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O ano de 2017 foi, sem dúvida, um dos mais difíceis para o Judiciário, senão o mais difícil de sua história recente.
O Judiciário Brasileiro ganhou destaque no combate à corrupção e especialmente por adotar uma concepção mais atualizada da aplicação do Direito, modificando paradigmas para buscar efetividade. Justiça efetiva. Aquele
sentimento de que a Justiça deve ser para todos, igual para todos, o Brasil
começou a vivenciar.
Os escândalos de corrupção que vieram à tona mereceram, desta vez, outro destino. A impunidade de outrora não existiu mais; 80 milhões de processos tramitam na Justiça e os juízes trabalham como nunca para fazer Justiça.
Tudo isso, claro, gerou reações. Propostas de criminalização da atividade
judicial das mais variadas, campanhas agressivas na mídia contra os juízes e
o Judiciário, sucateamento do serviço público de maneira geral, destruição do
regime previdenciário público, enfim, medidas as mais diversas para enfraquecer a democracia brasileira. O Brasil resiste a dar um salto de qualidade
moral e ética e quer, de toda forma, permanecer obtuso.
Enfrentamos uma tentativa perversa de reformar a previdência, com
propaganda enganosa e desleal; enfrentamos embates com vistas a reduzir a autonomia do Judiciário e a própria renda dos magistrados, sem que se
discuta com profundidade a estrutura da carreira, suas peculiaridades, suas
responsabilidades.
Nos últimos dias desse ano outras lutas surgiram e exigiram nossa atuação no Congresso Nacional, Conselho Nacional de Justiça e Supremo Tribunal
Federal. A todo instante procuram desestabilizar os juízes e o Judiciário. São
ações variadas vindos dos mais diversos locais.
Não conseguiram.
A magistratura resiste com firmeza e unidade, na defesa não apenas do
Poder Judiciário, mas na defesa da democracia brasileira.
E resistirá sempre, pois como um dos poderes estruturantes do Estado
Brasileiro, tem consciência de seu papel o quanto um Judiciário forte e independente é importante para o progresso da nação. E juízes resistem com
sabedoria e prudência, porque esses são os instrumentos básicos, históricos,
milenares, que formam a autoridade do juiz e transmitem à sociedade o sentimento de segurança e conforto que eles esperam contra os que excedem o
poder, desviam dinheiro público e ofendem as leis do País.
Os brasileiros sabem que há juízes no Brasil. E por saberem disso é que
confiam na solução dos processos e acima de tudo confiam na solução das
crises. E são muitas as crises que o Brasil tem vivido, mas o Poder Judiciário
mantém-se íntegro, apesar de todas as investidas contra ele.
Nosso desejo, ao ensejo das festas de final de ano, é que todos vocês se
mantenham firmes e unidos no mesmo ideal e não sejam arrastados pelo
sentimento de desânimo ou desespero que toma conta de muitos, induzindo-os a condutas que, mais tarde, se revelam
prejudiciais a todos.
Superaremos todas as crises, defenderemos o Judiciário e seus juízes com todas as
nossas forças.
Tenham um excelente Natal e um 2018 de
muita prosperidade.
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PELO BRASIL

Corregedores Eleitorais reúnem-se no Piauí
Em debate, temas como o rezoneamento e os sistemas eletrônicos que
otimizam o funcionamento dos tribunais regionais
Tito Ferreira - R2 Comunicação

Andressa Lanzellotti e
Carolina Lobo

O

que “o objetivo do encontro era otimizar o
trabalho prestado pela Justiça Eleitoral”.
Ao final da reunião, foi elaborada a
Carta de Teresina, que traz as deliberações do colegiado durante os debates.
No encerramento do encontro, Jay-

me de Oliveira recebeu do TRE-PI a Medalha do Mérito Eleitoral, entregue a
personalidades com relevantes serviços prestados no desempenho do seu
cargo ou função, visando ao bom andamento e qualidade do serviço eleitoral.
Ascom/AMB

Ascom/ACM

41º Encontro do Colégio de Corregedores dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, realizado em Teresina (PI) nos dias 10 e 11 de
novembro, abordou temas como o problema de extinção de zonas eleitorais,
os desafios da Justiça Eleitoral e os
sistemas eletrônicos que otimizam o
funcionamento dos tribunais regionais.
De acordo com o presidente da AMB,
Jayme de Oliveira, “a Associação vem
desempenhando intenso trabalho junto
aos parlamentares e ministros dos tribunais superiores na defesa dos direitos
e prerrogativas da classe. Então, o apoio
e o engajamento de todo o Colégio neste
momento são fundamentais”.
O diretor de Assuntos Legislativos da
AMB, Leonardo Trigueiro, do TJPI, explicou

Interiorização como solução

Diálogo com magistrados de Pernambuco

AMB com informações
da ACM

Andressa Lanzellotti e
Carolina Lobo

Jayme de Oliveira, participou, em 14 de setembro, de
reunião com magistrados das regiões sul e centro-sul do
Ceará, promovida pela Associação Cearense de Magistrados (ACM), em Juazeiro do Norte.
O encontro, que contou com a participação do coordenador da Justiça Estadual da AMB, Frederico Mendes Júnior, e dos presidentes da ACM, Ricardo Alexandre Costa,
e da Amapi, Thiago Brandão, visou potencializar o diálogo associativo com os filiados, incluindo a interiorização
como meio de superar a distância geográfica.
Na reunião, foram tratados temas como o contexto
atual da magistratura, os esforços empreendidos pelas
associações, a permuta entre juízes estaduais, a capacitação de magistrados, o orçamento do Poder Judiciário do
Ceará, as eleições diretas para os Tribunais de Justiça e o
andamento de outros pleitos regionais e nacionais.

O presidente da AMB esteve em Petrolina (PE), em
agosto, para uma conversa com cerca de 40 magistrados
de vários municípios pernambucanos e do estado da Bahia
que participam do curso “A Experiência Judiciária do Novo
CPC em seu 1º ano de vigência”.
Durante o evento, Jayme de Oliveira reforçou a necessidade da união da magistratura. “Faço um apelo para que
tragam as suas ideias para discutirmos o que pode ser
mudado na Justiça e dentro da própria instituição”.
De acordo com o presidente da Amepe, Emanuel Bonfim,
a visita de Jayme de Oliveira a Pernambuco, começando pelo
interior, foi um marco. “Contar com a presença do presidente
para abordar temas de interesse da magistratura é uma oportunidade ímpar para os juízes da região do sertão”, avaliou.
Após a reunião, o juiz Carlos Fernando Ayres, da Comarca de Petrolina, decidiu se associar à Amepe e à AMB.
AMB Informa
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XXIII CBM

Congresso Brasileiro de Magistrados
Com reuniões em Brasília e Maceió, comissões Organizadora e Científica
definem detalhes da programação da vigésima terceira edição do evento
Andressa Lanzellotti e
Carolina Lobo

A

Comissão Organizadora do XXIII
Congresso Brasileiro de Magistrados (CBM) promoveu, em 7
de novembro, em Brasília, sua terceira reunião para definir os detalhes do
evento, com a presença dos presidentes
da AMB, Jayme de Oliveira, e da Almagis,
Ney Alcântara. Com o tema “A politização do Judiciário ou a judicialização da
política?”, o encontro ocorrerá de 24 a 26
de maio de 2018, em Maceió (AL).
“Concluímos os detalhes de hotelaria e patrocinadores. É um acontecimento de referência nacional, e com a

gestão de Jayme de Oliveira, em parceria com Alagoas, será inesquecível”,
disse Ney Alcântara. Foram avaliadas,
ainda, as apresentações culturais e
as inscrições por meio do hotsite do
evento (www.amb.com.br/cbm2018).
No mesmo dia, a Comissão Científica aprovou os regulamentos para o
lançamento de livros e para o concurso de monografias. O coordenador da
Comissão, Regis de Oliveira, contou
que foi definida a composição das
comissões temáticas “e agora vamos
trabalhar na confirmação dos pales-

trantes”. Entre os
convidados está
o ministro dos
Transportes, Portos e Aviação Civil,
Maurício Quintella.
As duas comissões já haviam se reunido em 28 e 29 de setembro, na cidade-sede do evento,
com as presenças de Jayme de Oliveira e Ney Alcântara, para avaliar
os nomes dos palestrantes e conferencistas, elencados pela Comissão
Científica, em agosto.

Prefeito de Maceió garantiu parceria
na realização do Congresso

Em Alagoas, o governador Renan Filho
reafirmou apoio ao evento

A Comissão Organizadora e o presidente Jayme de Oliveira reuniram-se, em setembro, com o governador
de Alagoas, Renan Filho, e o prefeito
de Maceió, Rui Palmeira, em ocasiões
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diferentes, para ratificar as parcerias na realização do XXIII Congresso
Brasileiro de Magistrados. Ao reafirmarem apoio, ambos ressaltaram
que será uma ótima oportunidade de

Ascom/Almagis

Divulgação

Ascom/Almagis

Apoio do Governo, Prefeitura e Ministério do Turismo

Ministro da Justiça ouve argumentos
de integrantes da AMB sobre o tema

alavancar o turismo no estado. Outra
parceria definida foi com o Ministério
do Turismo, em encontro entre o ministro Marx Beltrão e as diretorias da
AMB e Almagis, em agosto.

Caio Loureiro

XXIII CBM

Entrevista:

Ney Alcântara
Presidente da Associação Alagoana
de Magistrados fala sobre as
parcerias firmadas e os preparativos
para o evento, que deve receber
cerca de duas mil pessoas
O que representa para a Almagis ser a anfitriã do
XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados?
É uma honra recebermos o CBM, maior evento da
magistratura nacional e um dos mais importantes na
promoção de debates para o desenvolvimento do Poder Judiciário. É uma grande responsabilidade sediar
um encontro desse porte, mas a Almagis está comprometida para que seja um sucesso. E será um presente
para nós, que completaremos 60 anos em 2018.
Qual a expectativa da Almagis quanto ao público?
O evento já é um marco da AMB e tem a credibilidade que nos permite acreditar que esta edição será um
sucesso. E, por conta da programação que vem sendo
elaborada, acreditamos que o interesse será muito
grande. Estamos nos planejando para receber cerca de
duas mil pessoas.
Qual a importância dos apoios do Governo de Alagoas, Prefeitura de Maceió e Ministério do Turismo?

Um evento como esse envolve uma estrutura muito grande e
essas parcerias são necessárias para sua divulgação e concretização. Inclusive, para o Governo e a Prefeitura é uma oportunidade de fomentar o turismo e confirmar nosso estado como um dos
destinos mais procurados do País.
O que se pode adiantar sobre a programação científica e
cultural do evento?
Posso antecipar que será realizado um concurso fotográfico e a avaliação das teses inscritas pelos magistrados. Tudo
está sendo estudado para posterior divulgação dos editais. Os
painéis abordarão temas como: protagonismo da Justiça; sobrecarga do Judiciário; segurança; psicologia e magistratura;
e prerrogativas e direitos da magistratura; entre outros. Sobre
a programação cultural, ainda estamos fechando as atrações
de abertura e encerramento.

Ascom/AMB

Foz do Iguaçu receberá o VII Enaje

A candidatura da cidade de Foz
do Iguaçu (PR), por meio da Amapar,
para sediar o VII Encontro Nacional de
Juízes Estaduais (Enaje) foi aprovada
durante a quarta reunião do Conselho Executivo, em agosto, em Brasília.
As cidades concorrentes à recepção
do evento, em maio de 2019, foram
Curitiba (PR) e Porto de Galinhas (PE).
Após a votação, o presidente da
AMB, Jayme de Oliveira, pontuou que
“todas as candidatas têm capacidade
para realizar o evento. Na votação,
muito disputada, o Conselho Executivo optou pela cidade já conhecida da
magistratura e que tem feito eventos
com ótima estrutura”.
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Diálogo permanente

Andressa Lanzellotti,
Carolina Lobo e
Málcia Afonso

P

ara reforçar a defesa de interesses da magistratura no Supremo Tribunal Federal (STF), o
dirigente da AMB, Jayme de Oliveira,
– acompanhado de presidentes de
associações locais – reuniu-se, em
agosto, com a presidente da Corte,
ministra Cármen Lúcia.
Ele explicou que “para defendermos a valorização da instituição precisamos de um discurso de unidade,
inclusive com o STF”. Cármen Lúcia, por
sua vez, mostrou-se disposta a apoiar
medidas que estimulem o reconhecimento do trabalho realizado pelos juízes de todo o Brasil.
Também ocorreram encontros
da AMB com os ministros Ricardo
Lewandowski, Dias Toffoli e Edson
Fachin para reforçar a necessidade de
suporte em relação à preservação de
direitos. Para Jayme de Oliveira, a presença da entidade no Supremo marca
mais uma ação em defesa das reivindicações da classe. “Estabelecemos o diálogo permanente com o STF em defesa
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AMB mantém conversa com
a presidente e os ministros
do Supremo Tribunal Federal
pela defesa e valorização da
magistratura

da valorização da magistratura, e os ministros se
mostraram sensíveis às
nossas causas”.
O Mandado de Segurança (MS)
31667, sobre o adicional de férias, e a
Ação Originária (AO) 2280, sobre o porte de armas, foram temas de interesse
abordados durante as reuniões.

Adicional de férias

Impetrado em 2012 pela AMB,
Amaap e Amages, o MS 31667 ataca
decisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinam ao TJAP e
ao TJES enviar ao Legislativo estadual
um projeto de lei para a redução do
percentual do adicional de férias dos
juízes. As entidades apontaram ilegalidade e desvio de finalidade.
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer favorável pela
concessão do Mandado de Segurança,
por entender que a determinação do
CNJ invade a competência privativa
dos TJs. O relator da ação, ministro
Toffoli, contudo, proferiu decisão monocrática denegando o MS – impugnado pela AMB por Agravo Interno.

Porte de arma

A Ação Originária 2280, proposta
pela AMB, Ajufe e Anamatra, da qual o
ministro Fachin é relator, questiona a
exigência contida em dispositivos de
Instrução Normativa da Polícia Federal
e do Regulamento da Lei do Desarmamento, de submeter os magistrados
a exames de capacidade técnica e
aptidão psicológica para aquisição,
registro e renovação de porte de arma.
Nas reuniões, foi reiterada a urgência
na apreciação do pedido liminar e enfatizado que a determinação contraria
a prerrogativa da Loman sobre o porte
de arma para defesa pessoal.
No pedido de reconsideração apresentado no STF, em face do despacho
do relator que determinou que as associações incluíssem nos autos a relação
de filiados, as entidades juntaram a
lista de associados, mas reafirmaram
que o direito pleiteado, vindo a ser
deferido, não poderá ficar restrito aos
seus associados ou substituídos.

Ascom/AMB

STF

STF

Ascom / AMB

ADIs ajuizadas pela AMB
Associação vai ao
Supremo contra imunidade
de deputados estaduais.
Julgamento está em curso
com placar de 5 a 4 pela
concessão da liminar
Bruno Borges,
Carolina Lobo e Málcia Afonso

N

o segundo dia de votação das
três medidas cautelares, postuladas nas Ações de Inconstitucionalidade 5823, 5824 e 5825, ajuizada pela AMB, a ministra do Supremo
Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia,
suspendeu o julgamento em razão da
ausência de dois ministros.
A suspensão foi provocada após
o placar de 5 a 4 pela concessão da
cautelar, contudo, como se trata de
ação de direta de inconstitucionalidade são necessários 6 votos para
o deferimento da medida, tendo a

Presidente adiado a votação, nos
termos da lei, para aguardar os ministros Ricardo Lewandowski e Luís
Roberto Barroso.
As ADIs ajuizadas pela AMB questionam a constitucionalidade de dispositivos das constituições dos Estados do Rio de Janeiro (ADI 5824), do
Rio Grande do Norte (ADI 5823) e de
Mato Grosso (ADI 5825) que estendem
aos deputados estaduais imunidades formais previstas no artigo 53 da
Constituição Federal para deputados
federais e senadores.

O resultado provisório, até o momento, é de 5 votos a 4 pela concessão
da cautelar, suspendendo os dispositivos que autorizariam as assembleias a
revogar as prisões e medidas cautelares determinadas pelo Judiciário.

Placar favorável

Defenderam a posição majoritária
os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli (em parte) e a
presidente Cármen Lúcia. Ficaram vencidos Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Celso de Mello.

AMB apresenta aditamento à ADI 5790 que impugna a Resolução CNMP nº 181
Carolina Lobo e
Málcia Afonso

A AMB apresentou pedido de aditamento à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5790/DF, de relatoria do
ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Ricardo Lewandowski, devido
à revogação parcial da Resolução nº
181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que dispõe
sobre instauração e tramitação do

procedimento investigatório criminal a
cargo do Ministério Público. A entidade
requereu ao STF que examine e julgue
as inconstitucionalidades que permaneceram, a exemplo do artigo 18, pelo
fato de terem sido criadas hipóteses de
acordo de não-persecução penal que
não estão previstas em lei.
Para a Associação, é preocupante
a manutenção dessas hipóteses de
acordo de não-persecução penal no

art. 18, “porque a despeito de agora
haver a submissão ao Poder Judiciário do acordo firmado, é inegável que
diante da inexistência de lei dispondo
sobre ela, resultará uma insegurança
jurídica sem tamanho, diante da possibilidade de magistrados recusarem
ou aceitarem esses acordos, com base
exclusivamente no fato de a Resolução
não poder dispor sobre a matéria sem
prévia previsão legal”.

Derrubada restrições sobre atividade de magistério
Carolina Lobo
Restrições à prerrogativa dos juízes estaduais exercerem o magistério nos estados do Paraná e do Acre foram
derrubadas a partir de ADIs ajuizadas pela AMB. O STF, por unanimidade, seguindo o voto do relator, o ministro
Edson Fachin, julgou procedente as ADIs 3.544 e 3.589, que questionavam atos normativos do TJPR e do TJAC,
respectivamente. O relator entendeu que as normas estaduais abordam temas já regulados pela Loman, e, por
isso, não poderiam ser alvo de atos dos tribunais de Justiça.
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STF

Representatividade da Associação
Ministros do STF deferem pedidos de amicus curiae da AMB por considerarem que
atuação da entidade nos feitos enriquece os debates
Carolina Lobo e
Málcia Afonso

O

Supremo deferiu duas solicitações da AMB de ingresso como
amicus curiae. Na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 482, da Procuradoria-Geral da República, a AMB requereu
que o STF julgasse o pedido improcedente. A solicitação é devida à constitucionalidade do ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) de
fixar balizas para disciplina da permuta

nacional entre membros de MPs dos
estados e entre estes e membros do
Ministério Público do DF e Territórios. O
relator, ministro Alexandre de Moraes,
afirmou que admitiu a manifestação
da AMB por considerar a relevância
da matéria, especificidade do tema,
repercussão geral da controvérsia e
representatividade da Associação.
A outra solicitação foi no Mandado de Segurança (MS) 32.451,

impetrado pelo Estado de São Paulo, representando o TJSP, contra
decisão do CNJ, que suspendeu a
possibilidade de participação de
todos os desembargadores daquela
Corte como candidatos a cargos de
direção. O relator, ministro Edson
Fachin, ressaltou que a atuação da
AMB no feito possibilita o enriquecimento do debate, auxiliando a Corte
na formação de sua convicção.

STF reconhece repercussão geral Supremo acata pleito da AMB
sobre licença-prêmio e diárias
e suspende decisão do CNJ
O STF reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral da matéria sobre licença-prêmio e recebimento
de diárias por magistrados, com base no valor pago aos membros do MP, alicerçando-se no princípio da simetria e isonomia. Porém, no entendimento dos ministros não existe, ainda,
jurisprudência firmada para permitir o provimento do recurso
da União. Com isso, a matéria será submetida a julgamento do mérito no plenário físico. A AMB requereu, ao final, que
uma vez admitido o seu ingresso no feito, seja dado o direito
de participar do julgamento de mérito, com sustentação oral,
a fim de ver acolhida a tese por si sustentada, até que venha a
ser editado o novo Estatuto da Magistratura.

AMB tem audiência com
ministro Marco Aurélio
Andressa Lanzellotti e Carolina Lobo

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
e membros da diretoria reuniram-se com
o ministro Marco Aurélio, em outubro,
para tratarem sobre o MS 31.299.
A ação foi impetrada pela AMB para
que a Presidência da República e o Tribunal
de Contas da União (TCU) reconheçam o direito dos magistrados ao acréscimo de 17%
na contagem do tempo de serviço para fins
de aposentadoria.
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Carolina Lobo

O ministro Marco Aurélio deferiu liminar no MS 35.298,
impetrado pela AMB contra atos do corregedor nacional
de Justiça relacionado ao pagamento pelo TJRN de auxílio-moradia retroativo aos magistrados do estado.
O relator suspendeu, até o julgamento final do MS, “os
efeitos das decisões prolatadas pelo Conselho Nacional de
Justiça, que implicaram a devolução imediata dos valores
satisfeitos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Norte e que integram, hoje, o patrimônio dos juízes e desembargadores beneficiados”.

Fellipe Sampaio / SCO / STF

Carolina Lobo e Málcia Afonso

LEGISLATIVO

Atuação no Parlamento

AMB desenvolve intensa agenda no Congresso Nacional em defesa dos direitos da magistratura
Da redação

E

m continuidade ao trabalho realizado junto ao Congresso Nacional
em busca de importantes avanços
em favor dos interesses da magistratu-

ra, a AMB conclui mais um semestre de
intensa atuação. Foram diversas reuniões entre o presidente Jayme de Oliveira
e membros da diretoria e de associações

regionais com deputados e senadores
para pleitear apoio em pautas em tramitação na Casa, bem como colaborar
com o aprimoramento do debate.

O presidente lembrou que o Judiciário, além de distribuir justiça, ainda arrecada praticamente metade do
que gasta, levando recursos ao erário, além de recuperar recursos com o
combate à corrupção. Só com a Lava
Jato por exemplo recuperou mais de 10
milhões de reais. Em 2016, o Judiciário
gastou R$ 84 milhões e arrecadou R$
47 milhões, ou seja, quase 50% do seu
custo, afirmou o presidente, encerrando sua fala na mesa.
A AMB entende que os textos ainda não estão maduros e que é preciso

continuar debatendo para que o documento não seja votado este ano, pois é
preciso aprofundar a discussão.
Entre os deputados que receberam a AMB, estão Rubens Bueno
(PPS-PR), relator da Comissão Especial; Evair de Melo (PV-ES), membro titular da Comissão; Aguinaldo
Ribeiro (PP-PB), líder do governo
na Câmara; Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), presidente da CCJ; Fábio
Ramalho (PMDB-MG), 1º vice-presidente da Casa; e deputado Paulo
Abi-Ackel (PSDB-MG).

ficamos a tentativa do governo de retomar esse discurso. Tratamos deste e de
outros temas relevantes que estão em
discussão aqui na Casa”, revelou Jayme
de Oliveira.
Em São Paulo, houve, também, atuação com o presidente da entidade, em
reunião (foto) com o deputado Arnaldo
Faria de Sá (PTB/SP). O encontro é formalmente realizado a cada quinze dias,
e teve como objetivo discutir junto às lideranças, estratégias contra a reforma

da Previdência, além de debater assuntos ligados ao serviço público. “O deputado Arnaldo Faria de Sá tem sido um
grande articulador e parceiro da magistratura no Congresso Nacional, em destaque para com a AMB, e tem colaborado muito para que possamos reverter o
quadro difícil que temos enfrentado no
ano de 2017. A AMB tem atuado para
que isso aconteça, trabalhado de forma
consciente e muito bem organizada”,
afirmou o presidente da AMB.

Compondo a mesa, o presidente da
AMB, Jayme de Oliveira, participou, em
dezembro, na Câmara, de audiência
pública do Projeto de Lei 6726/16, que
versa sobre o teto remuneratório (Extrateto), que regulamenta no âmbito
da administração direta e indireta, da
União, Estados, Municípios e Distrito
Federal, aplicação do limite remuneratório dos agentes públicos, aposentados e pensionistas.
Jayme de Oliveira abriu a audiência destacando que, ao discutir o teto
remuneratório, esta comissão tem a
oportunidade de organizar as carreiras
e manter a dignidade das instituições.
“O próprio CNJ estabeleceu as verbas
de caráter indenizatório e as de caráter
remuneratório, que, de acordo com a
Constituição, estão excluídas do teto. É
importante que esse regramento e outras normas e decisões judiciais já sedimentadas sejam observadas”, afirmou.

Ascom/AMB

Teto
Remuneratório

Representantes e o presidente da
AMB estiveram com o 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, Fábio
Ramalho (PMDB-MG), para tratar de
Projetos de Lei que envolvem os direitos
e prerrogativas dos magistrados, em
tramitação na Casa. Foram debatidos
temas como a reforma da Previdência
– Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 287/2016 – e teto remuneratório,
abordado pelo PL 6726, em tramitação
na Comissão Especial criada para emitir
parecer sobre o tema.
“O deputado Fábio Ramalho nos recebeu com muita atenção e colocou-se
à disposição para intermediar o diálogo
junto a todos os parlamentares envolvidos. Um dos assuntos abordados, e que
preocupa muito os magistrados, foi a
reforma da Previdência, porquanto veri-

Divulgação

Reforma da
Previdência
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Em 29 de novembro, Jayme de Oliveira conversou com o presidente do
Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE),
para solicitar aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 63/13, sobre a Valorização por Tempo da Magistratura (VTM). Para a AMB é fundamental a aprovação do projeto. “A Associação
dos Magistrados Brasileiros continuará
sua atuação junto ao Senado para viabilizar melhores condições e garantias
para o Judiciário”, frisou o dirigente.

Ascom / Anamatra

Jayme de Oliveira participou
de reunião no TJSP para discutir
a reforma do Código de Processo
Penal, em 6 de novembro. O dirigente agradeceu o trabalho do
deputado Paulo Teixeira (PT-SP),
relator setorial do PL 8045/10,
em prol dos pleitos do serviço
público. E destacou a importância do debate: “Não podemos
discutir as causas em clima de
revanchismo ou com ânimos
exaltados”. O presidente da
Amazon, Cássio Borges, também
compôs a mesa.

Código Penal

Valorização
por Tempo da
Magistratura

Ascom/AMB

Ascom / Apamagis

Código de
Processo Penal

A AMB participou, em 6 de novembro, de reunião da CCJ do Senado, requerida pelo relator, Antonio Anastasia
(PSDB-MG), para instruir a parte geral
do PLS 236/12, que reforma o Código
Penal. O representante da entidade,
desembargador Alexandre de Carvalho, do TJMG, debateu alterações da
aplicabilidade da lei penal, características, explicações e permissões. Para
ele, foi uma oportunidade para fazer
sugestões e críticas específicas ao PLS.
“Há vários pontos que merecem atenção do relator, como o regime semiaberto”, disse.

Revisão dos subsídios
A vice-presidente Institucional, Renata Gil, e o coordenador da
Justiça Militar, Paulo Casseb, representaram a AMB na reunião interinstitucional, no TJSP, em 28 de agosto, com parlamentares, presidentes de tribunais, dirigentes de associações nacionais e regionais para dialogar sobre pautas legislativas. A revisão dos subsídios
(PLC 27/16) foi um dos quatro eixos temáticos do encontro, além
do teto remuneratório, VTM e reforma da Previdência.

Medida Provisória 805/2017
Para garantir a preservação dos direitos e prerrogativas,
a AMB elaborou sete emendas à MP 805/2017, de autoria do
Poder Executivo, que foram acolhidas e protocolizadas pelos
parlamentares: Carlos Sampaio (PSDB-SP), Arnaldo Faria de Sá
(PTB-SP), Rogério Rosso (PSD-DF), Alice Portugal (PCdoB-BA),
Paulo Paim (PT-RS) e Paulo Teixeira (PT-SP). A atuação no Congresso ocorreu simultaneamente ao ajuizamento no STF da ADI
5.812, na qual alega que a MP introduz uma alíquota desproporcional e desarrazoada de contribuição previdenciária, além de
criar um tributo progressivo fora das restritas hipóteses constitucionais, em conflito com pacífica jurisprudência do Supremo.

Fixação de mandatos no STF
A tese que a AMB defendeu de que era necessário que a questão da fixação de mandatos para o STF
fosse debatida à parte da reforma política foi acolhida.
Em 23 de agosto, o Plenário da Câmara aprovou a retirada das regras sobre mandato para indicados a tribunais, do texto da PEC 77/03. Assim, os dispositivos sobre mandato de dez anos para futuros indicados por
escolha política para tribunais superiores, tribunais
de Justiça, tribunais regionais federais e da Justiça do
Trabalho irão compor uma proposta autônoma.

A AMB trabalhou para que os Projetos de Lei 5696/01 (visa
alterar a Lei dos Juizados Especiais Cíveis para que passem a
analisar matérias de Direito de Família) e 5511/16 (prevê obrigatoriedade da intervenção do advogado na solução consensual
de conflito) fossem encaminhados para análise do Plenário da
Câmara antes de seguirem para o Senado, após obterem assinaturas suficientes de parlamentares para o recurso previsto
no regimento interno da Casa.
Em relação ao PL 4982/16, que regulamenta a contagem
de prazos para processos de Juizados Especiais, o secretário da
pasta na AMB, Ricardo Chimenti participou, no dia 4 de outubro,
de audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça e de
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Ascom/AMB

Direito de Família e Juizado Especial

Cidadania (CCJ). Na ocasião, o magistrado defendeu o estabelecimento de prazos em dias corridos para os processos. O
objetivo é que seja garantida a celeridade do sistema.

CNJ

AMB marca presença nas
sessões do Conselho Nacional
de Justiça e prestigia posses
de novos membros
Ascom / AMB

Divulgação

Acompanhamento
das prerrogativas

E

mpenhada na defesa das prerrogativas e dos direitos individuais e coletivos dos associados, a
AMB esteve presente, assim como no
primeiro semestre, em todas as nove
sessões ordinárias e extraordinárias
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Em algumas das ocasiões, foram empossados os conselheiros para o biênio
2017-2019: Aloysio Corrêa e André Godinho, na 258ª sessão ordinária; Maria Iracema Martins, Márcio Schiefler
e Arnaldo Hossepian, na 260ª sessão
ordinária; Valdetário Monteiro, na 43ª
sessão extraordinária; e Valtércio Oliveira, na 264ª sessão.
O presidente Jayme de Oliveira afirmou que a presença da AMB
na posse dos conselheiros denota
seu apreço e respeito pelo CNJ. Para
o dirigente, “a renovação de seus
membros atende ao princípio constitucional democrático, permitindo o
aperfeiçoamento do CNJ. A exemplo
dos antecessores, os novos conselheiros certamente exercerão seus
mandatos com competência, seriedade e compromisso, pois são profissionais com alta qualificação”.
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A presidente do CNJ e
do STF, ministra Cármen
Lúcia, considerou que Jayme de Oliveira, Maria Rita Manzarra e presidentes
Brandão (Amapi) e Fernando Cury (Amamsul)
os recém-empossados Thiago
na posse de Valtércio Oliveira
contribuirão para o aprimoramento do trabalho
realizado pelo Conselho.
“Tenho certeza de que os
novos conselheiros vêm
enriquecer o Conselho
e, cada vez mais, fazer
com que possamos atuar
dentro de nossas funções constitucionais, nos
limites das nossas atribuições e competências, Posse de Aloysio Corrêa e André Godinho durante a
mas com a força e a co- 258ª sessão ordinária
ragem necessárias para,
num momento de tão grande transfor- O indicado já havia sido sabatinado e
mação do mundo e do Brasil, darmos aprovado na CCJ da Casa. Ao lado de
conta da exigência da sociedade para outras entidades, a AMB emitiu nota
pública de apoio à indicação: “A concom todos nós”.
Na primeira quinzena de dezem- firmação de seu nome pelo Senado
bro, o Plenário do Senado aprovou contribuirá não apenas para o ena indicação, pelo pleno do Tribunal grandecimento da representação da
Superior do Trabalho (TST), do juiz Justiça do Trabalho, como atenderá às
do trabalho Francisco Luciano de ingentes necessidades do CNJ, tendo
Azevedo Frota para ocupar a vaga em conta sua trajetória de independo conselheiro Carlos Eduardo Dias. dência e profissionalismo”.

Luiz Silveira / Agência CNJ

Carolina Lobo

Maria Isabel da Silva com os
empossados Maria Iracema
Martins, Márcio Schiefler e
Arnaldo Hossepian

Luiz Silveira/Agência CNJ

CNJ

Atuação bem-sucedida

A

AMB, em constante compromisso com a defesa das prerrogativas dos filiados, obteve importantes
vitórias no CNJ referentes ao afastamento de magistrados para exercício de atividade associativa e
para cursos no exterior, entre outros temas. São Procedimentos de Controle Administrativo (PCA) e
consultas que resultaram em decisões favoráveis dos conselheiros. Confira:

Carolina Lobo e
Málcia Afonso
O Plenário ratificou, por unanimidade, liminar no PCA proposto pela AMB contra ato do TRT 21ª Região, que indeferiu pedido de afastamento da juíza titular da 3ª Vara do Trabalho de Mossoró (RN), Maria Rita Manzarra, para
o exercício de atividades na Associação, por entender que não era eleita, mas nomeada por ato do presidente. O
relator foi o então conselheiro Luiz Allemand.
O CNJ suspendeu dispositivo de resolução do TJCE que previa que os afastamentos de magistrados para eventos de
longa duração no exterior devem ser restritos ao curso de doutorado. A decisão do conselheiro Márcio Schiefler foi
tomada no PCA proposto pela AMB e ACM, que alegaram que o ato inviabiliza o exercício do direito ao afastamento
para aperfeiçoamento profissional.
O conselheiro Henrique Ávila deferiu liminar da AMB e Amarn para suspender dispositivo da resolução do TJRN que
previa a transformação da 2ª Vara de Família de Mossoró em 3ª Vara de Fazenda Pública. Para ele, o critério adotado não atendeu à Resolução CNJ 184/13, que estabelece parâmetro objetivo para a transformação ou transferência
de unidades judiciárias.
O conselheiro Rogério Nascimento julgou procedente o PCA da AMB para anular decisão do TRT 1ª Região, que
negou direito à ajuda de custo para magistrada por remoção a pedido. Ele acatou a fundamentação de que o entendimento é ilegal por contrariar a Loman, que não faz distinção entre remoção a pedido ou não.
Henrique Ávila determinou arquivamento de consultas do TJSE, TJAL e TJMA - das quais AMB e Amase são partes
interessadas - sobre a indenização de férias não gozadas. O relator assistiu razão às associações, pois “a matéria
encontra-se, integralmente e nos mesmos contornos, judicializada no STF, pelo que, na linha da jurisprudência
deste Conselho, não conheço do pedido e determino o arquivamento do presente”.

Prática de coaching
A AMB e a Anamatra entraram com
Recurso Administrativo para o Plenário
rever a decisão de não conhecer
uma consulta - encaminhada pelas
entidades - sobre a aplicação dos

dispositivos da Resolução CNJ 226/16,
que trata da atuação de magistrados
em atividades de docência e veda
a prática de coaching, congêneres e
similares. As associações impugnaram

decisão do relator Valdetário Monteiro,
que encampou as conclusões do
parecer emitido pelo relator da
Resolução, o então conselheiro Carlos
Eduardo Dias.
AMB Informa
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CNJ

Workshop debate Resolução 219/16
A convite da AMB, ex-conselheiro e servidora do CNJ esclarecem questionamentos
sobre a distribuição da força de trabalho nos órgãos de 1º e 2º graus
Carolina Lobo
Agência CNJ

P

ara esclarecer dúvidas e debater a Resolução CNJ 219/16, a
AMB promoveu, em outubro, o
workshop “Equalização da Força de
Trabalho 1º e 2º Graus”, com participação de associações regionais de
magistrados e integrantes dos comitês gestores de tribunais de Justiça e do Trabalho.
O ex-conselheiro do CNJ e autor
da Resolução, Rubens Curado, e a diretora técnica do Departamento de
Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares, apresentaram os aspectos
práticos e os conceitos e fórmulas,
respectivamente. Ambos elogiaram
o empenho da AMB em realizar o
workshop para que a medida seja realidade em todos os tribunais.
O presidente Jayme de Oliveira
frisou tratar-se de uma necessidade
antiga da magistratura para ofertar

Cerca de 60 participantes assistiram às apresentações de Rubens Curado e Gabriela Soares

possível, agilizar essa questão, que é
fundamental, especialmente aos juízes de 1º grau, para melhorar a resposta social que temos a obrigação de
oferecer à sociedade”.

um serviço mais rápido e qualificado.
“A preocupação com a redistribuição da força de trabalho antecede a
nossa gestão. A ideia foi trazer esclarecimentos aos envolvidos para, se

Andressa Lanzellotti e
Carolina Lobo

O CNJ determinou que o TJAP promova a realocação de 68 servidores
lotados no 2º grau para o 1º grau e a
unificação da remuneração. A decisão
foi proferida pelo conselheiro Rogério
Nascimento, em 8 de dezembro, no
Procedimento de Controle Administrativo (PCA) ajuizado pela Amaap, no
qual a AMB é parte interessada. A presidente da Amaap, Elayne Cantuária,
ressaltou que “a Justiça ganha com um
1º grau operante, eficiente e produtivo”.
A entidade também ingressou
como interessada em Pedido de Providências (PP) proposto pela AMPB e
questionou a ausência de participação
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Freeimages

AMB ingressa como parte interessada em processos

efetiva do Comitê Gestor e da associação de classe no plano de cumprimento da Resolução 219, no âmbito do TJPB.
O relator Rogério Nascimento deferiu
parcialmente o pedido para fixar que o
Tribunal reformule seu cronograma.

Contra exonerações
de servidores

A AMB pugnou, em 19 de dezembro,
pela concessão de liminar no PCA proposto pela Asmeto para determinar a
imediata suspensão das exonerações de
218 servidores, efetuadas por 16 decretos
judiciários do TJTO, sob o fundamento de
dar cumprimento à Resolução CNJ 88/09.
A AMB sustenta que a exoneração como
procedida viola os princípios da razoabilidade, eficiência e legalidade (Resoluções
CNJ 219/16 e 194/14). E ressalta que “esse
contexto de exonerações no 1º grau ocorre
num cenário em que o estudo de equalização da distribuição da força de trabalho reconheceu expressamente a necessidade
de distribuição de servidores extras do segundo para o primeiro grau de jurisdição”.

CNJ

AMB participa do XI Encontro
Nacional do Poder Judiciário
no Congresso Nacional

Durante o
evento, foram
anunciadas as
Metas Nacionais
e as Específicas
para 2018

Andressa Lanzellotti
e Carolina Lobo

A

dade, entre outras personalidades
do meio jurídico, foram anunciadas as Metas Nacionais e as Metas
Específicas para o Poder Judiciário em 2018. Elas representam o
compromisso firmado anualmente
pelos presidentes dos tribunais
em prol da melhoria da prestação
jurisdicional.
Para fomentar a qualidade dos
dados estatísticos do Judiciário, sobretudo referentes ao Relatório Justiça em Números, 89 tribunais (das

Justiças Federal, Estadual, Eleitoral,
Militar, do Trabalho e tribunais superiores) foram agraciados com o Selo
Justiça em Números, nas categorias
Diamante, Ouro, Prata e Bronze.
O objetivo foi reconhecer os tribunais que investem na excelência
da produção, gestão, organização
e disseminação de suas informações administrativas e processuais. Neste ano, o TST, o TRT 18 (Goiás), o TRE-PA e o TJSE receberam o
Selo Diamante.

Ascom / AMB

AMB marcou presença no XI
Encontro Nacional do Poder
Judiciário, promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
em 20 e 21 de novembro. O presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
compôs a mesa de autoridades da
cerimônia de abertura, conduzida
pela ministra Cármen Lúcia, presidente do STF e do CNJ.
Nos dois dias de evento, que
também contaram com a presença
de membros da diretoria da enti-

Jayme de Oliveira compôs
a mesa de autoridades da
solenidade abertura
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JOGOS NACIONAIS DA MAGISTRATURA

Vencedores
de norte a sul

Oitava edição dos Jogos Nacionais
da Magistratura, realizada em
Fortaleza, tem recorde de público e
premia Ajuris (ouro), Amarn (prata)
e a anfitriã, ACM (bronze)

Andressa Lanzellotti e
Carolina Lobo

A

cidade de Fortaleza (CE) recebeu, de 25 a 28 de outubro, os
VIII Jogos Nacionais da Magistratura, realizado pela AMB em parceria com a ACM. O campeonato deste
ano registrou a marca recorde de participação: cerca de 600 atletas, entre
magistrados, cônjuges e dependentes, superando a última edição, em
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João Pessoa (PB), que contou com a
participação de 495 magistrados.
Por mais um ano, a Ajuris foi a
grande vencedora do campeonato,
com 174 pontos. A representação gaúcha também se destacou por ser a
segunda maior em participação, perdendo apenas para a equipe da casa.
O segundo lugar geral ficou com a

Amarn, que obteve 151 pontos, e o terceiro com a anfitriã do evento, ACM,
com 120.
A solenidade de premiação ocorreu no dia 28, com a presença dos
presidentes da AMB, Jayme de Oliveira, e da ACM, Ricardo Alexandre Costa,
além dos integrantes da Comissão
Organizadora dos VIII Jogos Nacionais

JOGOS NACIONAIS DA MAGISTRATURA

– Marcus Quintas, diretor de Esportes
da AMB; Lia Sammia, juíza do Tribunal
de Justiça do Ceará (TJCE); Maria Aparecida Gadelha, presidente da AMPB;
Maria Marleide Maciel, juíza do TJCE;
e Roberto Bulcão, diretor de Esportes
da ACM.
“Percebemos que a cada edição
dos Jogos Nacionais há um interesse maior da magistratura e é esse o
objetivo, o de congregar e aproximar
os colegas de norte a sul, de leste a
oeste. Agradeço a todos os presidentes de associações que incentivaram
nos seus estados os seus associados
a comparecerem, fazendo desta a
maior edição dos Jogos Nacionais da
Magistratura. A AMB continuará firme e forte no apoio ao esporte, assim
como deve ser”, destacou o presidente Jayme de Oliveira.
O presidente da Ajuris, Gilberto
Schäfer, comemorou a premiação
junto à equipe gaúcha. “Parabenizo
a AMB e a ACM pela acolhida. Além
de ganharmos o troféu de primeiro
lugar, o mais importante é que trouxemos a maior delegação e mostramos nosso respeito pela integração
da magistratura”.
Ricardo Alexandre Costa, presidente da ACM e coordenador da
Comissão Organizadora dos JNM,
comemorou o sucesso do evento.
“Os principais objetivos foram alcançados. Além do incentivo à prática

esportiva, conquistamos o fortalecimento dos laços associativistas e de
amizade durante todos esses dias de
competição”, disse.
O diretor de Esportes da AMB e
coordenador da Comissão Organizadora dos VIII Jogos, Marcus Vinícius
Quintas, disse estar satisfeito com o
empenho dos participantes. “Agradeço a todas as delegações que
compareceram aos Jogos e, também, ao presidente Jayme de Oliveira e toda a sua diretoria, que sempre
apoiou o esporte e compreende sua
importância no seio desta entidade
nacional. Agradeço, também, a ACM
que nos recebeu tão bem e fez um
trabalho fantástico”, elogiou.

Programação

No primeiro dia, o Centro de Formação Olímpica (CFO) recebeu os atletas para as competições de atletismo,
pebolim, sinuca, xadrez, basquete,
futsal e voleibol, enquanto a Barraca
Santa Praia foi o local dos torneios de
beach tennis e vôlei de praia.
Na manhã seguinte (27), foram
iniciadas as provas de tiro esportivo;
natação (50m livre, 50m peito, 50m
costas, 50m borboleta e 100m livre);
atletismo (400m, 1.500m e 100m);
tênis de mesa masculino e feminino;
além da continuação do futsal livre,
futsal máster, basquete masculino e
vôlei feminino e masculino.
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O terceiro e último dia de Jogos
ficou com as provas de fase única:
vôlei de praia feminino; beach tennis
masculino e feminino; corrida rústica 5km; e futevôlei. Houve, ainda, as
últimas rodadas de vôlei masculino e
feminino; futsal livre; futsal máster; e
basquete masculino.
Para proporcionar conforto e agilidade aos associados, a AMB disponibilizou ônibus exclusivos para os
traslados de saída e retorno entre os
hotéis e locais dos jogos, em horários
específicos e comunicados com a devida antecedência.

Aplicativo

Para que os magistrados tivessem
ainda mais facilidade de acesso às informações sobre as competições durante os Jogos, a AMB lançou o aplicativo VIII JNM – disponível de forma
gratuita para aparelhos com sistema
operacional Android ou iOS.
A ferramenta (ainda ativa), auxiliou os participantes com dados referentes à programação e aos locais do
evento, dicas de Fortaleza (descontos
e sugestões de estabelecimentos),
modalidades esportivas disputadas,
resultados e fotos.
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Colocação

Associação

Pontuação

Ouro

Prata

Bronze

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º

AJURIS
AMARN
ACM
AMAPAR
AMEPA
ALMAGIS
AMMA
AMAERJ
AMAGES
AMEPE
AMPB
AMAB
AMC
AMAAP
AMATRA 12 (SC)
ASMEGO
AMAGIS
ASMAC
ASMETO
AMATRA 21 (RN)
AMAPI
AMAGIS-DF
AMASE
APAMAGIS
AMAM
AMAMSUL
AMARR
AMAZON
AMERON

174
151
120
75
56
44
42
41
40
25
25
21
15
13
13
10
9
9
8
7
5
3
1
1

24
27
19
5
13
7
5
8
10
2
4
3
3
1
2
1
1
2
2
1
0
1
0
0

28
12
18
15
6
7
9
7
4
5
5
5
0
2
2
3
4
1
1
1
2
0
0
0

24
13
15
23
8
3
10
3
3
7
3
0
2
3
0
1
2
1
0
2
0
0
1
1

0

0

0

0

25º

Fotos: Ascom / AMB e Roberto Barbosa

JOGOS NACIONAIS DA MAGISTRATURA

ESPORTES

Futebol Sênior e Super Sênior
Magistrados gaúchos vencem o Campeonato Nacional nas duas categorias. O evento,
realizado em Mato Grosso do Sul, contou com a participação de 150 atletas
Andressa Lanzellotti
Ascom / Amasul

A

cidade de Campo Grande (MS)
recebeu, de 15 a 16 de setembro, delegações de sete estados para o Campeonato Nacional de
Futebol Sênior e Super Sênior, realizado pela AMB em parceria com a
Amamsul. A Ajuris foi a grande campeã nas duas categorias.
De acordo com o secretário de Esportes da AMB, Marcus Quintas, 150
magistrados participaram, divididos
em sete equipes da categoria Sênior
(AP, MA, MG, MS, PR, RS e SP) e três da
Super Sênior (MG, PR e RS).
O presidente da associação mato-grossense, Fernando Cury, comemorou o sucesso do evento. “As
equipes jogaram um futebol de alto
nível e, acima de tudo, foi importante ver a cordialidade entre colegas,
a confraternização que o esporte
proporciona”, disse.

Outros prêmios
Na Sênior (acima de 50 anos), o segundo lugar ficou com a Amma; o artilheiro, Marco Aurélio (Amma); o goleiro
menos vazado, Daniel Pereira (Ajuris);
e a delegação mais disciplinada, a Aju-

ris. A Super Sênior (acima de 60 anos)
teve como segundo e terceiro lugares a
Amma e a Amagis, respectivamente; o
artilheiro, Hélio Lemos (Ajuris); os goleiros menos vazados, Luiz Rosa (Ajuris) e
Rodrigo Brum (Amapar); e a equipe mais
disciplinada, a Amagis.

Ascom / Ajuris

Nacional de Tênis
Andressa Lanzellotti e
Carolina Lobo

O XXI Campeonato Nacional de Tênis dos Magistrados, promovido pela
AMB em parceria com a Ajuris, foi realizado entre 15 e 18 de novembro, em
Bento Gonçalves (RS).
O objetivo do evento foi promover a
integração entre associados e seus familiares. Para o secretário de Esportes
da AMB, Marcus Quintas, “esse esporte
é a segunda modalidade mais antiga
em campeonatos da AMB. Perde apenas para o futebol em termos de edições e de quantidade de participantes”.
O torneio foi dividido em oito categorias, vencidas pelas associações do

Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo:
Livre Simples - até 40 anos (Amapar);
Máster Simples - 40 a 50 anos (Ajuris);
Super Máster Simples - 55 a 60 anos
(Ajuris); Sênior Simples - 55 a 60 anos

(Ajuris); Especial Simples - 65 a 70 anos
(Apamagis); Especial Simples - acima
de 70 anos (Ajuris); Livre Duplas - até
50 anos (Amapar e Amatra 9); e Duplas
- acima de 50 anos (Ajuris).
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ATUAÇÃO DOS CONSELHOS

Prioridades no Congresso Nacional
Conselho de Representantes aborda temas como extrateto, VTM, prerrogativas
de advogados, abuso de autoridade, eleições diretas e reforma da Previdência
Ascom / AMB

Carolina Lobo e
Málcia Afonso

N

a quarta reunião do Conselho de
Representantes, o presidente
da AMB, Jayme de Oliveira, reiterou as pautas prioritárias em curso
no Congresso Nacional. Membros da
diretoria, presidentes e representantes de associações regionais participaram do encontro, em Fortaleza (CE),
em 25 de outubro.
“A deliberação da Coordenadoria
da Justiça Estadual para este momento foi a de focar em cinco questões,
o que não significa esquecermos as
outras pautas legislativas”, afirmou
Jayme de Oliveira, lembrando a necessidade de todos ficarem vigilantes
para entrar em contato com as bases
parlamentares nos estados.
As cinco matérias são o extrateto
e a Valorização do Tempo de exercício
na Magistratura (VTM); as prerrogativas de advogados (PL da Câmara

8347/2017 e PLS 141/2015); o abuso de autoridade (PL 7596/2017); as
eleições diretas nos tribunais (PEC
187/2012); e a reforma da Previdência
– PEC 287/2016.
No encontro, entre outros assuntos, os participantes puderam informar-se sobre o andamento de procedimentos no CNJ e ações em curso no
STF. Além disso, foram apresentadas
as contas dos meses de julho a se-

Conselho Executivo
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Calendário 2018
Na ocasião, foi informado o calendário de reuniões de 2018 do Conselho
Executivo, Coordenadorias da Justiça
Estadual, do Trabalho e dos Aposentados, e Conselhos de Representantes e
Fiscal, que serão nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.

Despedidas
Ascom / AMB

A quinta reunião do Conselho
Executivo, conduzida pelo presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
antecedeu e pautou o encontro
do Conselho de Representantes. A

tembro, que já haviam sido aprovadas
pelos Conselhos Fiscal e Executivo.

prestação e a aprovação das contas do período de julho a setembro
foram um dos principais assuntos
tratados, também em Fortaleza, no
dia 24 de outubro.

Os presidentes da Ajuris,
Gilberto Schäfer, da Amase,
Antônio Henrique Santos, e
da Amarr, Jarbas Lacerda de
Miranda, participaram pela
última vez do Conselho de
Representantes como presidentes das respectivas associações regionais.
Jayme de Oliveira fez uma
saudação especial aos três dirigentes: “Foi um grande convívio. Continuaremos na vida
associativa contando com o
apoio dos três e com a amizade preservada. Agradeço
tudo que vocês fizeram pela
magistratura e pela AMB”.

COORDENADORIAS

União das associações
Justiça Estadual concentra debate nas pautas legislativas prioritárias
e destaca importância do trabalho conjunto para o alcance de bons resultados

reunião da Comissão de Magistrados
Aposentados, presidida por Antonio
Carlos Faccioli Chedid e secretariada por
Irio Grolli. O grupo debateu duas propostas de Adil Todeschini, desembargador
aposentado do TRT 4/RS: um estudo

para melhorar o perfil remuneratório
entre juízes ativos e aposentados, que
será submetido aos magistrados da ativa, e o projeto de gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, a ser discutido no próximo encontro da comissão.

Ascom / AMB

da Asmeto, Julianne Marques.
A dirigente, que representou o coordenador Frederico Mendes Júnior, destacou
a participação maciça dos presidentes e
representantes das associações de todo o
País. “Temos uma grande pauta legislativa

que precisa ser trabalhada, além de outros
assuntos institucionais, e a união de todos
será vital para que possamos avançar
nessas questões e conseguir cada vez
melhores resultados no nosso trabalho”.
Julianne Marques reforçou que é necessário foco nas principais pautas legislativas: reforma da Previdência; prerrogativas dos advogados; abuso de autoridade;
extrateto e eleições diretas nos tribunais.
Também foram abordadas questões
como a permuta de magistrados; a vedação de fracionamento de férias pelo CNJ; a
Resolução CNJ 219/2016; e a comunicação
da magistratura com o público externo e
interno; entre outros.
O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, participou do encontro. Entre outros
assuntos, ele falou sobre o veto ao artigo
12-B do PLC 07/2016, que alterou a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).

Andressa Lanzellotti e
Málcia Afonso

A

Coordenadoria da Justiça Estadual da AMB promoveu, no dia
24 de outubro, em Fortaleza
(CE), sua quarta reunião. O encontro
foi conduzido pela vice-presidente de
Direitos Humanos da AMB e presidente

Divulgação

A quarta reunião da Coordenadoria
dos Aposentados foi conduzida pelo
presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
ao lado do subcoordenador de Aposentados da AMB, Roberto Felinto. O evento, que aconteceu em Fortaleza, no dia
24 de outubro, teve a participação de
membros da diretoria e de presidentes
de associações regionais.
O presidente da AMB traçou um
panorama das ações no Legislativo e
falou sobre a necessidade de as diretorias estaduais de Aposentados atuarem
junto às bancadas de seus estados para
buscar apoio em projetos de interesse
da magistratura. Também foram abordados temas como a situação do pagamento dos aposentados e pensionistas
pelos tribunais de Justiça.
Anteriormente, aconteceu a primeira

Ascom / AMB

Aposentados
e pensionistas

Mais filiados
Jayme de Oliveira conversou com a secretária de
Pensionistas da AMB, Haydée Mariz de Oliveira, sobre
as questões de interesse desse segmento. Durante o
encontro, ocorrido em 6 de setembro, na subsede da
AMB em São Paulo, Haydée reiterou que continuará a
campanha para o aumento da quantidade de filiados.
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ENTREVISTA: LUIS FELIPE SALOMÃO

Com o olhar de
quem conhece
a realidade da
magistratura de
perto, o ministro
fala sobre a
formação dos novos
profissionais e o
momento em que
passa o Judiciário

O juiz do novo milênio
Málcia Afonso

L

uis Felipe Salomão, ministro
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), já vivenciou uma infinidade de experiências no universo do
Judiciário e do Direito. Foi advogado
e promotor de Justiça. Em 1990, ingressou na magistratura e, depois,
alcançou o cargo de desembargador.
Foi secretário-geral e presidente da
Amaerj, secretário-geral da AMB e
diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura (ENM), da AMB.
Em 2017, foi nomeado juiz substituto
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
até o ano 2019.
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Como o senhor vê este momento no qual o Judiciário é alvo de
muitas críticas?
Na minha trajetória profissional,
talvez este seja o momento mais difícil para o Judiciário. É um processo
intimidatório, porque o Judiciário é o
garantidor dos direitos individuais, ao
mesmo tempo em que tem de aplicar
as penalidades para os que se distanciam do cumprimento da lei. Nós
temos um Judiciário dos melhores.
Se verificarmos os perfis do Judiciário
no mundo, o nosso é um dos mais independentes e que tem todas as garantias da magistratura. E é claro que
uma corporação com essas caracte-

rísticas, que funciona com essa independência, cria arestas e dificuldades
para seu próprio trabalho, justamente porque incomoda. Então, vivemos
hoje um momento em que estamos
sob ataque.
O senhor também tem avaliado que é um momento de inflexão.
Por quê?
A sociedade terá que se perguntar
que tipo de juízes quer. Se quer juízes
realmente independentes ou juízes
que possam ser substituídos, não
atendendo o que se espera deles. E
acredito que os juízes terão que pensar um pouco mais sobre a questão

ENTREVISTA: LUIS FELIPE SALOMÃO

da influência da mídia e das próprias
forças vivas da sociedade dentro do
julgamento. Outro ponto sobre o qual
temos que refletir é a questão do ativismo. Que tipo de juiz a sociedade espera? O que supre lacuna do Executivo
para também se arvorar em legislador, sem a legitimidade do voto? O que
aplica a lei incondicionalmente? O que
a interpreta, que dá vida à lei, que torna efetiva a cidadania?
Fala-se muito hoje em interferência entre Poderes. Qual é a sua
avaliação?
Em determinadas questões, o
Congresso tem dificuldade para avançar. Vou dar um exemplo: o aborto. Em
todas as supremas cortes do mundo
esse assunto é discutido, porque divide a sociedade, e o Parlamento não
tem condição de avançar. E é nessa
posição contramajoritária que tem
papel o Judiciário. Nas uniões homoafetivas, o Judiciário também tem que
cumprir seu papel, para firmar o direito das minorias. No entanto, isso está
sendo confundido, porque o Judiciário
está começando a ser demandado
para funções que não são suas, efetivamente. Regular política pública é
atribuição do Executivo, a função de
criar leis é do Legislativo e o Judiciário
é quem dá vida à lei, mas ele não pode
funcionar para além da lei.

Fotos: Divulgação

Em que a participação o associativismo contribuiu para sua atuação no STJ?
Acredito que trago um pouco da representatividade de cada um dos juízes
brasileiros, porque pude perceber, mui-

“

Na minha trajetória profissional, talvez
este seja o momento mais difícil para o
Judiciário. É um processo intimidatório”

to de perto, o quão difícil é essa tarefa e
como é desenvolvida com tanta valentia. No associativismo, nós compreendemos o Judiciário por dentro, convivemos com os colegas do Brasil todo, da
Justiça Estadual, Federal, Trabalhista,
Militar e Eleitoral. Interagimos e vemos
as verdadeiras dificuldades de se realizar o trabalho, do Oiapoque ao Chuí.
Compreendemos os problemas que os
tribunais têm, que são diametralmente
diferentes dos enfrentados pelos juízes de primeiro grau. Compreendemos,
também, um pouco melhor as teses e
debates institucionais. Podemos dialogar com os parlamentares no Congresso e, com o Executivo, ver como funcionam as cortes superiores.
O associativismo é importante
para o desenvolvimento institucional?
O associativismo tem um diferencial, porque permite afirmação das
questões da instituição sem o formalismo que caracteriza a atuação institucional dos tribunais, do juiz por si
só. O associativismo carrega a função
de ser a alavanca para o desenvolvimento institucional e tem função muito importante no acompanhamento
das leis que regem nossa atuação,
para a questão remuneratória, para
a dignidade e para o desenvolvimento da função. É crucial para tudo isso
e, também, para a manutenção das
garantias dos juízes, tão fortemente
atacadas em momentos como este.
Um aspecto fundamental para
a boa prestação jurisdicional é a
formação profissional. Tudo começa na faculdade de Direito. Como o
senhor avalia essa questão?
Todas as carreiras, em geral, já
sofrem e vão sofrer, cada vez mais,
um enorme impacto da tecnologia.

Então, o profissional do Direito terá
que se redescobrir, porque a vida
social está mudando e as relações
de emprego já não são mais como
eram antes. Tudo vai mudar, vai estar
na palma da mão com um aplicativo.
Os currículos das universidades também terão que ser modificados.
Como o fenômeno do avanço
tecnológico irá influenciar a magistratura?
Os concursos para a magistratura
sofrerão impacto. O profissional recrutado para o cargo de juiz terá uma
mudança de perfil - que já vem sendo
modificado ao longo dos últimos anos.
Se olharmos as pesquisas, notaremos
que o perfil do juiz de logo após a
Constituição de 1988 é completamente diferente do de hoje. Fenômenos
como o ingresso de pessoas cada vez
mais jovens e de mais mulheres na
magistratura já causaram impacto. E
olhando em perspectiva para o futuro, a tecnologia também vai causar.
Então, veremos outro tipo de profissional selecionado, mais afeito a essa
ideia da tecnologia e das novas relações sociais, porque o mundo mudou
e os juízes estão mudando.
E quanto ao reflexo nas escolas
de formação da magistratura?
Elas vão começar a dar uma guinada para formar o juiz do novo milênio,
que é antenado com as demandas da
sociedade moderna. As nossas escolas de magistratura têm um papel
fundamental de preparação e formação dos juízes, e terão de se adequar
a essa nova realidade. Não há Judiciário bom, funcionando bem, se não
tiver juízes permanentemente bem
preparados. Fundamental para o desenvolvimento do Judiciário é a figura
humana do juiz.
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DIREITOS HUMANOS

Em defesa da infância e da juventude
Henrique Moutinho/ Inochi Fotografia

Magistrados apontam
urgência de políticas
públicas que assegurem
direitos da criança e
do adolescente
Málcia Afonso

O

IX Encontro Nacional de Magistrados da Infância e Juventude, promovido pela Escola
Nacional da Magistratura (ENM), da
AMB, reuniu juízes e desembargadores de todo o País em Ouro Preto
(MG), em 19 e 20 de outubro.
Foram discutidos cadastros da infância; alterações trazidas pelo novo
CPC no Estatuto da Criança e do Adolescente; medidas cautelares; tutela
coletiva; Justiça Restaurativa; etc.
O balanço positivo foi destacado pelo
diretor-presidente da ENM, Marcelo
Piragibe, e pela secretária da Infância e Juventude da AMB, Valéria Rodrigues, que coordenou o encontro.
“Em eventos como este o Judiciário
oferece contribuição importante para
que os direitos da criança e do adolescente sejam efetivamente garantidos
e aperfeiçoados”, disse o diretor-presidente. “Essas oportunidades de tro-

ca de experiências e informações que
nos estimulam a seguir em frente”,
frisou a secretária.
No encerramento, com a presença do presidente da AMB, Jayme de

Unicef
A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Julianne Marques, e
Valéria Rodrigues, estiveram no escritório do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef), em 18 de outubro. Recebidas pela representante
do órgão no Brasil, Florence Bauer, e a oficial do Programa de Apoio à
Criança, Fabiana Gorenstein, as magistradas expuseram a preocupação
da entidade em relação ao tema.

Com atuação da AMB, artigo que
altera Lei Maria da Penha é vetado
O veto da Presidência da República ao artigo 12-B do Projeto de Lei
da Câmara 07/2016, que alterou a Lei
Maria da Penha, em 8 de novembro,
representa uma conquista para as
mulheres vítimas de violência doméstica e para a magistratura. O dispositivo permitiria que autoridades
policiais concedessem medidas protetivas de urgência, sendo que esta é
uma prerrogativa do juiz, de acordo
com a Constituição Federal.
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Oliveira, foi assinada a Carta de Mariana, que conclama para a urgência
da adoção de políticas públicas que
assegurem os direitos constitucionais
da criança e do adolescente.

A AMB trabalhou intensamente
pela derrubada do dispositivo e enviou dois pedidos formais de veto ao
Palácio do Planalto, acompanhados
de nota técnica, além de reuniões realizadas no Ministério dos Direitos
Humanos e na Casa Civil.
“Sem prejudicar carreira alguma,
ficou preservada a instituição Poder Judiciário”, afirmou o presidente Jayme de
Oliveira. A secretária de Gênero da entidade, Maria Domitila Manssur, destacou

que “o veto foi obtido após muita luta da
AMB, que agiu em conjunto com diversas
entidades do sistema de Justiça”.

Fonavid

O IX Fórum Nacional de Juízes de
Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher (Fonavid), realizado de 8 a 11 de
novembro, em Natal (RN), contou com
o diretor-presidente da ENM, Marcelo
Piragibe, e de Maria Domitila, que representaram a AMB. Na ocasião, além
do debate sobre o tema, a entidade
assinou nota pública pelo veto ao artigo 12-B. Participaram, ainda, os presidentes do Fonavid, Deyvis Marques;
da Amarn, Cléofas Coelho; e do TJRN,
Expedito Ferreira; entre outros.

BOAS PRÁTICAS

Ressocialização de jovens infratores
Sem qualquer incentivo financeiro, juiz pernambucano cria o Projeto Portas
Abertas, que reduziu em 10% o índice de reincidência na 18ª Comarca de Petrolina
Tatiana Castro*

que a realidade nacional agride violentamente a política protetiva do
texto constitucional e “essa circunstância fática motivou a mudança de
paradigmas em nossas ações, com
holofotes direcionados especificamente à questão da ressocialização
e concretude à cidadania dos jovens”.

Etapas

tes” e “Apadrinhamento Protetivo” são
alguns dos quais os jovens egressos
são inseridos. “Os adolescentes não
são mantidos em seus alojamentos
durante o dia, eles se alternam em atividades dentro da unidade que vão do
ensino básico, ao artesanato, à musicalização, evangelização e, por fim, à
profissionalização”, pontuou Bacelar.

O funcionamento do Portas Abertas depende de três fases principais:
audiências concentradas, formalização de parcerias e acompanhamento
social quando da progressão para
o meio aberto. Os adolescentes são
reinseridos na sociedade por meio de
inclusão em programas educativos,
culturais e profissionais.
Os desempenhos são acompanhados pela Vara de Infância, por meio de
relatórios encaminhados pela Fundação de Atendimento Socioeducativo
(Funase) e, posteriormente, analisados pelo promotor de Justiça e pelo
magistrado. Programas como “Ampliando Medidas, Ampliando Horizon-

Fotos: Arquivo pessoal

A

Vara Regional da Infância e da
Juventude da 18ª Comarca de
Petrolina (PE), promove o Programa Portas Abertas, que tem como
objetivo proporcionar a reinserção social de jovens infratores (12 a 18 anos).
O projeto, criado pelo magistrado pernambucano Marcos Bacelar é pioneiro
no tema e busca, principalmente, a
redução da reincidência infracional.
Após a implementação do programa
na Comarca, em 2013, o índice de novas
ocorrências pelos mesmos jovens diminuiu significativamente. “A realidade
local antes das ações do Portas Abertas, apresentava índices de 50%. Após a
efetivação do projeto, em todas as suas
fases, as taxas diminuíram de forma
acentuada para 10%”, destacou Bacelar.
Voltado para a criação de estratégias de ressocialização, o projeto
também enfrenta dificuldades. Por ser
voluntário, alguns empecilhos surgem
na hora do fornecimento de vagas de
estágio, cursos ou primeiro emprego
para os egressos, além da dificuldade em fechar parcerias para efetivar
os trabalhos. Apesar disso, algumas
instituições abraçam a causa. “Existe
a parceria com o Instituto Federal do
Sertão, que fornece trimestralmente
20 vagas para a formação agropecuária, com aulas externas realizadas no
campus”, afirmou o magistrado.
Atualmente, o projeto está em prática apenas na 18ª Comarca, mas o autor acredita que existe a possibilidade
de acontecer em nível nacional, uma
vez que ele só depende “de articulação
da Rede Protetiva de cada comarca”.
Ao comentar como surgiu a ideia
de inserir um projeto dessa natureza
no Judiciário, Marcos Bacelar afirma

*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação
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CURTAS
Roberto Leal/TJMG

Homenagem no TJMG
O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, foi uma das personalidades agraciadas pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas
Gerais (TJMG) com o Colar de Mérito Judiciário. A homenagem foi
feita durante a celebração dos 80 anos da Corte, no dia 9 de novembro, em Belo Horizonte.

Posse de Raquel Dodge

A Prefeitura de Mariana (MG) outorgou, em 21 de outubro, a
Medalha Pedro Aleixo a Jayme de Oliveira e ao vice-presidente
de Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos,
Nelson Missias. A homenagem é feita àqueles que se destacam
no País para o desenvolvimento da Justiça.

A posse da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi prestigiada por Jayme de Oliveira e pela vice-presidente
Institucional, Renata Gil. A solenidade ocorreu em 18 de setembro, com a presença dos presidentes da República, Michel Temer;
do Senado, Eunício Oliveira; e da Câmara, Rodrigo Maia.

Antônio Augusto/PGR

Ascom/AMB

Prefeitura de Mariana

Medalha Pedro Aleixo

Visita à PGR
Em 17 de outubro, Jayme de Oliveira visitou Raquel Dodge, em
seu gabinete na PGR. Acompanhado da diretora das secretarias
de Prerrogativas e de Assuntos Institucionais, Maria Rita Manzarra, o dirigente convidou a procuradora-geral a participar do
XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados e falou sobre os pleitos da magistratura.

Presidente interina

A AMB será a anfitriã da próxima Assembleia Geral da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa (UIJLP), que irá correr no
Brasil, em 2018. A proposta foi feita por Jayme de Oliveira e aceita
por unanimidade pela Assembleia Geral da UIJLP, cujo Conselho
Executivo é presidido pela juíza paranaense Flavia da Costa Viana.

A vice-presidente Administrativa da AMB, Maria Isabel da Silva,
assumiu interinamente a presidência da entidade de 7 a 14 de
outubro. Natural de Araxá (MG), Maria Isabel já foi membro da
diretoria da AMB em diversas gestões e presidente da AmagisDF de 2000 a 2004.

Divulgação

Ascom/AMB

Juízes de Língua Portuguesa
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Ascom do evento

Ascom/AMB

CURTAS

Visita

O Prêmio Congresso em Foco foi entregue em 19 de outubro
com a participação do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, dos
vice-presidentes Administrativa, Maria Isabel da Silva, e de Assuntos Legislativos, Jerson Gubert, além do presidente da Amepe,
Emanuel Amaral. A AMB é uma das entidades apoiadoras da iniciativa, que homenageia os deputados e senadores mais atuantes.

Os presidentes da Conamp, Norma Cavalcanti, e da Anadep,
Antônio Maffezoli, e membros das diretorias de ambas as entidades visitaram a sede da AMB em 19 de setembro. O grupo, recebido por Jayme de Oliveira, foi tratar de temas comuns às carreiras
(Defensoria Pública e Ministério Público), entre eles, a permuta.

Luciana Lombardi

Ascom/ANPT

Congresso em Foco

Justiças Militares
Aniversário da Ajufe
A sessão solene do Congresso Nacional em comemoração
aos 45 anos da Ajufe foi acompanhada, em 18 de setembro, pelo
presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e a vice-presidente Institucional da AMB, Renata Gil. A sessão foi conduzida pelo presidente
do Senado, Eunício Oliveira.

O XVI Congresso Nacional das Justiças Militares foi realizado nos dias 19 e 20 de outubro, na sede da Asmego, em Goiânia.
A abertura foi prestigiada por Jayme de Oliveira. Organizado pela
Amajme e AIJM, o evento homenageou os que prestaram importantes serviços à Justiça Militar, entre eles, o vice-presidente de
Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos da
AMB, Nelson Missias, que recebeu Colar do Mérito Judiciário.

Ascom/AMB

Posse no CNMP

Justiça em Números
O lançamento do relatório Justiça em Números 2017, ano-base 2016, do CNJ, contou com a participação de Jayme de Oliveira, da diretora das secretarias de Prerrogativas e de Assuntos
Institucionais Maria Rita Manzarra, e do diretor vice-presidente
da ENM, Sérgio Ricardo de Souza. No evento, em 4 de setembro,
foram apresentados resultados das medidas adotadas para reduzir o tempo que o cidadão espera por uma decisão judicial.

Ascom/AMB

A AMB esteve presente, em 25 de setembro, na cerimônia de
posse de dez conselheiros do CNMP para o biênio 2017-2019. A
Associação foi representada pela vice-presidente Administrativa, Maria Isabel Silva, e pelo conselheiro fiscal, José Anselmo
de Oliveira. Também participou o presidente da Asmego, Wilton
Müller Salomão.
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FILIADAS
Ascom / AMPB

AMPB

Juiz leva Justiça à escola
do sertão paraibano

AMAERJ

Campanha institucional
“Justiça em Números”

6º Prêmio Patrícia Acioli
de Direitos Humanos

A Amam lançou, no dia 16 de novembro, uma campanha institucional nos meios de comunicação de
Mato Grosso com o intuito de reconhecer, estimular e
valorizar a produtividade da magistratura no estado.
Televisões, rádios, jornais e sites de notícias estão
reforçando os bons resultados alcançados pelo Poder
Judiciário mato-grossense no “Relatório Justiça em
Números 2017 (ano-base 2016)”, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça.
O presidente da Associação, José Arimatéa Neves
Costa, explica que a campanha é uma maneira de ressaltar o intenso trabalho dos magistrados no estado,
bem como promover a reflexão acerca de como esse
serviço - que inclui o esforço dos servidores - melhora
a vida da população. Um dos destaques foi o Tribunal
de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que ficou em primeiro lugar em produtividade entre os tribunais de
médio porte de todo o País, segundo o Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-jus).

No dia 6 de novembro, a Amaerj premiou, em cerimônia realizada no TJRJ, 19 defensores da dignidade
humana e da cidadania. Cerca de 200 pessoas participaram do 6º Prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos,
que reuniu magistrados, membros do Ministério Público, defensores, advogados, jornalistas, professores, líderes de movimentos sociais e estudantes. Na ocasião,
a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi
homenageada por sua notável atuação na área.
Este ano, foram recebidas 223 inscrições, em
quatro categorias, com o tema “Direitos Humanos e
Cidadania”. Os primeiros colocados de Reportagens
Jornalísticas, Práticas Humanísticas e Trabalhos Acadêmicos receberam R$ 15 mil, cada; os segundos lugares R$ 10 mil, e os terceiros R$ 5 mil. Na categoria
Trabalhos dos Magistrados, os três vencedores receberam troféus. Além da presidente da Amaerj, Renata
Gil, o evento contou com a presença do dirigente da
AMB, Jayme de Oliveira, entre outros nomes.

Ascom / Amam

AMAM

*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações filiadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.
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Ascom / Amaerj

O juiz Renato Levi Dantas passou a integrar a magistratura paraibana há pouco mais de um ano ao assumir
a comarca de Brejo do Cruz. Logo de início, procurou se
aproximar da população, cumprindo seu dever profissional, tanto na solução de conflitos, como realizando
trabalhos junto à comunidade, fazendo um papel social
ao colaborar para o desenvolvimento da cidadania entre seus jurisdicionados.
Uma das atividades realizadas são visitas a educandários da região, realizando o projeto “Justiça na escola”. Em um caso de agressão entre alunos, esteve na escola e falou sobre o ECA, sua rede de proteção, direitos,
deveres e temas que interferem no cotidiano das escolas, como a violência, bullying e as drogas, “resgatando
sempre a importância da preservação da dignidade infantil”, revelou Renato Levi.
“Nosso primeiro trabalho na comarca foi a instalação do Conselho da Comunidade, órgão da execução penal.
Também realizamos um trabalho junto à cadeia pública do município”, completa.

CONVÊNIOS

Pacote especial de
serviços bancários
Ascom/AMB

AMB assina acordo de cooperação com a Caixa
Econômica Federal para privilégio dos filiados

Carolina Lobo

O

s presidentes da AMB, Jayme de
Oliveira, e da Caixa Econômica
Federal (CEF), Gilberto Occhi, assinaram, em 20 de setembro, acordo de
cooperação para oferecer pacote especial de produtos e serviços bancários
exclusivos aos associados da entidade.
O convênio traz atrativos únicos,
que são atendimento diferencial na
contratação de produtos como conta-corrente, cheque especial, cartões
de crédito das três maiores bandeiras
do Brasil – Elo, Mastercard e Visa –,

seguros, linhas de crédito,
financiamento habitacional
e clube de vantagens de milhagem, entre outros.
“A Caixa sempre foi
uma parceira do Judiciário,
mas estávamos carentes
de uma proximidade maior
para incrementar a área de convênios”, destacou Jayme de Oliveira.
Gilberto Occhi reforçou que o
objetivo é proporcionar condições
diferenciadas e estreitar o relacionamento com os profissionais da área.
“O acordo amplia a parceria da Caixa
com os integrantes da carreira jurídica no País, garantindo boas alternativas de negócios por meio dos nossos produtos e serviços financeiros”.
As negociações continuam para
aprimorar as cláusulas e melhorar
os benefícios.

Plataforma
de benefícios
Carolina Lobo e Tatiana Castro*

Com o intuito de trazer benefícios
para os associados, a AMB firmou,
em 16 de outubro, mais uma parceria: com a Dynamus Business Group.
O convênio disponibiliza uma plataforma eletrônica na qual os usuários
têm acesso a uma série de vanta-

gens, como o Clube de Benefícios.
O Clube reúne serviços e produtos, como eletrodomésticos, eletrônicos, passagens aéreas, hospedagens em hotéis do Brasil e do
exterior, entre outros, com condições e descontos diferenciados.

Mais opções
Além da Caixa Econômica e da Dynamus, a AMB conta com 12 convênios:
SLC Viagens, Taks Tour Operadora de Turismo, Visual Turismo, Vital Card Seguro
de Viagem, Juruá Editora, Qualicorp Administradora de Planos de Saúde, Mackenzie, Hplus Hotelaria, Cotação Serviços, Novo Mundo Corretora de Câmbio,
Global Travel Assistance (GTA) e Best Brazil Tour Agência de Turismo. Mais informações: (61) 2103-9030 ou www.amb.com.br/convenios-amb.

LIVROS
Gerenciamento do
Processo e o Acesso à
Justiça
Autor: Marcus Vinicius
Kiyoshi Onodera
Editora: Del Rey

A obra aborda o gerenciamento do processo como medida processual eficaz para garantir o equilíbrio
entre a instrumentalidade do processo
para uma ordem jurídica mais justa, os
escopos do processo e a prestação jurisdicional em tempo célere, com a outorga
de um provimento jurisdicional justo, rápido e efetivo. Analisa a aplicação deste
instituto como instrumento de atividade
cognitiva de gerenciamento ou condução
adequada do processo pelo juiz, tal qual
previsto nos ordenamentos legais dos
Estados Unidos da América, Inglaterra,
Japão e Alemanha, bem como a possibilidade de sua aplicação no ordenamento
civil brasileiro.

O sistema prisional
brasileiro frente à
omissão estatal e
ao estado de coisas
inconstitucional

Autor: Ricardo Antonio
Menezes Cabral Fagundes
Editora: Caravela Selo Cultural
Ao analisar o sistema prisional brasileiro, o autor verifica um quadro de violações reiteradas a direitos fundamentais. Para ele, a partir da constatação da
eventual incapacidade do poder público
em sanar a violação massiva e generalizada desses direitos, não se pode esquecer que o princípio da separação de
poderes propõe que a atuação judicial
deve se dar subsidiariamente nestes
casos, apenas para suprir a omissão
das outras esferas de poder, no intuito
de efetivar os princípios constitucionais
em questão.

Omissões
inconstitucionais e seus
instrumentos de controle
Autor: Eric Baracho Dore
Fernandes
Editora: Juspodivm

O livro tem por objeto o estudo das categorias próprias da inconstitucionalidade por omissão no Brasil, que
ainda carecem de uma sistematização
adequada e distinta da inconstitucionalidade por ação, frequentemente estudada. Além disso, discute as correntes
teóricas que supostamente influenciam
a construção do tema no Brasil.

*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação
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Desafios da internet

Málcia Afonso

O

Seminário “Internet: Desafios Jurídicos e Técnicos” reuniu acadêmicos, especialistas em internet e
representantes do meio jurídico, nos dias
6 e 7 de novembro, em Brasília. Promovido pela ENM, da AMB, em parceria com a
Escola de Formação Judiciária do TJDFT,
o evento buscou contribuir com a tomada de decisões judiciais em questões relacionadas ao tema.
“A AMB cumpre o seu mister também quando investe na formação de
magistrados”, afirmou a vice-presidente

Ascom/AMB

Ciclo de debates
buscou contribuir na
tomada de decisões
judiciais em questões
relacionadas à rede
Administrativa da AMB, Maria Isabel da
Silva, que representou o presidente Jayme de Oliveira na abertura do encontro.
Para o diretor-presidente da ENM,
Marcelo Piragibe, há uma lacuna nas
grades curriculares. “Não há, ainda,
especificamente uma matéria que trate da internet, advento que gerou uma
revolução em todos os setores da sociedade”, avaliou.
Considerado um dos pioneiros do
setor e diretor-presidente do Núcleo
de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), o prof. dr. Demi Gets-

chko deu início ao ciclo de debates e
elogiou a iniciativa. “A bola da vez é a
discussão na área de legislação, que
é filosoficamente densa e extremamente conceitual”, disse.
Também participaram o diretor-geral da Escola de Formação Judiciária do
TJDFT, George Lopes Leite; o primeiro
vice-presidente do TJDFT, Humberto
Adjuto Ulhôa; o desembargador Neves
Amorim, membro da Segunda Câmara
de Direito Privado do TJSP; e o prof. Hartmut Glaser, representando o Comitê
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

Filosofia do Direito
O curso Filosofia do Direito, promovido pela ENM em parceria com a Escola Superior da Magistratura da Paraíba (Esma), reuniu 50
magistrados de todo o País em João Pessoa, nos dias 28 e 29 de setembro. O diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe, pontuou
que os participantes levaram visões de mundo heterogêneas, propiciando debates de altíssimo nível. A coordenadora da capacitação, Michelini de Oliveira Jatobá, destacou o interesse despertado pela temática.

Segurança

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, o diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe, o coordenador da Justiça Estadual, Frederico Mendes, e o presidente da ACM, Ricardo Alexandre
Costa, prestigiaram o encerramento do curso “Ativismo Judicial: Limites e Possibilidades”. A capacitação foi realizada nos
dias 14 e 15 de setembro, em Fortaleza (CE).

Especialistas da Swat apresentaram elementos teóricos e
práticos para a segurança pessoal e da instituição onde atuam juízes e autoridades do Judiciário brasileiro participantes
do Curso Internacional de Segurança para Magistrados. Realizado pela ENM
em parceria com a
U.S. Police Instructor, no Institute of
Public Safety, em
Orlando, na Flórida (EUA), o treinamento ocorreu de
4 a 8 de setembro.

Divulgação

Ascom/AMB

Ativismo judicial

Parcerias internacionais
A ENM irá ampliar a parceria com a École Nationale de la Magistrature (Escola Nacional da Magistratura Francesa).
Em encontro no dia 30 de agosto, na Embaixada da França, em Brasília, o diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe,
deu início às negociações com o magistrado de ligação para o Brasil, Suriname e Guiana, Jean-Philippe Rivaud. A reunião
contou com a participação do coordenador pedagógico da ENM, Caetano Levi.
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Acordo com a Enamat é renovado
Parceria abrange o intercâmbio para iniciativas que proporcionem
o aprimoramento acadêmico, científico e cultural
Andressa Lanzellotti e
Málcia Afonso
Ascom/AMB

A

ENM, da AMB, renovou o acordo de cooperação com a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do
Trabalho (Enamat). O compromisso
foi firmado em 13 de setembro, no Tribunal Superior Trabalho (TST), entre o
presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
o diretor-presidente da ENM, Marcelo
Piragibe, e a diretora da Enamat, ministra Maria Cristina Peduzzi.
“Para prestar um serviço de formação cada vez mais qualificado,
as parcerias com outras escolas de
abrangência nacional são muito importantes. Já assinamos com a Enfam
e, agora, estamos honrados em realizar esse convênio com a Enamat”, afirmou Marcelo Piragibe.
Maria Cristina Peduzzi avaliou que
a ação é muito importante para a troca de experiências entre os juízes de

vários segmentos do Poder Judiciário.
Também participaram da reunião Caetano Levi Lopes e Cláudia Márcia Carvalho Soares, respectivamente coordenador pedagógico e diretora-adjunta da
Justiça do Trabalho da ENM.
O acordo é válido por dois anos e

abrange o intercâmbio para iniciativas
que proporcionem o aprimoramento acadêmico, científico e cultural. O
primeiro evento conjunto – Seminário sobre a Reforma Trabalhista – foi
realizado em 27 e 28 de novembro, na
sede do TST, em Brasília.

Jurisdição e psicanálise
A Apamagis sediou, nos dias 23 e 24 de novembro, o curso Jurisdição e Psicanálise, promovido pela ENM e coordenado pelo seu
diretor-presidente, Marcelo Piragibe. O evento focou no exercício da atividade jurisdicional sob a inflexão da psicanálise. “Vamos
ampliar o número de capacitações oferecidas aos nossos associados e investir em atividades como esta, vitais para o constante
aperfeiçoamento dos magistrados e uma melhor prestação jurisdicional”, afirmou o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, no evento.

Educação a Distância
Começou o trabalho de formatação dos cursos de Educação a Distância (EaD), que serão oferecidos em 2018, na plataforma da
ENM. O anúncio foi feito pelo diretor-presidente da Escola, Marcelo Piragibe, em 25 de setembro, após reunião com o diretor técnico
dos Cursos em EaD, Walter Capanema, os vice-presidentes Institucional da AMB, Renata Gil, e de Assuntos Legislativos Trabalhistas,
Maurício Drummond.

Copedem
O diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe, participou do XLVI Encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem). Realizado nos dias 16 e 17 de novembro, em São Luís (MA), o evento teve como tema “Conciliação
e Mediação”. A AMB também foi representada pelo desembargador Antônio Rulli Júnior, diretor da Secretaria de Relações Internacionais da entidade e presidente do Copedem.
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Tem como negociar
uma taxa menor no
crédito se eu oferecer
minhas aplicações
como garantia?

CRÉDITO
INTELIGENTE.
NA CAIXA
TEM.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
facebook.com/caixa
twitter.com/caixa

Crédito Pessoal Parcelado é o jeito inteligente de
pegar crédito para realizar seus planos. Ao oferecer
seus investimentos aplicados na CAIXA como
garantia, você tem mais vantagens na contratação.
Tem taxa reduzida? Tem mais prazo para pagar? Tem
oportunidade? Tem. Fale com um gerente CAIXA.

Conheça as condições. Crédito sujeito a aprovação.
Consuma crédito com consciência.
Saiba mais em www.caixa.gov.br/edufinanceira

