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João Ricardo Costa eleito
novo Presidente da AMB
O Juiz João Ricardo dos Santos
Costa, do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul (TJRS),
liderou a Chapa 1 Unidade e
Valorização que foi eleita com
5.628 votos (59,35%) para
compor os Conselhos Executivo e Fiscal da AMB, no triênio
2014-2016. O Magistrado vai
suceder Nelson Calandra, que
desejou sucesso ao novo comandante da maior Associação do mundo. O Presidente
eleito fala das suas propostas
nas páginas 14 e 15.

Cobertura completa
das eleições nas páginas
3, 4, 5, 6, 7 e 8

Magistrados iniciam caminhada para
reconquista do ATS através da VTM
Página 16

Aposentados e pensionistas reunidos em Congresso em Vitória (ES)
Página 12

Diretores discutem atuação das Escolas da
Magistratura e definem ações
Página 28

Palavra do Presidente
versos encontros e, mais recentemente, da Audiência
Estamos fechando o triênio com um sentimento
Pública na Comissão do Trabalho, de Administração e
de dever cumprido e desejando que os novos ConseServiço Público (Cetasp), na Câmara dos Deputados,
lhos Executivo e Fiscal da AMB recém-eleitos deem
para discutir os Projetos de Lei 6.218 e 6.230/2013, que
continuidade ao nosso trabalho em defesa das prertratam, respectivamente, dos subsídios do Procuradorrogativas da Magistratura. Tudo fizemos, inclusive
-Geral da República (PGR) e dos Ministros do Supremo
em nível Jurisdicional, para a preservação dos nossos
Tribunal Federal (STF).
direitos que, em última razão, é direito do povo braEste foi o momento que utilizamos nossa união e entresileiro, pois o Poder Judiciário é a última trincheira a
gamos uma Nota Técnica conjunta da AMB com a Associaque todos nós recorremos.
ção dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e a Associação dos
Nesse momento em que estamos em fase de transiMagistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) à Ministra
ção, é importante destacarmos que a eleição ocorrida
do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em novembro, em nossa Associação,
Miriam Belchior, e aos parlamentares.
foi democrática, transparente e em
Nesse momento em que estamos
Nela, esclarecemos todos os itens que
paz, sendo eleita a Chapa 1, Unidade
em fase de transição, é importante
embasam nossas reivindicações. Lutae Valorização, capitaneada pelo nosdestacarmos que a eleição
mos sem cessar para que a Constituição
so colega João Ricardo dos Santos
ocorrida em novembro, em nossa
Federal seja cumprida.
Costa, do Rio Grande de Sul.
Associação, foi democrática,
A nossa presença no Congresso NaTemos muito a comemorar nestransparente e em paz
cional tem sido fundamental para que
ses três anos. E nesse momento de
possamos convencer os parlamentares
fechamento dos trabalhos podemos
dos nossos direitos e convicções de que a reposição do
citar que, este ano, especificamente, a AMB reconquissubsídio é um direito que deve ser respeitado.
tou o Certificado de utilidade pública, em nível federal,
Nossas jornadas têm sido longas e tensas, mas tampor demonstrar que cumpre corretamente com as obribém gratificantes, quando ouvimos de parlamentares
gações tributárias, fiscais e estatutárias. E mais: caminha
membros de Comissões que vão defender os projetos
para a obtenção, no próximo ano, da Certificação ISO
de lei, porque reconhecem as razões de nossa pressão
9001, com orientação da Fundação Getulio Vargas, do
constante no Congresso Nacional.
Rio de Janeiro.
Enfim, encerramos um período de três anos com muiOutro fato relevante em nossa gestão foi o importas realizações por parte da Diretoria. Aproveito para agratante passo que tomamos, junto ao Legislativo, no sendecer àqueles que permaneceram e os que saíram, e deixatido da reconquista do Adicional por Tempo de Serviço
ram uma contribuição importante em tudo aquilo que foi
(ATS) com a PEC 63/2013, assim como o afastamento
feito para o fortalecimento da Magistratura.
do perigo representado pela PEC 31/2013, cuja tramitação está suspensa, e ainda a aprovação da PEC 53/2012
no Senado, que restabeleceu a garantia da vitaliciedade.
Nelson Calandra
Na sequência, temos ainda o andamento do projePresidente da AMB
to de lei de reposição do subsídio. Participamos de di-
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ELEIÇÕES

Associações elegem novas diretorias
Paralelamente ao pleito da AMB, Associações escolheram seus dirigentes
Almagis – AL

A Juíza Maria Lúcia
de Fátima Barbosa
Pirauá obteve 97
votos e venceu as
eleições da Almagis

ACM – CE

Amase – SE

Com 260 votos, o
Juiz Antônio Alves de
Araújo foi eleito o novo
Presidente da ACM

O Juiz Gustavo Adolfo
eleito em chapa única
com 154 votos

Amapi – PI

Amaap – AP

No Piauí, o Juiz Leonardo Trigueiro foi eleito
com 119 votos

No Amapá,
Paulo César
do Vale
Madeira foi
reeleito à
Presidência da Amaap
com 65 votos

Amarr – RR

Amaerj – RJ

Amepa – PA

O Juiz Heyder Ferreira
foi reeleito Presidente da Amepa com 217
dos 315 votos

Amab –BA

Na Bahia, Marielza
Brandão Franco
obteve 400 votos e é
a nova Presidente da
Amab

O Juiz Iarly Souza foi
eleito com 24 votos

O Juiz Rossidélio Lopes da Fonte foi eleito
Presidente da Amaerj
com 246 votos

Apamagis – SP

Amapar – PR

O Juiz Jayme Martins de
Oliveira Neto, da Chapa
Apamagis Forte, foi eleito com 1.018 votos

Com 585 votos Frederico Mendes Júnior foi
eleito Presidente da
Amapar

Visite o site: www.amb.com.br

Amepe – PE

O Desembargador
Antenor Cardoso
foi eleito à Presidência da Amepe
com 256 votos

Asmego – GO

O Juiz Gilmar
Coelho foi reeleito
para Presidente da
Asmego, com 249
votos

Ajuris – RS

O Juiz Eugênio
Couto Terra é o
novo Presidente
da Ajuris com 846
votos
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ELEIÇÕES

Unidade e Valorização vence as eleições
Apuração foi divulgada em tempo real no site da AMB e nas redes sociais

Agilidade na apuração dos votos envolveu empenho de todos

A

Chapa 1 Unidade
e Valorização, encabeçada pelo Juiz
João Ricardo dos Santos
Costa, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(TJRS), foi eleita para compor os Conselhos Executivo e Fiscal da AMB, durante o triênio 2014-2016,
com o total de 5.628 votos
(59,35%).
A Chapa 2 AMB para
os Magistrados – Justiça
para o Brasil, comandada
pelo Desembargador Roberto Bacellar, do Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), obteve 3.746 votos
(39,50%).
A diferença foi de 1.882
votos. Brancos e nulos totalizaram 75 e 34 votos,
respectivamente.
O resultado foi anunciado no sábado (23), às
21h24, pelo Presidente
da Comissão Eleitoral da
AMB,
Desembargador
Roberval Belinati. Todo o
processo de apuração e a
proclamação do resultado
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foram divulgados em tempo real no site da AMB e
nas redes sociais.
Na votação pela internet, a Chapa 1 obteve
1.112 votos contra 895
da Chapa 2. Ao todo,
2.036 Magistrados optaram pela rede mundial
para escolher o novo
Presidente da AMB, enquanto nas eleições anteriores 2.103 Juízes preferiram o voto on-line.
Na modalidade por
carta, 134 Magistrados
votaram
pessoalmente
na sede da AMB ou encaminharam o documento
pelos Correios. A Chapa
Unidade e Valorização recebeu 72 votos e a Chapa
AMB para os Magistrados
– Justiça para o Brasil obteve 59 votos. Foram registrados ainda dois votos em
branco e um voto nulo.
O Ministro Benedito
Gonçalves, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ),
foi um dos primeiros a
votar na modalidade pre-

Desembargador Roberval Belinati à frente da Comissão Eleitoral

sencial, na sexta-feira (22),
na sede da Associação,
em Brasília. Benedito, que
foi recebido pelo Assessor
da Presidência da AMB
Luiz Rocha ressaltou a importância da AMB para a
Magistratura brasileira e
a sociedade. “O trabalho
exercido aqui não é apenas de reivindicação dos
interesses dos Juízes, mas
de luta por um Poder Judiciário cada vez melhor”,
afirmou.
Em quatro dias de votação, 9.483 Magistrados
participaram do pleito. O
número foi considerado
significativo pelo Presidente da Comissão Eleitoral. “Fiquei surpreso com
a presença expressiva de
Magistrados, foram mil
votos a mais do que nas
últimas eleições”, disse.
Para Roberval Belinati
“com um colégio eleitoral
de 14 mil eleitores, esse
número demonstra que os
Magistrados estão preocupados com a Associação”.

Visite o site: www.amb.com.br

O Magistrado do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)
lembrou que a quantidade
de associados faz da AMB
a maior entidade representativa de Juízes no mundo.
Durante o anúncio do
resultado, Belinati falou
sobre o trabalho desenvolvido por Nelson Calandra
à frente da AMB. Dentre
as ações destacadas, o Desembargador mencionou
a criação da Secretaria de
Segurança dos Magistrados; a defesa intransigente
das prerrogativas da Magistratura, como a discussão da manutenção das
férias de 60 dias e a reposição de subsídios; e a luta
pela aposentadoria com
todas as garantias para os
Magistrados.
A posse dos novos
Conselhos Executivo e Fiscal da AMB está marcada
para o dia 17 de dezembro, às 19h30, no Espaço
de Eventos Porto Vittoria,
em Brasília.

ELEIÇÕES

Calandra parabeniza Presidente eleito
Magistrados de vários estados acompanharam apuração na sede da AMB

O

Presidente da AMB,
Nelson Calandra, telefonou para o sucessor logo após tomar conhecimento do resultado. “Desejei
a João Ricardo todo o sucesso.
Estou aqui para colaborar e
ajudar. Que a transição seja
pacífica, repleta de êxito, e
que o meu sucessor possa
dar continuidade aos trabalhos da AMB”, afirmou.
Calandra elogiou o trabalho desempenhado pela
Comissão Eleitoral. Ele
também agradeceu à Diretoria e aos funcionários
da AMB pelo apoio e dedicação durante os três anos
da gestão.
O Desembargador Roberval Belinati falou com
otimismo quanto ao próximo Presidente. “O importante é que a nova
gestão vai continuar na
defesa dos direitos e das
prerrogativas da Magistratura no STF, no Congresso
e no Governo Federal. Não
tenho dúvidas de que o
novo Presidente vai chegar com muita vontade de
trabalhar”, disse.
Magistrados de diversos estados brasileiros
também acompanharam
a apuração das eleições
na sede da Associação. O
Coordenador da Justiça
Estadual da AMB, Walter Pereira, parabenizou
a atual gestão e ambos
os candidatos. “Parabéns a atual gestão, que
construiu um processo eleitoral de absoluta
isenção junto à Comis-

Nelson Calandra acompanha os trabalhos da Comissão Eleitoral

são Eleitoral. Parabéns à
chapa do colega Bacellar,
que se dispôs a participar
com ideias e propostas.
E parabéns à chapa vencedora do colega João
Ricardo, que agora tem
o desafio de comandar o
associativismo”.
O Juiz Marcelo Mesquita
Silva, da Associação dos Magistrados Piauienses (Amapi), disse que a expectativa
é de muito trabalho. “Para
a restauração da dignidade
do Magistrado precisamos
unir os Magistrados, primeiramente, e valorizá-los”.
O futuro Coordenador
da Justiça Militar, Juiz Edmundo Franca, afirmou que
a intenção é implementar o
plano de trabalho e as propostas. “O processo eleitoral já se encerrou e temos

agora de somar esforços,
convocar a Magistratura
brasileira para se envolver e
se empenhar em um projeto comum que é o de fortalecer a Magistratura.”
O Desembargador de
Mato Grosso Rubens de
Oliveira, que integrou a Comissão Eleitoral, comentou
o contexto da categoria.
“A Magistratura brasileira
paga um preço muito alto
porque é da índole e formação do Magistrado ter
um comportamento sempre equilibrado. Afinal, é
assim que ele julga. Mas,
não dá mais para a Magistratura brasileira ser tratada com desdém, sendo responsabilizada por pessoas
mal intencionadas”.
Para a Magistrada Luciana Almeida Prado Bres-

Visite o site: www.amb.com.br

siani, também integrante
da Comissão Eleitoral, o
processo foi positivo na
medida em que houve
uma concorrência lisa, correta e democrática. “Tenho
esperança de que o bom
trabalho de representação
da Magistratura do Brasil
continue sendo realizado
por essa nova gestão.”
O Diretor-Tesoureiro
Adjunto da AMB, Samuel
Rubem Zoldan Uchôa,
espera que a nova administração seja positiva
para a AMB. “O que nós
sempre almejamos é o
bem da AMB, não importando qual seja o lado.
Foi uma eleição democrática em que a Chapa 1,
do colega do Rio Grande
do Sul, foi a vencedora e
desejo muito sucesso”.
5

ELEIÇÕES

Conheça o perfil do Presidente eleito

Defesa e valorização da Magistratura são algumas das prior

O

Presidente eleito da
AMB, João Ricardo
dos Santos Costa, é
titular do 1º Juizado da 16ª
Vara Cível de Porto Alegre e
professor de Direitos Humanos da Escola Superior
da Magistratura (ESM). É
também membro do Tribunal Permanente dos Povos.
Graduou-se em Ciências
Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 1984, com pós-graduação em Direito pela
Unisinos (2001).
Ingressou na Magistratura do Rio Grande do
Sul, em agosto de 1990, e
atuou nas comarcas Planalto, Taquari e Canoas.
Na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul
(Ajuris), foi Presidente
(2010-2011); Vice-Presidente (2000-2001) e Diretor do Departamento de
Cidadania e Direitos Humanos (1996-1997, 19981999 e 2002). Na AMB,
ocupou a Vice-Presidência
de Direitos Humanos de
2008 a 2010 e presidiu a
Comissão de Direitos Humanos. Foi Coordenador
Estadual do Movimento
“O Direito é Aprender”
(jun/1997 a mar/1998);
membro da Comissão Coordenadora das Conferências de Direitos Humanos
em 1998 (municipal e estadual); Conselheiro da
Associação dos Juízes para
Democracia (2004-2005);
e Coordenador do Fórum
6

Mundial de Juízes (2005).
Na docência, além de

atuar na ESM, foi professor
de Teoria Geral do Esta-

do e Direito de Família da
Unilasalle (2003-2008).

Propostas
A Chapa 1 Unidade e Valorização, comandada pelo Juiz
João Ricardo, sagrou-se vencedora com quatro propostas-chave, que buscam a defesa das prerrogativas da
Magistratura, a valorização dos Magistrados, melhorias
e modernização do Judiciário e ampliação do diálogo
com a sociedade.

Defesa das prerrogativas

•
•
•
•
•
•
•

Trabalhar nas agendas comuns com outros poderes e imprensa.
Consolidar um discurso institucional.
Esclarecer os fundamentos das prerrogativas.
Estrutura permanente de atuação parlamentar.
Integração do primeiro com o segundo grau.
Buscar maior agilidade nos projetos que tramitam no Legislativo.

Visite o site: www.amb.com.br

e suas propostas para 2014-2016

ridades para a gestão de João Ricardo no próximo triênio

Programa para valorização dos Magistrados
•
•
•

Canal de acesso permanente para que o associado saiba a quem se dirigir.
Criação de canais específicos de comunicação para aposentados e pensionistas.
Destacar números relativos à produtividade comparando-os com outros países.

Melhorias e Modernização do Judiciário
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lutar com prioridade pelo reestabelecimento do ATS e recomposição dos subsídios.
Planejamento estratégico do Judiciário.
Apresentação on-line dos dados estatísticos do Judiciário.
Eleições diretas para os Tribunais.
Segurança dos espaços forenses incluindo a do público que frequenta as áreas.
Provimento de todos os cargos de Juiz.
Estudo comparativo de carga de trabalho entre Magistrados.
Conhecimento das doenças profissionais dos Magistrados.
Participação e capacitação de Magistrados para orçamento.
Maior investimento no primeiro grau de jurisdição.
Gabinete dos Juízes com no mínimo quatro funcionários.
Escolha do diretor de secretaria pelo Juiz.
Regulamentação da distribuição dos servidores conforme demanda.
Melhor divisão de carga de trabalho.
Informatização: participação de Juízes na definição do processo eletrônico.
Maior eficiência e segurança dos programas de informática e internet.
Cooperação entre os órgãos necessários para o funcionamento da máquina judiciária.
Cobrar do STF a elaboração de uma Loman que represente um consenso com toda a Magistratura.
Rediscutir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Valorização da sociedade, ampliando o diálogo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano Estratégico de Comunicação.
Programas de esclarecimento do papel do Judiciário.
Retomada das campanhas de interesse público que envolvem os interesses da Justiça.
Promover debates públicos sobre as demandas relevantes que chegam ao Judiciário.
Eventos com os demais Poderes com pautas nacionais.
Criação de assessoria de imprensa para gerenciamento de crise para auxiliar o Magistrado na ponta.
Incrementar a utilização das redes sociais para destacar o trabalho do Juiz.
Conscientizar a sociedade sobre a importância de um Judiciário forte para a garantia da cidadania e da democracia.
Valorizar as decisões dos primeiro e segundo graus.
Demonstrar a efetividade das decisões judiciais e seu impacto no dia a dia das pessoas.
Curso de capacitação para jornalistas pelas escolas da Magistratura.

Visite o site: www.amb.com.br
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eleições

Saiba quem são os membros da Diretoria eleita
Conselhos Executivo e Fiscal contarão com representantes das cinco regiões do país

Confira quem são os novos dirigentes
Presidente
João Ricardo
dos Santos Costa
Ajuris – RS
Secretário-Geral
Marcos Sérgio
Galliano Daros
Amapar – PR
Tesoureiro
Emanuel Bonfim
Amaral Filho
Amepe – PE

Vice-Presidentes
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Trabalhistas
Legislativos
Maria Madalena
Telesca
Amatra – RS
Interiorização
Nartir Dantas
Weber
Amab – BA

Assuntos Legislativos
Nelson Missias
de Morais
Amagis – MG

Meio Ambiente
Adriano Gustavo
Veiga Seduvim
Amepa – PA

Efetividade da
Jurisdição
Paulo Mello Feijó
Amaerj – RJ

Comunicação
Gil Francisco de Paula
Xavier Fernandes Guerra
Amapar – PR

Direitos Humanos
Ricardo de Araujo
Barreto
ACM – CE

Prerrogativas
Hadja Rayanne
Holanda de Alencar
Amarn – RN

Institucional
Sérgio Luiz
Junkes
AMC – SC

Cultural
Maria de Fátima dos
Santos Gomes Muniz
de Oliveira
Apamagis – SP

Administrativo
Wilson da Silva
Dias
Asmego – GO

Visite o site: www.amb.com.br

Coordenadores
Justiça Estadual
Gervásio Protásio dos
Santos Júnior
Amma – MA
Justiça do Trabalho
Antonio Oldemar
Coêlho dos Santos
Amatra – PA
Justiça Federal
Rogério Favreto
Ajufergs – RS
Justiça Militar
Edmundo Franca de
Oliveira
Amajum – RJ
Aposentados
Nelma Torres Padilha
Almagis – AL

Conselho Fiscal
Helvécio de Brito
Maia Neto
Asmeto – TO
Luiz Gonzaga Mendes
Marques
Amamsul – MS
Hermínia Maria
Silveira Azoury
Amages – ES

JUDICIÁRIO

Toffoli pede vista sobre auxílio-alimentação

A

Ministros Luiz Fux e Teori Zavascki votaram pela improcedência da ação

AMB acompanhou
o julgamento no
STF da ADI 4822,
em novembro, sobre o
pagamento de auxílio-alimentação a Magistrados.
O Ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. Os
Ministros Luiz Fux e Teori Zavascki votaram pela
improcedência da ação.

AMB acompanhou o julgamento no STF

O relator, Ministro Marco
Aurélio, já havia votado
pela procedência. Presentes o Diretor-Presidente da
ENM, Roberto Bacellar, os
Presidentes da Amajum,
José Barroso, e da Ajufe,
Nino Toldo, e o Desembargador do TJPR Otávio
Fischer. Não há data para o
julgamento em plenário.

Calandra visita
Presidente do TJDFT

Exposição da AMB homenageia
mulheres Magistradas

Presidente da AMB foi recebido por Dácio Vieira

Maria Isabel representou a AMB na abertura da mostra

O Presidente da AMB, Nelson Calandra, visitou os
Presidentes do TJDFT, Dácio Vieira, e da Comissão Eleitoral Geral da Associação, Desembargador Roberval
Belinati. Em novembro, ele foi agradecer pela atenção
que dispensaram à AMB, desde que assumiu a Presidência. “A AMB cresceu muito nesse triênio com Calandra, que sempre valorizou o TJDFT”, disse Vieira. Já
Belinati afirmou que Calandra “está nos anais da história da AMB como um dos seus maiores Presidentes”.
Presentes os Magistrados Cruz Macedo, Getúlio Moraes Oliveira e Maria Isabel da Silva.

O Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, no
Fórum de Brasília, recebeu, em novembro, a exposição
“Trajetória da Mulher Magistrada, mulheres pioneiras
da Justiça brasileira”. De iniciativa da Secretaria de Assuntos da Mulher Magistrada, a mostra fez um resgate
do papel da mulher no Judiciário, começando com uma
homenagem à primeira Juíza do Brasil, Auri Moura Costa, do TJCE. A AMB foi representada pela Juíza Maria
Isabel da Silva, do TJDFT. Também esteve presente o Primeiro Vice-Presidente do TJDFT, Desembargador Sérgio
Bittencourt, que falou em nome do Tribunal.

AMB na discussão sobre futuro do Judiciário em Belém

Autoridades na abertura do Encontro

As metas do Judiciário para o período 2015-2020 foram discutidas no VII Encontro
Nacional do Judiciário, em Belém (PA). O evento, realizado em novembro, contou com
a participação do Presidente da AMB, Nelson Calandra, e do Diretor-Adjunto da Secretaria de Defesa de Direitos e Prerrogativas da Associação e Presidente da Amepa, Heyder
Ferreira. A abertura foi conduzida pelo Presidente do STF, Ministro Joaquim Barbosa,
com a Presidente do TJPA, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Francisco Falcão, o Governador do Pará, Simão
Jatene, e o Procurador-Geral de Justiça, Marco Antônio das Neves.
Visite o site: www.amb.com.br
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Magistrado: o que você está esperando para ter acesso
ao melhor da medicina pelo menor preço?

Só a parceria da AMB com a Qualicorp proporciona
acesso ao conceituado padrão de qualidade Bradesco
Saúde, com inúmeras vantagens para você, Magistrado.
• Rede referenciada, com os melhores hospitais, laboratórios e médicos
do Brasil.1
• Livre escolha de prestadores médico-hospitalares com reembolso.2
• Preços e condições especiais de adesão.

Ligue e confira:

0800 778 4800
De segunda a sexta, das 8 às 20h.

www.economizecomaqualicorp.com.br

Menor preço: em comparação a produtos similares no mercado de planos de saúde individuais (tabela de setembro/2013). ¹ De acordo com a disponibilidade da rede médica do plano contratado.
² Conforme condições contratuais.
Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. Os preços e a rede estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições
contratuais e legais (Lei no 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Dezembro/2013.
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enccla

Ação 13 da AMB é aprovada na plenária
Entidade vai atuar como colaboradora do MPU e da Ajufe

Ministro Eduardo Cardozo ao lado dos participantes no encerramento da reunião plenária

A

Ação 13 coordenada pela AMB e
pela Associação
dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe), que propõe
mecanismos que assegurem
a efetividade das decisões
judiciais que determinam a
perda de bens, foi aprovada
no encerramento da XI reunião plenária da Comissão
da Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro (Enccla), no dia 28 de novembro. A solenidade contou
com a presença do Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, em Uberlândia.
Segundo a Vice-Presidente de Direitos Humanos da AMB, Renata Gil,
esses mecanismos não são
bem recebidos pelos cartórios de registro civil. “A
Associação ao coordenar
a Ação 13, quer que seja
permitido que o patrimônio seja incorporado ao
patrimônio da União ou
dos Estados, o que não
vem ocorrendo”.

Outro ponto importante ressaltado por Renata Gil,
coordenadora do grupo da
AMB, é que a entidade vai
atuar como colaboradora
do Ministério Público da
União (MPU) e da Ajufe, na
Ação 14, na questão da reforma recursal.
No seu pronunciamento, o Ministro da Justiça,
Eduardo Cardozo, falou da
importância de aperfeiçoar
as técnicas de prevenção de
repressão à corrupção. “É
importante que continuemos refletindo e propondo soluções para o Estado
brasileiro como temos feito. Esse agrupamento de
instituições que, aqui, se
faz regulamentar comece a pensar globalmente
nos problemas do Estado
brasileiro na dimensão da
corrupção que assola sistemicamente algumas realidades que vivemos”, disse.
Todas as 14 ações da
Enccla de 2013 foram concluídas entre os dias 25 e 28
de novembro. Para 2014, o

enfoque será a transparência para combater o fenômeno da corrupção e o Po-

Relatórios Finais

Antes da plenária, no
dia 7, ocorreu na sede da
AMB, no Rio de Janeiro,
a última reunião da Comissão da Enccla formada pela Vice-Presidente
de Direitos Humanos da
Associação, Renata Gil,
pela Diretora-Adjunta da
Justiça Estadual da ENM,
Patrícia Cerqueira, e pelos
Juízes Gustavo Mazzocchi
e Maurício Baptista. Na
ocasião, os Magistrados
apresentaram os relató-

der Judiciário vai trabalhar
na efetividade das medidas
que já existem na legislação.
rios finais com destaque
para os manuais de colaboração premiada e de
agente infiltrado. “São
ações que a Magistratura
realmente tem de participar, porque a discussão da
corrupção e da lavagem
de dinheiro passa muito
por um diálogo com o
próprio Poder Judiciário,
que é o depositário em
última instância da definição dessas questões”, disse Patrícia Cerqueira.

AMB apresentou relatórios finais na reunião da Enccla no Rio

Visite o site: www.amb.com.br
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congraçamento

Congresso reúne aposentados e pensionistas
Evento foi realizado em Vitória (ES) e contou com ampla programação

O

Presidente da AMB,
Nelson Calandra, abriu
o IX Congresso de Pensionistas e o VII Congresso
de Aposentados da AMB, ao
lado do Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Sérgio
Ricardo de Souza, do Coordenador de Aposentados da Associação, Sebastião Amorim,
e da Diretora da Secretaria de
Pensionistas da AMB, Haydée
Mariz de Oliveira.
Calandra fez um balanço da sua gestão. “Prestei
contas de todo o caminhar da gestão. Enfim, falei
de vários assuntos neste
evento que é o último da
minha gestão. E pedi que
guardassem uma cadeira
para mim, porque um dia
eu vou sentar nela, como
aposentado“.
Para Sebastião Amorim
a ideia é de que sempre
haja um congraçamento. “O importante é que
esta força permaneça e
que haja o intercâmbio de
ideias, porque o Direito
vai se fortalecer cada vez
mais, especialmente na
Justiça, porque é um Poder desarmado, mas que
tem de ter o ideal sempre
à frente“.
Sérgio Ricardo de Souza falou da importância
da realização conjunta do
Congresso. “Isso faz com
que ambos possam trocar
experiências e se unir dentro da AMB na proteção
dos seus direitos e prerrogativas os quais têm sido desrespeitados na cobrança da
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Calandra abriu Congresso, ladeado por Sérgio Ricardo de Souza,
Sebastião Amorim e Haydée Mariz de Oliveira

Previdência de quem está
aposentado ou recebendo
pensão. Com o fim da simetria dos vencimentos dos

aposentados e pensionistas
com os dos Juízes da ativa,
são muitos os direitos que
estão em risco“, destacou.

Haydée Mariz fez um discurso de incentivo a quem
está aposentado, ou que
saiu da ativa recentemente,
enfatizando que todos precisam se preparar para esta
fase da vida que chamou de
gerontolescência, utilizando
o pensamento do médico
Alexandre Kalache. “O Congresso traz muitas oportunidades como a confraternização entre vários Estados
e nos acrescenta no aspecto
cultural e científico, especialmente com outros palestrantes. Isso nos traz muito
enriquecimento“, avaliou.

Programação diversificada anima congressistas

Eneida Barbosa recebeu troféu da maior comitiva,
a do Rio Grande do Sul

Entre as atividades reservadas aos
aposentados e pensionistas havia palestras, passeios e ampla programação
científica. A Professora Doutora da
Graduação e Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) Jeanini Nicolazzi Philippi, palestrou sobre “Quando se demanda
satisfação completa, como falar do
mal estar“, apresentando pontos sob a
ótica da psicanálise levando em consideração sobre a felicidade, receitas
simples para se atingir desejos.
Visite o site: www.amb.com.br

A médica neurologista Soo Yang
Lee falou sobre o tema “Estimulando
a memória“, chamando a atenção dos
presentes pela forma com que conduzem suas vidas, alertando para evitar
o sedentarismo, apresentando dicas
para viver, de uma forma bem humorada que levantou o ânimo da plateia.
A palestra Adágio Cantabile proferida pelo psicanalista, ex-Promotor
de Justiça, Juiz de Direito aposentado
no Rio de Janeiro e ex-professor de
Processo Civil, Cyro Marcos, também
animou os participantes.
Dez comitivas participaram dos
trabalhos. A maior delas foi a do
Rio Grande do Sul, tendo à frente
a pensionista Eneida Barbosa, com
52 pessoas e que levou o troféu por
este mérito.
O encerramento do evento foi
feito pela banda de Magistrados capixabas, Liga da Justiça, e ao final
foi lida a Carta do Espírito Santo,
dos aposentados e pensionistas.

ENTREVISTA: sebastião amorim

Garantia dos direitos em pauta
Sebastião Amorim destaca empenho da AMB como orientadora dos inativos

O

Coordenador de Aposentados da AMB, Sebastião
Amorim, destaca nesta entrevista que os inativos
receberam nos últimos três anos assistência mais intensa e contaram com a orientação da Associação em diversos aspectos, especialmente, em relação à qualidade de
vida. Amorim fala dos eventos realizados em conjunto com
os pensionistas e como eles promoveram a união da classe,
assim como o papel do Conselho Nacional de Direitos do
Idoso (CNDI), que tem dedicado espaço para debates sobre
questões pertinentes aos aposentados/idosos, os quais são
tratados com atenção e respeito.
Como o senhor avalia
os trabalhos realizados
nesta gestão para esta
Coordenadoria?
Nesta fase da Associação,
sob a regência de Nelson
Calandra, os aposentados
da AMB tiveram uma assistência mais intensa e puderam contar com a Diretoria
de Aposentados de maneira
mais pessoal, quando foram
instruídos quanto à carreira e melhor qualidade de
vida. Vários eventos foram
realizados para unir a classe,
como os congressos realizados com o dos pensionistas,
em Foz do Iguaçu (PR) e em
Vitória (ES), além dos encontros em Punta Del Este,
no Uruguai, e no Panamá.
Que bons resultados obtidos pelos aposentados o
senhor poderia apontar?
Tivemos bons resultados colhidos tanto na esfera
jurídica, como profissional
e pessoal de cada um dos
aposentados. A AMB procurou sempre dar aos aposentados o tratamento in-

dispensável à condição dos
mesmos, fazendo com que
todos se sentissem integrados na Magistratura, como
lhes garante a legislação
própria.
Em sua opinião os
aposentados têm sido valorizados pelas ações do
governo, uma vez que o
senhor tem acompanhado
os trabalhos no CNDI?

O assunto é bastante
polêmico. Tem se debatido que a aposentadoria por idade deveria ser
considerada a partir de 75
anos de vida, eis que, na
época atual, pessoas com
70 anos são capazes de ter
uma produção profissional
ainda intensa, podendo
apresentar um trabalho de
grande significação à população na área da Justiça.
Entretanto, muitos colegas
consideram que a aposentadoria aos 75 anos traria
desconforto no âmbito
da carreira, porque acarretaria dificuldades para
os mais jovens que teriam
de aguardar por mais cinco anos a possibilidade de
serem galgados nos mais
altos graus da Magistratura.

Os aposentados em
geral têm sido atendidos
pelo Conselho Nacional dos
Direitos do Idoso da Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos da Presidência da República, da qual
faço parte representando
a AMB. Tenho observado
que as questões atinentes
a aposentados/idosos são
tratadas com muito carinho, atenção e respeito aos
direitos daqueles, que pelas
condições físicas já não conseguem soluções adequadas às suas necessidades.
O que o senhor pode
falar a respeito da PEC da
bengala?
Visite o site: www.amb.com.br

O que ainda poderia
ser feito pelos aposentados Magistrados?
Muito poderá ser feito
pelos aposentados, especialmente quanto à isenção
de pagamento à Previdência Social, porque tal obrigação atual é contrária, a
meu ver, aos ditames da
Constituição, não tendo
sentido nenhum para o
aposentado que já completou a sua vida funcional,
com a concessão do benefício, ser taxado a pagar
aquilo que já conquistou
pelo decurso de tempo. A
lei própria deverá, em pouco tempo, tirar essa obrigação que entendo ser imoral
e inconstitucional.

Entrevista: Presidente eleito João Ricardo dos Santos

Vencer a eleição foi uma experiência
Entre as primeiras ações da nova gestão está o resgate do

C

om 5.628 votos, o Juiz João Ricardo dos Santos, do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), foi
eleito Presidente da AMB. Essa não será a sua primeira experiência no associativismo. Com 53 anos de idade e 23
dedicados à carreira da Magistratura, ele já atuou como Presidente da Ajuris e Vice-Presidente de Direitos Humanos da
AMB de 2008 a 2010, dentre outros cargos. Em entrevista ao
AMB Informa, o Magistrado falou sobre seus projetos à frente
da maior Associação de Magistrados do mundo.

Como foi para o senhor vencer a eleição da
AMB com 5.628 votos?
Foi uma experiência
muito significativa não somente para mim, mas para
todas as lideranças nacionais que apoiaram a candidatura, por seu trabalho
e biografia que garantiram
uma votação expressiva.
Ao assinarem o projeto de
gestão que apresentamos,
deram o seu aval e são parceiros que gozam de muita credibilidade nos seus
Estados.
Quais são as primeiras
ações que pretende implantar como Presidente
da AMB?
Já na primeira reunião
do Conselho Executivo vamos vetar a utilização do
parecer de junho de 2012,
que alterou o critério de
proporcionalidade nas votações do Conselho de Representantes. Voltaremos
14

a aplicar rigorosamente o
Estatuto. No âmbito político, vamos organizar
uma frente de lutas pelas
Diretas Já nos Tribunais e
montar uma Ação Política
Permanente visando efetivar as nossas principais lutas, como o Adicional por
Tempo de Serviço (ATS),
subsídios e paridade.
Sobre essa questão do
Conselho de Representantes, qual a importância dessa medida?
A importância maior
é que a regra de representação deveria ser rigorosamente observada. O modelo estatutário garante
a representação de cada
membro filiado e torna
efetiva a nossa democracia
interna. Em sintética definição, é o meio com que
cada associado se expressa
no Conselho de Representantes. É a forma de ouvir o
Magistrado através do seu
representante regional.

Foi uma experiência muito significativa
não somente para mim, mas para
todas as lideranças nacionais que
apoiaram a candidatura

Quanto aos compromissos assumidos em
campanha, como o senhor
pretende trabalhá-los?

Como será a atuação da
AMB no Congresso Nacional na defesa das prerrogativas da Magistratura?

Vamos investir no planejamento estratégico para racionalizar as nossas atividades e avaliar cada caminho
tomado. Com o controle de
cada proposta poderemos
estar sempre focados nos
compromissos que assumimos em campanha.

Vamos atuar em conjunto com os Presidentes
de Associações regionais
filiadas à AMB e pretendemos criar uma frente da
Magistratura juntamente
com a Ajufe e Anamatra.
Temos também interesses
comuns a outras carreiras,

Visite o site: www.amb.com.br

significativa para todas as lideranças
critério original de votação no Conselho de Representantes
como no caso da previdência, e vamos também
nos organizar com elas.
Notamos a carência de
um diálogo com os demais
segmentos para atuarmos
no Congresso Nacional.
Vamos trabalhar para superarmos isso e tornar efetivas as nossas lutas.

cia e imparcialidade dos
Tribunais. Temos também
de valorizar as decisões
judiciais da base da Magistratura, com a preservação do controle difuso de
forma universal por toda
a Magistratura. A efetividade das jurisdições de
primeiro e segundo graus
também é um grande fator de valorização.

E em relação aos Tribunais Superiores e o
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ)?
Temos de ter sempre
presente que o CNJ, assim
como os Tribunais Superiores, fazem parte do Sistema Judicial brasileiro e
compartilham de interesses em comum com a Magistratura. A efetividade
da jurisdição é um ponto
fundamental de convergência e temos de potencializar as nossas ações
através de parcerias muito
consistentes. A superação
da morosidade processual somente será possível quando melhorarmos
radicalmente a estrutura
da base do Judiciário, não
somente para melhorar
as condições materiais de
trabalho, mas, sobretudo,
implementar instrumentos processuais compatíveis com a demanda por
Justiça do nosso tempo.
As mudanças devem priorizar a Justiça de primeiro
grau que recebe a totalidade das demandas judiciais.
A parceria com o CNJ, Su-

O que precisa ser mudado na Magistratura?

É fundamental a democratização
dos Tribunais. Não podemos mais
admitir, no atual estágio da nossa
democracia, a prática do voto
censitário nos Tribunais

premo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça é fundamental.
Na sua gestão, de que
forma o Magistrado será
valorizado?

A primeira coisa é ter
assegurada a integralidade
de suas prerrogativas funcionais que, na verdade,
integram o rol de garantias constitucionais que
asseguram a independên-

Visite o site: www.amb.com.br

É fundamental a democratização dos Tribunais.
Não podemos mais admitir,
no atual estágio da nossa
democracia, a prática do
voto censitário nos Tribunais. Os reflexos na administração da Justiça são
consideráveis. Não existe
compromisso dos nossos
gestores com um plano de
governo devidamente debatido e sequer prestação de
contas nos finais das gestões. A Magistratura acaba
por não se envolver com a
gestão do Judiciário e fica
submetida a projetos muitas vezes mal elaborados.
Também temos de ter com
urgência uma Lei Orgânica
(Loman) para dar estabilidade à carreira. A ausência
de um estatuto moderno
e democrático possibilita
várias interpretações sobre diversos momentos da
nossa carreira e tem causado severos prejuízos em
todas as esferas de atuação
da Justiça.
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LEGISLATIVO

Magistrados prestes a reconquistar o VTM
Calandra conversa com parlamentares sobre subsídio da classe

O

Presidente da AMB,
Nelson Calandra,
esteve na Comissão
de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJ), da
Câmara dos Deputados,
em novembro, para tratar com os parlamentares
Valtenir Pereira (PROS-MT), Dr. Grilo (PSL-MG)
e Sérgio Zveiter (PSD-RJ) o
Projeto de Lei 6.218/2013,
que dispõe sobre o subsídio da Magistratura.
Na sequência Calandra
também conversou com
o Presidente da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público
da Câmara dos Deputados (Ctasp), Deputado
Roberto Santiago (PSD-SP), relator do projeto,
durante audiência pública, defendendo a aprovação de subsídios para
Magistrados. Na ocasião,
Nelson Calandra distribuiu uma Nota Técnica
conjunta da AMB com a

Presidente da AMB esteve em diversos ocasiões no Congresso

Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e a
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra) à Ministra do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, e aos parlamentares, sobre a proposta.

Ao defender a matéria,
Calandra esclareceu que
a comparação feita pelo
setor técnico do Ministério do Planejamento é de
2003 quando não havia
sido implantado o subsídio. “Quando se examina
o vencimento compara-

do com o subsídio, teria
havido um grande crescimento da retribuição pecuniária da Magistratura.
Mas, quando se verifica
a supressão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) vai se constatar
facilmente que ocorrem
perdas que são aquelas
estampadas em estudo
conjunto entre a AMB,
Ajufe e Anamatra”.
E completou: “Nós tivemos uma importante
discussão com a Ministra, a quem coloquei as
angústias da Magistratura brasileira, a extrema
injustiça que é negar a
reposição monetária do
subsídio. Expliquei que o
Judiciário não participou
e não fechou esse acordo
com o Governo e que as
nossas perdas não podem
ser consideradas inexistentes. Por isso, estamos
propondo que haja votação na Cetasp”.

Presidente da AMB avalia desenvolvimento de países da América Latina
O Presidente da AMB,
Nelson Calandra, acompanhou a abertura da XIII
Conferência de Ministros e
Chefes de Planejamento da
América Latina e do Caribe
realizada no Ministério do
Planejamento, em Brasília.
Calandra avaliou a reunião
regional sobre planejamento que conclamou o fortalecimento da integração para
o desenvolvimento com
16

Calandra falou do
desenvolvimento com igualdade

igualdade. “É muito importante a reunião de países
irmãos, que têm problemas

comuns. Fiquei impressionado com tudo que foi
dito pelas Ministras. Grandes problemas e buscando
grandes soluções”, disse Calandra referindo-se à Ministra Miriam Belchior.
O Presidente da AMB
observou que os problemas se repetem em cada
país, para uns em pontos
maiores, outros em pontos
menores. “Foi importante
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o tratamento das questões macroeconômicas, a
questão do crescimento
chinês, que assusta todos
os demais países. Isso nos
leva a repensar muita coisa em termos de economia
mundial, de planejamento
e desenvolvimento. Foi
um momento relevante
para nós, enquanto Magistrados, participar de um
evento com tantos países”.

AÇÕES INTEGRADAS

Calandra fala da atuação no Congresso no TJAL
No encontro Presidente da AMB falou das propostas

D

urante o 97º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça
do Brasil, que aconteceu no
Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), em
novembro, o Presidente da
AMB, Nelson Calandra, foi
convidado a proferir palestra sobre a atuação da Associação em discussões na
Câmara dos Deputados e
no Senado Federal.
Calandra reforçou aos
presentes que a Magistratura precisa estar sempre
atenta às discussões em
pauta no Congresso Na-

cional e aproveitou para
lembrar as últimas propostas que foram discutidas
que são de interesse do
Judiciário. “Essa foi uma
oportunidade excelente,
falei da tramitação recente
no Senado da PEC 63 que
valoriza o tempo de Magistratura e de outras propostas que precisam de um
diálogo permanente da Associação com Deputados e
Senadores para que sejam
aprovadas”, afirmou.
O Presidente aproveitou a oportunidade para
fazer um resgate das principais propostas discu-

Calandra incentivou a participação de Magistrados

tidas entre 2011 e 2013.
Calandra destacou a PEC
nº 15/2013 que estabelece
que os julgamentos e sen-

tenças proferidas por Juízes sejam cumpridos, sem
que precise de recursos
posteriores.

Em encontro com prefeitos Calandra defende o Ministério Público
O Presidente da AMB,
Nelson Calandra, foi um dos
convidados a participar da
solenidade do III Encontro
Nacional da Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV),
com a entrega do Prêmio
ANPV 2013 – Excelência da
Gestão. O evento ocorreu
no Auditório Petrônio Portela, no Senado Federal.

Mais de cem gestores
públicos municipais foram
homenageados.

Calandra ouviu representantes do Poder
Legislativo e os Prefeitos

presentes que registraram preocupação com as
intervenções constantes
do Ministério Público no
âmbito do Poder Executivo. “É preciso saber que
na maioria das vezes não
há um excesso dos Promotores, mas a legislação
determina que tudo pode
ser criminalizado. Passou
da hora de se discutir esse
assunto”, afirmou.

AMB participa de Colégio de Diretores de Escolas
No 34º Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais de Magistratura (Copedem) realizado em Natal (RN),
a Associação foi representada pelo Diretor da Secretaria de
Relações Internacionais da AMB e Presidente do Copedem,
Antonio Rulli Júnior, e pelo Vice-Presidente de Assuntos da
Infância e Juventude da Associação, José Dantas de Paiva.
Para Rulli, o encontro foi um momento importante para

avaliar a estrutura das escolas estaduais da Magistratura.
“Abordamos também a questão da formação dos Magistrados, um tema que precisa ser discutido”, ponderou.
Criado em 2005, o Copedem tem o objetivo de defender os princípios, prerrogativas, independência e funções institucionais de todas as escolas estaduais, voltadas para a formação e aperfeiçoamento de Magistrados.

Visite o site: www.amb.com.br
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AÇÕES INTEGRADAS

Paranaenses aderem a Diretas Já no Judiciário
Campanha tem recebido apoio em vários Estados brasileiros

A

campanha da AMB
Diretas Já no Poder
Judiciário foi lançada, em novembro, no Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR), e contou com a
presença do Coordenador
da Justiça Estadual da AMB
e da campanha, Walter
Pereira, que na ocasião representou o Presidente da
entidade, Nelson Calandra.
“No TJPR são dois momentos que merecem registro,
onde o Presidente Guilherme Luiz Gomes reconhece, apoia e aprova essa
medida, e o lançamento
propriamente dito. Esse
é um momento de satisfação para a atual gestão
da AMB e para o Desembargador Calandra, de ver
a Magistratura do Paraná
abraçando a causa”, disse.
Na cerimônia Walter Pereira disse que a campanha
que incentiva as PECs para
eleições diretas nos Tribunais será uma mudança de
cultura e postura, principalmente no modelo de gestão
dos Tribunais.
Para Guilherme Luiz
Gomes, “a eleição direta
para a cúpula diretiva do
Tribunal é matéria que foi
aprovada em diversas assembleias da Magistratura
paranaense. Na qualidade
de ex-Presidente da Amapar, defendo a realização
de eleições diretas”, salientou o Presidente do TJPR.
Também participaram
do evento o Presidente da
Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar),
18

Campanha da AMB é lançada no Tribunal de Justiça do Paraná

Fernando Ganem, o Diretor-Presidente da ENM, Ro-

berto Bacellar, o Secretário-Geral Adjunto da AMB,

Luiz Fernando Tomasi Keppen, entre outros.

CNDI discute políticas de proteção ao idoso

Conselheiro Roberto Felinto falou sobre programação estratégica

O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso
(CNDI) se reuniu em novembro, em Brasília, para
discutir as alterações no
Estatuto do Idoso, e as diretrizes sobre a proteção
aos direitos da pessoa idosa.
Nas duas ocasiões a AMB
foi representada pelo Conselheiro Roberto Felinto.

De acordo com o Magistrado, as reuniões serviram
para debater a aplicação dos
recursos do Fundo Nacional
do Idoso e os Projetos de
Lei em Tramitação no Congresso Nacional, mudanças
no sistema de transporte,
e as tratativas da Secretaria
de Direitos Humanos da
Presidência da República

Visite o site: www.amb.com.br

com as demais esferas institucionais. “Discutimos a
criação de uma programação estratégica transversal
relativa à defesa dos idosos.
Foram encontros muito
produtivos, com membros
que representam as diversas
entidades que compõem o
CNDI”, explicou Felinto.
Sobre o Conselho, o representante da AMB fez
considerações. “Os encontros do CNDI, no qual
a AMB conquistou uma
cadeira, mostram a preocupação do Estado com o
idoso e revelam o momento histórico que vivemos.
Até a criação do Estatuto,
há 10 anos, o idoso estava relegado, não havia um
cuidado especial com ele,
como se as pessoas não
envelhecessem”, afirmou.

AÇÕES INTEGRADAS

AMB acompanha votação novo CPC
O texto base do novo Código já foi aprovado pelos Deputados

A

Câmara aprovou,
em novembro, o
texto base do novo
Código de Processo Civil
(CPC – PL 8046/10). A proposta contém mudanças
em relação ao que foi aprovado no Senado Federal.
De acordo com o Presidente da Comissão da
Análise do Projeto da
Reforma do Código de
Processo Civil na AMB,
Lineu Peinado, um dos
destaques do texto aprovado pelos Deputados é
a redução no número de

Proposta aprovada pelos Deputados pode beneficiar Magistrados

recursos. “Isso deve propiciar um andamento mais

rápido dos processos nos
Tribunais”, afirmou.

Segundo o Relator-Geral da Comissão, Antônio
Marcato, outro ponto importante aprovado pelos
Deputados foi “a adoção
de mediação e conciliação
Judiciais por órgãos auxiliares e novas técnicas de
julgamento pelos Juízes”.
A proposta aprovada
pela Câmara determina
ainda o julgamento de
ações em ordem cronológica e que processos sobre
o mesmo tema sejam paralisados até julgamento
por instância superior.

Garantias da Magistratura
Na visão do Secretário-Geral da Comissão, Marcus Vinícius Onodera, o Deputado Paulo Teixeira foi sensível à manutenção de garantias dos Magistrados. “Ficou definido o prazo de 30 dias para sentença, o relator
levou em consideração as diferenças entre as Comarcas brasileiras”, esclareceu.
Outro ponto destacado pelo Magistrado foi o aperfeiçoamento da Ação Monitória, que é uma sugestão
do Relator da Comissão da AMB e que tinha sido excluída do texto aprovado no Senado. “É necessário registrar que várias sugestões da AMB foram incluídas por iniciativa de diversos Deputados, principalmente Paulo
Teixeira e Miro Teixeira”, concluiu Marcato.
O texto final do novo CPC só deve ser aprovado em 2014.

Brasília recebe Corte Interamericana
de Direitos Humanos

AMB participa de discussão
com CNMP

Brasília recebeu a 49ª Sessão Extraordinária da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, em novembro. A abertura foi realizada no Supremo Tribunal Federal (STF) e contou
com a presença do Presidente da AMB, Nelson Calandra. “A
sessão da Corte é importante para difundir o compromisso
brasileiro feito na Constituição de 1988, que é o respeito
permanente aos Direitos Humanos”, lembrou Calandra.
Os membros de sete países que integram a Corte julgaram o suposto desaparecimento de 13 pessoas em Bogotá,
em 1985. Nas audiências realizadas no Tribunal Superior do
Trabalho (TST) foram ouvidas as testemunhas, os advogados
das vítimas e representantes do governo Colombiano. O resultado do julgamento está previsto para sair em 2014.

A possível regulamentação dos termos de ajustamento
de conduta e das recomendações feitas pelo Ministério
Público foi tema de debate na sede do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP), em Brasília. O Presidente
da AMB, Nelson Calandra, compôs a mesa de discussão
que contou ainda com a presença do Procurador-Geral da
República, Rodrigo Janot.
Calandra lembrou que a intervenção do Ministério Público na gestão de estados e municípios tem sido muito criticada
pelos gestores, entretanto, não se pode inibir o trabalho dos
promotores em razão disso. “Não vejo como seguir adiante
na vida republicana sem a independência da Magistratura e
do Ministério Público”, afirmou.

Visite o site: www.amb.com.br
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POSSES E HOMENAGENS

AMB prestigia posse do Ministro Marco Aurélio
Pela terceira vez Ministro Marco Aurélio ocupa cadeira no Tribunal

O

Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi empossado
pela terceira vez, como
Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). O
Presidente da AMB, Nelson
Calandra, e autoridades dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário prestigiaram
o evento. O Ministro Dias
Toffoli foi empossado como
Vice-Presidente do Tribunal.
Marco Aurélio substitui
a Ministra Cármen Lúcia
na Presidência do TSE. No

seu discurso disse aos eleitores que o voto é o maior
indicativo do estágio democrático experimentado
por uma nação.
Calandra falou sobre
a posse dos Ministros. “A
Magistratura fica honrada e engrandecida com a
posse dos Ministros Marco
Aurélio e Dias Toffoli. Tive
a oportunidade de acompanhar o trabalho do Ministro Marco Aurélio há
décadas, e sempre tivemos
proximidade, um grande
respeito. Quero registrar

Solenidade de posse dos Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli no TSE

também a nossa gratidão
à Ministra Cármen Lúcia

que encerra sua gestão à
frente do TSE”, disse.

Juíza Cilene Ferreira é a nova Desembargadora do TRT
O Presidente da AMB, Nelson
Calandra, prestigiou a posse da Juíza Cilene Ferreira Amaro Santos
como nova Desembargadora do
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) da 10ª Região, em Brasília.
A Magistrada foi promovida pelo
critério de antiguidade para assumir a vaga decorrente da aposentadoria da Desembargadora
Heloísa Pinto Marques.

Calandra cumprimentou Cilene Ferreira
em cerimônia no TRT

Calandra foi recepcionado pela
Presidente do TRT, Desembargadora
Elaine Vasconcelos. “Fui muito bem
recebido pela Presidente, a quem dei
um abraço em nome da Magistratura
brasileira. E também cumprimentei a
nova Desembargadora do TRT pela
posse”, disse Calandra, que completou falando do sentimento de missão
cumprida depois da caminhada dos
últimos três anos à frente da AMB.

Calandra homenageado no XIII Congresso Nacional das Justiças Militares
Organizado pela Associação
dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais (Amajme), o XIII
Congresso Nacional das Justiças
Militares que aconteceu em Vitória (ES), em novembro, homenageou o Presidente da AMB, Nelson Calandra. “Fico feliz em poder
dizer obrigado aos companheiros
da Justiça Militar e oficiais que
estiveram presentes. Esta é uma
20

Presidente da AMB enalteceu a Justiça Militar
durante Congresso em Vitória (ES)
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homenagem muito significativa
porque atuei durante a constituinte
pela preservação da Justiça Militar”,
afirmou Calandra.
A iniciativa foi do Diretor da Secretaria de Segurança dos Magistrados da AMB, Getúlio Correa. “Esse
momento sintetiza o reconhecimento pelo empenho intransigente de
Calandra na defesa das prerrogativas
da Magistratura brasileira”, disse.

INOVAÇÃO

Rádio AMB já é uma das mais ouvidas na web
Informação para a Magistratura e música de qualidade na internet

I

naugurada em 28 de
agosto deste ano, a Rádio AMB já é uma das
quinze mais acessadas no
Brasil, no segmento web
adulto, de acordo com o
site Radios.com.br, que
monitora a audiência de
milhares de emissoras no
país. A rádio passou da
34ª posição em setembro,
primeiro mês de funcionamento, para a 14ª colocação em outubro e a 13ª em
novembro.
O Presidente da AMB,
Nelson Calandra, comemorou os resultados. “A
comunicação com o associado é uma das prioridades da gestão. A rádio
foi planejada para ser um
novo instrumento de integração da Magistratura,

mas também são tratados temas que chamam a
atenção da sociedade e as
faixas musicais de excelente qualidade atraem diver-

sos públicos”, afirmou o
Presidente da AMB.
O Vice-Presidente de
Comunicação e idealizador do projeto, Raduan

Miguel Filho, compartilhou a opinião. “A Rádio AMB é um sonho do
Presidente Calandra que
se tornou realidade. Acredito que o crescimento
decorre da programação
segmentada, pensada para
o Magistrado, mas que
agrada diversos públicos.
Produtos especiais, como
o Brasil 360, que fala da
realidade das comarcas
de difícil acesso, é outro
diferencial que impulsiona a audiência”, disse o
Vice-Presidente.
A rádio pode ser acessada pelo site da AMB ou
pelo endereço eletrônico
www.radioamb.com.br. Sugestões e críticas podem ser
encaminhadas pelo e-mail
radio@amb.com.br.

AMB prestigia o X Prêmio Innovare
Com o objetivo de reconhecer práticas que melhorem
a qualidade do Judiciário brasileiro, aconteceu, em novembro, a solenidade de premiação
do X Prêmio Innovare, no Supremo Tribunal Federal (STF),
em Brasília. O Prêmio é uma
realização do Instituto Innovare, em parceria com as Organizações Globo, e conta com o
apoio de várias entidades, entre
elas a AMB, que foi representada pelo Presidente Nelson
Calandra. Este ano, o Instituto
recebeu 463 inscrições, onde
18 foram premiadas.
Na categoria Juiz, o vencedor foi o Magistrado Thiago

Ministros do STF compuseram a mesa de entrega do X Prêmio Innovare

Colnago Cabral, de Governador Valadares (MG), com o trabalho “Cidadania Processual”.
A prática consiste em abastecer os Tribunais com informações atualizadas sobre o tempo
da pena de cada sentenciado

permitindo a obtenção de benefícios e consequentemente a
redução no número de presos.
Já na categoria Tribunal, o
vencedor foi o Judiciário do
Espírito Santo (TJES), com o
projeto “Botão do Pânico”, que
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apresenta uma tecnologia que
permite que as mulheres em
situação de violência doméstica denunciem seus agressores
sem precisar fazer uma ligação
para a polícia.
Para o Presidente da
AMB, “as práticas vencedoras são facilitadoras do acesso à Justiça e da garantia da
dignidade do cidadão. Isso é
muito importante”.
O Presidente do STF, Ministro Joaquim Barbosa, que
também participou da cerimônia, disse que, “o Prêmio é o
reconhecimento aos cidadãos
que constroem a Justiça fazendo uma sociedade mais justa”.
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REPORTAGEM ITINERANTE

Cidadãos endividados recebem apoio na Paraíba
Em apenas um mês, já foram atendidos quase 200 jurisdicionados

A

cultura da pacificação não é algo novo
no âmbito do Judiciário. Muitos Juízes já estão aplicando com êxito. É,
inclusive, o pilar de muitas
iniciativas em andamento
no Judiciário como o projeto “ProEndividados”, lançado em outubro passado
pelo Tribunal de Justiça da
Paraíba (TJPB).
Inicialmente atendendo a jurisdicionados de
João Pessoa e Campina
Grande, o programa tem
como público-alvo pessoas em situação de superendividamento. Na capital
do Estado, o número de
famílias endividadas em
2012 somava mais de 147
mil, segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São
Paulo (Fecomércio-SP).
“Por diversos motivos
como desemprego, doença

na família, divórcio
ministração financeira
e, crise econômica,
doméstica repassam
o cidadão deixa de
com o jurisdicionado
honrar seus comos ensinamentos básipromissos. Mesmo
cos para evitar novos
agindo de boa fé, enendividamentos. Concontra-se em situaciliadores de instituição de angústia, por
ções acadêmicas em
conta dessa inadimJoão Pessoa, o parceiplência”, contextuaro do TJPB nessa ação
lizou o Juiz Antônio
é o Instituto ParaiCarneiro de Paiva
bano de Educação
Júnior, coordenador
(Unipê) e, em Camdo projeto.
pina Grande, a FaPara se beneficuldade de Ciências
ciar do programa,
Sociais (Facisa), deo
jurisdicionado
vidamente capacideve comparecer à
tados pelo Tribunal,
unidade de funciobuscam uma concinamento do ProEnliação entre devedor
dividados em João
e credores, sob a suJuiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, titular da
Pessoa ou Campina
4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa
pervisão de profese coordenador do projeto ProEndividados
Grande, apresentar
sores das universidasuas dívidas e assides em questão e de
nar um termo de compro- dividados agenda uma ses- um Juiz. “Se houver acordo,
misso demonstrando sua são de conciliação, entre o Magistrado homologa.
concordância em atender devedor e credores.
Caso contrário, arquiva-se
às exigências do programa.
No dia da sessão, profis- o procedimento”, explicou
Feito isso, a equipe ProEn- sionais de psicologia e de ad- Paiva Júnior.

Humanização e solução de conflitos
Em pouco mais de um mês de funcionamento,
quase 200 devedores já procuraram o ProEndividados.
Mas o TJPB quer ir além: planeja estender a iniciativa a
todas as comarcas do Estado.
“Primeiramente, queremos superar as dificuldades
iniciais de implementação, convencendo os credores
a aderirem à iniciativa, credenciando prepostos qualificados e propondo acordos vantajosos para todos”,
informou Paiva Júnior.
O coordenador do projeto acredita que a sociedade
irá dispor de um serviço público ágil, eficaz e humanizado, que contribui para aproximar o Judiciário do cidadão.
“A solução dos conflitos não depende, necessariamente,
de uma sentença”, defendeu o Juiz. “Aquele sistema im22

permeável, distante, conservador, moroso e apático não
atende às exigências do nosso tempo. Serviços menos
burocratizados, mais informais, aplicando técnicas autocompositivas, servem para humanizar cada vez mais a
prestação jurisdicional”, avaliou.
“Embora não possua muitas informações acerca da
atual administração da AMB, posso dizer que considero positivo o avanço nos Cursos de Capacitação para
Magistrados, em diversas áreas, por meio da Escola
Nacional da Magistratura (ENM). Acredito que as próximas administrações devam dispensar maior atenção
à valorização efetiva da atuação judicial, com ênfase
para a defesa incondicional das prerrogativas constitucionais e reposição das perdas remuneratórias”.
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Celeridade Já agiliza mais de 240 mil processos
Cerca de 40 unidades judiciárias devem ser beneficiadas pelo programa

D

esde o início de setembro, está em andamento no Estado
de Mato Grosso um programa cuja meta audaciosa
é agilizar cerca de 244 mil
processos que se encontram paralisados na 1ª instância num prazo de pouco
menos de quatro meses.
Idealizador da iniciativa, o Corregedor-Geral
de Justiça do TJMT, Desembargador Sebastião de
Moraes Filho, explicou que
o contexto vigente exigia a
adoção de uma medida
mais enérgica. “Temos um
número alto de processos
distribuídos mensalmente
em torno de 35 a 40 mil
feitos e poucos servidores
para dar vazão a essa demanda”, esclareceu.
Se o planejamento
traçado pelo Tribunal
de Justiça do Estado for
cumprido à risca, aproximadamente 40 unidades

judiciárias onde o congestionamento de processos
é mais severo devem ser
contempladas pelo programa que, com muita
propriedade, foi alcunhado de “Celeridade Já”.
Estão previstas para receber o mutirão comarcas
das 1ª, 2ª e 3ª entrâncias,
além da entrância especial
(Cuiabá). Sorriso, Várzea
Grande, Tangará da Serra
e Chapada dos Guimarães
esta, a primeira a ser contemplada com o mutirão
são algumas das comarcas
que já receberam a visita
da força-tarefa montada
pela Corregedoria Geral
do TJMT.
Essa força-tarefa é formada por servidores, de
diversas comarcas, que
se inscreveram para participar dos mutirões. Os
serventuários permanecem na unidade judiciária
contemplada pela ação

Desembargador Sebastião de Moraes Filho explicou que o contexto
vigente exigia a adoção de uma medida mais enérgica

de 5 a 15 dias, trabalhando nas secretarias durante
um expediente das 8h às
18h. Ao final dos trabalhos, eles terão de apre-

sentar um relatório da
produtividade, inclusive
com informações sobre a
(s) Vara(s) beneficiada(s)
pelo regime.

Mutirões são alternativas para o atendimento
Segundo informações prestadas pela Corregedoria
Geral de Justiça, o “Celeridade Já” deve ter sua atuação
estendida para 2014, beneficiando secretarias judiciárias em situação crítica de acúmulo de processos.
O Desembargador Moraes Filho reconheceu que
medida é paliativa e que é necessário atacar a real
causa do problema que é o número insuficiente de
funcionários. Contudo, enquanto isso não é feito, a
realização de mutirões apresenta-se como a melhor
alternativa.
“Esperamos com isso que os processos sejam impulsionados e a prestação jurisdicional chegue ao cidadão que foi buscar no Poder Judiciário os seus direitos”, disse o Corregedor-Geral.

O déficit de servidores é um problema que aflige
a Justiça Estadual há anos. São raras as comarcas do
país que contam com quadro funcional completo. A
solução para questão depende, essencialmente, de
um maior repasse de verbas ao Judiciário. Entretanto,
os Poderes Executivo e Legislativo parecem ainda não
terem se convencido da gravidade da situação bem
como das implicações para os cidadãos.
Em relação à AMB, o Desembargador Sebastião de
Moraes Filho se posicionou da seguinte forma. “Muitos
Magistrados retornaram à Associação pela presença do
Desembargador Calandra. Ele restaurou a dignidade da
Magistratura. A gestão foi marco para o restabelecimento dos direitos dos Magistrados brasileiros”.
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CONTRA CORRUPÇÃO

Judiciário pernambucano se une contra a corrupção
Seis cidades participaram da iniciativa e discutiram o tema

P

ernambuco foi palco de sete Encontros
Regionais de Combate à Corrupção realizados com o objetivo de
discutir e acompanhar o
cumprimento da Meta 18,
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Os eventos,
organizados pelo Tribunal
de Justiça de Pernambuco (TJPE), tiveram como
tema central os processos
de improbidade administrativa e crimes contra a
administração pública distribuídos até 2011.
Os encontros tiveram
a participação de mais de
400 Juízes e servidores. O
encerramento dos trabalhos aconteceu no Recife
(PE). As demais reuniões
ocorreram em Garanhuns,
Petrolina, Caruaru, Salgueiro e Pesqueira.
A AMB foi representada
pelo Assessor da Presidência Luiz Rocha, presente em
todos os eventos.
Rocha destacou que
o combate à corrupção é
uma das prioridades para
o Judiciário pernambucano e atende os anseios da
sociedade. Para ele, a série
de reuniões, além de aproximar os Juízes possibilita
a troca de experiência. “De
forma inédita, a cúpula do
Judiciário estadual está indo
ao interior de Pernambuco
para conhecer a realidade
dos colegas que atuam distantes da capital. Para os Juízes é uma oportunidade de
demonstrarem seu dia a dia,
as dificuldades enfrentadas
24

Presidente do TJPE, Jovaldo Nunes Gomes, à frente dos encontros

e também conversar com a
mesa diretora sobre as boas
práticas adotadas para dar
celeridade ao julgamento
dos processos envolven-

do corrupção. É elogiável a
iniciativa do Presidente do
Tribunal de Justiça de Pernambuco, Jovaldo Nunes
Gomes”, disse.

TJPE avança no julgamento de ações
da Meta 18
Em 2012 e 2013, já foram julgados, em Pernambuco,
1.233 processos da Meta 18. Só neste ano, foram contabilizados 650 julgamentos, ultrapassando o ano anterior,
quando foram julgados 583 processos. Em números absolutos, o TJPE é o 6º Tribunal que mais julgou ações da
meta em 2013.
Dentre os participantes dos encontros estiveram o
Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Desembargador Jovaldo Nunes; o Corregedor-Geral da Justiça,
Desembargador Frederico Neves; o Desembargador Jones
Figueirêdo, decano do TJPE; o gestor da Meta 18 em Pernambuco, Desembargador Mauro Alencar; o gestor da
Meta 4 da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), Desembargador Alexandre Assunção; o Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ); o ex-Conselheiro do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), Wellington Saraiva; e o Conselheiro Gilberto Valente, do CNJ.
Visite o site: www.amb.com.br

Sobre o encontro de
encerramento, no Recife,
Luiz Rocha ressaltou a participação do Ministro Og
Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
transcorreu historicamente
sobre corrupção e discutiu
a jurisprudência do STJ em
torno do tema.
Além dos encontros
regionais, o TJPE tem promovido uma série de ações
com o objetivo de acelerar
o julgamento de ações de
improbidade administrativa e relacionadas aos crimes contra a administração pública. Dentre elas,
está um convênio firmado
com o Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco
(TCE-PE) que visa desburocratizar a solicitação de
informações e esclarecimentos aos auditores pelos Magistrados.

Uso de drogas é tema de curso em Vitória
Quarta edição do evento contou com mais de 20 participantes

A

ENM realizou o IV
curso de Jurisdição
e Psicanálise, em
novembro. O evento, que
ocorreu na Corregedoria
de Justiça do Espírito Santo,
em Vitória, teve como tema
central o tráfico e o uso de
drogas. O assunto foi tratado sob a ótica jurídica com
o apoio dos estudos da área
da psicologia.
O Presidente da AMB,
Nelson Calandra, foi um
dos convidados para a abertura do curso.
Para o Diretor-Presidente da ENM, Roberto Bacellar, “antes se pensava que
o dependente químico precisava ser amarrado, esquecido. Com o contato com
outras áreas do conhecimento o Juiz encontra conceitos que ajudam a pautar

Nelson Calandra foi um dos convidados na abertura do curso

as suas decisões com o foco
na dignidade da pessoa, que
é um princípio constitucional”, afirmou.
Em três dias de curso, os
palestrantes trataram também sobre a questão das
internações compulsórias,
as políticas públicas para
coibir o comércio ilegal de

drogas e como o Judiciário pode contribuir nesse
cenário. “Essas discussões
ajudam a entender a razão
pela qual as pessoas chegam até a Justiça, muitas
vezes, o que está em jogo
não é apenas o que está no
processo”, afirmou o Juiz
do Tribunal de Justiça do

Espírito Santo (TJES) Rogério Rodrigues.
O Diretor da Escola da
Magistratura do Espírito
Santo, Júlio César Costa,
elogiou a iniciativa da ENM.
“Essa função é de extrema
importância para os Juízes
que atuam na área criminal
e na área de família”.

Magistrados participam da criação do Fonama
roamento de um processo de
O Fórum Nacional da
envolvimento do Poder JudiciMagistratura e Meio Amário com a questão ambiental
biente (Fonama), um novo
que teve início em 1981, com
espaço de discussão de
a Lei da Política Nacional do
questões ligadas ao Direito
Meio Ambiente. Não estamos
Ambiental, foi criado em
começando algo, mas consolinovembro durante evento
dando uma atuação do Poder
realizado em Vitória (ES).
Judiciário“, enfatizou.
O Diretor-Presidente da
O Presidente da AMB,
ENM, Roberto Bacellar, que
Nelson Calandra, participou
esteve presente no Fórum
Ministro Herman Benjamin presidiu o Fonama
do Fórum e lembrou que “o
ressaltou a importância da
pauta. “O Direito Ambiental não tem fronteiras e a Ministro Herman Benjamim é um pioneiro nessa
área e sua atuação no meio ambiente é reconheciMagistratura precisa dar a sua contribuição“.
O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) da internacionalmente”.
Durante o encontro, os Magistrados aprovaram o
Herman Benjamim foi eleito, por unanimidade, para
assumir a Presidência do Fórum. “O Fonama é o co- texto do regimento interno no Fonama.
Visite o site: www.enm.org.br
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Diretor-Presidente da ENM faz b
O resultado foi o aumento do número de cursos,

O

Desembargador do
Tribunal de Justiça
do Paraná (TJPR)
Roberto Bacellar esteve à
frente da ENM entre 2011
e 2013. Com o apoio dos
Diretores e Coordenadores, a Escola Nacional da
Magistratura (ENM) ampliou o número de cursos

oferecidos a Juízes e Desembargadores, credenciou mais de 80% deles na
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (Enfam).
Hoje, a ENM possui um
regulamento que permite
maior transparência na
seleção dos Magistrados

e um sistema mais moderno de inscrição. Em
entrevista ao AMB Informa, Roberto Bacellar fez
um balanço do trabalho
desenvolvido na ENM.
Quais foram os maiores desafios do senhor
ao assumir a direção da
ENM?
O maior deles foi o de
definir o papel da ENM
depois da criação constitucional de outras duas
Escolas Nacionais, a Enfam e Enamat. As duas
têm seu papel constitucional assegurado e a
Escola Nacional da Magistratura embora conte
com mais de 50 anos,
qual sua finalidade nesse
contexto. Coube a nossa diretoria, a partir daí,
valorizar a ENM. Com
humildade fomos buscar parcerias com essas
outras escolas. Entramos
em contato com o Conselho da Justiça Federal,
com o Copedem, com
o Conamatra, conse-

guimos trabalhar o credenciamento de todos
os nossos cursos permitindo ao Magistrado se
aperfeiçoar e ao mesmo
tempo mostrar seu merecimento perante os
Tribunais para promoção na carreira. Ampliamos o número de vagas
em cursos nacionais e
internacionais, ampliamos os convênios, mantivemos todos os bons
cursos e a ideia de um
guia anual de cursos que
veio da gestão anterior,
e procuramos ampliar e
melhorar.
Quais foram as primeiras ações para desenvolver o trabalho na
direção da ENM?
Regulamentar o próprio funcionamento da
Escola com aprovação
pelos Conselhos Executivo e de Representantes
do Regimento Interno da
ENM. Depois discutir e
aprovar o Regulamento
Geral de Cursos que era

Hoje, a ENM possui um
regulamento que permite maior
transparência na seleção dos
Magistrados e um sistema mais
moderno de inscrição
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balanço de trabalho em três anos
de participantes e o credenciamento da Enfam
uma necessidade para
assegurar a transparência
de uma escola de todos
os Magistrados. Retomamos a publicação da Revista da ENM e trabalhamos um orçamento anual
para a Escola que deveria
ser executado junto com
a diretoria financeira e
gerência da AMB. Houve
uma maior profissionalização na medida em que
a Escola precisa planejar,
executar e regulamentar
tudo com antecedência,
sob pena de nada realizar. A formação técnica,
cultural e humanística
do Magistrado é uma necessidade permanente e
foi isso que promovemos
durante a gestão da nossa diretoria.
De que maneira a capacitação pode contribuir com o trabalho do
Magistrado?
É dever ético do Magistrado se manter sempre atualizado, capacitado. E de outro lado um
direito do cidadão ter
Magistrados bem preparados. A cada capacitação em trabalho integrado com os Tribunais, as
Escolas Judiciais e as Escolas de Magistratura estamos construindo o Juiz
que a sociedade espera
para julgar o seu caso. É
dessa Magistratura preparada que a sociedade

taduais, Federais, do Trabalho, Militar e Eleitoral
para projetar o perfil da
nossa ENM para 10 anos
ou mais. Plantamos as sementes que poderão gerar
as bases do Plano de Desenvolvimento da Escola
Nacional da Magistratura.
Tudo o que nos comprometemos a fazer na ENM
fizemos com determinação, empenho e dedicação. Isso só foi possível
com o apoio dos funcionários que vestiram sempre
a camisa da Escola. O desempenho da Diretoria foi
ótimo e só por isso cumprimos uma a uma nossas
metas de gestão.

É dever ético do Magistrado
se manter sempre atualizado,
capacitado. E de outro lado um
direito do cidadão ter Magistrados
bem preparados
precisa e esse é o nosso
desafio permanente.
Como o senhor avalia a participação dos
Magistrados nos cursos
oferecidos pela ENM?
Os Magistrados são a
razão da nossa existência como órgão da AMB.
Houve uma participação
forte, cresceram as inscrições e a despeito de
todos os problemas que

tivemos percebemos em
todos esses cursos uma
vontade de participar
muito grande.
Faltou fazer algo na
ENM?
Gostaria muito de
ter concluído o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). Começamos esse trabalho, procuramos ouvir todos os
Diretores de Escolas Es-

Visite o site: www.enm.org.br

Qual o balanço que o
senhor faz da sua gestão?
Fizemos tudo que estava ao nosso alcance
em prol do Magistrado
e para a valorização do
Poder Judiciário. Os critérios que adotamos foram
critérios objetivos que
permitem termos hoje
uma escola com cursos
de qualidade, parcerias
promissoras, trabalhos
integrados, transparentes e mesmo com limitações financeiras ampliamos todos os serviços
da ENM. A Escola hoje
cresceu é uma ENM com
personalidade voltada ao
Magistrado, a sua formação e ao seu aperfeiçoamento contínuo.
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Diretores discutem atuação das Escolas
No encontro foram definidas ações para melhorar os cursos oferecidos

A

melhoria dos cursos
oferecidos pelas escolas da Magistratura foi tema de discussão em
encontro que ocorreu em Vitória (ES), no mês de novembro. Mais de trinta Diretores
de instituições estaduais participaram do evento organizado pela Escola Nacional
da Magistratura (ENM). O
debate foi coordenado pelo
Diretor-Presidente da ENM,
Roberto Bacellar, e contou
com a presença do Presidente da AMB, Nelson Calandra.
Bacellar lembrou que o
objetivo a ser alcançado a

Os itens da Carta de Vitória serão encaminhados ao STF

partir do encontro “é que os
cursos formem Magistrados

preocupados em prestar o
melhor serviço à sociedade”.

Para enriquecer a discussão, a direção da ENM
convidou o professor francês Laurent Fonbaustier
para proferir a palestra “A
profissionalização da formação do Magistrado” e
o Juiz Roberto Fragale, do
Tribunal do Trabalho da 1ª
Região (TRT1), que falou
sobre o papel contemporâneo do trabalho do Judiciário. Para Fragale, “é preciso
repensar a Magistratura,
pois existe um descompasso entre as expectativas da
sociedade e o que podemos
de fato alcançar”.

Propostas da Carta de Vitória
Após as palestras, os Magistrados discutiram o conteúdo da Carta de Vitória.
O texto resume o que foi
discutido e propõe diretrizes
para aprimorar a atuação
das Escolas Estaduais da Magistratura. No documento,

os Diretores reconheceram a
necessidade de participação
das Escolas da Magistratura
na discussão do anteprojeto
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman)
como forma de defender a
existência de dois modelos

no âmbito da formação inicial e continuada de Juízes e
Desembargadores. A carta
levanta também a necessidade de autonomia das Escolas Judiciais.
Os diretores presentes
reconheceram a ENM como

referência e sugeriram a criação de um sistema integrado
às Escolas Estaduais de formação de Magistrados.
As propostas da Carta
devem ser encaminhadas
para o Supremo Tribunal
Federal (STF).

Perfil dos novos Diretor-Presidente e Vice-Diretor Presidente
O Magistrado Marcelo Cavalcanti
Piragibe é o novo Diretor-Presidente
da ENM. Piragibe é Juiz da Vara de Fazenda Pública Estadual de Juiz de Fora
(MG) e professor da Universidade
Presidente Antônio Carlos (Unipac).
Na Vice-Presidência da ENM, quem
assume é o Desembargador do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Cláudio Luís Braga Dell’Orto. Magistrado
desde 1991 atuou em varas cíveis e criminais. Foi nomeado Desembargador
por antiguidade em 2009.
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