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AJUDA DE CUSTO MORADIA
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Após atuação da AMB, tema passa a ser discutido em Câmara de
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal
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Desde o início da gestão, temos adotado a política consensual
como meio mais adequado para que consigamos encontrar soluções que contemplem todos os envolvidos. O diálogo tem sido a
melhor saída na busca por uma solução equânime que proteja toda
a magistratura nacional.
Prova disso foi a decisão do ministro Luiz Fux de remeter, no dia 21
de março, o nosso pedido à conciliação depois da concordância da
AGU e retirou da pauta do Plenário da Corte os processos sobre ajuda
de custo moradia para magistrados. Ele determinou que a questão
fosse levada para a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), da AGU.
Participamos de todas as reuniões até então realizadas, onde foi definido que a ajuda de custo moradia será trabalhada em quatro subtemas: regulamentação, simetria, conteúdo e passivos. Todos esses
itens são genéricos e qualquer outro assunto poderá ser levantado
nas discussões futuras.
A convite do Supremo Tribunal da China, tive a oportunidade de representar a Magistratura brasileira na Conferência dos Presidentes
dos Supremos Tribunais da China e dos Países de Língua Portuguesa. Na ocasião, ressaltei a importância de se estabelecer protocolos
internacionais de cooperação como, por exemplo, nas áreas de propriedade intelectual, de informatização e ambiental.
Reforço, aqui, o convite para que todos os colegas de Norte a Sul do
País estejam presentes no XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados
que ocorrerá entre os dias 24 e 26 de maio, em Maceió. O maior evento da Magistratura brasileira será uma excelente oportunidade para
que juntos possamos discutir os rumos da carreira nos 16 paineis e
oficinas que nortearão a temática central “A Politização do Judiciário
ou a Judicialização da Política?”.
A programação científica conta com renomados palestrantes que
incluem ministros, magistrados, parlamentares e professores. Para descontrair, teremos o show do Grande Encontro, na abertura, e da dupla Maiara
e Maraísa no encerramento. Contamos
com a sua participação!
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SEGURANÇA
Ascom/AMB

Plano
de ação
AMB organizará, até o
próximo ano, Congresso
que pretende aproximar
a Magistratura da Força
Nacional de Segurança
Pública

Cândida Bittencourt e Renata Brandão

N

a quarta reunião da Secretaria
de Segurança da AMB, realizada
no dia 9 de março, em São Paulo
(SP), foi aprovada a realização do Congresso de Segurança dos Magistrados. De autoria do secretário-adjunto, Wanderley Paiva, a proposta tem
como objetivo promover a interação
da Magistratura com a Força Nacional
de Segurança (departamento coordenado pelo Ministério da Justiça).
“O presidente Jayme está empenhado na realização desse Congresso,
que pode ocorrer até o ano que vem.
A ideia é convidar para fazer palestras
os ministros da Defesa, da Justiça e da
Segurança Pública, além do coman-

dante do Exército, entre outros, a fim
de interagirmos melhor”, disse Paiva.
“Chegou o momento da efetividade de nossas ações, do trabalho
da Secretaria, no que diz respeito à
segurança dos magistrados e dos
tribunais, e do acompanhamento
desses temas no Legislativo e no
Judiciário”, afirmou o secretário Jarbas Miranda.
Para o presidente da AMB, Jayme
de Oliveira, a “reunião foi uma ótima
oportunidade para analisarmos decisões do Supremo e do CNJ que dizem
respeito aos magistrados e, acima de
tudo, definirmos os próximos passos
da AMB na questão da segurança”.

Segundo o secretário-geral da AMB,
Átila Naves, foi definido que a próxima
reunião da Secretaria será no Rio de Janeiro (RJ), que atualmente tem seu foco
na questão da segurança.
O coordenador de Justiça Estadual
da AMB, Frederico Mendes Júnior, destacou que em determinados entes da
Federação há uma estrutura melhor e
uma preocupação com esse assunto.
“Em alguns estados não há a menor
condição material de se fornecer segurança adequada ao magistrado e
não se vê políticas públicas voltadas
a ele. A AMB está realizando esse debate, colhendo sugestões e buscando
soluções”, concluiu.

Ascom/AMB

Porte de arma pauta reunião com o Exército

Carolina Lobo
A importação de armas, a renovação do registro de
porte de arma dos magistrados e a quantidade de munição e acessórios que cada proprietário de arma de fogo
pode adquirir, estabelecida pela Portaria 1811/2006, do

Ministério da Defesa, foram os assuntos abordados na
reunião do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, com o
general Guilherme Cals Theophilo, comandante Logístico
do Exército Brasileiro, em 15 de março, no Quartel General
de Brasília (DF).
Acompanhado por membros da diretoria, Jayme de Oliveira relatou a atuação da Associação no sentido de atender
às demandas, incluindo as interlocuções já realizadas com
outras autoridades e a Ação Originária 2280 em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), de relatoria do ministro Edson
Fachin, de aquisição, registro e renovação de porte de arma.
O general foi receptivo aos pleitos da AMB e se comprometeu a empenhar-se para atendê-los no que for de competência do Exército.
Também participaram do encontro a vice-presidente Institucional da AMB, Renata Gil; o diretor-tesoureiro,
Nicola Frascati Junior; a diretora Maria Rita Manzarra; e o
coronel Silva Pena.
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CONSELHO DE REPRESENTANTES

Propostas em debate
Fotos: Ascom/AMB

Reunião do Conselho trata de estratégias relacionadas à PEC das Eleições
Diretas, ajuda de custo moradia, entre outros temas de interesse

Carolina Lobo

N

a quinta reunião do Conselho
de Representantes, realizada
em fevereiro e presidida pelo
presidente Jayme de Oliveira, os participantes defenderam propostas
expostas pelos membros da diretoria, presidentes e representantes de
associações filiadas. Entre as deliberações, um seminário ou curso sobre
a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 227/2016 das Eleições Diretas.
Outra questão reafirmada foi a não
adesão à mobilização por estados,
sugerida pela Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe).
O julgamento das Ações Ordinárias (AO) 1.773, 1.946 e 2.511, que versam sobre a ajuda de custo moradia,
também foi destaque da pauta. Com
a participação do advogado Alberto Pavie, os membros conversaram
sobre as teses a serem sustentadas,
a possibilidade de modulação da decisão efeitos/repercussão do julgamento. O presidente informou sobre
as várias iniciativas realizadas pela
entidade para tratar do assunto.
Os presentes receberam a cópia
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do parecer feito pelo jurista Ives Gandra Martins, a pedido da AMB (por
deliberação da Frente Associativa da
Magistratura e do Ministério Público
- Frentas), que concluiu pela não incidência de Imposto de Renda sobre a
ajuda de custo moradia.
Na ocasião, foi aprovada a lista
de homenageados que receberão
comendas durante o XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados (CBM).
Houve, ainda, a prestação das contas
de outubro a dezembro de 2017, além
da anual/2017.

Compuseram a pauta legislativa da
reunião o abuso de autoridade, o Projeto de Lei (PL) do Extrateto, a criminalização de violação das prerrogativas
dos advogados, permuta de magistrados, paridade, Valorização do Tempo da
Magistratura (VTM) e subsídios.
Entre outros temas, foram abordados o plano de saúde nacional
vinculado à AMB, convênios, projeto
de certificação ISO 9000, estratégias de comunicação e o Provimento
64/2017 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).

Boas-vindas
A oportunidade marcou a primeira participação dos novos presidentes
de associações regionais recém-empossados: Elbia Araújo (Amab),
Marcos de Oliveira Pinto (Amase), Cícero Renato Albuquerque (Amarr),
Fernando Bartoletti (Apamagis), Vera Deboni (Ajuris), Jussara Schittler
(AMC) e Geraldo Dutra (Amapar). Ao dar as boas-vindas aos novos
dirigentes e parabenizar os reeleitos – Julianne Marques (Asmeto),
Renata Gil (Amaerj) e Wilton Muller Salomão (Asmego) –, Jayme de
Oliveira reiterou a necessidade de união e alinhamento entre os líderes
associativos para atuação no STF, CNJ e Congresso Nacional em defesa
dos pleitos da Magistratura.

Ascom/AMB

COORDENADORIAS

Justiça Estadual
Encontro aborda pautas em
tramitação no Congresso Nacional
e as melhores formas de atuação
diante das dificuldades enfrentadas
pela carreira
Bruno Borges e Carolina lobo

A

Coordenadoria da Justiça Estadual da AMB, realizou, em fevereiro, sua quinta reunião. Na
ocasião, foram abordados assuntos
de interesse da Magistratura, como
as Propostas de Emenda à Constituição (PECs): das Eleições Diretas
(227/2016), da reforma da Previdência (287/2016) e da Valorização do
Tempo da Magistratura (63/2013),
além da pauta remuneratória da
carreira, composta pela ajuda de

custo moradia, reposição inflacionária anual e o Projeto de Lei (PL)
6726/2016, do Extrateto. A mesa foi
dirigida pelo coordenador da pasta,
Frederico Mendes Júnior.
Durante o encontro, o presidente
da AMB, Jayme de Oliveira, relatou o
trabalho realizado junto ao Congresso Nacional e aos tribunais superiores
em busca de novas estratégias para
o momento conturbado que passa a
Magistratura brasileira.

De acordo com Frederico Mendes
Júnior, a Associação e os presidentes
de entidades regionais estão buscando as melhores formas de atuação.
“Temos sentido todo o sofrimento da
base da Magistratura. Aproveitamos
a reunião para externar essa angústia
e, ao mesmo tempo, buscar soluções.
Não se pode tolerar mais o nível de exposição que a Magistratura chegou. Fá
um consenso de todos nós sobre a necessidade de valorização da carreira”.

conteúdo divulgado pelo CNJ, como o Justiça em Números; entre outros assuntos.
Jayme de Oliveira ressaltou a atuação da AMB para garantia do reajuste
salarial. “Com o intenso trabalho que
realizamos junto ao Supremo Tribunal
Federal, além do Congresso Nacional,
mantenho meu otimismo de chegarmos

a uma solução para essa pauta até o final
do ano”.
Ao discutir a questão Previdenciária,
a coordenadoria pontuou que, ainda que
a tramitação esteja suspensa pelo Congresso Nacional, o assunto ainda exige
que os magistrados fiquem atentos e com
as comissões ativas.

Ascom/AMB

Pauta
trabalhista
Andressa Lanzellotti e Bruno Borges

Integrantes da Coordenadoria da
Justiça do Trabalho da AMB realizaram a
quinta reunião da pasta, também em fevereiro, conduzida pelo presidente da entidade, Jayme de Oliveira, acompanhado do
vice-presidente de Assuntos Legislativos
Trabalhistas, Maurício Drummond.
O encontro debateu temas como a reforma da Previdência; reajuste salarial; a
Resolução CNJ 219, sobre a distribuição de
servidores do Judiciário; ajuda de custo moradia, também retirada de pauta no STF; e o
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APOSENTADOS

Trabalho conjunto
Coordenadoria dos Aposentados realiza sua quinta reunião com o
reforço da importância da união nas ações em prol da Magistratura
Bruno Borges e Carolina Lobo

A

AMB promoveu, em Brasília
(DF), a 5º Reunião da Coordenadoria dos Aposentados.
Na pauta, temas como reajuste de
subsídios, paridade e Adicional por
Tempo de Serviço/Valorização do
Tempo de Magistratura (ATS/VTM)
foram abordados pelos magistrados,
membros da diretoria da Associação
e presidentes de entidades regionais.
Ao abrir o encontro, o presidente
da AMB, Jayme de Oliveira, relatou as
ações da entidade para tentar reverter o atual quadro de desgaste e pontuou o trabalho pela união da carreira. “É necessário evitar perdas para a
Magistratura e a sua divisão. Peço a
manutenção do espírito de unidade,
que é fundamental. Não vamos nos
atacar, porque isso nos enfraquece e
a imprensa adora”, alertou. Ele também reforçou aos presentes a necessidade de planejamento da atuação.
O coordenador de Aposentados, Alemer Moulin, que conduziu a
reunião junto ao dirigente da AMB,
destacou o número expressivo de
participantes. “Mais de 30 colegas,

representando o Brasil, o que traz
uma alegria extraordinária”. Para
ele, o encontro foi muito proveitoso:
“Tratamos de assuntos que realmente interessam a todos os juízes
e desembargadores aposentados e
continuamos com aquela expectativa de alcançarmos nossos objetivos,
principalmente a recomposição do
subsídio. Aproveito, também, para
louvar o trabalho conduzido pelo
nosso querido presidente”.

Comissão Especial

Durante a reunião, a Coordenadoria deliberou a inclusão de mais três
integrantes na Comissão de Magistrados Aposentados, criada em agosto do ano passado. Composta, agora,
por dez membros, o comitê presidido
pelo magistrado Antônio Carlos Faccioli Chedid, tem o objetivo de debater
sugestões para as estratégias de atuação no aspecto remuneratório, entre
outros temas.

“É necessário
evitar perdas para
a Magistratura e a
sua divisão. Peço a
manutenção do espírito
fundamental”.
Jayme de Oliveira
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de unidade, que é

LEGISLATIVO

Presidente interino da Câmara visita AMB
Carolina Lobo

Com o intuito de articular ações de
interesse da Magistratura, o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, recebeu,
na sede da entidade, o presidente interino da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho (MDB-MG). No encontro,
as autoridades debateram sobre os
projetos de lei em tramitação na Casa,
dentre os quais a reforma da Previdência. A AMB defende que há itens
do atual texto da Proposta de Emen-

Jayme de Oliveira conversa com Fábio Ramalho
sobre projetos de lei em tramitação na Casa

da à Constituição (PEC) 287/2016 que
precisam ser melhor discutidos e
aperfeiçoados, como: a idade mínima
de aposentadoria, a manutenção das
regras de transição, aposentadoria
por invalidez, pensão por morte e
acúmulo de aposentadoria e pensão.
Com a tramitação do projeto suspensa, a Associação dará continuidade às
conversas sobre temas de interesse
da carreira.

Diálogo com a Frente Parlamentar da Agropecuária
Bruno Borges e Carolina Lobo

Em mais um encontro pela aproximação da Magistratura aos temas defendidos pelas bancadas parlamentares do Congresso Nacional, o presidente
da AMB, Jayme de Oliveira, esteve com
a Frente Parlamentar da Agropecuária
(FPA), na Câmara dos Deputados.
O dirigente foi recebido pela presidente, deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), e integrantes da Frente
e do Instituto Pensar Agro. Jayme de
Oliveira agradeceu a oportunidade
do primeiro contato e explicou que a
entidade vem buscando diálogo com
todas as bancadas parlamentares do
Congresso Nacional.
De acordo com ele, o objetivo é tratar de pautas afins. “As reuniões com as
bancadas têm o intuito de aproximar a
Magistratura do Parlamento. Esta primeira oportunidade visa tentar abrir

um canal de diálogo, também para desmistificar algumas situações. Portanto,
me coloco à disposição para enfrentar
todos os temas em comum e ter a oportunidade de esclarecer o que a Magistratura sustenta e o porquê sustenta”,
complementou.
A participação da AMB na reunião
foi articulada pelo ex-deputado Odacir
Zonta, presente no encontro. Também

compareceram os deputados da FPA,
Jerônimo Goergen (PP-RS), Evandro
Gussi (PV-SP), Sergio Souza (MDB-PR),
Osmar Serraglio (MDB-PR), Alceu Moreira (MDB-RS), Rogério Marinho (PSDB-RN) e Adilton Sachetti (S.PART.-MT);
além do presidente do Instituto Pensar
Agro, Fábio Meirelles Filho, do diretor-executivo, João Henrique Hummel, e do
consultor jurídico, Rudy Ferraz.

Novo CPP em debate
Fotos: Ascom/AMB

Bruno Borges e Carolina Lobo

O presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, reuniu-se, no dia 7 de março,
com o deputado federal João Campos
(PRB-GO) para discutir o Projeto de
Lei (PL) 8045/10, da Câmara dos Deputados, que trata do novo Código de
Processo Penal (CPP), de relatoria do

deputado. O dirigente e o parlamentar
também conversaram sobre diretrizes
para assuntos de interesse da Magistratura. Estiveram presentes, ainda, o
coordenador da Justiça Estadual, Frederico Mendes Júnior, e a diretora Maria Rita Manzarra.
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LEGISLATIVO

Estatuto da Adoção
No Senado, diretores da
AMB discutem Projeto
de Lei que não prioriza
reintegração familiar de
crianças e adolescentes
Andressa Lanzellotti e Bruno Borges

Divulgação

A

Valéria Rodrigues, Paulo Paim e Sérgio Souza, no Senado Federal

crianças e adolescentes que estão
nas instituições de acolhimento, aptas para adoção e sem pretendentes”,
disse o secretário-adjunto.
Ele alerta, ainda, que Paulo Paim
foi procurado por diversas institui-

O Ideal é Real

Em congruência com o tema em
debate, a AMB planeja lançar nacionalmente o projeto “O Ideal é Real Adoções Necessárias”, com o apoio
do Ministério dos Direitos Humanos
(MDH), da Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Criança e

ções, e a quase totalidade é contrária ao PL, como a Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e
Juventude (Abraminj) e o Fórum Nacional da Justiça Protetiva (Fonajup),
da qual é presidente.

do Adolescente (SNPDCA) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A iniciativa, já difundida pela Amaerj,
visa estimular a mudança de perfil
dos adotantes e diminuir o número de
crianças e adolescentes fora desse perfil à espera de uma família nos abrigos.
Ascom/AMB

Secretaria de Infância e Juventude da AMB, representada pela secretária, Valéria Rodrigues, e pelo secretário-adjunto,
Sérgio Souza, reuniu-se com o senador Paulo Paim (PT-RS), para debater o Projeto de Lei (PL) 394/2017,
conhecido como Estatuto da Adoção.
De acordo com Sérgio Souza, a
proposta de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e relatoria de Paim, retira toda a matéria sobre a adoção do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) e privilegia a
adoção em detrimento do trabalho
de reintegração familiar, primeira
providência a ser tomada após o
acolhimento institucional (conforme
o artigo 100, X, do ECA).
“Esse projeto em nada vai auxiliar
uma questão maior que temos hoje
na área protetiva: as cerca de 8,4 mil

Diálogo com
parlamentares
Ao ocupar o cargo de presidente
interino da AMB, o desembargador
Nelson Missias, acompanhado de
membros da diretoria, recebeu, em janeiro deste ano, na sede da entidade,
o deputado federal Paulo Abi-Ackel
(PSDB-MG). Em pauta, assuntos de
interesse da Magistratura, incluídos
nos projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. Dentre eles, a questão das prerrogativas
dos advogados (PL 8347/2017), e a reforma da Previdência
(PEC 287/2016).
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Nelson Missias afirmou que “a visita do deputado honra a
todos da Magistratura brasileira. Ele tem sido um grande parceiro do Judiciário e dos magistrados no Congresso Nacional”.

PREVIDÊNCIA

Atuação por uma
reforma digna
Trabalho da Magistratura pelo
aperfeiçoamento do texto segue
fortalecido desde a suspensão da PEC 287
Da redação

A

tualmente suspensa pelo
Palácio do Planalto desde
o decreto de intervenção
federal na segurança pública do
Rio de Janeiro, em fevereiro, a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 287/2016, sobre a reforma
da Previdência, esteve constantemente nas pautas da AMB junto
ao Congresso Nacional.
A previsão é de que a votação
seja retomada apenas no final
do ano, o que fortalece o trabalho por um texto mais ameno.
Nesse sentido, a AMB mantém debates com todos os segmentos para o aperfeiçoamento
da PEC, permanecendo firme na
defesa das prerrogativas dos magistrados e vigilante na garantia
do Estado Democrático de Direito.
“A proposta enviada pelo
governo penaliza o trabalhador
dos setores privado e público,
com base em inverdades que
são divulgadas como dogmas.
Vamos desmistificar esse discurso e defender uma Previdência digna”, afirmou o presidente
da entidade, Jayme de Oliveira.
De acordo com o vice-presidente de Assuntos Legislativos
da AMB, Jerson Gubert, “é preciso
desfazer essa propaganda do Governo, que é incompleta e não traduz a verdade. Não somos contra
a reforma, somos contra o atual
texto e pretendemos melhorá-lo”.
Segundo o coordenador da
Justiça Estadual da Associação, Frederico Mendes Júnior,

“a Magistratura está aberta ao
diálogo, que deve ser permanente, visando que o trabalhador tenha a certeza de que um
dia terá o retorno do que contribui ano a ano”.

Agenda intensa

Jayme de Oliveira e a diretoria da Associação reúnem-se
constantemente com magistrados de todo o País, parlamentares e ministros, além de participarem de inúmeras sessões da
Câmara dos Deputados e da CPI
da Previdência, no Senado Federal, para abordar o tema.
Em um dos encontros com a
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Cármen Lúcia, e
com o ministro João Otávio de
Noronha, em janeiro, o dirigente
ponderou sobre os quatro pontos da reforma que devem ser
revistos: idade mínima; regra
de transição; pensão por morte
completa; e acúmulo de aposentadoria e pensão.
Segundo matéria publicada no site do STF, em 8 de
fevereiro, ela esteve com o
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), para tratar da
questão previdenciária, especialmente em relação ao teto
da aposentadoria e à ajuda
de custo moradia. À ministra,
o deputado declarou que está
dialogando com o Judiciário e o
Executivo, entendendo a realidade de cada um dos Poderes.
AMB Informa

9

PREVIDÊNCIA

Conforme ocorre desde o início da gestão do presidente Jayme de Oliveira, a diretoria da AMB junto às entidades estaduais, busca, constantemente, o apoio de
autoridades em relação à PEC 287/2016.

Ascom/AMB

Veja alguns dos encontros realizados nos últimos meses:
O deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) conversou, em
5 de janeiro, com o então presidente interino da AMB,
Nelson Missias, e a vice-presidente Administrativo, Maria Isabel da Silva, sobre o tema. Também participaram
membros da Amagis e do TJMG.

Ascom/AMB

Em audiência com a presidente do STF e do CNJ, ministra
Cármen Lúcia, no dia 25 de janeiro, Jayme de Oliveira e a
vice-presidente Institucional da Associação, Renata Gil,
discutiram a reforma, ponderando sobre os pontos da
proposta que devem ser revistos e rediscutidos no Congresso Nacional.

Ascom/AMB

A presidente do STF e do CNJ, ministra Cármen Lúcia, e o
corregedor nacional da Justiça, ministro João Otávio de Noronha, receberam, em 29 de janeiro, Jayme de Oliveira e os
presidentes de todas as associações estaduais de magistrados. A questão previdenciária foi um dos assuntos tratados na reunião.

Ascom/Apamagis

Para tratar do tema, o
vice-líder do governo
na Câmara, Rogério
Rosso (PSD-DF), reuniu-se com presidente
e diretores da AMB,
entre outras autoridades do Judiciário, no dia
7 de fevereiro. Na ocasião, o deputado apoiou
a postura dos magistrados, que buscam o diálogo em prol do aperfeiçoamento do texto.
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Ascom/AMB

Ao representar a
AMB na CPI da Previdência, no Senado,
em 6 de fevereiro,
o juiz Leonardo Trigueiro, da Secretaria
de Assuntos Legislativos, questionou a falta de diálogo com os
servidores e a população, além dos dados contrastantes entre o
que foi apresentado pelo governo e o que a Comissão obteve.

Ascom/AMB

Jayme de Oliveira e a vice-presidente da Apamagis, Vanessa Mateus,
reuniram-se, em São Paulo (SP), no dia 30 de janeiro, com o deputado
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) e membros de 35 entidades do serviço público. Na ocasião, o dirigente relatou o esforço dos presidentes de associações contra a PEC.

Em reunião com o deputado Vicente Cândido (PT-SP),
realizada na sede da Apamagis, no dia 9 de fevereiro,
Jayme de Oliveira e o presidente da Associação Paulista de Magistrados, Fernando Bartoletti, abordaram
os projetos em tramitação na Câmara dos Deputados,
entre eles, a reforma da Previdência.

PREVIDÊNCIA

Valorização das carreiras
Ato realizado
por membros da
Magistratura e do
Ministério Público
reuniu centenas de
participantes
em Brasília

C

erca de 800 magistrados e promotores de todo o País se mobilizaram, no dia 1º de fevereiro, em
Brasília (DF), em defesa das garantias
e da independência da Magistratura e
do Ministério Público. O Ato pela valorização das carreiras e contra a reforma da Previdência, promovido pela
AMB e demais associações da Frente
Associativa da Magistratura e Ministério Público (Frentas), teve como
ponto de partida o Supremo Tribunal
Federal (STF).
O primeiro passo foi a entrega de
uma Carta Aberta com mais de 18 mil
assinaturas à presidente da Corte,
ministra Cármen Lúcia, e à procurado-

Fotos: Ascom/AMB

Andressa Lanzellotti e Carolina Lobo

Participantes entregaram Carta Aberta à ministra Cármen Lúcia, no STF, e, na sequência,
seguiram para os debates na Câmara

ra-geral da República, Raquel Dodge.
Ambas se comprometeram a analisar
o documento que traz as preocupações das carreiras.
Na sequência, a comitiva seguiu
para a Câmara dos Deputados, onde
acompanharam debates que tiveram
como tônica o discurso de impedir
qualquer redução de prerrogativas e

dos vencimentos.
Para o presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, o avanço na Justiça e no combate à corrupção trouxe consequências.
“O agigantamento das nossas atividades gerou reação. Não adianta, vamos
trabalhar e dialogar com todos os
segmentos, mas não vamos arredar
pé das nossas garantias”, afirmou.

A mobilização também contou com o apoio de parlamentares, que prestigiaram o encontro. O vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), afirmou que “é com diálogo que defendemos que os direitos
conquistados têm que ser respeitados”. Já o deputado
Rogério Rosso (PSD-DF) contestou: “O texto [da reforma]

Ascom/AMB

Ascom/AMB

Divulgação

Reforço parlamentar

nasceu totalmente errado e essa campanha do Governo
contra o servidor coloca o brasileiro contra o brasileiro”.
Por sua vez, o senador Paulo Paim (PT-RS), que presidiu a
CPI da Previdência, exaltou os magistrados. “Vocês, com
certeza, merecem uma salva de palmas pelo apoio que
nos deram para a CPI ter dado um resultado positivo”.

AMB Informa
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STF

Moradia: AMB propõe
solução pelo diálogo
Assunto será tratado em CCAF, da AGU, a partir de quatro subtemas:
regulamentação, simetria, conteúdo e passivos
Da redação

Grupo de Trabalho

Ascom/AMB

D

evido à atuação da AMB, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, relator da
Ação Originária (AO) 1.946, retirou da
pauta do Plenário da Corte os processos que versam sobre ajuda de custo
moradia para magistrados.
O requerimento da Associação
foi para que o feito fosse suspenso e
submetido a uma Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração
Federal (CCAF) sobre o tema, no âmbito da Advocacia-Geral da União (AGU).
A petição, protocolizada em 20 de
março, foi feita com base no art. 313,
II, do Código de Processo Civil (CPC), e
no Decreto nº 7.392/2010, que prevê a
possibilidade de solução de conflitos
judicializados nos casos remetidos
pelos ministros dos tribunais superiores e demais membros do Judiciário.
A primeira reunião a respeito
da solicitação foi realizada em 3 de
abril, entre a ministra-chefe, Grace
Mendonça, e membros da AGU, com o
presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
e diretores da Associação; dirigentes
das entidades que compõem a Frente Associativa da Magistratura e do
Ministério Público (Frentas); além de
presidentes de associações regionais;
e procuradores de São Paulo, Espírito
Santo, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia,

Piauí, Paraíba, Acre e Amazonas.
No dia 10 de abril, participaram
da segunda reunião preliminar da
CCAF para discutir o tema. Na ocasião, foi definido que a ajuda de custo
moradia será trabalhada em quatro
subtemas: regulamentação, simetria, conteúdo e passivos. Segundo o
presidente da AMB, esses itens são
genéricos e qualquer outro assunto
poderá ser levantado nas discussões
futuras em busca de consenso. “Todas as controvérsias, como a questão dos aposentados, dos cônjuges,
da recomposição, da irredutibilidade
de vencimentos, dentre outros, serão objeto de diálogo ao longo do

Antes da reunião na AGU, o presidente da AMB designou um grupo de trabalho para assessoramento ao tema conduzido pelo vice-presidente de
Políticas Remuneratórias, Paulo César Neves. Integram a equipe os coordenadores da Justiça estadual, federal, trabalhista e militar, bem como a coordenadora de mediação da ENM, Valéria Lagrasta, e a magistrada aposentada e instrutora de mediação, Eutália Coutinho.
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processo conciliatório, sem qualquer
exclusão. A necessidade de definição
dos legitimados e de fixação de pontos mínimos controvertidos é exigida
para a instalação da Câmara de Conciliação”, explicou.
Ficou definido, também, que até o
final de abril deverá ser editado o ato
pela AGU, instalando a mesa de Conciliação, com as partes legitimadas que
aceitaram participar (procuradorias
dos estados), iniciando-se as primeiras reuniões. Durante esse processo,
outras instituições ou mesmo estados
poderão ser convocados.
Da AMB, participaram o vice-presidente de Políticas Remuneratórias,
Paulo César Neves; a vice-presidente
Institucional, Renata Gil; o coordenador da Justiça Estadual, Frederico
Mendes Júnior; o coordenador da Justiça Militar, Paulo Casseb; a diretora,
Maria Rita Manzarra; a magistrada
aposentada e instrutora de mediação,
Eutália Coutinho; a juíza aposentada
Vera Müller; e o presidente da Ameron, Alexandre Miguel.

STF

Ministra Cármen Lúcia entre o corregedor nacional de Justiça e o
presidente da AMB

Ascom/AMB

Carlos Moura/SCO/STF

Carlos Moura/SCO/STF

Presidente da AMB e dirigentes de
entidades regionais são recebidos
pela presidente do STF e pelo
corregedor nacional de Justiça

Carlos Moura/SCO/STF

Associações
no Supremo

Bruno Borges e Carolina Lobo

A

presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ministra Cármen Lúcia, e o corregedor nacional de Justiça, ministro João
Otávio de Noronha, receberam, em 29
de janeiro, o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e todos os presidentes
de associações estaduais.
O encontro ocorreu à convite da
ministra que, desde o início de sua gestão, tem se reunido mensalmente com
os presidentes de tribunais de Justiça.
Eles concentram 80% da carga de trabalho nacional, com vistas a aprimorar
a atividade jurisdicional.
Cármen Lúcia discorreu sobre a
questão penitenciária e a Justiça Criminal, e pediu o apoio dos presidentes.
Com a oportunidade de apresentar
seus pleitos, as lideranças associativas
abordaram a atividade administrativa
dos tribunais, escolas judiciais, boas
práticas no Judiciário, doenças profissionais, plano de carreira, déficit de
quadro funcional, segurança dos juízes

Presentes no encontro presidentes da Asmeto, Amaerj, Asmac, Almagis, Amaap, Amab, ACM,
Amages, Asmego, Amma, Amam, Amamsul, Amagis-MG, Amepa, AMPB, Amapar, Amepe, Amapi,
Amarn, Ajuris, Amarr, Apamagis, AMC e Amase; o vice-presidente da Ameron; e o presidente em
exercício da Amagis-DF. Ausente, justificadamente, o presidente da Amazon.

e pleitos dos aposentados, entre outros assuntos. Aos ministros, também
foram ressaltadas as preocupações
com a Magistratura, a questão previdenciária, os ataques constantes à
carreira e a questão remuneratória.
Anotando todas as informações, a
presidente do STF comprometeu-se a
estudá-las e colocou-se à disposição
para ouvir cada dirigente e sua situação local. A pedido dos próprios presidentes o encontro se repetirá ainda no
primeiro semestre, com o objetivo de

aperfeiçoar, cada vez mais, o diálogo
institucional.
“Desde o início da gestão, a ministra Cármen Lúcia faz reuniões periódicas com os presidentes de tribunais
e sempre nos pareceu importante
que ela também ouvisse os presidentes de associações, pois eles podem
oferecer novos elementos e novas
propostas, como de fato ocorreu. É
melhor ainda o fato de essas reuniões se repetirem, como acontecerá”,
avaliou Jayme de Oliveira.
AMB Informa
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Para enriquecer os debates
Associação requer ao
Supremo participação
em ação que discute
parcelas de interesse
da Magistratura

Carolina Lobo

A

AMB apresentou ao Supremo
Tribunal Federal (STF) pedido de
amicus curiae na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5.407-MG,
de relatoria do ministro Alexandre de
Moraes. O objetivo é demonstrar a improcedência da ação da Procuradoria-Geral da República (PGR), de considerar inconstitucional normas estaduais
que previram o pagamento de auxílio-aperfeiçoamento profissional e auxílio-saúde aos magistrados mineiros.

Em sua manifestação, a entidade
argumenta que as verbas que se encontram na legislação dos membros
do Ministério Público também seriam
devidas aos magistrados, seguindo o
princípio da simetria. “Se a discussão
sobre a validade das normas impugnadas pela ADI deve passar pelo exame
do princípio da simetria remuneratória
de magistrados com os membros do
Ministério Público – que está submetida ao Plenário em face da ADI 4.822, na

qual a AMB foi admitida como amicus
curiae – necessário se faz o acolhimento da AMB também no presente feito”,
defende, em trecho do documento.
Com o pedido, a Associação pretende complementar os fundamentos apresentados anteriormente pela
Amagis, demonstrando, inclusive, que
existe a Resolução nº 207/2015, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
prevê o pagamento do auxílio-saúde
aos magistrados.

AMB pede ingresso como amicus curiae na ADI do Indulto
Em mais uma manifestação junto
ao Supremo, a AMB pediu ingresso
como amicus curiae na ADI 5.874-DF. O
objetivo é sustentar que os apenados
por força de decisão homologatória
ou por acordo de colaboração premiada não podem ser beneficiados pelo
Decreto nº 9.246/2017, que concede
indulto natalino e comutação de penas. A solicitação foi feita ao ministro
Roberto Barroso, relator da matéria.
A entidade pretende corroborar com
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a tese sustentada pela PGR ao propor a
ADI, de que o indulto esvazia a função
judicial justamente após a decisão condenatória em face de criminosos.
“O debate envolve o interesse da
Magistratura, até mesmo no aspecto
corporativo, uma vez que um dos efeitos do indulto é a redução da população carcerária que está submetida
à jurisdição dos juízos de execução
penal, que dependerá da atividade jurisdicional para sua aplicação caso a

caso”, afirma a AMB na petição.
A Associação defende a necessidade de a Corte interpretar o instituto do
indulto, em face dos acordos de colaboração premiada firmados com base na
Lei nº 12.850/2013, para impedir a incidência sobre eles por força da proteção
constitucional ao ato jurídico.
Em março, o STF concedeu medida
cautelar para suspender parcialmente o decreto, que já foi liberada para
referendo do Plenário.

Fellipe Sampaio/SCO/STF

STF

CNJ

Jayme de Oliveira e Fernando Cury participam da 265ª sessão junto aos membros da
Assessoria Jurídica da AMB
Ascom/AMB

Todas as sessões do Conselho
contaram com a representação
da AMB, que acompanha de
perto as questões relativas às
prerrogativas da Magistratura

Ascom/AMB

Presença
constante
Bruno Borges e Carolina Lobo

AMB Informa

Luiz Silveira/Agência CNJ

D

esde o início dos trabalhos do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) deste ano, em 6
de fevereiro, a AMB esteve representada
Na 266ª sessão, compareceram o dirigente da entidade; as vice-presidentes Renata Gil
e Julianne Marques; e o presidente da Apamagis, Fernando Bartoletti
em todas as sessões plenárias realizadas. Para
a entidade, são essenciais o acompanhamento e
a defesa das prerrogativas dos associados, seja
em procedimentos que versem sobre direitos
individuais ou coletivos.
A atuação frequente no CNJ é uma prática
que ocorre desde o início da atual gestão. O presidente Jayme de Oliveira reitera a importância
da representatividade da AMB no Conselho para
assistir aos julgamentos dos casos que envolvam magistrados e direitos da carreira. “É fundamental estarmos nas sessões, prestarmos
assistência jurídica nos processos e darmos
apoio técnico por ocasiões dos julgamentos”.
AMB esteve representada na 268ª sessão pelo vice-presidente da ENM/AMB, Sérgio Ricardo
O vice-presidente da Secretaria de Prerrogade Souza, e pelo presidente da Amamsul, Fernando Cury, além da Assessoria Jurídica
tivas, José Arimatéa Neves, reforça a relevância
desse desempenho presencial. “É essencial o
Como exemplo desse trabalho, temos a 265ª ordinária,
monitoramento permanente das tendências do CNJ nos
que dos 49 itens na pauta, oito tinham a AMB como rejulgamentos que interessam institucionalmente e indiviquerente ou interessada. Na sessão seguinte, a 266ª, dos
dualmente aos magistrados. Mesmo em procedimentos
40, seis eram correspondentes à AMB. Já na 267ª, dos 141
julgados que não têm a AMB como requerente ou parte
itens da sessão plenária, dez eram de interesse da Assointeressada podem surgir questões relevantes na seara
ciação. Por sua vez, na 268ª, dos 104 processos em pauta,
das prerrogativas, que podem fixar precedentes para proa AMB figurava em 12.
cessos futuros”.
Com o objetivo de dar celeridade aos processos admiEle informa, ainda, que desde o início de abril, a entinistrativos em tramitação no CNJ, a presidente do órgão e
dade voltou a realizar plantões nas sessões do CNJ, com
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia,
o rodízio de diretores regionais. “Essa prática traz a posdeterminou, desde 6 de março, a organização da votação
sibilidade de interação entre os representantes e os julem blocos de julgamentos. A ideia é reunir ações de menor
gamentos na esfera das prerrogativas da Magistratura
complexidade e que não suscitem controvérsias.
nacional”, explica Arimatéa.
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CNJ

Atuação da AMB e da Amaerj
Conselho reconhece legalidade de pagamento a juízes por acúmulo
de função nas audiências de custódia do Rio de Janeiro
Bruno Borges e Carolina Lobo

O

plenário do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) revogou, por
maioria dos votos, a liminar que
suspendia o pagamento da gratificação por acúmulo de função nas audiências de custódia do estado do Rio de
Janeiro (RJ).
A decisão proferida em março validou ato normativo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que remunerava juízes que acumulavam duas
funções. O valor, no entanto, não pode
ultrapassar o teto constitucional. Os
pagamentos estavam suspensos des-

de dezembro de 2017, quando liminar
do conselheiro Márcio Schiefler atendeu ao questionamento do Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado do Rio de Janeiro (Sind-Justiça).
Na ocasião, a AMB e a Amaerj
ingressaram com pedido de reconsideração no Procedimento de
Controle Administrativo (PCA) nº
0006865-73.2017.2.00.0000, ajuizado
pelo sindicato, para o restabelecimento do pagamento. As associações
defenderam a legalidade da parcela,
que tem fundamento na Lei dos Fatos
Funcionais da Magistratura, e sustentaram as peculiaridades das audiências de custódia no estado, entre elas

a necessidade de deslocamento dos
juízes aos presídios.
O presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, frisou que a decisão do CNJ
“reconhece o acúmulo de função ao
justificar o pagamento. E acúmulo de
função, em qualquer situação, deve
merecer pagamento extraordinário”.
Para a vice-presidente Institucional da
entidade e presidente da Amaerj, Renata Gil, “os magistrados que atuam no
combate ao crime tiveram o reconhecimento de sua atuação de excelência. O
trabalho cumulativo no caso da custódia é um exemplo forte de como os juízes brasileiros se esforçam para cumprir as novas demandas da sociedade”.

Ascom/AMB

Posse do conselheiro Luciano Frota
Carolina Lobo

O presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, acompanhado de diretores
da entidade, participou da posse
do conselheiro Francisco Luciano
de Azevedo Frota, juiz do trabalho
indicado pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST) ao CNJ. A solenidade
ocorreu em 6 de fevereiro, durante a
265º sessão ordinária, na qual a entidade também se fez presente.
Para o dirigente, o novo membro
“contribuirá para o engrandecimento
da representação da Justiça do Trabalho no CNJ, devido à sua trajetória
de independência e profissionalismo”. Jayme de Oliveira ressaltou que
a presença da AMB na posse de todos os conselheiros demonstra seu
apreço e respeito pela instituição.
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Presidente da Amamsul, Fernando Cury, e Jayme de Oliveira com o
recém-empossado

CNJ

Efetiva implementação

da Resolução 219

AMB e Amaap obtêm
importante vitória no CNJ
em relação à distribuição
da força de trabalho.
TJAP deverá realocar 49
servidores para 1º grau

Carolina Lobo

O

mentação vertical de servidores do 2º
para o 1º grau.
Segundo o relator, conselheiro
Rogério do Nascimento, a decisão
pretende reajustar o número de ser-

“Este é o cerne da
priorização trazida pela
Resolução do CNJ. A Justiça
toda ganha com um 1º
grau operante, eficiente e
produtivo”
Elayne Cantuária

vidores das áreas de apoio direto à
atividade judicante de 1º e de 2º graus
do Tribunal, para que haja proporcionalidade com a média de processos
distribuídos a cada grau.
A liminar também tratou do regime de remuneração de assessores
jurídicos. O CNJ deixou a cargo do
TJAP definir a forma de unificação
do regime dos servidores, em preservação ao princípio da autonomia
do Tribunal.
Para a presidente da Amaap, Elayne Cantuária, “este é o cerne da priorização trazida pela Resolução do CNJ.
A Justiça toda ganha com um 1º grau
operante, eficiente e produtivo”.

Gil Ferreira/Agência CNJ

Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) ratificou liminar determinando a realocação de 49
servidores do Tribunal de Justiça do
Amapá (TJAP) lotados no 2º grau para
o 1º grau. A decisão tem como objetivo
a distribuição equitativa da força de
trabalho dos dois graus, como previsto na Resolução CNJ 219/2016, que
dispõe sobre priorização do 1º grau.
Apresentado pela Amaap, o Procedimento de Controle Administrativo
(PCA) 0007142-89.2017.2.00.0000, no
qual a AMB figura como parte interessada, visa determinar que o TJAP
cumprisse os conceitos estruturantes
da Resolução, o que incluía a movi-
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INTERNACIONAL

AMB representa Magistratura
brasileira na China
Intercâmbio
judicial pautou
o encontro entre
membros dos
supremos tribunais
chinês e dos países
de língua
portuguesa
Taluama Cabral

A

convite do Supremo Tribunal
da China, o presidente da AMB,
Jayme de Oliveira, esteve no
país asiático, de 24 a 30 de março, para
representar a Magistratura brasileira
na Conferência dos Presidentes dos
Supremos Tribunais da China e dos Países de Língua Portuguesa.
O fórum, realizado na cidade de
Guangzhou, é apresentado pelas autoridades locais como um novo mecanismo de cooperação de intercâmbio
judicial entre a China e o mundo lusófono. “O encontro ajuda no desenvolvimento de um ambiente legal favorável
e na construção de uma comunidade
de futuro compartilhado para a humanidade”, disse Xi Jinping, presidente da
China, em carta enviada aos magistrados presentes à Conferência.
No primeiro dia, Jayme de Oliveira
reuniu-se com os presidentes do Supremo Tribunal da China e do Tribunal
Superior da província de Guangdong
- Zhou Qiang e Gong Jiali, respectivamente - para discutir temas relacionados ao sistema judiciário e a parceria
estratégica global entre os países.
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Segundo Zhou Qiang, o Supremo
chinês está “disposto a ter uma cooperação mais prática no estudo de
casos, treinamento de juízes, partilha
de informações, proteção de direitos
de propriedade intelectual e combate
a crimes transnacionais”.
Jayme de Oliveira também ressaltou a importância de “estabelecer protocolos internacionais de cooperações
específicas como, por exemplo, nas
áreas de propriedade intelectual, de
informatização e ambiental”.
No dia seguinte, iniciaram-se os
simpósios. Além do Brasil, o fórum
reuniu representantes dos Tribunais
da Angola, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São
Tomé e Príncipe.
Sob o tema principal os “Desafios e
transcendência – a Justiça na época da
internet”, os magistrados compartilharam pontos de vistas a partir da atuação
judicial em quatro pilares: informatização dos tribunais e construção de tribunais intelectuais; questões jurídicas
atinentes à internet; o papel da Justiça
na proteção dos recursos ambientais e o

aperfeiçoamento de mecanismos de cooperação judiciária internacional.

Justiça e Meio Ambiente

O presidente da AMB foi convidado
a abordar o papel da Justiça na preservação ambiental. Em sua declaração,
aplaudida e elogiada pelas autoridades
presentes, Jayme de Oliveira ressaltou
que o tema sempre trouxe preocupações,
mas emerge com mais força nas últimas
décadas. Ele discorreu sobre a evolução
do tratamento constitucional em relação
ao meio ambiente, considerando como o
primeiro marco legal relevante no Brasil a
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
(1981). Contudo, para o magistrado, mesmo sendo a discussão atual mais madura
e abrangente que a travada no despontar
dessas preocupações, os desafios ainda
são enormes. “A velocidade dos danos
ambientais mostra-se maior que a velocidade dos agentes públicos na prevenção e mesmo na criação de mecanismos
de repressão. Os danos continuam a
acontecer por descuido na prevenção”,
disse referindo-se ao acidente ocorrido
em 2015, na cidade de Mariana (MG).

INTERNACIONAL

Presidentes e representantes dos supremos tribunais da China e dos países de língua portuguesa

O dirigente destacou, ainda, que
deve ser um compromisso de todos,
incluindo o Poder Judiciário, mudar o
paradigma individualista, desenvolvendo uma nova ética, mais solidária,
responsável e comprometida com o
meio ambiente. “A somatória de ações
conscientes da legislação à aplicação
da lei com o desenvolvimento interno
da consciência universal é que nos permitirá garantir as futuras gerações”.

Declaração de Guangzhou

Fotos: Divulgação

O encontro encerrou-se com a leitura e aprovação da “Declaração de

Guangzhou da Conferência entre os
Presidentes dos Supremos Tribunais
da China e dos Países de Língua Portuguesa”. O texto enfatiza que os supremos tribunais participantes precisam compartilhar as experiências e
elevar o nível de informatização judicial e de legalização do ciberespaço.
Ainda de acordo com o documento,
os supremos tribunais citados valorizam os problemas legais sobre a
internet e se dedicam à defesa conjunta de segurança da web, visando a
construir uma comunidade de destino comum no ciberespaço.

Magistrados assistem à apresentação realizada no Tribunal de Assuntos Marítimos

Intercâmbio judicial

Além da programação científica,
as delegações participaram de visitas
orientadas para as delegações. No Colégio de Magistrados de Guangdong, os
conferencistas presenciaram a cerimônia de inauguração da Base de Cooperação e Intercâmbio Judicial entre
China e Países de Língua Portuguesa.
No Tribunal Popular da Província de
Guangdong, conheceram os sistemas
informatizados de acompanhamento de
audiências e de processos, operados a
partir de um moderno centro de controle.
Já em visita ao Tribunal de Assuntos Marítimos, assistiram a uma
apresentação detalhada sobre o
mapa judiciário de cada país presente na Conferência, e visitaram a
exposição temática das culturas jurídicas da China e dos países da língua portuguesa. Na capital Beijing,
conheceram o Museu do Tribunal de
Justiça da China, visitaram o Supremo Tribunal Popular e o Centro de
Gestão Informática do Supremo, bem
como o Colégio de Magistrados.
AMB Informa
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ENTREVISTA: TATIANE MOREIRA LIMA

Conscientização contra a violência

A

juíza Tatiane Moreira
Lima, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP), é autora da campanha “Juntos podemos parar o abuso sexual
nos transportes”. Em entrevista ao
AMB Informa, ela destaca a importância do trabalho da Magistratura
no combate a crimes como os que
enfrenta, relacionados à violência
contra a mulher. “O Judiciário deve
atuar não só como Poder que aplica
o direito e garante acesso à Justiça,
mas também como ente transformador da sociedade”, afirma.

Bruno Borges

A senhora é autora da campanha “Juntos podemos parar o abuso
sexual nos transportes”, realizada
pelo TJSP, CPTM e EMTU, em 2017.
Como surgiu a ideia?
A partir da constatação de que
muitas mulheres sofriam violência em
seus traslados cotidianos, uma violência silenciada ou mesmo banalizada. A mulher tinha muito medo e vergonha de denunciar, o abusador não
se sentia intimidado, ou mesmo constrangido de praticar tais abusos, e as
testemunhas se omitiam. Então, era
necessário dar visibilidade ao problema, colocar o foco no abusador, ajudar
a vítima a denunciar e as testemunhas
a não se omitirem. Em um diálogo com
todas as empresas de transporte de

20

AMB Informa

São Paulo, que juntas transportam
mais de 10 milhões de usuários por
dia, percebemos que havia
grande interesse em um
trabalho conjunto com
o TJSP. Conseguimos
capacitar mais de
mil funcionários
dessas empresas,
além de policiais civis e militares, ressaltando a importância de
dar credibilidade à palavra
da vítima, acolhendo-a e
respeitando sua vontade em registrar ou não a ocorrência. Conduzir,
ainda, o suposto abusador às autoridades e criar um sistema de registro para mapear locais de maior

incidência de casos, a fim de orientar
uma política pública de prevenção e
repressão.
Qual foi a repercussão do projeto e de
que forma ele pode
ajudar no trabalho
realizado pela Magistratura?
Foi a criação de
uma rede interdisciplinar efetiva, integrando
diversas esferas. Tal rede
permitiu uma visão expandida da
situação, bem como possibilitou a
formulação de uma solução integrada entre setores, que antes não
se comunicavam.

ENTREVISTA: TATIANE MOREIRA LIMA

A senhora avalia a campanha como
um dos responsáveis pelo incentivo
à denúncia, deixando a mulher mais
protegida e segura de seus direitos?
Sim, na medida em que a mulher
começa a ficar mais consciente de
seus direitos, em especial de que o
transporte é público, mas o corpo
dela não, começa a haver uma mudança de cultura e ela começa a se
ver como sujeito de direito. Acredito
que o Judiciário deve atuar não só
como Poder que aplica o direito e
garante acesso à Justiça, mas também como ente transformador da
sociedade, assumindo o papel de
articular e pensar em soluções para
problemas sociais que vão além da
prestação jurisdicional.
Qual a importância da participação da sociedade no projeto? De que
forma o Estado pode contribuir?
O fim da omissão por parte da
sociedade, que muitas vezes testemunha os casos, mas não atua com a
finalidade de inibir ou punir o agressor. A conscientização da necessidade
de coibir abusos, seja no transporte
público ou em vias públicas, é ponto
central na repressão dessa conduta

criminosa. Esse agir social acolhe,
ainda, a vítima, que se sente mais segura para enfrentar a situação.
Em 2016, o Brasil ficou chocado
com o incidente que a senhora sofreu no Fórum do Butantã. Esse fato
se insere em outras ações em defesa da mulher?
Passar de juíza ao papel de vítima me possibilitou vivenciar o que
as mulheres, vítimas de violência de
gênero (pelo fato de serem mulheres) enfrentam. Eu já realizava um
trabalho com vítimas e agressores.
Entendia que somente fortalecendo
a mulher, dando informações sobre
como identificar uma situação de
violência, encorajando-a a denunciar, bem como trabalhando com o
suposto agressor para que repense
seu papel enquanto homem, seria
possível romper o ciclo da violência. É claro que esta é uma atuação
além da judicatura. Falo com mulheres e homens na qualidade de
cidadã, mas quando estou julgando
um caso sempre me pauto pelas
provas dos autos e pelo princípio do
livre convencimento fundamentado, como qualquer juiz ou juíza.

que ele conviva de forma harmônica
no núcleo público, ou mesmo em sua
esfera familiar, prevenindo, assim, futuras agressões e realizando sua integração social de forma concreta.

“Na medida em que a
mulher começa a ﬁcar
mais consciente de
seus direitos, em
especial de que o
transporte é público,
mas o corpo dela não,
começa a haver uma
mudança de cultura”

Fotos: Ascom/TJSP

Casos de violência nos transportes têm aumentado ultimamente.
Como a iniciativa pretende minimizar o problema?
Na verdade, acredita-se que não
houve aumento, e sim uma demanda
reprimida. No momento em que a vítima se sente encorajada a falar, sabendo que encontrará o acolhimento
das instituições que integram o sistema de Justiça, acaba por quebrar o
silêncio. A cobertura da mídia também
foi importante, mostrando os casos e
seus desfechos, dando coragem para
as pessoas denunciarem e para as
testemunhas não se omitirem. Assim,
existe a sensação de que esse tipo de
violência aumentou, mas na verdade, agora, podemos falar com mais
desenvoltura sobre o tema, que antes permanecia na obscuridade pelo
medo e pela vergonha.

Existem planos de expandir a
campanha e torná-la nacional?
Já existem algumas inciativas de
levar a campanha para outros estados, como Bahia e Ceará, que se
mostraram bastante entusiasmados com a possibilidade. Todas as
informações sobre campanha estão
disponíveis no site www.tjsp.jus.br/
juntoscontraoabusosexual.
A senhora também criou o “Cá
entre nós”, um curso que reﬂete sobre o machismo, direcionado a acusados de assédio nos transportes.
Qual o objetivo da ação?
O objetivo do curso é reformular
o pensamento desse acusado, realizando uma mudança paradigmática,
no que tange ao seu ideal de gênero,
bem como seu papel na sociedade
enquanto homem, possibilitando
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BOAS PRÁTICAS

Declare seu amor

Coral de estudantes participa do lançamento da ação na sede do STJ

Campanha nacional promovida pelo TJRO incentiva
o direcionamento da aplicação do Imposto de Renda
para os Fundos dos Direitos da Criança e Adolescente
Andressa Lanzellotti

O

s contribuintes do Imposto de
Renda (IR) podem colaborar
com o desenvolvimento de
crianças e adolescentes sem precisar
desembolsar qualquer quantia. Essa
é a proposta da campanha “Declare
seu amor”, lançada nacionalmente,
em março, pela Corregedoria-Geral
da Justiça do Tribunal de Justiça de
Rondônia (TJRO).

Apoiada pela AMB, a ação visa
combater a desigualdade, fortalecendo
o amparo a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social. Para
isso, incentiva que a população, ao
preencher sua declaração anual, utilize sua faculdade legal de direcionar
parte (3% para pessoas físicas ou
1% para jurídicas) do tributo obrigatório para os Fundos dos Direitos

da Criança e do Adolescente – encaminhados a projetos cadastrados nos
Conselhos nacional, estaduais, distrital e municipais.
A solenidade de lançamento, que
ocorreu no Superior Tribunal de Justiça (STJ), contou com a presença do
coordenador da Justiça Estadual da
AMB, Frederico Mendes Júnior, entre
outras autoridades do Poder Judiciário nacional e de Rondônia.
Na ocasião, a juíza da 2ª Vara Cível
e Juizado da Infância e da Juventude
de Ji-Paraná (RO) e idealizadora da
iniciativa, Ana Valéria Zipparro, explicou que “a campanha garante que os
recursos sejam devidamente aplicados, por meio da transparência e da
seriedade transmitidos pelos Conselhos e pela fiscalização do Ministério
Público e do Tribunal de Contas, que
são parceiros deste projeto”.
O corregedor do TJRO, José Jorge
Ribeiro da Luz, falou sobre as vantagens para o contribuinte. “Se o cidadão tiver restituição a receber, o valor
será aumentado, e se tiver imposto
a pagar, será diminuído em razão da
destinação aos fundos. O declarante é
o primeiro beneficiado direto”.
“O Declare seu Amor possibilita que
as entidades implementem políticas
públicas voltadas para essa área, que
é extremamente sensível para a sociedade e que merece muita atenção”,
concluiu Frederico Mendes Júnior.
Para saber mais, acesse:
www.tjro.jus.br/declareseuamor

Apoio da AMB

Fotos: Ascom/AMB

Em janeiro, Ana Valéria Zipparro foi recebida na sede da AMB, pelo presidente Jayme
de Oliveira, para falar sobre a iniciativa. Ele
reforçou seu apoio, ressaltando que a campanha é muito importante, valorosa e que
seria amplamente divulgada aos associados.
“Todos podem ajudar, sem precisar gastar ou
deixar de ganhar, caso recebam a restituição
do imposto. É a verdadeira democracia participativa em prol de um futuro melhor para
todos”, disse a magistrada rondoniense.
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FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

Judiciário engajado

Fotos: Ascom/AMB

Oitava edição do evento incluiu, pela
primeira vez, a Conferência de
Juízes e Promotores, que
debateram desafios e soluções
relacionados ao tema

Carolina Lobo

curadora-geral da República, Raquel
Dodge, entre outras autoridades.
Herman Benjamin destacou o intuito de incentivar o engajamento das
autoridades políticas em encontros
direcionados ao tema. Ele agradeceu
o apoio da AMB, ressaltando que é um
dos parceiros mais importantes para a
existência do Instituto Judicial Global
do Meio Ambiente – prática realizada
pela entidade desde a gestão passada.
Para Jayme de Oliveira, “Herman
Benjamin é, no Brasil, um dos responsáveis pela cultura judicial de proteção

do meio ambiente. Há muitos anos ele
se dedica a impulsionar a Magistratura
e o MP na preocupação com a defesa ambiental. Ao fazer isso, chama a
atenção para a necessidade que existe
de o Poder Judiciário se preocupar com
o tema e atuar”.
“O Brasil vive um momento especial
de judicialização da política e praticamente todos os assuntos chegam ao
Judiciário. Daí a importância de momentos de reflexão como este para
juízes, promotores e a comunidade jurídica”, complementou.
Ascom/AMB

S

ob coordenação do ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Herman Benjamin, o 8º Fórum
Mundial da Água inovou e promoveu a participação de magistrados e
membros do Ministério do Público nas
discussões sobre os desafios atuais
e soluções jurídicas inovadoras para
problemas envolvendo a água e o seu
uso. O presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, participou da Conferência de
Juízes e Promotores ao lado da presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministra Cármen Lúcia, e da pro-

Combate ao
crime organizado
Renata Brandão
O magistrado italiano Nicola Russo esteve na AMB,
em 3 de abril, para relatar a sua experiência no combate
ao crime organizado. Na reunião, que contou com a presença do diretor-tesoureiro da entidade, Nicola Frascati,
integrantes da diretoria da Associação e da embaixada
da Itália, ele destacou o confronto entre metodologias
não apenas judiciárias, mas de contraste legislativo.
Russo falou da importância da troca de experiências,
que pode auxiliar a legislação brasileira na utilização de
instrumentos mais eficazes na luta ao crime organizado.
Para Nicola Frascati, a reunião possibilitou uma
grande troca de conhecimentos. “O juiz Nicola trouxe
sua experiência no combate à máfia italiana, que teve
início com a Operação Mãos Limpas, e aproveitou
para saber mais sobre a nossa vivência no combate

ao crime organizado”, disse.
Antonio Bernardine, embaixador da
Itália, afirmou que a experiência italiana
pode ser uma oportunidade para verificar
a eficácia das leis no Brasil contra a criminalidade. No final do encontro, foi discutida
a possibilidade de a AMB e a embaixada
promoverem seminários sobre o combate
ao crime organizado, com a participação
da Polícia Federal e do Congresso Nacional.

Participaram, também, a vice-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel
da Silva; o coordenador e vice-coordenador
de Execução Penal, Luis Carlos Santos e
Paulo Sorci, respectivamente; o deputado
Fernando Francischini; o representante da
Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Gustavo Torres; e os integrantes da embaixada Maria Teresa Di Maio,
Francesco Fallica e Guiseppe Patané.
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FONAJUC

Fórum científico e acadêmico
Com o tema
Valorização da
Magistratura e
Efetividade da
Justiça Criminal, a
segunda edição do
evento promoveu
debates durante
três dias
Da redação

C

Fotos: Ascom/AMB

erca de 250 magistrados prestigiaram a abertura do II Fórum
Nacional de Juízes Criminais
(Fonajuc), que contou com a participação do presidente da AMB, Jayme de
Oliveira. Com o tema “Valorização da
Magistratura e Efetividade da Justiça
Criminal”, a iniciativa do Fonajuc, em
parceria com a AMB, a Escola de Formação Judiciária do TJDFT e a Amagis-DF, teve o objetivo de propiciar o aperfeiçoamento da Magistratura criminal.
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Na ocasião, Jayme de Oliveira afirmou que “não existe juiz federal, militar,
trabalhista ou estadual; existe o juiz
brasileiro. Se qualquer elo enfraquecer,
a corrente se enfraquece. A Magistratura
brasileira é digna, honrada e forte, mas a
união é que permitirá que saiamos desse
imbróglio unidos e vencedores”.
O vice-presidente do STF, ministro
Dias Toffoli, enalteceu o dirigente: “A habilidade e a inteligência dele em saber
os limites e a maneira de agir, nos traz

uma grande admiração e enobrece toda
a Magistratura nacional que o escolheu
como presidente da AMB”.
Compuseram a mesa de autoridades,
também, os presidentes do Fórum, Rogéria Epaminondas; do TJDFT, Mario Machado; da Amagis-DF, Fábio Esteves; da Escola
do TJDFT, George Leite; do STM, ministro
José Coêlho; da OAB-DF, Juliano Couto; e o
ministro do STF Alexandre de Moraes, que
proferiu a palestra “Estado de Direito e
Combate à Criminalidade”.

Érika Brandão, da Secretaria de Assuntos Institucionais, participou do painel que contou
com a palestra da magistrada Ludmila Grilo
(TJMG) e comentou que “o ‘espiral do silêncio’
começou a ser interrompido com o Fonajuc,
pois acho que estávamos muito isolados e
esse espiral estava crescendo”.

Em sua palestra, José Laurindo Netto, assessor da presidência e coordenador da ENM,
abordou mecanismos legais e técnicas de
investigação da criminalidade organizada. “É
importante o trabalho do Fonajuc para o aprimoramento do sistema criminal e o fortalecimento da Magistratura”.

Karen Schubert, da secretaria de Comunicação
Institucional, ressaltou que para o enfrentamento às organizações criminosas é necessária uma alteração na legislação interna.
“Enquanto tratarmos o crime organizado como
comum estaremos em desvantagem. Portanto,
o primeiro ponto é a criação leis especiais”.

Ricardo Chimenti, secretário de Juizados Especiais enfatizou que a Justiça Restaurativa
vem para somar à Justiça Retributiva. “A ideia
é usarmos as medidas que temos para que as
pessoas passíveis de restauração, que estejam iniciando na criminalidade, sejam apoiadas pela comunidade e pela família”.

A vice-presidente Institucional, Renata Gil,
exaltou, em sua palestra, o trabalho da Magistratura fluminense no combate à criminalidade.
“Debater questões como impunidade é fundamental. Há um esforço firme da Magistratura
para encontrar as soluções e devolver a resposta que a sociedade precisa”.
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Os oito grupos temáticos
contaram com a presença
de outros representantes
da AMB, como Frederico
Mendes Júnior (Justiça
Estadual), Sergio Bernardinetti (Secretaria de Informática); e
Ferdinando Scremim (Secretaria de Comunicação Institucional).

FLAM

Eleição do magistrado ocorreu durante
a 67ª Assembleia em Brasília
Da redação

O

Oliveira, “além da presidência da Flam
conquistada hoje, temos a presidência
da UIJLP [União Internacional de Juízes
da Língua Portuguesa], representada
pela diretora internacional da AMB, Flávia da Costa Viana, e a presidência do
Grupo Ibero-Americano da UIM [União
Internacional de Magistrados], com
Rafael de Menezes. As principais entidades do associativismo internacional
contam com dois brasileiros, presidência e vice-presidência, concomitantemente, um fato raro. São colegas que
contribuem para o fortalecimento in-

ternacional do Judiciário” afirmou.
O secretário de Relações Internacionais da AMB e presidente da Amapar,
Geraldo Dutra, destacou sua convicção
de que “ele irá honrar a Associação nesse novo papel que irá exercer. Barone é
um excelente colega, grande amigo e
muito competente”.
Segundo Flávia da Costa Viana, “Barone é muito capaz, dedicado e comprometido. Sua eleição foi um reconhecimento destas qualidades por nossos
colegas latino-americanos. Será uma
gestão de muito sucesso”.

Assembleia
Durante os quatro dias de encontro,
participaram autoridades como os ministros Dias Toffoli, do STF; João Otávio
de Noronha, corregedor Nacional de Justiça; Herman Benjamin e Fátima Nancy
Andrighi, do STJ; e José Coêlho Ferreira,
presidente do STM. Também estiveram
presentes o conselheiro do CNJ, André
Godinho; membros da diretoria da Associação; presidentes de entidades regionais; e representantes da Flam e da UIM,
entre outros nomes.
O presidente do Grupo Ibero-Americano da UIM, Rafael de Menezes, abordou, entre outros temas, a publicação

“The Universal Charter of the Judges”.
“A Carta Universal do Juiz, inclui direitos, deveres, prerrogativas, formação,
além da rotina e da conduta do magistrado. No Brasil, temos a Loman, por
exemplo, essa obra seria a “Loman”
mundial”, explicou.
Na cerimônia de encerramento, a
Associação dos Juízes do Paraguai (AJP)
entregou uma placa de homenagem ao
presidente Jayme de Oliveira e ao presidente da Flam, Walter Barone, pelo convite para participar da 67ª Assembleia
como observadores. A AJP não é membro
da Federação.

Kardel LIVE MEDIA

magistrado Walter Barone, secretário-adjunto de Relações
Internacionais da AMB, foi
eleito, por unanimidade, presidente
da Federação Latino-Americana de
Magistrados (Flam), durante 67ª Assembleia, em Brasília (DF), de 15 a 19
de abril.
O evento foi promovido em parceria com a AMB e contou com a participação de membros de 17 países para
a discussão de temas relacionados à
violação da independência de juízes e
desembargadores.
Em seu discurso, Barone se comprometeu a dar visibilidade às atividades em defesa da independência
do Judiciário no cenário internacional. “Vamos apoiar outras entidades
mundiais, no sentido de sempre buscar a independência, além de simular
o intercâmbio de informações e de
contatos entre juízes da nossa região”, salientou. Ele assume o lugar de
Oswaldo Ordoñez, do Peru.
Também farão parte da diretoria
(biênio 2018/2020), o primeiro e segundo vice-presidentes, Angel Cohene, do Paraguai; e Adriana Orocú, da
Costa Rica, respectivamente.
Para o presidente da AMB, Jayme de

Kardel LIVE MEDIA

Walter Barone é o novo
presidente da Flam
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EVENTO

XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados
“A Politização do Judiciário ou a Judicialização da Política?” norteará os debates do maior evento da magistratura brasileira que
acontece entre os dias 24 e 26 de maio de 2018, em Maceió (AL). Congresso contará com renomados palestrantes do direito e de
outros segmentos. Presidente do STF, ministra Cármen Lúcia estará presente. Entre autoridades confirmadas até o dia 20 de abril, data
do fechamento desta edição do AMB Informa, estão:
Renata Brandão

Ministra
Cármen
Lúcia

Presidente do STF e do CNJ

Ministro
Dias Toffoli
Vice-presidente do STF

Henrique
Ávila
Conselheiro do CNJ

Sérgio
Bernardineti
Juiz de Direito (TJPR)
Diretor de Informática
da AMB

Conselheira do CNJ

Cláudio
Baldino
Desembargador
aposentado do TJRS e
ex-presidente da AMB

Otávio
Praxedes

Desembargadora do TJDFT e
ex-conselheira do CNJ

Desembargador do TJAL
Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas

Juíza de Direito (TJBA)
Presidente da Amab

Fotos: Ascom/AMB / Dilvugação/ SCO STF / STJ/ CNJ/ Arquivo Pessoal

Maria
Tereza
Uille

Fabiana
Kumai
Tsuno
Juíza de Direito Auxiliar
da Capital em exercício
na Vara de Violência
Doméstica Sul 2 (TJSP)

Pedro
de Santi
Professor doutor, psicanalista
e mestre em Filosofia pela USP
e doutor em psicologia clínica
pela PUC-SP
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Maria
Domitila
Juíza de Direito da 16ª Vara
Criminal Central (TJSP) e
Secretária de Gênero da AMB

Ministro
Maurício
Quintella
Ministério dos Transportes

Eduardo
Giannetti
da Fonseca
Professor doutor, PhD em
Economia pela Universidade
de Cambridge, na Inglaterra

Ministro
Luís Roberto
Barroso

Renata
Gil
Juíza de Direito (TJRJ)
Vice-presidente
Institucional da AMB e
presidente da Amaerj

Fernando
Mendes
Juiz Federal
Presidente-eleito
da Ajufe

Tatiane
Lima
Juíza de Direito da Vara de
Violência Doméstica Contra
a Mulher (TJSP)

Ana
Amélia
Senadora (PP- RS)

Clóvis
de Barros
Filho
Professor doutor, livredocente pela Escola de
Comunicações e Artes da
USP (ECA-SP)

Desembargador do TJSP
Diretor da Secretaria da
Justiça Eleitoral da AMB

Guilherme
Feliciano
Juiz do Trabalho da 15ª Região
Presidente da Anamatra

Rogéria
Epaminondas

Desembargador do TJSP
Juíza de Direito (TJAC)
Presidente da Comissão de
Presidente do Fonajuc
Segurança Pessoal e Defesa de
Prerrogativas dos Magistrados

Renan
Filho
Governador
de Alagoas (MDB)

Mário
Devienne

Edison
Brandão

Karen
Schubert
Juíza de Direito (TJSC)
Secretária-adjunta de
Comunicação Institucional e
integrante da Secretaria de
Assuntos Institucionais da AMB

Ministro
Paulo
Gallotti
STJ
Presidente honorário da AMB

Juíza de Direito (TJTO)
Vice-presidente de Direitos
Humanos da AMB e
presidente da Asmeto

Carlos
Eduardo
Padin
Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de
São Paulo (TRE-SP)

STF

Julianne
Marques

Regis de
Oliveira
Desembargador
aposentado do TJSP e
ex-presidente da AMB

Ministro
Alexandre
de Moraes

Ministro
Paulo Dias
de Moura
STJ

STJ

Ana Maria
Amarante

Elbia
Araújo
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STJ

STF

Ministro
Antonio
Carlos
Ferreira

Ministro
Luis Felipe
Salomão

Ministro
Humberto
Martins
Vice-presidente do STJ e
conselheiro do CNJ

STF

Ministro
Marco Aurélio
Mello

Eduardo
Rabenhorst
Professor doutor
em filosofia
UFPB

Claudia
Soares
Juíza de Direito da 28ª Vara
do Trabalho do Rio de
Janeiro (TRT-RJ)

Aguinaldo
Ribeiro
Deputado Federal
(PP-PB)

João
Maurício
Adeodato
Professor doutor
UFPE

Ministro
João Otávio
de Noronha
Corregedor Nacional
de Justiça

Raquel
Dodge
Procuradora-geral
da República

Frederico
Mendes
Júnior
Juiz de Direito (TJPR)
Coordenador da Justiça
Estadual da AMB

Maria
Berenice
Dias
Desembargadora aposentada
do TJRS e advogada

Fábio
Esteves
Juiz de Direito (TJDFT)
Presidente da Amagis-DF

Ana Cristina
da Silva
Mendes
Juíza de Direito da 1ª Vara
Especializada de Violência
Doméstica e Familiar contra
Mulher (TJMT)

Paulo
Abi-Ackel
Deputado Federal
(MDB-MG)

Cláudio
Marçal
Presidente da Associação dos
Notários e Registradores de
Brasil (Anoreg)

EVENTO

O

Congresso será o espaço adequado para que os magistrados possam discutir sobre Segurança Institucional e Pública;
Repartição das Competências e Diálogo Institucional; Direito
e Psicanálise; A mídia e o Judiciário; Visão do Momento Econômico; Legislativo e Judiciário: Judicialização da Política?; Executivo e
Judiciário: Politização da Justiça?; Gestão Estratégia e Orçamento; Primazia do Direito e Sobrecarga do Judiciário; As Políticas de
Inclusão e o Judiciário; A Informatização e a Celeridade; Ética da
Magistratura; Questões Atuais do Associativismo - Eleições Diretas e Permuta; o Papel do Supremo Tribunal Federal na Democracia; Prerrogativas e Direitos da Magistratura; Um Judiciário Forte
- Uma Democracia Fortalecida; A Justiça Eleitoral – Divergências e
Convergências; além das oficinas Violência Doméstica e de Gênero.

Um mesmo magistrado poderá inscrever-se em cinco monografias. Serão selecionadas 12, uma de cada área. O prêmio
é pessoal e intransferível. O resultado será devidamente publicado nos meios de comunicação da AMB.

Outras atividades

Os congressistas associados também poderão participar do
concurso de teses e monografias. Para participar, basta enviar os
trabalhos para o e-mail secretariacbm@amb.com.br até o dia 30
de abril. A defesa poderá ser feita pelo próprio autor ou delegada
a outro magistrado, sendo obrigatório que quem for fazer a defesa
esteja regularmente inscrito no Congresso.
A Comissão Científica comunicará ao autor do tema o recebimento, por meio de mensagem eletrônica, em até cinco (05) dias
úteis de sua apresentação, podendo abrir prazo de três (03) dias
para o autor realizar ajustes ao trabalho. Cada autor poderá apresentar, no máximo três teses.
As teses recebidas serão disponibilizadas no hotsite do Congresso, conforme forem admitidas até a data limite de 7 de maio,
podendo o associado apresentar comentários ou emendas após a
aprovação da Comissão organizadora. As emendas serão enviadas
para a Comissão até as 18h, do dia 16 de maio, e a aprovação das
emendas até o dia 18 de maio.
Já as monografias deverão ser inéditas entre 20 e 30 páginas. O autor não poderá identificar a monografia com o seu
nome, apenas com o codinome composto utilizado pelo associado.
A seleção das obras será realizada por uma Comissão Julgadora composta por associados da AMB. O autor deverá enviar quatro
cópias impressas do projeto científico seguido de cópia de um CD
digital ou pendrive, e, um envelope lacrado, contendo em sua capa
o nome e o título.

O dia 30 de abril também é o prazo para a inscrição do IV Concurso Nacional de Fotografia para
Magistrados. Os interessados podem enviar até
três fotos via Correio para o endereço SCN Qd. 02
Bl. D, Torre B, Conjunto 1302 – Centro Empresarial
Liberty Mall, CEP: 70712-903 – Brasília/DF, com a
referência: IV Concurso Fotográfico da AMB, ou
para o e-mail: secretariacbm@amb.com.br. As
imagens devem seguir o tema “A magistratura
como ferramenta protetora da cidadania”.

Livros

Um estande exclusivo será destinado às obras publicadas
e lançamentos ocorridos em 2017 e também neste ano. Os autores poderão, inclusive, autografar as suas obras que devem
ser inéditas. Para participar do lançamento de livros, basta
enviar até o dia 30 de abril, a ficha de inscrição preenchida
para o e-mail secretariacbm@amb.com.br ou o material pelos
Correios, via Sedex, à Secretaria do XXIII CBM no endereço da
AMB. Podem se inscrever os autores que forem associados à
AMB, palestrantes e conferencistas do evento.
Acesse o site www.amb.com.br/cbm2018,
confira todos os regulamentos e inscreva-se.

Grande Encontro e a dupla sertaneja Maiara e Maraísa
animam a programação cultural
Após a cerimônia de abertura, no dia 24, “O Grande Encontro”, um dos maiores
fenômenos da música popular brasileira, promete animar o público presente.
Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença vão tocar os clássicos
“Ai que saudade d´ocê”, “Morena tropicana” e “Dona da minha cabeça”,
no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso.
A festa de encerramento será ao som da dupla sertaneja
Maiara e Maraísa. As irmãs gêmeas mato-grossenses que iniciaram carreira em 2013 já alcançaram marcas expressivas, como
mais de dois bilhões de visualizações e mais de três milhões de inscritos no canal oﬁcial do Youtube.
No repertório, canções como “10%”, “Bengala e crochê” e “cinco minutos ou 50 anos” vão embalar os
magistrados na noite que ﬁnaliza os três dias intensos de trabalho.
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CONVÊNIOS

LIVROS

Descontos e benefícios
Associados possuem condições especiais em diversos produtos e serviços,
cujos preços podem ter até 50% de abatimento. Aproveite e confira quais são as
empresas parceiras:
Cia aérea

Saúde, bem-estar e farmácias

Latam

A Nossa Drogaria (Dynamus)
Drogaria Catarinense (Dynamus)
Drogaria Pão de Açúcar (Dynamus)
Drogaria São Bento (Dynamus)
Drogaria Tamoio (Dynamus)
Drogasil (Dynamus)
Farmácia Permanente Vidalink (Dynamus)
Vidalink (Dynamus)
Panvel (Dynamus)
Qualicorp - administradora de plano de saúde
Walmart Farmácia (Dynamus)

Corretora de câmbio
Cotação
Novo Mundo

E-commerce
Britânia (Dynamus)
Casas Bahia (Dynamus)
Cestas Michelli (Dynamus)
Compra Certa (Dynamus)
Dell Computadores
Extra.com (Dynamus)
Fast Shop (Dynamus)
Giuliana Flores (Dynamus)
Havanna (Dynamus)
Le Postiche (Dynamus)
Magazine Luiza (Dynamus)
Mundo Apple (Dynamus)
Natura (Dynamus)
Nespresso (Dynamus)
Netshoes (Dynamus)
Panasonic (Dynamus)
Passarela Calçados - online (Dynamus)
Philco (Dynamus)
Pneus Fácil (Dynamus)
Pontofrio.com (Dynamus)
Shopclub Eletrolux (Dynamus)
Sony Store (Dynamus)

Editoras e livrarias
Juruá Editora
Livraria Saraiva (Dynamus)

Escolas, faculdades e cursos
CNA (Dynamus)
Fisk (Dynamus)
Iesla (Dynamus)
Instituto Presbiteriano Mackenzie (Dynamus)
LFG (Dynamus)
Mackenzie (Dynamus)
PBF - Inglês e espanhol (Dynamus)
Unisanta (Dynamus)

Lojas de vinhos
Mistral Vinhos (Dynamus)
Vino & Mare (Dynamus)

Restaurantes
Fogo de Chão
Primo Pastifício Rotisseria (Dynamus)

Acesse o site

www.amb.com.br

Veículos: compra e aluguel
Alamo (Dynamus)
ATS Blindados (Dynamus)
Armor Blindados (Dynamus)
Chevrolet (Dynamus)
Enterprise (Dynamus)
Ford (Dynamus)
Hertz Internacional (Dynamus)
Honda Cars (Dynamus)
Maggi Rent a Car (Dynamus)
Movida Rent a Car (Dynamus)
National Rent a Car (Dynamus)
Unidas Rent a Car (Dynamus)
Volvo (Dynamus)

Viagens e Turismo
Aeroportos Vip Club (Dynamus)
Atlantica Hotels (Dynamus)
Bancorbrás Turismo (Dynamus)
Best Brazil Tur (Dynamus)
Bittar Hotéis (Dynamus)
Blue Tree Hotels (Dynamus)
Bourbon Hotéis & Resorts (Dynamus)
Enotel Hotels (Dynamus)
GJP Hotels (Dynamus)
Golden Tulip (Dynamus)
GTA - Global Travel Assistence (Dynamus)
Hotéis Othon (Dynamus)
Hotéis Tauá (Dynamus)
HPlus Hotelaria (Dynamus)
Intercity Hotels (Dynamus)
Latam Travel (Dynamus)
Mabu Hotéis (Dynamus)
Meliá Hotels (Dynamus)
Nacional Inn (Dynamus)
Rede Allia Hotels (Dynamus)
Rede HPlus (Dynamus)
Rio Quente Resorts (Dynamus)
SLS Viagens (Dynamus)
Taks Tour – operadora de turismo
Vila Galé (Dynamus)
Visual Turismo
Vital Card - seguro viagem

Na aba Associados/Convênios clique no banner respectivo ao benefício de seu interesse.
É necessário realizar login na área restrita da página. Em breve, a AMB enviará o
Catálogo de Convênios aos filiados por WhatsApp e e-mail.
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Leis Penais
Comentadas

Autores: Larissa Pinho de
Alencar Lima e
Luiz Carlos Figueirêdo
Editora: Juruá
O livro foi inspirado no 1º Fórum Nacional de Juízes Criminais, evento organizado para debate e intercâmbio
de experiências, ideias e reflexões
acerca da atuação judicante na área
criminal. A coletânea de artigos e
textos busca atender a diversificadas
preferências daqueles que, notadamente a partir da pena judicante, ousam sonhar com uma Justiça criminal
que, crescente
mente, se aproxime
dos legítimos anseios de um plus civilizatório para a construção de uma
sociedade, progressivamente, mais
igualitária e justa.

Justiça Federal - 50
Anos: seus casos e suas
causas contados por
seus juízes
Autores: Alexandre Vidigal
de Oliveira e
Vladimir Passos de Freitas
Editora: Prismas

O livro oferece um retrato do que
se passa nas várias instâncias do
Poder Judiciário Federal e de como
a Justiça é aplicada na realidade forense. Sentenças retratadas como
a que responsabilizou o governo
militar pela morte do jornalista
Vladimir Herzog; o acidente com o
Boeing 737, da Varig em plena selva
amazônica; o rompimento da barragem de Mariana; e a Operação
Lava Jato foram citadas na obra.

Desapropriação Judicial
Privada Indireta
Autor: Rodrigo Cardoso
Freitas
Editora: Juruá

A obra defende a possibilidade do
reconhecimento judicial da desapropriação privada indireta, decorrente da afetação da propriedade ao
interesse social e econômico relevante, provocada pela consolidação
de uma situação fática que realize
os direitos fundamentais de posse,
propriedade e moradia. O livro justifica a possibilidade de se consumar a
afetação da propriedade privada ao
interesse social.

NOS ESTADOS

Associações elegem seus presidentes

Ajuris

Amab

Amaerj

Amapar

Vera Deboni

Elbia Araújo

Renata Gil

Geraldo Dutra

2018 -2019

2018 -2019

2018 -2019

2018 -2019

Amarn

Amase

AMC

Apamagis

Herval Sampaio

Marcos de Oliveira

Jussara Schittler

Fernando Bartoletti

2018 -2021

2018 -2019

2018 -2021

2018 -2019

Asmego

Asmeto

Amatra II

Amatra IX

Wilton Müller

Julianne Marques

(reeleito)

(reeleita)

Farley Ferreira

Camila Caldas

2018 -2019

2018 -2019

2018 -2020

2018 -2020

(reeleita)

Fotos: Ascom filiadas

O primeiro semestre deste ano começou com a posse dos dirigentes de diversas associações regionais de
magistrados. Na Asmeto, Asmego e Amaerj, Julianne Marques, Wilton Müller e Renata Gil, respectivamente, foram
reeleitos. Conheça os presidentes e o mandato de cada um:
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FILIADAS

Ajuris

Entidade jurídica mais lembrada do Rio Grande do Sul
A Ajuris foi reconhecida, no dia 6
de março, como a entidade jurídica
mais lembrada do Rio Grande do Sul,
de acordo com o prêmio “Marcas de
Quem Decide”, promovido pelo Jornal
do Comércioe Instituto QualiData. A
presidente da Associação, Vera Lúcia
Deboni, acompanhada do vice-presidente de Patrimônio e Finanças,
Cristiano Vilhalba Flores, acompa-

nhou a cerimônia e saudou
a premiação como resultado de uma atuação desenvolvida durante mais de
sete décadas.
“Ser a entidade jurídica mais lembrada do
estado materializa o trabalho coletivo construído nos 73 anos de história da Ajuris.

É o reflexo de que estamos
trilhando o caminho certo,
sempre mantendo um diálogo
aberto e plural com a sociedade”, afirmou Vera Deboni.
A cerimônia de entrega da
distinção foi realizada no Centro de Eventos da Federação
das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul (Fiergs).

Amaerj

A presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia, afirmou em visita à
sede da Amaerj, em 5 de março, que
o “momento exige dos juízes muita
coragem e ponderação” e que o Brasil tem “juízes que seriam exemplares em qualquer lugar do planeta”.
Na ocasião, ela se reuniu com 15 magistrados do Rio de Janeiro.
“Não é um período fácil. Tenho
contado muito com a AMB e com
a Amaerj de uma forma especial.
Renata [Gil] tem sido uma grande
parceira no CNJ. Sou muito grata
por ela exercer seu papel sem exacerbação, sempre contemporizando, buscando o que é direito e sem
nenhum tipo de litigância”.

Ascom/Amaerj

“Temos juízes que seriam exemplares em qualquer
lugar do planeta”, diz Cármen Lúcia

Ao lado dos magistrados, a
presidente da Amaerj, Renata Gil,
agradeceu a visita da ministra.
“Sou testemunha de sua dedicação ao Poder Judiciário. É muito
importante sua iniciativa de estar

próxima aos juízes e esse contato
mostra preocupação com o fortalecimento do Judiciário. Na ponta,
apanhamos muito, estamos em
crise, mas temos muitos juízes que
fazem a diferença”, frisou.

Segundo o texto, na hipótese
de exercício cumulativo de jurisdição, funções administrativas ou
acumulação de acervo processual, a Magistratura receberá gratificação não superior a 1/3 do subsídio para cada mês de atuação,
que será paga proporcionalmente
em caso de atuação em período
inferior, observado, de acordo

com a proposta, o teto remuneratório constitucional.
O presidente da Amapar, Geraldo Dutra, reafirmou o compromisso da entidade pela valorização da
carreira. “A alta carga de trabalho
aliada à imensa responsabilidade do cargo, mais que justificam a
criação da gratificação em favor da
Magistratura paranaense”, disse.

Pedro de Oliveira/Alep

Amapar

Alep aprova
gratificação
por acúmulo
de função
A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou, no dia 2 de
abril, por maioria de votos, o Projeto
de Lei 145/2018, de autoria do TJPR,
que altera o artigo 84 do Código de
Organização e Divisão Judiciárias e
cria gratificação por exercício cumulativo de atribuições judiciais e/ou
administrativas e de acervo.

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

Complexo Penitenciário

Ascom/AMB

Em visita ao TJGO, em 8 de janeiro, a presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia, participou de audiência pública com a AMB, representada pelo secretário-geral Átila Naves; membros do Tribunal; e
do governo de Goiás para debater estratégias de melhoria do sistema carcerário local. Dentre elas, uma força tarefa para desafogar
processos, contratar servidores e concluir presídios em construção. Na ocasião, a ministra cancelou visita ao Complexo Prisional
de Aparecida de Goiânia por questões de segurança (dias antes,
uma rebelião deixou nove mortos). AMB manifestou, em nota,
apoio às medidas tomadas pelo Poder Judiciário goiano.

AMB na posse do TSE
No dia 6 de fevereiro, o presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
acompanhado de diretores e presidentes de associações regionais, participou da sessão solene de posse do novo presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux, e da vice-presidente, ministra Rosa Weber. Ao falar sobre sua perspectiva
quanto ao desempenho do Tribunal nas próximas eleições presidenciais, Jayme de Oliveira avaliou que “teremos um processo
eleitoral amplo e complexo, mas que será conduzido com muita
competência, não só pelos dois que tomam posse, mas por toda
Corte que já desenvolve um trabalho extraordinário”.

Ascom/Apamagis

Parecer de Ives Gandra

Ascom/AMB

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, acompanhado do presidente da Apamagis, Fernando Bartoletti, reuniu-se, em 23 de fevereiro, com o jurista
Ives Gandra Martins, em seu escritório, em São Paulo
(SP). O objetivo do encontro foi recolher seu parecer
sobre a não incidência de Imposto de Renda na ajuda
de custo moradia solicitada pela AMB, por deliberação dos membros que compõem a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas).
Durante a reunião, os representantes das duas entidades conversaram com Ives Gandra sobre outros
assuntos de interesse da Magistratura.

Homenagem a Antônio Rulli
A AMB participou, em 23 de fevereiro, de sessão solene
da Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo para entrega da Salva de Prata ao Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem), em
homenagem ao presidente, Antônio Rulli, falecido em
janeiro. O desembargador era integrante da Secretaria
de Assuntos Internacionais da AMB. Na ocasião, cinco
magistrados da diretoria da entidade foram agraciados
com diploma e medalha de honra pelo trabalho em prol
do ensino jurídico. São eles: Nelson Missias, Marcelo
Piragibe, Michelini Jatobá, Maria das Graças Guedes e
Marílsen Andrade Addario.
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CURTAS

Justiça em Números

Ascom/AMB

Na segunda reunião da Comissão de Estudos Justiça em Números AMB, realizada no dia 6 de abril, foi discutido o conteúdo
do relatório que será entregue ao CNJ, com sugestões de aprimoramento dos dados estatísticos publicados pelo anuário. Na
ocasião, foram definidos aspectos a serem revisados, tarefa que
contou com a participação de técnicos de tribunais de Justiça. O
coordenador da Comissão e vice-presidente de Políticas Remuneratórias da AMB, Paulo César Neves, revelou os resultados do
encontro. “Estabelecemos as diretrizes do trabalho e os assuntos que constarão no relatório que a AMB vai apresentar como
sugestão para o aprimoramento do Justiça em Números”.

Paulo César Neves é o novo
presidente do Fórum Nacional de
Mediação e Conciliação (Fonamec). O magistrado, empossado
em 8 de março, ficará à frente da
entidade durante um ano e assume o compromisso de dar continuidade ao avanço da política
consensual em todo o Brasil. Em
seu discurso, o magistrado mencionou a necessidade de alteração do estatuto do Fórum. “Desejo fazer essa mudança em face da expansão dos últimos anos, com a sua adequação à nova realidade, formalizando as comissões já existentes, descentralizando ao máximo a política, bem como tornando o Fonamec um protagonista das políticas públicas e não mais mero executor como hodiernamente”.

Mais 120 filiados

Novo presidente do TJMSP

Sejam bem-vindos! O intenso trabalho da AMB realizado
em todo País faz com que cada vez mais magistrados se filiem
à Associação. A exemplo disso, desde o início do ano, 120 juízes
e desembargadores passaram a compor a relação de mais de 14
mil membros. Para o presidente Jayme de Oliveira, esse resultado demonstra a união da Magistratura. “A AMB trabalha pela
unidade, pela defesa de suas prerrogativas e de uma prestação
jurisdicional cada vez melhor. Então, é importante ver que mais
juízes estão empenhados nesse mesmo propósito. Ficamos muito satisfeitos e agradecidos pela confiança dos novos associados e pelo empenho dos colegas em trazê-los”, relatou.

Os dirigentes da AMB, Jayme de Oliveira, e da Apamagis, Fernando Bartoletti, reuniram-se, em fevereiro, na sede da entidade
paulista, com o novo presidente do Tribunal de Justiça Militar de
São Paulo (TJMSP), Paulo Prazak. Após debaterem sobre temas
de interesse da Magistratura, Prazak os convidou para sua posse
à frente do Tribunal durante o biênio 2018-2019 (a solenidade foi
realizada em março). Também participaram do encontro o diretor-secretário da Apamagis, Ademir Modesto de Souza, e o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, ex-presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

Freepik

Divulgação

Novo
presidente do
Fonamec
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CURTAS

Definição de estratégias

Ascom/Apamagis

Ascom/Apamagis

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, esteve no TJSP, no dia
15 de março, em visita ao presidente, Manoel de Queiroz Pereira
Calças, e ao corregedor-geral da Justiça, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, para discutir estratégias de atuação da Magistratura.
No mesmo dia, Jayme de Oliveira, acompanhado do presidente da
Apamagis, Fernando Bartoletti, reuniu-se com equipes de assessores de comunicação, em busca de uma redefinição de estratégias
para a entidade nacional. Ocorreram, ainda, encontros com empresas de planos de saúde e odontológicos para avaliação de novos
convênios para os associados da entidade.

Posse no TJSP
No dia 23 de março, Jayme de Oliveira - acompanhado do presidente da Apamagis, Fernando Bartoletti - participou da posse dos
desembargadores Carlos Vieira Von Adamek e Ramon Mateo Júnior, no TJSP. A solenidade contou com a presença do presidente do
Tribunal, Manoel Pereira Calças, e do ex-presidente, Paulo Dimas Mascaretti, entre outras autoridades. Os recém-empossados destacaram a importância de um Judiciário forte e comentaram os ataques sofridos pela Magistratura. Na ocasião, o dirigente da AMB elogiou os desembargadores, afirmando que são comprometidos com a Justiça e trazem muita experiência de suas trajetórias jurídicas.

Durante o recesso do Poder
Judiciário, o vice-presidente
de Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos
Jurídicos da AMB, Nelson
Missias de Morais, atuou
como presidente interino
da entidade, entre os dias 5
e 23 de janeiro. Nesse período, o magistrado realizou
reuniões com parlamentares que constantemente
contribuem em favor dos
interesses e prerrogativas da Magistratura no Congresso
Nacional, além de renovar o convênio com a Universidade
Autônoma de Lisboa (Portugal) e trabalhar na atualização
do texto da cartilha Reforma da Previdência sob a Visão da
AMB, entre outras atividades.

Fotos: Ascom/AMB

Presidentes interinos
Entre os dias 23 de março e 1º
de abril, o vice-presidente de
Interiorização da AMB, Francisco Borges, assumiu interinamente a presidência da
entidade nacional. O motivo
foi a missão do dirigente Jayme de Oliveira à China, quando
representou a Magistratura
brasileira na Conferência dos
Presidentes dos Supremos
Tribunais da China e dos Países
de Língua Portuguesa. Dentre
suas atribuições, Francisco Borges participou do lançamento do
Prêmio Congresso em Foco. O magistrado também manifestou-se,
por meio de uma nota publicada pela Associação, contra as ameaças ao ministro Edson Fachin (STF) e sua família, bem como contra
qualquer tipo de intimidação ao Poder Judiciário.
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Comissão de Direito e Arte
Crédito: Ascom/Amaerj

Criação do grupo tem como objetivo principal a valorização da cultura
por meio de encontros temáticos

Bruno Borges

E

m reunião realizada na sede histórica da AMB no Rio de Janeiro, a
ENM definiu a criação da Comissão
de Direito e Arte, com o objetivo principal
de valorizar a cultura por meio de encontros que abordem o tema.
Participaram do encontro o diretor-presidente da ENM, Marcelo
Piragibe; os conselheiros da Escola,
Claudia Pires e Caetano Levi Lopes; o
diretor de Aposentados da Associação

dos Magistrados do Estado do Rio de
Janeiro (Amaerj), Roberto Felinto; e o
diretor de Educação a Distância (EaD),
Walter Capanema.
Na ocasião, os participantes também falaram sobre capacitações internacionais e os cursos de EaD que a
Escola passa a oferecer neste ano. São
eles: Cibercrimes; Novo CPC; Direito
Eleitoral; Marco Civil; Modernas questões de Direito de Família; Improbidade

Administrativa; e Segurança Digital.
“Temos o conhecimento já adquirido pela Escola da Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro (Emerj), e a
nossa ideia é trazer essa experiência
para a ENM”, afirmou Walter Capanema sobre a capacitação remota.
Além dos presentes à reunião, farão parte da Comissão os professores
Rafael Mancebo, Luciene Isquerdo e
Maria Regina de Oliveira.

Em parceria com a Amaerj e o Museu da Justiça, o núcleo
Museu, Justiça e Memória, da Comissão de Direito e Arte (da
Escola Nacional da Magistratura, da AMB), promoveu visitas
guiadas ao Centro Cultural do Poder Judiciário no Rio de Janeiro
(RJ). O percurso chamado “Da Pedra ao Palácio” permitiu que
os participantes conhecessem mais sobre a história do espaço, que foi criado em 1926, incluindo a fundação da AMB.
Na ocasião, os membros da comissão puderam debater
sobre temas e iniciativas que envolvem arte, cultura, memória, educação, Justiça, cidadania e Direito.
Os assuntos de cada visita variam de acordo com o grupo ou objetivo da ocasião, podendo ser: violência, racismo,
violência contra a mulher, bullying, drogas, sustentabilidade, adoção etc.
O diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe, afirmou que “a visitação foi filmada, editada e repassada para todos os
magistrados associados no site da Escola. Essa é a primeira amostra de parceria, de muitas que ocorrerão, da Comissão
de Justiça e Arte da ENM com os museus de Justiça do Brasil e do mundo”.
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Visitação ao Museu da Justiça

Palestra no Timor-Leste
À plateia de magistrados de países de língua portuguesa, diretorpresidente fala sobre a Imparcialidade Judicial no Projeto de Apoio a
Consolidação do Estado de Direito
Crédito: Divulgação

Bruno Borges

“A

imparcialidade judicial: estatuto e jurisdição”, foi o tema
da palestra ministrada pelo
diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura (ENM), da AMB,
Marcelo Piragibe, no Projeto de Apoio
a Consolidação do Estado de Direito
(Paced), realizado em março no Timor-Leste, país do sudoeste asiático.
Magistrados de vários países de
língua portuguesa participaram do
evento. “O convite para que a ENM
integrasse o grupo de debates possibilitou maior entrosamento com as
escolas de outras nações, além de
ampliar horizontes de trabalho sobre
o aperfeiçoamento e qualificação dos
magistrados”, disse Marcelo Piragibe.
O Paced, que é financiado pela
União Europeia e pelo Governo de Por-

tugal, tem o intuito de reforçar as capacidades humanas e institucionais
em organizações relevantes dos Países Africanos de Língua Portuguesa
(Palop) e do Timor-Leste, bem como a
cooperação e colaboração entre elas.
Com duração prevista até dezem-

bro de 2019, o Projeto centra-se na
melhoria do ambiente legal e da organização administrativa, no fortalecimento das capacidades institucionais,
na atualização dos procedimentos
operacionais e no reforço da cooperação entre os países envolvidos.

Guia de cursos semestral
Bruno Borges

A ENM, da AMB, disponibiliza o
Guia de Cursos Semestral 2018, com
os cursos a serem promovidos até o
mês de julho aos associados. Ao contrário das edições anteriores, esta é
apenas digital. Os interessados podem acessar o site www.enm.org.br
e clicar na imagem correspondente
para conferir as oportunidades.
Ao todo, são 25 eventos que incluem 14 cursos em diversas áreas de
conhecimento, sendo dez presenciais
(dois no exterior) e quatro pela plataforma de Ensino a Distância (EaD).
Dentre os temas contemplados, estão: Direito e Internet, Direito e Arte,
Conciliação e Mediação, Direito e Ci-

nema, Improbidade Administrativa e
Novo CPC. Todos com certificação da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)
e da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do

Cursos

Oportunidades em destaque
Inscreva-se em www.enm.org.br

Maio
Direito e Arte (episódio 3): Justiça na
Modernidade e Renascimento
Direito e Cinema (episódio 3): filme
Kramer vs. Kramer
Museu, Memória e Justiça (episódio 3):
Museu de São Paulo

Trabalho (Enamat).
O diretor-presidente da Escola,
Marcelo Piragibe, conta que a opção
apenas pelo formato digital foi motivada pela dinâmica e intensa demanda por novas disciplinas.
Junho
Programa de capacitação em Poder Judiciário
Direito e Arte (episódio 4): Justiça no Barroco
e no Romantismo
Curso Famílias e Sociedade - Aspectos atuais
das relações familiares
Direito e Cinema (episódio 4): filme
Metrópolis
Curso novo CPC - Processo de conhecimento
Museu, Memória e Justiça (episódio 4): Museu
de Minas Gerais

AMB Informa

35

36

AMB Informa

