
medida cautelar, no Supremo Tribunal Federal (STF), para questionar os
atos normativos do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) que tratam do rezoneamento eleitoral.
No documento – ADI 5730, de relatoria do ministro Celso de Mello –,
a Associação requer que o STF julgue
procedente o pedido de declaração
de inconstitucionalidade. A entidade

tomou a decisão por entender que a
redução das zonas eleitorais é prejudicial ao controle jurisdicional da regularidade das eleições.
São três os atos normativos impugnados pela ação da AMB. Inicialmente
foi publicada a Portaria nº 372/2017,
posteriormente revogada e substituída pela Resolução nº 23.520/2017,
que levará à extinção de mais de 900
zonas eleitorais nas cidades do interior
dos estados. Na solicitação, a entidade
também inclui no questionamento o
primeiro ato normativo deste ano sobre o tema – Resolução nº 23.512/2017

Ascom / AMB

Carolina Lobo

2/8 - Encontro com o ministro Dias Toffoli

8/8 - Audiência com a ministra Rosa Weber

Ascom / Ajufe

Ascom / Ajufe

20/6 – Reunião com o ministro Luiz Fux

A

pós meses de trabalho intenso dos
dirigentes da Frente Associativa da
Magistratura e do Ministério Público
(Frentas), junto aos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF), no intuito de levar a
necessidade de reajustes salariais das duas
carreiras, no dia 9 de agosto, a Casa decidiu
por oito votos a três, que a proposta orçamentária do Poder Judiciário da União para
o próximo ano não contemplará o pleito.
Desta forma, a Frentas manifestou sua
insatisfação por meio de nota pública divulgada em 10 de agosto. “Magistrados e membros do Ministério Público entendem que a
avaliação da Suprema Corte é equivocada e
coloca sob as costas das categorias o peso
da crise instalada no País. Vale reforçar, a
propósito, que a Magistratura, tal como o
Ministério Público, experimenta um congelamento de seus vencimentos desde 2015, não
havendo qualquer previsão orçamentária
que contemple reajustes para os próximos
anos. Em contrapartida, outras diversas carreiras de Estado do serviço público federal
perceberam aumentos remuneratórios no
período de 2016/2017”, cita o documento.
Para o presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, “o posicionamento de alguns dos
ministros foi de que o reajuste enviado em
2015 ainda pode ser aprovado e haveria
possibilidade de reorganização do orçamento com a realocação de verbas”. Ele
explicou que a tese vencida diz respeito à
inclusão no orçamento do percentual de
16,3% no projeto a ser encaminhado ao
Parlamento. “O STF não considerou a realidade da magistratura nacional, que hoje
sofreu um duro revés”, complementou.
Durante os meses de junho, julho e agosto deste ano, a Frentas realizou reuniões com
os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Celso de
Mello, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello,
Rosa Weber, Luís Roberto Barroso, Gilmar
Mendes, além da presidente Cármen Lúcia.
Compõem a Frentas as entidades:
AMB, Conamp, ANPR, Anamatra, Ajufe,
ANPT, ANMPM, AMPDFT e Amagis-DF.

8/8 - Encontro com o ministro Luís Roberto Barroso

Ascom / AMB

Ascom / AMB

Dorivan Marinho (SCO/STF)

Andressa Lanzellotti

9/8 - Reunião com o ministro Gilmar Mendes
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CNJ

CNJ

AMB marca presença em todas as sessões
O Conselho realizou 16 audiências no primeiro semestre. Associação mantém
compromisso de defesa das prerrogativas dos ﬁliados

Medida prevê distribuição equânime de servidores, cargos e funções de conﬁança
entre os órgãos de primeiro e segundo graus

Málcia Afonso

A

“

Nosso compromisso
é estar ao lado do
associado para
garantir seus direitos
e prerrogativas.
Jayme de Oliveira

Prerrogativas, José Arimatéa Neves,
alertou: “É interessante que o asso-

ciado procure a AMB logo no início do
feito, a fim de que seja prestada assessoria integral e, dessa forma, garantida a ampla defesa e o contraditório”.
Também participaram o diretor-tesoureiro, Nicola Frascati, a integrante da Secretaria de Prerrogativas
Maria Rita Manzarra, além dos presidentes da Amages, Ezequiel Turíbio, e
da Amamsul, Fernando Cury.

Diretoria prestigia posse de conselheira
A procuradora de Justiça paranaense Maria Tereza Uille Gomes tomou
posse no CNJ, em 13 de junho. Indicada
pela Câmara dos Deputados, ela ocupará o cargo no biênio 2017/2019.
Prestigiaram a solenidade o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, a
vice-presidente de Direitos Humanos, Julianne Marques; o vice-presidente da Assuntos Legislativos

Trabalhistas, Maurício Drummond;
o coordenador da Justiça Estadual,
Frederico Mendes Júnior; a integrante das Secretarias de Prerrogativas e
de Assuntos Institucionais Maria Rita
Manzarra; a integrante da Secretaria de Assuntos Institucionais Érika
Brandão; o diretor-tesoureiro, Nicola
Frascati; e o presidente da Amansul,
Fernando Cury.

Magistrados seguros
O conselheiro do CNJ Bruno Ronchetti recebeu, em 6 de junho,
visita do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, que entregou a cartilha “Magistrados seguros: dicas preventivas de segurança”, que
tem como objetivo orientar os magistrados e familiares sobre a
segurança preventiva de juízes e desembargadores.
Além dos membros da comissão temática de Segurança – Luis
Martius e Antônio Henrique Santos, presidente da Amase –, também participaram da reunião os magistrados Leonardo Trigueiro, da Secretaria de Assuntos Legislativos; Maria Rita Manzarra, da
Secretaria de Prerrogativas; e os presidentes da Amages e da Amapi, Ezequiel Turíbio e Thiago Brandão, respectivamente.
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da Amaap, Elayne Cantuária.
A AMB disponibilizou, em seu site,
um vídeo explicativo sobre a norma.
Além disso, realizará um workshop
para esclarecer critérios e cobrar seu
efetivo cumprimento.

Exposição

Na última reunião do Conselho de
Representantes da AMB, realizada no
dia 9 de agosto, Carlos Eduardo Dias
fez uma exposição sobre a Resolução
219/2016. Ele relatou o histórico, os
principais aspectos e o andamento
da medida nos estados. Falou, ainda,
sobre a importância da participação
das associações para que a Resolução
seja efetivamente implementada em
todo o Judiciário.
“Cabe a vocês, representantes associativos, a construção
das soluções junto
aos tribunais, porque
o CNJ não pode e nem
tem essa missão de
administrar cada tribunal do Brasil. Isso
feriria a autonomia
constitucional dos
tribunais”, afirmou o
conselheiro.

Carlos Eduardo mostrou-se empenhado em
avançar para que a resolução se torne
realidade em todo o Judiciário

Ascom/AMB

A

AMB trabalha em conjunto
com as associações regionais
para que a Resolução do CNJ
219/2016 seja implementada em todo
o Brasil. A medida prevê distribuição
equânime de servidores, cargos e funções de confiança entre os órgãos do
Poder Judiciário de primeiro e segundo graus, sendo considerada um dos
pilares da Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição.
Em 28 de junho, o presidente da
entidade, Jayme de Oliveira, reuniu-se com o conselheiro Carlos Eduardo
Oliveira Dias, relator do procedimento instaurado, para acompanhar seu
cumprimento.
Durante o encontro, foram expostas as dificuldades e resistências
encontradas nos estados. “A contribuição da AMB e também das associações regionais de magistrados é importante para que, de fato, aconteça
a redistribuição de pessoal”, afirmou
o presidente da AMB. O conselheiro
mostrou-se bastante empenhado em
avançar para que a medida se torne
realidade em todo o Judiciário.
A reunião foi acompanhada pela
integrante das Secretarias de Prerrogativas e de Assuntos Institucionais
Maria Rita Manzarra, e a presidente

Divulgação

Málcia Afonso

“

representatividade no Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) para
acompanhar casos de interesse individual e institucional é uma das
estratégias da atual gestão da AMB.
Todas as 16 sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas pelo órgão no
primeiro semestre foram acompanhadas por membros da diretoria.
“Nosso compromisso é estar ao
lado do associado para garantir seus
direitos e prerrogativas. Para isso, é
fundamental estarmos nas sessões,
prestarmos assistência jurídica no
processo e apoio técnico por ocasião
dos julgamentos”, afirmou o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, na última
reunião do semestre, em 27 de junho.
Na ocasião, o vice-presidente de

AMB atua pela implementação da
Resolução 219/2016

Acompanhamento
De acordo com o Relatório Justiça em Números de 2016, do CNJ, o primeiro grau de jurisdição concentra 86% dos
processos que ingressaram no último triênio. Juízes e servidores do primeiro grau têm o dobro da carga de trabalho
da segunda instância.
Desta forma, os tribunais tiveram um prazo para o cumprimento da norma, que terminou em 1º de julho de 2017. Em
junho, atendendo ao despacho do conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias, a AMB protocolizou manifestação nos
autos do procedimento que acompanha a execução da medida. O documento baseou-se nas informações fornecidas
pelas associações regionais, especialmente quanto aos planos de ação, cronograma de cumprimento, publicação da
Tabela de Lotação de Pessoal e efetiva participação do Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao
Primeiro Grau de Jurisdição.
Em 13 de junho, o CNJ anulou a Resolução Administrativa 159/17, do TRT da 11ª Região (AM/RR), que havia decidido pelo
sobrestamento do plano de ação e do cronograma de implantação da Resolução do Conselho em âmbito regional.
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INSTITUCIONAL

CNJ

Conselheiro afirmou que a vantagem
é concedida com esteio, entre outros
normativos, na Resolução nº 133

Málcia Afonso e Renata Brandão

O

conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias, do CNJ, arquivou, em
21 de julho, pedido de providências que trata da licença-prêmio por
tempo de serviço dos magistrados do
TJSE. A decisão foi fruto do trabalho da
AMB e da Amase.

Em 1° de junho, a AMB apresentou
manifestação ao Conselho ao requerer
a extinção do procedimento, tendo em
vista que a questão de mérito - simetria com o MP - está em debate no STF.
Em março de 2017, o relator do feito
havia concedido uma medida liminar

para determinar a suspensão imediata
de todos os atos ou decisões administrativas no âmbito do TJSE que davam
licença-prêmio ou sua eventual indenização a magistrados, por entender, em
uma primeira análise, não haver amparo legal para o direito.
A AMB, em sua manifestação, alegou a prejudicial de judicialização da
matéria perante a Suprema Corte, o
que impediria o conhecimento do Pedido de Providências ajuizado.
Para o conselheiro, “a vantagem da
licença-prêmio é concedida aos magistrados da Corte Estadual Sergipana
com esteio, entre outros normativos,
na Resolução nº 133 do CNJ, que disciplinou, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a simetria constitucional entre magistratura e Ministério
Público” e que “a matéria encontra-se
judicializada no STF, ainda pendente de
julgamento a evidenciar prejudicialidade insuperável”.

Competência para julgamento de IRDR
Um importante avanço foi obtido pela AMB e pelo Fórum Nacional
de Juizados Especiais (Fonaje) em
relação à competência de julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas (IRDR) que, no entendimento das entidades, deve
ser julgado dentro do sistema dos
juizados por turma recursal, para
evitar a possibilidade de recurso
especial.
A conselheira do CNJ Maria Tereza Uille revogou liminar no Pedido de Providências 000262456.2017.2.00.0000, com a suspensão
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da resolução do TJES que definia que
a competência para julgar o IRDR é
do órgão recursal do sistema dos
juizados especiais.
O secretário de Juizados Especiais da AMB e presidente da Comissão de Juizados Especiais do Fonaje,
Ricardo Chimenti, e a presidente do
Fonaje e secretária-adjunta de Juizados Especiais da AMB, Maria do
Carmo Honorio, assinaram Nota Técnica do Fórum sobre o tema. O documento foi entregue em mão a todos
os conselheiros do CNJ com as argumentações que embasam o posicio-

namento de ambas as entidades.
“Graças a esse trabalho da AMB
e do Fonaje, a liminar foi revista até
que a questão seja melhor apreciada, inclusive pelo Superior Tribunal
de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal”, afirmou Chimenti.
Maria do Carmo Honorio esclareceu que “se o IRDR, em face das
decisões dos juizados especiais, for
julgado pelo TJ de forma ordinária
sem nenhuma atenção às peculiaridades do sistema, haverá afronta
aos critérios previstos na Lei 9.099
(Lei dos Juizados Especiais).

Estudo sobre a constitucionalidade da permuta de magistrados foi
elaborado a pedido da AMB, pelo professor André Ramos Tavares, da USP
Málcia Afonso

O

parecer jurídico sobre a permuta de magistrados estaduais foi
entregue em 28 de junho pelo
presidente da AMB, Jayme de Oliveira, aos conselheiros do CNJ Henrique
Ávila e Carlos Eduardo Oliveira Dias.
O documento foi elaborado a pedido da AMB pelo professor André
Ramos Tavares, da Universidade de
São Paulo (USP) e trata, principalmente, sobre a constitucionalidade
da permuta. O pleito da magistratura
para que a permuta seja permitida no
âmbito da Justiça Estadual aguarda
apreciação pelo CNJ. A relatoria é do
conselheiro Luiz Cláudio Allemand.
Acompanharam as visitas a integrante das Secretarias de Prerro-

Ascom/AMB

CNJ

A AMB argumentou, no Conselho, que o benefício deve ser mantido, porque a
questão de mérito está em debate no STF

Parecer jurídico

gativas e de Assuntos Institucionais
Maria Rita Manzarra e a presidente
da Associação dos Magistrados do
Amapá (Amaap), Elayne Cantuária.
Além do CNJ, as publicações foram distribuídas aos ministros do

Supremo Tribunal Federal (STF) e
do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
tribunais de Justiça, e associações
regionais de magistrados. O estudo
também pode ser consultado no site
da AMB, na área “Publicações”.

Pelo fortalecimento das entidades
Renata Brandão

Preocupados com o cenário nacional, representantes da magistratura,
Ministério Público e advocacia reuniram-se, no dia 13 de junho, na sede da
OAB Nacional, em Brasília (DF), para
discutir o agravamento da crise institucional. Para o presidente da AMB,
Jayme de Oliveira, as instituições estão
apreensivas em relação à tranquilidade nacional. “Há uma crise institucional instalada e estamos preocupados
com o agravamento e o eventual conflito entre os poderes”, destacou.
A reunião histórica entre as entidades foi a primeira realizada para
abordar o momento no qual o País se
encontra, e o fortalecimento das instituições, além de respaldar iniciativas
que venham em direção do equilíbrio
institucional.

Ascom/AMB

Licença-prêmio garantida
a magistrados do TJSE

Participaram da reunião a vice-presidente de Direitos Humanos da
AMB, Julianne Marques, os presidentes da OAB, Claudio Lamachia; da Associação dos Juízes Federais do Brasil
(Ajufe), Roberto Veloso; da Associação
Nacional dos Procuradores da Re-

pública (ANPR), José Robalinho Cavalcanti; da Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano da Costa, e o diretor de
Prerrogativas da Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Luiz Antonio Colussi.
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ENTREVISTA: EDUARDO LINO BUENO FAGUNDES JÚNIOR

ENTREVISTA: EDUARDO LINO BUENO FAGUNDES JÚNIOR

Eficiência carcerária
Málcia Afonso

E

duardo Lino Bueno Fagundes Júnior, titular da 1ª Vara
de Execução Penal do TJPR, é engajado em projetos
que contribuem para desafogar o sistema prisional e
melhorar as condições de encarceramento no estado do
Paraná. Ganhou notoriedade nacional ao ganhar o Innovare, com projeto que faz com que pessoas que já comple-

Como o senhor avalia a situação
do sistema carcerário do País?
É uma situação que só piora e
um dos maiores problemas é que
nunca houve relação entre o número de prisões e a quantidade de vagas que os estados disponibilizam.
Se colocarmos 700 pessoas onde
cabem 200 vai acontecer uma tragédia atrás da outra. O Estado não
consegue conter essas pessoas, dar
condições de ressocialização. Pela
ausência de informações mais precisas, até o Executivo fica em situação difícil, porque é preciso saber
onde construir novos estabelecimentos e para quantas vagas. Não
se pode colocar uma pessoa por
cima da outra.
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taram o tempo para ter seus direitos reconhecidos saiam
imediatamente. Na magistratura há 20 anos, atua desde
2011 exclusivamente em VEPs. Para ele, o sistema beira o
colapso, mas existem soluções possíveis, desde que partam de ações integradas entre os órgãos envolvidos e, ainda, entre os próprios poderes da União.

Nesse contexto, como o senhor
vê o papel do juiz?
O juiz tem um conjunto de leis a
cumprir, que são a penal, de execução penal, processual..., mas, acima
de tudo, há o conjunto de princípios
constitucionais que tratam da dignidade da pessoa humana, com a vedação ao tratamento degradante e a tortura. O juiz não pode admitir violação
aos direitos humanos, mas ficamos
diante de um paradoxo. Claro que não
podemos soltar pessoas que têm de
cumprir as penas, mas, de outro lado,
não podemos deixar acontecer situações degradantes.
A comunicação e a sintonia entre os Poderes é importante?

o que vivencia e o que pleiteia e, posteriormente, vamos tabular tudo isso.
Desta forma, nos organizamos para
termos em mão os dados concretos
e confiáveis para demandarmos o Poder Executivo na construção de casas
de custódia, penitenciárias, conforme
a necessidade real de cada vara, em
todos os níveis.
Em que medida a construção de
presídios contribui para resolver a
superlotação?
Percebe-se que ações isoladas
não resolvem. A construção de presídios, por si só, não tem se mostrado
uma boa solução para o problema
da superlotação, mas é importante.
Existem várias alternativas além do
encarceramento. As decisões do próprio STF, por exemplo, colocam várias hipóteses quando não há vagas
suficientes, como o monitoramento
eletrônico, a prisão domiciliar, a antecipação de direitos, entre outros, para
que a situação se equacione. No Paraná, por exemplo, passamos de quatro
presídios, há 25 anos, para 33 e hoje
estão todos superlotados.

Totalmente. No Paraná, temos
um projeto que está aos cuidados do
Grupo de Monitoramento do Sistema
Carcerário, vinculado à Presidência do
Tribunal de Justiça. Dividiram-se as
vagas entre presos provisórios e definitivos. Quando o limite de ocupação
se aproxima, o juiz pode, por exemplo,
aplicar uma medida alternativa para o
preso provisório e liberar a vaga.

Depois do trabalho que rendeu
o Innovare, o senhor já acompanha
outro projeto piloto, realizado pelo
TJPR. Como é desenvolvida essa iniciativa?
É um projeto de presídio modelo desenvolvido desde novembro de
2016 na Penitenciária Central do Estado - Unidade de Progressão de Regime, que fica em Piraquara, na Grande
Curitiba. O local recebeu benfeitorias
e abriga 188 presos e para cada um
que entra, outro sai. Não fica ninguém
além do limite. Cada preso tem vaga
de trabalho e estudo, assistência social e jurídica, e Justiça Restaurativa.

Como é feito esse acompanhamento?
Estamos conversando com todos
os juízes. Há casos em que o preso
não pode ser solto ou cumprir medida alternativa, de jeito nenhum. Não
pressionamos ninguém a ter menos
presos. Queremos que cada juiz diga

Que critérios foram adotados
para estabelecer quais presos
iriam para essa unidade?
Em razão da própria superlotação,
o estado não consegue fazer a classificação do preso quando ele entra
para o sistema. Obedecemos rigorosamente a lei de execução penal e

entrevistamos os que estavam a três
anos, ou menos, de progredir para
o regime semiaberto. A maioria cometeu crimes graves. Como parte do
projeto, quem sai é acompanhado por
um escritório social, que é um aparelho do estado que funciona em rede
com todas as secretarias de governo.
Mais de dez presos já saíram e até o
momento nenhum reincidiu.
Limitador de vagas e ressocialização seriam, então, as principais
ações para melhorar o sistema prisional?

Eu creio que todos os projetos que
têm sido apresentados Brasil afora
são bons, mas realmente, sem esse
limitador do qual falamos, nenhum
deles consegue funcionar de forma
adequada e consistente. Aliado a isso,
precisamos, sim, dar assistência ao
preso depois que ele sai. Se observarmos os dados do Departamento
Penitenciário Nacional [Depen], de
cada dez pessoas que vão para os
presídios, oito voltam a praticar crimes. O sistema carcerário está muito
inchado. Isso faz com que funcione
de forma contrária à que foi concebida, ou seja, para
que o preso tenha
condições de refletir
sobre o seu erro, de
melhorar, sair de lá e
não incorrer em mais
nada. A situação hoje
é muito pesada. O
Poder Executivo e
os departamentos
penitenciários gastam energia demais
nesse caos que virou
o regime fechado e
acabam abandonando o acompanhamento posterior, que
é fundamental.

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe)

Acervo pessoal

Vencedor do
Prêmio Innovare
2016, o juiz fala
sobre alternativas
que podem
contribuir para
desafogar o
sistema prisional
brasileiro

Mutirão de medidas de segurança no Complexo Médico Penal do Paraná, promovido
pelo TJPR em julho, onde foram analisados processos de presos custodiados em
Curitiba e região metropolitana
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CURTAS

CURTAS

Encontro com
embaixador italiano

Ascom/AMB

Ascom/JFSP-TRF3

Inauguração do primeiro laboratório de
inovação do Judiciário brasileiro

Nova gestão da
Anamatra

Prêmio Innovare realiza
AMB participa da Ação 1 da Enccla
primeira reunião da edição 2017

A posse da diretoria da Anamatra foi prestigiada pelo presidente da
AMB, Jayme de Oliveira. A solenidade
aconteceu no Clube Naval de Brasília,
em 31 de maio.
O novo presidente da entidade,
Guilherme Feliciano, tomou posse do
cargo antes ocupado por Germano Siqueira e, em seu discurso, defendeu o reconhecimento da carreira do magistrado.
Jayme de Oliveira destacou que o novo presidente da Anamatra é “um juiz e um colega muito valoroso. Ele terá uma excelente
atuação à frente da Anamatra, em prol da Justiça do Trabalho e dos juízes trabalhistas, e tenho certeza, também, que teremos uma
parceria muito boa nas causas comuns da magistratura”, disse.
A cerimônia ainda contou com a presença da juíza trabalhista Maria Rita Manzarra, da Secretaria de Prerrogativas da AMB, que
atuou como diretora de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da Anamatra no biênio passado.

A AMB participou da primeira reunião da Comissão Julgadora
do 14º Prêmio Innovare, do qual é parceira institucional. O encontro aconteceu em 7 de junho, no Tribunal Superior do Trabalho
(TST), em Brasília (DF). O diretor-tesoureiro da entidade, Nicola
Frascati, e a integrante da Secretaria de Prerrogativas Maria Rita
Manzarra representaram o presidente, Jayme de Oliveira.
O diretor-presidente do Instituto Innovare, Sérgio Renault,
agradeceu à AMB pelo apoio desde a primeira edição. Neste ano,
além dos segmentos do Judiciário, Ministério Público e Advocacia Pública, podem participar profissionais na categoria Justiça
e Cidadania.

Homenagem a Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski

Ascom/AMB

Charliston Ayres

O diretor-tesoureiro da AMB, Nicola Frascati, representou a entidade em cerimônia do Supremo Tribunal Federal (STF) para aposição dos retratos dos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski na galeria de presidentes da Corte, em 7 de junho.
Na ocasião, o ministro Luís Roberto Barroso proferiu discurso em homenagem a Joaquim Barbosa, e o ministro Edson Fachin fez
uma homenagem a Ricardo Lewandowski. A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, destacou a importância do ato para manter
permanente a história da Supremo.
“Em todos os principais momentos da trajetória do País, o Supremo teve papel fundamental e estratégico, para dar norte a questões cruciais para a sociedade. A galeria de fotos é uma justa homenagem, porque cada retrato representa a marca de uma época”,
disse Nicola Frascati.
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O juiz Cristian Battaglia de Medeiros, suplente da AMB na Estratégia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), representou a entidade na quarta reunião de 2017 da Ação 1
da Enccla. O encontro ocorreu no dia 13 de junho, no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional,
em Brasília (DF).
Na ocasião, o ministro do TCU, Augusto Nardes, proferiu palestra sobre governança, baseando-se em três pilares: estratégia
de atuação, controle interno e externo e liderança para monitorar
o que foi proposto na estratégia e no sistema de controle. Na sequência, foi estudada a elaboração de minuta de projeto de lei em
âmbito nacional, baseado nesses pilares, para todos os órgãos
da federação – União, estados e municípios. Foi discutida, ainda,
a proposta de realização do Fórum Nacional de Controle, que visa
integrar todas as ações de âmbitos interno e externo.

Representação em seminário
internacional

João Carlos Vaz
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No dia 14 de junho, o diretor-tesoureiro da AMB, Nicola Frascati, e o assessor da Presidência José Laurindo
de Souza Neto se reuniram com o embaixador da Itália no
Brasil, Antonio Bernardini. Ele foi receptivo com os dirigentes e afirmou que é de interesse da Itália desenvolver
parcerias com a instituição. “Pretendemos oportunamente firmar convênios com a escola da magistratura italiana
e com universidades para a promoção de intercâmbios e
convênios, assim como já temos com instituições de ensino superior de Portugal e dos Estados Unidos”, informou
Nicola Frascati.

Ascom/AMB

No dia 12 de junho, o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, prestigiou a inauguração
do Laboratório de Inovação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (iJuspLab), em São
Paulo (SP). O laboratório é o primeiro do Judiciário brasileiro e funciona no Fórum Federal
Cível Ministro Pedro Lessa.
O presidente parabenizou os envolvidos no projeto e ofereceu apoio da AMB para
a expansão da iniciativa. Ele destacou, ainda, que “se não incorporarmos a inovação ao
trabalho do Poder Judiciário, vamos perder espaço e oportunidades de melhorar nosso
serviço e gestão”.
O projeto cumpre a Constituição Federal, que determina que o Estado deve estimular a formação e o fortalecimento da inovação
nos entes públicos. A colaboração de pessoas de dentro e fora do governo, a utilização de métodos multidisciplinares e a eliminação
de hierarquia na formulação de sugestões são algumas das características desses laboratórios.

A AMB foi representada pelo juiz Márcio Schiefler no seminário internacional “Corrupção e Fragilidade das Instituições Políticas e Judiciais”, em
Guiné-Bissau, no dia 15 de junho. O evento foi organizado pela Associação Sindical dos Magistrados Judicias Guineenses (Asmagui) e a ONU. “Foi uma honra
partilhar experiências em Guiné-Bissau, que, como país de língua portuguesa,
revela desafios e perspectivas complexas no sistema de Justiça, cuja valorização é imprescindível para o desenvolvimento”, avaliou o magistrado, que
proferiu a conferência Políticas públicas e corrupção: desafios transnacionais.
AMB Informa
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CULTURA

BOAS PRÁTICAS

Projeto nacional
em foco

Criado pelo TJAL para facilitar o registro paterno, o Núcleo de Promoção da
Filiação tem, atualmente, cerca de dois mil processos em andamento

Dirigentes da pasta aprovam realização de um
evento voltado a magistrados que desenvolvem
atividades artísticas
Isaac Neves

Carolina Lobo

C

om o intuito de desburocratizar
a verificação da paternidade de
crianças que possuem apenas
o registro incompleto, sem o nome
paterno ou materno, o TJAL criou, em
2008, o Núcleo de Promoção da Filiação (NPF) para centralizar as averiguações encaminhadas pelos oficiais
de registro civil em Maceió (AL). Atualmente são quase dois mil processos
em andamento.
Como parte de suas atividades, o
Núcleo promoveu, em julho, audiência coletiva que regularizou a guarda
de 15 crianças que já viviam com algum parente, mas a situação ainda
não era oficializada. O NPF também
realiza mutirões nas escolas públicas e presídios para conscientizar
sobre o reconhecimento espontâneo
da paternidade e promove no local
o teste de DNA. Em 2016, foram 465
reconhecimentos espontâneos e 339
com DNA.
O projeto surgiu após pesquisa
acadêmica do Centro Universitário
Cesmac, orientada por Ana Florinda
Mendonça Dantas, titular da 22ª Vara
Cível da Capital (Família), revelar que
em 20% dos registros na capital alagoana não constavam o nome do pai.
Com a constatação, a magistrada defendeu a necessidade de simplificar o
processo para facilitar o reconhecimento da paternidade.
E o desejo de aprimorá-lo não
para. Neste ano, a juíza defendeu sua
tese de doutorado sobre o tema e está
com novas ideias para colocar em
pauta. “Propus a criação de uma vara
especializada. No núcleo, há um juiz,
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Incentivo à paternidade
responsável

LIVROS
Recuperação judicial,
extrajudicial e falência
Autor: Luis Felipe Salomão
Editora: Forense
A obra trata dos principais
pontos relativos ao Direito Concursal e Falimentar, e
também disponibiliza decisões e petições
na recuperação judicial e na falência. Esta
edição inclui questões referentes à consolidação substancial do plano de recuperação judicial, honorários advocatícios
e multa administrativa. O livro também
analisa a aplicação da arbitragem e da
mediação em sede da recuperação judicial, extrajudicial e falência. Atualizada e
ampliada de acordo com o novo Código
de Processo Civil (CPC), a obra é voltada
para magistrados, advogados e estudantes de Direito.

Ética e Acesso à Justiça
à Luz dos Direitos da
Personalidade

Autor: Nicola Frascati Junior
Editora: Juruá

Tatiana Castro*

Idealizadora e coordenadora do
Núcleo durante assinatura de
documentos para regularizar
guarda de menor

um promotor e um
defensor público,
mas nenhum trabalha exclusivamente
lá. Daí a necessidade de uma vara
para melhorar ainda mais o trabalho”,
explicou.
Ana Florinda ressalta que há a
preocupação de que não seja apenas
um “relacionamento de papel”, portanto o NPF conta com uma equipe
interdisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos.
“Muitas vezes o início do relacionamento apresenta dificuldades, pois
a criança se sentiu abandonada por
anos. Para que a paternidade produza os efeitos desejados, é necessário
que se desenvolva a parentalidade, e
por isso sempre regulamentamos a
guarda, o direito de convivência e o
direito a alimentos”, frisou.
O NPF fornece orientação técnica

A

para o interior do estado e, inclusive,
para qualquer vara do País que deseje
implementar uma iniciativa semelhante. Em parceria com o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef), produziu cartilha com a rotina de
trabalho do Núcleo.
Os bons resultados do projeto
foram destacados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que o incluiu
na lista de Boas Práticas de Gestão
do Judiciário e o agraciou com menção
honrosa do Prêmio Innovare, em 2010.

Secretaria de Cultura da AMB
fez sua segunda reunião na
sede da entidade, no dia 30 de
junho, com intuito de discutir e aprovar o projeto cultural nacional de autoria do secretário-adjunto da pasta,
Kéops Amaral. O objetivo é realizar
um evento de âmbito nacional de arte
e cultura, voltado a magistrados que
desenvolvem atividades artísticas.
Para o vice-presidente Ambiental e Cultural da AMB, Paulo Sérgio
Barbosa, o encontro foi proveitoso
e atingiu as expectativas. “Alcançamos de forma exitosa os objetivos
da reunião. Foi aprovado o projeto
nacional de cultura e fortalecemos a
ideia de trabalhar em conjunto com
as associações filiadas à AMB”, destacou. “É necessário que fiquemos
irmanados para descobrir as manifestações artísticas dos magistrados de cada estado”, explicou Paulo
Sérgio Barbosa.
De acordo com Kéops Amaral, no
projeto cultural aprovado também
foram incluídas algumas sugestões
feitas durante a reunião. “Agora va-

mos partir para a segunda etapa,
que vai depender de atos preparatórios, como enquetes e ofícios, além
da participação das associações estaduais para implementarmos efetivamente cada uma das atividades
propostas”, explicou.
Ele informou que, dentre as atividades sugeridas, estão cursos em
parceria com a Escola Nacional da
Magistratura (ENM) de âmbito cultural, oficinas, e uma apresentação
artística para a oitava edição dos
Jogos Nacionais da Magistratura.
O vice-presidente Ambiental e
Cultural afirmou, ainda, que serão
enviados ofícios às associações estaduais, com o objetivo de saber se
existem, em cada uma, representantes culturais. “Queremos viabilizar
um encontro com essas pessoas para
discutirmos os eventos necessários
e, então, organizarmos as ações”, finalizou Paulo Sérgio Barbosa.
O secretário-adjunto e membro
da Secretaria de Cultura, Rosalvo
Augusto Vieira, também participou
da reunião.

*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação

Apresenta uma ótica da discussão, há muito estabelecida no bojo da história do pensamento
jurídico, entre a Ética e o Direito. Mostra-se extremamente atual, já que insere
esta discussão em um dos desafios assumidos pelo Direito na contemporaneidade, que é a busca pelo eficaz acesso à
Justiça. Além disso, o livro é dedicado a
pensar juridicamente a realidade social
além da visão reducionista do juspositivismo, bem como tendo em vista suas
implicações na prática e no ensino jurídico, especialmente no âmbito da Ética e
do Direito Processual Civil, a formação e
capacitação dos estudantes e os diversos profissionais do Direito.

Prisão e medidas
cautelares diversas
Autor: Rodrigo Capez
Editora: Quartier Latin

O autor examina o direito
de liberdade e suas normas
fundamentais de intervenção estatal, abordando questões como a
colaboração premiada e o direito ao silêncio no contexto da prisão cautelar; as vedações constitucionais à prisão cautelar
e a impossibilidade de se recorrer à proporcionalidade para se justificar a quebra
do princípio da legalidade; a suspensão
de agente político do exercício da função;
o poder geral de cautela; a condução coercitiva de investigado; e a execução provisória da pena e a audiência de custódia,
de acordo com as mais recentes decisões
do Supremo Tribunal Federal.
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Amagis-MG é campeã no futebol máster
Secretaria de Esportes (CE)

VIII Jogos Nacionais
da Magistratura

Raimundo Moraes / Asmego

Neste ano, haverá 13
modalidades, incluindo
as novidades: futsal na
categoria máster e
beach tennis
Málcia Afonso

T

Participaram da reunião o presidente da AMB, Jayme de Oliveira;
os coordenadores dos Jogos Marcus Quintas (secretário de Esportes
da AMB) e Ricardo Alexandre Costa
(presidente da ACM); o presidente
da Asmego, Wilton Müller; e os integrantes da comissão organizadora Roberto Soares Bulcão Coutinho

XXIV edição do torneio nacional aconteceu em Goiânia, com a participação
de 300 magistrados, em 17 delegações das associações estaduais

(diretor de Esportes da ACM); Maria
Aparecida Sarmento Gadelha (presidente da AMPB); e Frederico Mendes
Júnior (coordenador da Justiça Estadual da AMB).
A inscrição para os jogos é gratuita e pode ser feita até 25 de agosto, por meio do hotsite do evento:
www.amb.com.br/jogos/2017.

Andressa Lanzellotti

P

Entrevista: Ricardo Alexandre Costa
O que representa para a ACM ser a anﬁtriã dos Jogos?
É um marco e motivo de muita honra. Estamos empenhados em proporcionar a melhor organização aos colegas. A ACM acredita no esporte como meio para o congraçamento e qualidade de vida. É valoroso ser o vetor
nacional disso junto à AMB. Procuramos somar ao evento e
somos gratos pelo legado que nos deixará.

O que os magistrados podem esperar do povo cearense?
Simpatia, acolhida atenciosa e bom humor. O calor das
nossas praias se compara ao da nossa gente, talentosa na
culinária, artesanato e cultura. Colegas, venham, porque
aqui serão muito bem recebidos.

Já podemos dizer, então, que esta edição
ﬁcará na história?
Sim! Por ser a primeira no Ceará, pelo recorde de
participantes, por ter o beach tennis como nova modalidade, e ocorrer no maior complexo esportivo do País,
o Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO).
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Crédito: Acervo pessoal

Qual a expectativa da ACM com o evento?
Nosso intuito é que todos se sintam felizes em
participar e contemplados em todos os aspectos:
esportivo, integração, momentos agradáveis etc.
Tudo foi pensado na programação.

ela oitava vez a delegação mineira
é a campeã do XXIV Campeonato
Nacional de Futebol Máster organizado pela AMB, em parceria com a
Asmego. O evento, realizado de 7 e 10
de junho em Goiânia (GO), contou com a
participação de 300 magistrados.
“O futebol tem sido para nós um
grande motivador para o estreitamento
das nossas amizades, afora nossa atividade judicante. Estamos extremamente
honrados por ganhar esse título nessa
terra tão hospitaleira e fraterna”, disse o desembargador Estevão Lucchesi
de Carvalho, da Amagis, ao comentar a
conquista do time com placar de 2 a 0.
O segundo lugar ficou com a Ajuris,
enquanto a Amam ficou em terceiro lugar na competição.
O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, ressaltou que “o número de times
inscritos demonstra o peso da competição, que é uma tradição da Associação.
O esporte é um ponto de união e é fundamental que seja incentivado”.
Marcus Quintas, diretor de Esportes
da AMB, revelou que “o esporte une e fortalece a magistratura. O espírito esportivo prevaleceu durante os três dias e só

temos a comemorar e agradecer a todos
os envolvidos”, afirmou Marcus Quintas.
Já o presidente da Asmego, Wilton Müller
Salomão, agradeceu o suporte da Associação nacional. “Estamos gratos pelo
grande apoio da AMB, que todos os anos
nos proporciona momentos caros como
este para a união da magistratura”.

Participaram do Campeonato
17 delegações estaduais do Amapá,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

CONGRESSO
TÉCNICO

Ainda em Goiânia,
um dia antes do início
do Campeonato, foi realizado um Congresso
Técnico, que definiu os
grupos e a tabela de jogos entre as 17 equipes
Jayme de Oliveira exibe o troféu do Campeonato,
participantes. Coordecom Fernando de Mello Xavier, Marcus Quintas,
naram o evento os preWilton Müller e Frederico Mendes Júnior
sidentes da AMB, Jayme
de Oliveira, e da Asmego, Wilton Müller. AMB, Paulo César Neves; o coordenador
Também estavam presentes o secre- da Justiça Estadual da AMB e presidente
tário-geral adjunto da AMB e assessor da Amapar, Frederico Mendes Júnior; o
Institucional da Presidência da Asmego, diretor de Esportes e Lazer da Asmego,
Levine Artiaga; o secretário de Esportes Fernando de Mello Xavier; o diretor de
da AMB, Marcus Quintas; o vice-presi- Segurança da Asmego, Hamilton Gomes
dente de Políticas Remuneratórias da Carneiro; e magistrados de todo o Brasil.
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udo pronto para a oitava edição
dos Jogos Nacionais da Magistratura, que ocorrerá entre os
dias 25 e 29 de outubro, em Fortaleza (CE). Programação, logística e
arbitragem das provas, entre outros
detalhes, foram definidos pela AMB
e a Asmego, em reunião realizada em
Goiânia (GO), no dia 7 de junho.
Os participantes têm descontos
de até 20% no bilhete aéreo e parcelamento em até seis vezes sem juros,
além de tarifas especiais em hotéis.
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Há 17 anos no
mercado, a empresa faz parte do
Grupo Schultz Turismo,
atuando em diversas áreas do turismo, com coberturas que atendem a qualquer perfil de viajante
e estilo de viagem. Aos filiados à
AMB, a Vital Card oferece prestação de serviços de comercialização e venda de Seguro Viagem
com desconto de 25%. Consulte
a Associação antes de fechar o
contrato. Saiba mais: www.vitalcard.com.br.

Fundada há 48 anos, a Juruá desenvolve obras legislativas com
notório padrão de qualidade,
não só pela atualidade de suas
publicações, mas também por
sempre remeterem ao texto anterior da lei. O desconto de 30%
em livros pode ser usufruído
pelos filiados à AMB nas aquisições efetivadas pelo site www.
jurua.com.br, pelo telefone (41)
3352-1200 ou na sede da editora, com o código AMB18.

O Mackenzie é uma instituição educacional
privada com mais de 140 anos, que acompanha e influencia o cenário da educação no
País. Aos magistrados associados à AMB são
oferecidos descontos de 10% na pós-graduação lato sensu, stricto sensu e em cursos
de extensão. Também na Educação Infantil,
nos Ensinos Fundamentais I e II, e no Ensino
Médio, pode variar entre 15% e 30%. Saiba
mais: http://portal.mackenzie.br.

Há 25 anos no mercado, a GTA desenvolveu opções de planos que atendem a todos
os tipos de passageiros, 24 horas por dia,
concebidos para prevenir e solucionar, de
maneira rápida e eficiente, imprevistos e
situações de emergência. A empresa oferece 30% de desconto na assistência e
aquisição de seguro ao associado e seus
dependentes. Consulte a AMB antes de
fechar o contrato. Saiba mais: www.gta.
segur.com.br.

A maior de rede do Centro-Oeste conta
com 14 hotéis em operação, além de novas unidades a serem inauguradas. Há 15
anos no mercado, a HPlus oferece a máxima satisfação, tanto para os hóspedes
quanto para os investidores. Os associados à AMB têm 15% de desconto na reserva de hospedagem efetuada por meio
do site da rede www.hplus.com.br, com o
código RESERVEAMB.

Há 15 anos o grupo conta com uma
equipe altamente qualificada, com
ampla experiência nos mercados
financeiro e corporativo. Todos os
serviços são executados para garantir maior segurança e assertividade no gerenciamento dos
recursos dos seus clientes. Os associados à AMB e seus dependentes
têm desconto de 1,5%. Contatos: (11)
3018-1862 / (11) 3018-1830. Saiba
mais: www.novomundocc.com.br.

Presente no mercado de câmbio
turismo desde 1968, a Cotação é
a maior distribuidora do setor no
País, com unidades em São Paulo,
Campinas, Sorocaba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Goiânia, Belo
Horizonte e Salvador. A empresa
oferece desconto de 0,5% para os
associados na compra e venda de
moeda estrangeira (papel moeda e
cartão de viagem Rendimento). Saiba mais: www.cotacao.com.br.

Desde 1997, a empresa, que conta
com mais de 2,5 mil colaboradores,
é líder brasileira na comercialização
e administração de planos de saúde coletivos e serviços na área. Para
a simulação de valores e descontos
em planos de saúde - que podem
variar de acordo com o perfil do solicitante -, os magistrados filiados
podem ligar para 08007784800 ou
08007774004. Saiba mais: www.
qualicorp.com.br.

Para mais informações sobre os convênios, entre em contato com a AMB pelo número (61) 2103-9030.
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Associação lança
o projeto pioneiro
“Magistrados e
Segurança Pública”
Amase

Em Porto Velho, Fonaje
recebe proposições
para melhoria dos
Juizados Especiais

O ano de 2017 tornou-se marcante para o Poder
Judiciário de Rondônia, que sediou o Fórum Nacional
dos Juizados Especiais (Fonaje), entre 17 e 19 de maio. O
evento foi criado com a finalidade de discutir mecanismos que tornem os processos mais céleres e, também,
ampliar a competência dos Juizados Especiais sem recursos correspondentes. O Centro de Solução de Conflitos (Cejusc) aproveitou a ocasião para lançar o selo
de certificação para valorizar o trabalho das empresas
que fazem acordos com o objetivo de colocar fim aos
processos judiciais. Mais de 200 magistrados estiveram em Porto Velho para participar do Fórum, que contou com apresentação de painéis e oficinas.
Esta foi a terceira edição consecutiva do evento realizada após a validação do novo Código de Processo Civil.
A próxima acontecerá em novembro, em Curitiba (PR).

A Amase lançou, no dia 22 de maio, o projeto pioneiro: “Magistrados e Segurança Pública, uma parceria em prol da paz social”. Pela primeira vez, a magistratura sergipana põe em prática uma iniciativa
que destinará parte das verbas pecuniárias que são
arrecadadas em penas aplicadas, e direcionadas à
criação e manutenção do Centro de Treinamento da
Polícia Militar.
A parceria visa que com o dinheiro arrecadado, a PM
sergipana construa e mantenha seu Centro de Treinamento, um fato inédito para a corporação. “O papel da
Amase é no sentido de incentivar e coordenar, junto
com os magistrados, a destinação da verba. Esta campanha não é exclusivamente nossa, é uma campanha
de todos os magistrados”, frisa o presidente da Amase,
Antônio Henrique de Almeida Santos.

Amam
Amam

Para oferecer cada vez mais benefícios aos
seus ﬁliados, a AMB estabelece parcerias com
empresas que oferecem descontos
em produtos e serviços
diversos. Conheça todas
as vantagens:

Amase

Ameron

C

Ameron

Possível parceria
pode levar o tema
“Ética e Cidadania” a
estudantes
Construir valores tanto na escola, quanto na
sociedade em geral. Este foi o tema que guiou a
reunião entre representantes da Amam, da Escola da Magistratura Mato-Grossense (Emam) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso (IFMT), realizado em maio, na sede da reitoria do IFMT, em Cuiabá.
Por meio de um convênio, as entidades pretendem elaborar um projeto pautado pela “Ética e Cidadania”,
que visa contribuir para a criação de ambientes éticos nos espaços educativos, e também nas comunidades
ao redor da instituição. Para tal, uma série de atividades interdisciplinares traduzirão esses preceitos ao
longo do ano letivo.
Para o presidente da Amam, José Arimatéa Neves Costa, a consciência moral e a ética são partes indissociáveis e de importância ímpar na formação educacional.
*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações filiadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.
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Introdução à Justiça Restaurativa

Uma das mudanças é que agora a página inicial apresenta
as notícias em formato mais dinâmico e fácil de navegar

Mesa de abertura do curso foi prestigiada por autoridades dos Poderes
Judiciário e Executivo, em Brasília

Málcia Afonso

Málcia Afonso

A

ENM, da AMB, recebeu mais de
120 participantes para o curso
Introdução à Justiça Restaurativa, nos dias 20 e 21 de julho, em
Brasília (DF). O presidente da AMB,
Jayme de Oliveira, abriu o evento. “É
importante estudar, discutir e refletir
sobre esse modelo de Justiça, assim
como em relação a outros temas que
são objeto de capacitação na Escola
Nacional da Magistratura”, afirmou.
Marcelo Piragibe, diretor-presidente da ENM, destacou que “essas
formas de pacificação social, por meio
do diálogo e da harmonização das
partes, que se apresentam no Brasil
para desafogar o Judiciário, têm resultados na prática”, disse.
O coordenador do curso, Marcelo Salmaso, observou que a iniciativa
buscou “trazer à reflexão de que a Justiça Restaurativa, para além de uma
técnica de resolução de conflitos, deve

A aba “Publicações” disponibiliza
livros, artigos e teses dos participantes dos cursos. O espaço também irá
abrigar um banco de sentenças, alimentado pelos próprios alunos.
Na área de multimídia, estão disponíveis os vídeos dos cursos realizados.

Orçamento público
O curso Orçamento Público para Magistrados reuniu juízes de diversos estados e ramos do Judiciário, em Brasília
(DF), nos dias 8 e 9 de junho. O evento foi promovido pela
ENM, da AMB, em parceria com a Escola da Magistratura
de Rondônia e a Escola de Formação Judiciária do TJDFT.
“Nós, juízes, sempre somos exigidos em competências
novas, somos obrigados a ter domínio em relação a muitos temas sobre os quais nós não recebemos qualificação”,

avaliou o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, do
TJRO, que coordenou o curso ao lado da desembargadora
Marilsen Andrade Addario, do TJMT.
Marilsen frisou que “a economicidade do gasto público
que se exige no orçamento dos tribunais deve ser conhecida, discutida e analisada por todos os seus integrantes,
não só pelo seu ordenador de despesas e sua equipe técnica, como também pelos magistrados e demais servidores”.

A ENM, divulgou, em 9 de junho, os selecionados para
bolsa de estudos de mestrado e doutorado da Universidade
Autónoma de Lisboa, em Portugal.
Para o mestrado – cujo primeiro módulo será realizado em
julho deste ano, e o segundo, em janeiro e fevereiro de 2018 -, foram escolhidos como titular
Juliano Nanuncio (PR), que participará do curso, e na suplência, Idílio Oliveira de Araújo (PE)
e Roberto Luiz Ferreira Santos (RJ).
No doutorado - cujo primeiro módulo
acontecerá em agosto, e o segundo, em janei-

ro e fevereiro de 2018 -, foi selecionado como titular Eduardo
Calmon Almeida Cezar (MT), que não pode ficar com a vaga
e abriu o lugar para Bruno André Silva Ribeiro (DF), que ficou
como suplente, ao lado de Fábio Francisco Esteves (DF).
Ao todo, foram 70 inscritos para o mestrado
e 53 para o doutorado. A Comissão de Seleção
avaliou os currículos encaminhados pelos candidatos com base no Regulamento de Cursos.
Os beneficiados recebem uma bolsa que cobre os custos de matrícula e mensalidades. As
demais despesas ficam a cargo dos magistrados.

Divulgação

Bolsa para mestrado e doutorado em Lisboa

ser entendida como
verdadeiro instrumento de transformação social”.
A primeira exposição foi realizada
via teleconferência,
pelo professor brasileiro João Salm, do Departamento
de Justiça Criminal da Governors State
University, em Chicago (EUA). No segundo dia, o deputado Paulo Teixeira
(PT-SP), sub-relator da Comissão da
Reforma do Código de Processo Penal,
da Câmara dos Deputados, esteve entre os palestrantes presenciais.

PRESTÍGIO

A mesa de abertura contou com a
representante da Amagis-DF, Catarina
de Macedo Nogueira Lima e Correa;
a secretária-geral da Presidência do
STF, Andremara dos Santos; o presi-

dente da Associação Brasileira dos
Magistrados da Infância e Juventude
(Abraminj), Renato Scussel; e a Secretária Nacional de Promoção e Defesa
de Direitos Humanos, Flávia Piovesan,
que também proferiu a palestra magna. Prestigiaram o evento, ainda, as vice-presidentes Administrativa e de Direitos Humanos da AMB, Maria Isabel
da Silva e Julianne Marques; o secretário-adjunto de Relações Internacionais
da AMB, Walter Barone; e a presidente
do Instituto Paulista de Magistrado
(Ipam), Hertha de Oliveira. O curso teve
o apoio da Amagis-DF e do TRE-DF.

Capacitação aborda o tema
Famílias e Sociedade

Sorteio de vagas para
curso internacional

Tatiana Castro* e Málcia Afonso

Andressa Lanzellotti

O curso Famílias e Sociedade - Aspectos atuais das
relações familiares, promovido pela ENM,
na Escola da
Magistratura da Bahia (Emab), reuniu mais de 70 pessoas
nos dias 6 e 7 de julho, em Salvador. Foram debatidos, entre outros temas, a preservação da autonomia das pessoas com deficiência e constelações familiares relacionadas
ao direito sistêmico, além de alienação parental, novos
arranjos familiares, união homoafetiva e identificação de
gênero. O curso teve a coordenação da diretora-adjunta da
Justiça Eleitoral da ENM, Patrícia Cerqueira.

A ENM, sorteou, em 4 de julho, 25 vagas de titulares e
14 suplentes para o Curso Internacional de Segurança para
Magistrados, que ocorrerá em setembro, na Flórida (EUA),
em parceria com a U.S. Police Instructor Team. Como a
procura excedeu o número de vagas, a Escola decidiu pelo
sorteio entre os inscritos. Estavam presentes o diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe; o diretor-tesoureiro da
AMB, Nicola Frascati; o vice-presidente Trabalhista, Maurício Drummond; e
Leonardo Trigueiro,
da secretaria de Assuntos Legislativos
da AMB. A lista completa de sorteados
pode ser encontrada
no site da ENM.

Ascom/AMB

-presidente da ENM, Marcelo Piragibe.
Agora, a página inicial
do site da ENM apresenta as notícias em formato
carrossel, mais dinâmico
e em destaque.
Ao acessar, o internauta também encontrará abas relacionadas aos
principais serviços ofertados pela escola. A primeira
remete ao Guia de Cursos 2017, com informações sobre a ampla programação
de eventos nacionais e internacionais
promovidos pela Escola, como congressos, conferências e programas,
além das capacitações tradicionais com
aulas teóricas e práticas.

Ascom/AMB

O

site da ENM, da AMB, foi reformulado e está com novidades
para os associados. Quem acessa o espaço, encontra um ambiente
virtual de aprendizado e de interatividade com os alunos, para desenvolvimento de cursos a distância. Além disso, o site está adaptado para a versão
mobile (smartphones ou tablets).
“A reformulação e aperfeiçoamento da página da ENM é nossa principal
meta nesta gestão. O objetivo da modernização é ir ao encontro do novo
modelo de aprendizado chamado heutagogia. Para isto, iremos proporcionar uma plataforma onde o associado
possa direcionar seu próprio estudo.
O papel do site será o de oferecer todo
material e suporte”, destaca o diretor-

Ascom/AMB

Site da ENM de cara nova

* Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação
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Congresso Internacional de
Direito em Portugal
No encontro, participantes dos países de língua portuguesa
trocaram experiências sobre a formação dos magistrados

“

Fechamos várias parcerias
e projetos para o futuro,
além de termos trocado
experiências no que diz
respeito à formação dos
magistrados

Oportunidades
em destaque
Direito aplicado às atividades do turismo

Data: 5 e 6 de outubro
Local: Brasília (DF)
Inscrições: até 8 de setembro
Vagas: 30
Coordenação: juiz Marcelo Piragibe

“

Divulgação

Encontro Nacional de
Magistrados da Infância
e da Juventude

Marcelo Piragibe apresenta conferência sobre a formação judicial no Brasil e
projetos para o seu incremento

Carolina Lobo e
Málcia Afonso

A

ENM, da AMB, foi representada
no V Congresso Internacional
de Direito (CID), em Portugal,
pelo diretor-presidente da Escola,
Marcelo Piragibe. O evento aconteceu
nos dias 22 e 23 de junho, na cidade
do Porto.
No painel Economia e Governação
da Justiça, Piragibe apresentou conferência sobre a formação judicial no
Brasil e projetos para o seu incremento. O magistrado ressaltou a intensa
troca de experiências de questões
envolvendo o Judiciário entre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). “O encontro foi muito
importante para a aproximação com
as demais escolas judiciais dos países
de língua portuguesa. Fechamos vá-
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Data: 19 e 20 de outubro
Local: Ouro Preto (MG)
Inscrições: até 20 de setembro
Vagas: 50
Coordenação: desembargador
Jayme Silvestre Corrêa Camargo e
juíza Valéria da Silva Rodrigues

Tratados internacionais

rias parcerias e projetos para o futuro,
além de termos trocado experiências
no que diz respeito à formação dos
magistrados “, frisou.
Para Antônio Rulli, membro da Secretaria de Relações Internacionais
da AMB e presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem),
que compôs a mesa de abertura do
Congresso, o evento foi um sucesso.
“A grande novidade foi o interesse
pela questão da conciliação e da mediação como situações necessárias
quando da propositura da ação ou
mesmo antes”, avaliou Rulli, que também é presidente honorário da União
Internacional de Juízes dos Países de
Língua Portuguesa (UIJLP).

Data: 9 e 10 de novembro
Local: Brasília (DF)
Inscrições: até 2 de outubro
Vagas: 50
Coordenação: juiz Everton
Amaral de Araújo

INTERLOCUÇÃO VIRTUAL

Antecedendo o Congresso Internacional, foi promovido, no dia 21, no
Tribunal do Porto, o encontro A Formação Judiciária no Espaço de Cooperação da Língua Portuguesa. Após
os representantes das escolas de
magistratura da UIJLP discutirem as
possibilidades de partilha de conhecimentos, capacitação e troca de experiências profissionais e institucionais,
foi elaborado um protocolo para a
criação de uma plataforma comum de
interlocução virtual.

