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Cruzada pela justiça
A juíza Gabriela Knaul é a primeira brasileira a ocupar o cargo de relatora especial
das Nações Unidas para a Independência de Juízes e Advogados. Há cinco anos,
ela percorre os continentes verificando casos de desrespeito aos princípios que
garantem julgamento justo aos cidadãos e a segurança dos operadores do direito.
Em entrevista, a magistrada que atua em Mato Grosso detalha as missões à frente
da relatoria da ONU.
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Muito trabalho, pouca estrutura
Márcia Delgado

Diariamente, eles recebem milhares de processos na Justiça de
primeiro grau. Apesar dos esforços para dar uma resposta rápida à sociedade, os magistrados
esbarram em diﬁculdades, como
a falta de servidores e de equipamentos. Trabalham ainda em
prédios precários. Conﬁra a situação em alguns estados.
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Incentivo à prática restaurativa

Com o apoio do CNJ, AMB assina protocolo de cooperação com diversas entidades para ampliar a Justiça Restaurativa no país.
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Investindo na capacitação
Confira os eventos da Escola que foram destaque nos
meses de agosto e setembro.
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para superar o problema que afeta de forma dramática
Seguindo na nossa linha editorial focada na valorizaa prestação jurisdicional.
ção da magistratura, a presente edição destaca o imporA magistratura brasileira merece um tratamento
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atesta o Justiça em Números do CNJ a cada ano. Os daAdvogados. Titular do mais relevante mandato das Nados divulgados recentemente revelam que, mais uma
ções Unidas para independência judicial, Gabriela conta
vez, os juízes brasileiros continuam superando as mara sua experiência e as várias realidades que enfrenta.
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mudanças legislativas tão necessárias
Nesse número, vamos mostrar
ao bom funcionamento do Judiciário. Ao CNJ cabe a
também as dificuldades da magistratura de primeiro
meta de construir um projeto nacional que, de fato, vegrau no Brasil. As reportagens trazem uma amostra da
nha diminuir o congestionamento judicial.
dura realidade que juízes e juízas enfrentam em todo o
território nacional. Instalações precárias, falta de serviBoa leitura,
dores e de equipamentos, excesso de processos e comJoão Ricardo Costa
pleta falta de segurança, são problemas que coabitam
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com os magistrados nos locais de trabalho de todo o
país. Mostrar esse cenário é uma das ofensivas da AMB
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Entre missões
e dificuldades

Estrutura prEcária

Montanha
de problemas

Falta de pessoal, de espaço
e falhas no sistema de
informática prejudicam o
trabalho dos juízes

Ascom/AMB

Márcia Delgado

Zandra Anunciação: “A sensação
de impotência é
muito grande”
Márcia Delgado

D

e Norte a Sul do país,
a sensação dos juízes
é de que trabalham
para “enxugar gelo”. Diariamente, eles recebem milhares de processos. Apesar de
todo esforço para atender as
demandas da forma mais célere possível, os magistrados
esbarram na falta de estrutura nos estados. Muitos atuam
sem segurança, sem material,
com quadro de pessoal insuficiente, em salas apertadas e
fóruns e comarcas caindo aos
pedaços. Por isso, se sentem
impotentes por não conseguir dar a resposta rápida que
a sociedade espera.
Na Bahia, o retrato da
crise. Em Lauro de Freitas,
região metropolitana de
Salvador, a juíza Zandra
Anunciação Alvarez Para-

da, titular da Primeira Vara
de Fazenda Pública, tem
um estoque de 60 mil processos. Destes, 50 mil são
físicos e lotam o piso superior do prédio. Os outros
10 mil estão digitalizados.
O trabalho, muitas vezes, é prejudicado pelo sistema de informática, que é
precário. Faltam também
computadores, ao ponto
de os funcionários terem de
trabalhar ao mesmo tempo
na mesma máquina. Sobrecarregados, cada um dos
seis servidores da secretaria
fica responsável por 10 mil
processos, em média.
“A sensação é de impotência muito grande para
atender aos jurisdicionados
da forma plena como gostaríamos”, destaca a juíza Zandra.

Mesmo com as dificuldades,
a equipe se desdobra e consegue manter alta produtividade. Desde janeiro de 2013,
quando a magistrada assumiu
o trabalho na unidade, foram
julgados 7.179 processos.

Prédio arcaico
A 100km de Salvador, em
Feira de Santana, os juízes
enfrentam problemas semelhantes. Faltam servidores,
espaço para acomodar os milhares de processos e o sistema de informática também
faz com que os magistrados
percam audiências quase
que diariamente. O prédio
do fórum é arcaico. Os elevadores, volta e meia, quebram.
Quem procura o local precisa
se sentar em cadeiras rasga-

das e surradas pelo tempo.
Não existe nem sequer antiderrapante nas escadas. Fios
expostos no edifício completam o quadro de caos. As paredes estão cheias de mofo.
No Piauí, em Rondônia e
no Amazonas, os juízes também se queixam da falta de
estrutura. Pesquisa encomendada pela AMB e divulgada
em 2009 denunciou esse tipo
de problema. Os dados mostram, por exemplo, que o
Nordeste é a região que apresenta maior carência de pessoal: 58% dos juízes afirmam
que o baixo número de pessoas interfere negativamente
na rapidez do andamento
dos processos. Apontam ainda a falta de gabinetes e espaço para audiências em pelo
menos 9% das unidades.

Colaboraram com esta reportagem: Laís Santos, Marco Sales, Luciana Salimen e Amab
Visite o site: www.amb.com.br
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“Estamos enxugando gelo”
Apesar de todos os esforços, magistrados do Fórum de Feira de Santana se mostram
desolados diante de tantos problemas que afetam o andamento dos processos
Márcia Delgado

Márcia Delgado

E

m Feira de Santana,
o juiz Ricardo Santana, titular da Segunda Vara Crime, resume sua
apreensão diante da falta
de estrutura. “A sensação é
de que estamos enxugando
gelo”. Na semana anterior
à visita da reportagem do
AMB Informa à cidade,
a convite da Associação
dos Magistrados da Bahia
(Amab), Ricardo conta
que o fórum ficou dois
dias sem água.
No dia em que a reportagem esteve no fórum, em
4 de setembro, o juiz perdeu
cinco audiências. Quatro
devido a falhas no sistema
de informática e uma porque o promotor faltou e
não tinha substituto. “Tem
de refazer”, lamentou. Para
piorar, a central de mandados não tem como expedir
as notificações até o dia das
novas audiências.
Quatro servidores são responsáveis por 3,7 mil processos de crimes, a maioria, assaltos. Até o fim de 2013, eles
tinham de levar água de casa.
O gabinete do juiz funciona
com a sala de audiências. Se
tiverem três réus, mais advogados, mais um promotor,
não cabem todos no pequeno espaço que o juiz divide
com um único assessor.
Fatores externos também interferem no trabalho.
O juiz conta que há apenas
uma viatura para transportar
os réus presos até o fórum e
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O gabinete do juiz Ricardo
Santana funciona junto com
a sala de audiência

84%
dos magistrados
brasileiros consideram
que a jornada regular
– de 9 horas – não é
suﬁciente para dar conta
do volume de trabalho,
de acordo com dados do
CNJ

nem sempre é possível levá-los no prazo marcado das
audiências, que já está perto
de chegar a 2015.
A juíza Arlinda Souza
Moreira é titular da Primei-

ra Vara Cível e de Acidente
de Trabalho do Fórum de
Feira de Santana. Com a
ajuda de quatro funcionários, cuida de mais de 6 mil
processos. Dois trabalham
de manhã, dois à tarde.
Se um adoece, não existe substituição e o colega
acaba ficando ainda mais
sobrecarregado. “Diante
desse quadro, o trabalho
não zera nunca”, ressalta.
A própria juíza digita as
audiências. Prefere assim
do que tirar um dos poucos

Márcia Delgado

Arlinda: “O trabalho não zera”

servidores da montanha de
processos para registrar as
oitivas. A carga de trabalho
é tanta que Arlinda almoça
no próprio gabinete para
ter mais tempo de analisar
os processos.

“Crise sem precedentes”
“Os juízes da Bahia trabalham em péssimas condições, com falta de espaço físico, fóruns
sem segurança, em salas amontoadas, com um sistema de informática que não funciona. A
situação é caótica e vem de muito tempo. Não é desta gestão o sucateamento da Justiça de
primeiro grau. Estamos vivendo uma crise sem precedentes. Diante do quadro, deﬂagramos
uma campanha de valorização da magistratura no estado da Bahia. A comunidade abraçou
a ideia e outras entidades, como a OAB e a Associação Médica da Bahia, apoiam nossa
luta. Os juízes estão se sentindo impotentes. Sem perspectivas de melhora. Se o
tribunal da Bahia não tomar providências no sentido de oferecer essas melhorias
nas condições de trabalho, caminhamos para o caos absoluto.”
Nartir Dantas Weber,
juíza na Bahia, vice-presidente de Interiorização da AMB
e ex-presidente da Amab

Visite o site: www.amb.com.br
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Sobra trabalho,
faltam servidores

Média de processos para
cada magistrado da
Bahia é de 7 mil contra
5,6 mil no resto do país
Fotos: Márcia Delgado

Márcia Delgado

A

Bahia conta hoje
com 586 juízes. Eles
cuidam de um volume grande de processos.
São 7 mil para cada magistrado, contra 6 mil no resto
do país. A defasagem no
número de servidores se
deve a uma situação que se
arrasta desde 2004. De acordo com a presidente da Associação dos Magistrados
da Bahia (Amab), Marielza
Brandão Franco, há 10 anos
o Judiciário não abre concurso público no estado.
“Só em Salvador, a defasagem de funcionários é
de 3 mil. Atualmente, 205
comarcas estão sem juízes
titulares”, afirma. Ela diz que
muitos acumulam o trabalho das comarcas, mas não
recebem nenhum centavo
por isso, ao contrário do
Ministério Público e da Defensoria Pública.
Ela destaca a campanha
da Amab, intitulada “Questão de Justiça” e deflagrada
em 8 de agosto, que recebeu
o apoio da AMB e da sociedade. “As pessoas achavam
que os juízes trabalhavam
pouco, ganhavam muito e
eram responsáveis pela morosidade do Judiciário. Agora, passaram a perceber que
somos tão vítimas de um
sistema ineficiente como a
própria sociedade”, assinala.
A Segunda Vara de Família de Feira de Santana
ficou sem juiz titular até
maio deste ano, quando Ré-

O juiz Régio trabalha no Fórum de Feira de Santana, onde a estrutura é ruim, assim como em Lauro de Freitas

47,9%
dos juízes que
responderam ao Censo
do Judiciário declararam
que o motivo de
afastamentos estava
relacionado ao trabalho

Assim como muitos outros colegas, o juiz trabalha
com quatro servidores. A
carência de funcionários
atrasa a prestação jurisdicional. Têm processos na
unidade que começaram a
tramitar na década de 1980.
“A gente está caçando com
gato”, diz.

Estagiários
gio Bezerra Tiba Xavier assumiu a vaga. Ele conta que
encontrou 9.386 processos
e, em menos de quatro meses, apesar das dificuldades,
proferiu 600 sentenças e arquivou 800 processos.

Sem juiz titular até este
ano, não raros foram os casos de guarda julgados fora
do tempo. Em outra situação, a ação de interdição
foi analisada após uma das
partes falecer. Com poucos

Visite o site: www.amb.com.br

funcionários, é difícil até
cumprir cartas precatórias.
O Fórum de Feira de Santana tem 22 varas. “Todas
enfrentam grandes dificuldades. O Poder Judiciário de
primeiro grau está se desintegrando”, assegura Régio
Xavier. Para enfrentar a dura
tarefa diária, os magistrados
contam com a ajuda de estagiários, cujos contratos expiram em dezembro deste ano.
O juiz Régio Xavier tem
dois estagiários cujos contratos estão perto de vencer. Uma é considerada seu
braço direito e o magistrado decidiu bancar o salário
dela para não perdê-la.
Informa
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Situação preocupante

Márcia Delgado

Estrutura prEcária

no Norte e Nordeste
No Piauí, em Pernambuco, em Rondônia e no Amazonas, grandes litígios,
disparidade com a Justiça de segundo grau e mobilização

Márcia Delgado

N

o estado vizinho à
Bahia, no Piauí, o
juiz Heliomar Rios
Ferreira, titular da Vara
Agrária de Bom Jesus, também precisa matar um leão
por dia. Ele é responsável
pelo trâmite de 1.600 processos relacionados a questões muito complexas, que
envolvem autoridades e o
poder econômico. Gente
com dinheiro suficiente
para contratar bons advogados e, amparada pelo
excesso de recursos do Judiciário, arrastar as demandas
por anos na Justiça. O processo mais antigo ainda em
aberto deu entrada na Vara
Agrária há 33 anos.
O município de Bom Jesus está localizado a 630km
de Teresina, a capital do
estado. É pequeno. Tem 24
mil habitantes. Mas concentra grandes litígios relacionados à questão de
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terras. As irregularidades
que param na Justiça vão de
grilagem de áreas públicas a
duplicação de matrículas e
implicam em um prejuízo
aos cofres públicos de pelo
menos R$ 195 bilhões, de
acordo com cálculos feitos
pelo juiz Heliomar Ferreira.
O magistrado conta com
apenas dois servidores efetivos e não tem assessor. Afirma que chega a rodar 6 mil
quilômetros por mês para
fazer vistoria nos imóveis.
Apesar de lidar com processos tão delicados, o juiz
não tem segurança pessoal,
mas anda de carro blindado.
“Trabalhamos na raça. Nossa
profissão é para quem ama e
gosta. E eu amo e gosto do
que faço. Acredito que Deus
tem sempre uma missão
para a gente”, diz.
Realidade muito distante da Justiça de segundo
grau. É o que mostra levan-

tamento feito pelos magistrados de Pernambuco. O
juiz Edvaldo José Palmeira,
titular há 16 anos da 5ª Vara
de Fazenda Pública de Recife, revela a precariedade.
“Faltam materiais de expediente, como cartucho para
impressora e sabonete para
lavar as mãos. O tratamento
entre a Justiça de primeiro
e a de segundo grau não é
igualitário”, ressalta.

Comparativo
Somente nas oito varas
de fazenda pública de Recife tramitam 34.064 processos. Cada uma tem de
oito a nove funcionários.
São 4.259 processos por
unidade. Já nas 12 desembargadorias que tratam do
mesmo tema, a média de
processos por unidade é de
718 — são 8.616 no total.
Em Rondônia, o juiz José

Visite o site: www.amb.com.br

Antônio Barreto, que atua
em Ouro Preto do Oeste,
cidade a 300 Km da capital,
Porto Velho, diz que falta
espaço e o fórum é insalubre. Em dias de audiência,
diz ele, as pessoas ficam do
lado de fora. Sem segurança
e também diante da precariedade nas instalações
elétricas, não raras vezes
falta luz no fórum e todo o
trabalho é perdido. “A sala
para essas conciliações é
um cubículo”, destaca.
O juiz Haruo Mizusaki,
da 1ª Vara Criminal de
Ouro Preto do Oeste, relata
as mesmas dificuldades. “A
estrutura realmente não é
boa. O Tribunal (de Justiça
do Estado) tem conhecimento e nós sabemos que
estão se esforçando para
dar andamento a essas
obras. O principal problema é a estrutura do prédio,
que é bem antiga”, diz.

Estrutura prEcária

Pedido de providências

Fotos: Márcia Delgado e Amab

Márcia Delgado

Elevador quebrado, escadas sem antiderrapantes, falta de água e de espaço são o retrato da crise instalada em estados como a Bahia

N

o Amazonas, a situação é tão crítica que juízes que
atuam no primeiro grau se
mobilizaram para exigir do
Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) melhorias das
condições de trabalho. Eles
apresentaram ao Tribunal
documento assinado por
90% dos magistrados radi-

ENtrEVista

cados no interior do estado
em que denunciam a falta
de pessoal e a precariedade
da infraestrutura disponível, que não acompanhou o
crescimento demográfico e
o consequente aumento das
demandas. Os magistrados
também advertem para a
falta de uma política coordenada para tratar de forma

ampla os problemas que afetam a jurisdição.
A carta apresenta 21
sugestões que buscam
dar mais eficiência e efetividade ao trabalho dos
magistrados. Entre elas, a
contratação de assessores
para os juízes de entrância inicial, realização de
concursos públicos e con-

tratação de funcionários
de limpeza e segurança,
por exemplo. Na próxima
edição do AMB Informa,
a equipe de reportagem
da Associação dos Magistrados Brasileiros irá ao
Amazonas para conhecer
os problemas que afligem
os magistrados que atuam
na região Norte do país.

Gervásio Santos, coordenador da Justiça Estadual da AMB

A falta de estrutura no Judiciário é um problema geral
ou especíﬁco do interior do país?
A falta de estrutura no Judiciário é um problema que alcança
basicamente o primeiro grau. É claro que em alguns estados a
diferença entre a estrutura à disposição dos tribunais e dos juízes é mais aguda do que em outros. Porém, é uma distorção que
precisa ser corrigida, inclusive para que, ao lado da adoção de
outras medidas de racionalização, tenhamos condições de melhorar o serviço que prestamos à sociedade.
Qual o sentimento geral dos juízes diante de diﬁculdades
como falta de pessoal, de material e de constantes problemas no sistema de informática de fóruns e comarcas?
O sentimento é de frustração, pois, apesar do
seu empenho pessoal, o juiz tem a convicção de
que os resultados de seu trabalho poderiam ser
potencializados caso contasse com uma estrutura mais adequada à demanda processual. A carência de servidores no primeiro grau é crônica
em todo o país e, em alguns casos, falta
também material básico de expediente,
além da ausência de um sistema de
informática único e ágil que facilite o
serviço judicial.

Quais as regiões mais críticas?
Sem dúvida, as regiões Nordeste e Norte são as que mais
sofrem com a falta de estrutura no primeiro grau, com um agravante, pois, via de regra, são também nessas regiões que a disparidade de estruturas entre o primeiro e segundo graus é maior,
embora os juízes de primeiro grau recebam mais de 90% da
demanda processual. Uma das explicações possíveis para esse
quadro é a situação socioeconômica dos próprios estados, além
de um certo viés cultural que faz com que a cúpula do Judiciário não tenha um sentimento de integração com o restante da
magistratura.
De que forma a falta de estrutura afeta a produtividade dos juízes? O que fazer para melhorar a situação?
A alteração do atual quadro exige um olhar diferenciado
para o primeiro grau, com o emprego dos recursos orçamentários de forma mais equânime e proﬁssional, sempre atentando
para a maximização dos resultados. Também é necessário que as
administrações judiciárias ouçam mais os juízes, aﬁnal, são esses que se encontram na ponta da linha e, portanto, possuem
uma compreensão maior das necessidades cotidianas. Essa
é uma das razões pelas quais acredito, sinceramente, que a
instituição de eleição direta para a presidência dos tribunais
possa ajudar a superar a falta de estrutura do primeiro grau,
melhorando o Judiciário como um todo.

Visite o site: www.amb.com.br
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Os gargalos
da Justiça
Márcia Delgado

A

produtividade dos juízes brasileiros aumenta
a cada ano. Somente
em 2013, de acordo com dados
do CNJ, cada magistrado sentenciou uma média de 1.564
processos, ou 1,7% a mais que
o mesmo período anterior.
Mesmo assim, o estoque de
demandas ainda é muito alto:
chega a 95 milhões de ações,
uma média de 6 mil por juiz.
Isso se deve a um conjunto de
fatores, que envolve o uso predatório da Justiça, o excesso
de recursos, ações repetitivas
nos tribunais, além da falta de
estrutura, de tecnologia, de
servidores e de magistrados
país afora. Uma situação que
prejudica o cidadão comum,
para quem a Justiça pode ser o
único caminho para garantir o
cumprimento de seus direitos.
O CNJ mostra ainda que a
alta taxa de congestionamento
da Justiça está concentrada nas
ações de execuções fiscais. Elas
representam 40% do estoque
de processos pendentes, que
podem demorar mais de cinco
anos para tramitar. De cada 100
processos, apenas nove foram
baixados em 2013. São assuntos
relacionados à cobrança de impostos, muitas vezes de valores
irrisórios, que lotam os escaninhos da Justiça.
Alguns juízes têm sob sua
responsabilidade mais de 300
mil ações de execuções fiscais.
Os litigantes são os responsá-
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veis pela gestão pública e, muitas vezes, recorrem ao Judiciário mesmo quando sabem que
a derrota é garantida. Há casos
em que cobram dívidas de
R$ 5. Cada processo individual
custa, em média, R$ 900.
Se de um lado as prefeituras, o Estado e a União buscam
a Justiça para cobrar o cidadão
comum, de outro, as empresas
que desrespeitam os direitos dos
consumidores são acionadas diariamente nos tribunais. Muitas
dessas ações são repetitivas e ingressadas de maneira individual.
O presidente da AMB, João
Ricardo Costa, dá um exemplo
para mostrar a facilidade com
que esses processos fazem crescer o volume de conflitos que
chegam aos tribunais. “Se uma
empresa de telefonia aperta um
botão e, pelo computador, desconta indevidamente R$ 2 de
10 milhões de clientes, caso 10%
deles ingressem com uma ação
individual, isso resultará em um
milhão de ações. Esse exemplo
mostra porque estamos atrasados. O juiz fica dando sentença
repetitiva”, destaca.
De acordo com o CNJ, dos 20
maiores litigantes da Justiça, mais
da metade é composta por instituições bancárias. Neste rol de
companhias que desrespeitam
de forma contumaz os direitos
dos consumidores, estão incluídas ainda empresas de planos
de saúde e de telefonia. Segundo
João Ricardo, as leis brasileiras
permitem que os grandes demandantes façam uso indevido
Visite o site: www.amb.com.br

Uso predatório, excesso de
recursos, ações repetitivas
nos tribunais, além da
falta de estrutura são
os principais entraves à
celeridade nos tribunais

Número de
processos
na Justiça (2013):

95 milhões

Número de juízes:

16,4 mil

Número médio
de processos
ﬁnalizados por
juiz/ano (2013):

1.564

MorosiDaDE

Por outro lado...
A administração
pública, os
bancos e as
telefônicas lotam
as mesas dos
magistrados:

Bancos e
telefônicas:

24,5%

dos processos
em tramitação

Governos federal,
estadual e
municipal:

51,5%

dos processos
em tramitação

Coincidentemente, essas mesmas instituições lideram os rankings da
Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça:
Reclamações (2012):

Assuntos ﬁnanceiros: 231.824
Telecomunicações: 237.590

E quando o consumidor procura diretamente a empresa, a demanda
não é resolvida:
NÃO

SIM

51%

49%

Resolução
O problema foi resolvido?

E resta ao Judiciário resolver a questão:

49
14

6

6

Único
Cansou Queria
Conﬁa
meio
de tentar pedir
mais na
que res- resolver danos decisão
tou para
com a
morais
do
resolver empresa
Judiciário

de recursos na Justiça. Em algumas situações, existem casos que ultrapassam 80 ações
recursais. O problema é que
muitas delas são apenas protelatórias, para ganhar tempo,
e impedem o descongestionamento da Justiça.

3

Campanha
A Associação dos Magistrados Brasileiros também
tem se posicionado de forma contrária ao uso predatório da Justiça e desenvolve uma campanha para que
os serviços prestados à sociedade possam trazer mais
celeridade e melhores resul-

tados. Junkes diz que o uso
predatório prejudica o andamento de processos que
envolvem questões relacionadas à cidadania. Atrapalha as ações de pessoas que
precisam de uma resposta
rápida do Judiciário em assuntos vitais, como a saúde.
“Pesquisa do CNJ mostra
que boa parte da avalanche
de demandas não deveria
estar no Judiciário e está
relacionada, por exemplo, a
estratégias comerciais, para
o funcionamento de empresas”, garante.
Embora tenha conhecimento de que os maiores
litigantes são as grandes
companhias, quem trabalha com essas demandas
não consegue entender por
quê essas empresas desrespeitam, de forma contumaz, o Código de Defesa
do Consumidor. Para isso, a
AMB vai encomendar uma
pesquisa que, além de mapear esses grandes demandantes, responda a esses
questionamentos.

Minas reduz ações de execuções ﬁscais

Motivo para escolher o Judiciário
para resolver o conﬂito
20

Sérgio Junkes. Diante disso,
assuntos considerados de menor relevância, como o furto
de um chinelo de R$ 16, por
exemplo, acabam parando
no Supremo Tribunal Federal
(STF). “Esse tipo de demanda
não deveria estar na Corte Suprema”, acrescenta.
Em tramitação no Congresso Nacional, a Proposta
de Emenda Constitucional
(PEC) nº 15/2011 revê as
inúmeras quantidades de
recursos existentes no Judiciário. O projeto foi modificado no Senado. A AMB
defende o texto original,
idealizado pelo ex-ministro
do STF César Peluso.

3

Achava
Não Não sabe/
Não
que era sabia
uma
outra respondeu
solução forma
mais
para
rápida resolver

A situação é preocupante. “A sistemática de recursos
desprestigia claramente as decisões de primeiro grau, uma
vez que impede que, via de
regra, tenham efeitos práticos
imediatos”, diz o vice-presidente Institucional da AMB,

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) baixou duas
portarias para reduzir os litígios na área de execução ﬁscal. A
medida foi implantada na gestão do desembargador Herculano Rodrigues.
Levantamento feito pelo consultor Jair Santana, especialista na área de gestão pública, mostra que a medida, adotada no
ﬁm do ano passado, já começa a surtir efeitos. “Na Comarca de
Santa Luzia, por exemplo, cerca de 20 mil processos deixaram de
ser ajuizados”, exempliﬁca. A ideia é estimular acordos, oferecer
incentivos ou mesmo perdoar dívidas pequenas, desde que as
medidas não sejam consideradas ilegais.
Um dado apresentado por ele chama a atenção: de um estoque de 6 milhões de processos no estado de Minas, 1,1 milhão é
relacionado a execuções ﬁscais. Desses, 60% têm como origem
os municípios. Cada processo custa entre R$ 4 mil e R$ 5 mil.
Boa parte, porém, cobra débitos com impostos cujos valores são
píﬁos, de R$ 12, por exemplo. “O estado e os municípios estão
gastando para não cobrar, pois esses processos não andam”,
destaca o consultor e ex-juiz.
Colaborou com esta reportagem: Rodrigo Fayad

Visite o site: www.amb.com.br
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José Carlos Kulzer*

AS METAS DO CNJ
E A VALORIZAÇÃO
DO PRIMEIRO GRAU

P

ara melhorar a eﬁciência e descongestionar o Poder JudiPara mudar este enfoque, a AMB apresentou ao CNJ prociário, tem-se adotado a partir da Resolução nº 70/2009 posta de criação de um núcleo de inteligência para fazer um
do CNJ, uma política de estímulo ao planejamento es- diagnóstico das causas dos litígios, já que o sistema procestratégico e de estabelecimento de metas para os tribunais. sual está inviabilizando a concretização do direito com o uso
Infelizmente, a partir do discurso construído em torno dessa predatório do Judiciário. É necessário interpretar melhor os
nova “visão”, as metas, que deveriam ser ferramentas para o dados coletados para deﬁnir estratégias mais eﬁcientes ante
planejamento estratégico, passaram a ser vistas como a sua a realidade encontrada. A se manter este círculo vicioso, mais
própria razão de ser. Na outra ponta, temos assistido várias processos serão ajuizados, mais varas e tribunais serão criaalterações da legislação processual objetivando agilizar a dos, e a estrutura jamais será suﬁciente para atender adeprestação jurisdicional em resposta às críticas que o Judici- quadamente os anseios da sociedade brasileira.
ário brasileiro vem recebendo pela
Por outro lado, geralmente a
demora e pela ineﬁciência.
carga de trabalho “invisível” no
Na verdade, nem o planejamento
âmbito do primeiro grau — des“Não
podemos
concordar
estratégico e nem tais reformas têm
pachos, decisões interlocutórias,
com os que pretendem
se mostrado suﬁcientes para resolver
audiências, fase de execução —
as altas taxas de congestionamento
não é considerada quando se faz
atribuir apenas aos juízes
de processos, retratadas nas estaa distribuição dos servidores entre
a responsabilidade pela
tísticas que apontam um Judiciário
as instâncias dos tribunais. Apesar
lentidão dos processos,
“afogado” em inúmeros processos,
da fase de execução se desenrolar
muitas vezes idênticos, que poderiam
quase exclusivamente no primeiro
quando a maior parte deles
ser resolvidos mais adequadamente
grau, em vários tribunais, os sernão pode sequer participar
se fossem atacadas as causas que gevidores estão concentrados nos
da gestão dos tribunais”
ram tantos conﬂitos, pois, apesar de
próprios tribunais (segundo grau),
a urbanização do país gerar conﬂitos
quando sabemos todos que o prode massas, a organização do Judiciájeto de valorização do primeiro
rio ainda está calcada no modelo tradicional de tutela individual. grau envolve a redistribuição do orçamento e do pessoal.
Portanto, há outras causas que precisam ser consideradas, Segundo a nova corregedora nacional de Justiça, ministra
a começar nossa cultura jurídica, marcada pelo individualismo Nancy Andrighi, em seu discurso de posse, é o juiz de prie pelo formalismo, sobretudo a transmitida aos estudantes de meiro grau que profere a decisão sobre a qual é calcado o
Direito. Daí que os dados estatísticos, quando enaltecem ape- trabalho nos demais graus de jurisdição, sentença que muitas
nas os números — como fazem as famosas metas de produti- vezes, é proferida “em condições precárias”. Agora, feito o
vidade, que tomaram de assalto às corregedorias e desviaram diagnóstico, é necessário passar do discurso para a prática,
centenas de magistrados da sua verdadeira função (que não com atitudes concretas.
é apenas “julgar”, mas julgar com conhecimento, convicção
Mas, para combater a morosidade, segue-se fazendo mais
e justiça) —, estão apenas reforçando esta cultura: quanto do mesmo, quando é urgente olhar para outra direção, a comais ações julgadas, mais produtiva (e mais excelente) é a meçar pela mudança da mentalidade jurídica, ainda marcada
unidade judiciária. A rigor, constatado o vício de cultura, o pelo individualismo e pelo formalismo, o que envolve inclumétodo eleito deveria estimular a resolução de conﬂitos, e sive a escolha da forma mais adequada de gestão
não, apenas, a solução de processos.
judiciária. Modernizar a administração da
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Justiça, mas em todas as suas dimensões, com a implantação de eleições diretas para os cargos de direção dos tribunais, com o efetivo envolvimento de todos os juízes, que
devem tomar as rédeas desta reforma por conhecer a realidade e as peculiaridades do Poder Judiciário. Não podemos
concordar com os que pretendem atribuir apenas aos juízes a responsabilidade pela lentidão dos processos, quando
a maior parte deles não pode sequer participar da gestão
dos tribunais. Aﬁnal, segundo o presidente do STF, ministro

Lewandowski, ao se pronunciar perante o Conselho de Representantes da AMB no ato de assinatura do protocolo de
ampliação da Justiça Restaurativa, “a Constituição de 1988
consolidou a transformação de uma democracia representativa para participativa.”
É preciso, ainda, dar tratamento diferenciado às ações
de massa, inclusive nos registros estatísticos, criando prazos diferenciados e mais elásticos para os juízes atuarem
nessas ações e dando condições para estudo mais aprofundado desses processos. Não é aceitável que nos dias
atuais se percam horas e mais horas instruindo processos
individuais contra um mesmo réu, sempre com o mesmo
objeto, sem que seja atacada a causa da repetição destas
ações, que se repetem exatamente diante da pulverização
de ações individuais.
Cientes destes compromissos, no seu discurso de posse, o presidente João Ricardo já adiantou que a agenda desta gestão exigia uma readequação institucional
da AMB frente aos desaﬁos impostos à magistratura
e à sociedade, com uma participação distanciada do
corporativismo reducionista, pois aﬁnal, “as nossas demandas são demandas da sociedade.” Lembrou ainda,
no seu discurso, que “é o momento de resolvermos o
problema do primeiro grau”, pois a insuportável repetição de decisões já encontra solução em curso nos
tribunais, com os mecanismos de afetação e uniformização, aos quais serão acrescentados em breve, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previsto
no Projeto do Novo CPC.
Contudo, apesar de objetivar acelerar o processo, na verdade o Novo CPC não vai trazer melhoria
substancial para o primeiro grau, pois, além de
não resolver a tutela coletiva, vai interferir diretamente na gestão dos cartórios ao estabelecer
que as sentenças e os atos processuais devam ser
cumpridos por ordem cronológica. E ao obrigar
o juiz a enfrentar em sentença todas as teses levantadas pelas partes, não importando quantas
sejam, vai causar uma avalanche de embargos de
declaração e de anulação de sentenças, contribuindo
para aumentar ainda mais a recorribilidade e a lentidão. Mais uma vez vão ser combatidos os efeitos do
congestionamento dos tribunais, e não as causas, como
os estímulos econômicos a elevada litigiosidade e o
comportamento dos agentes públicos e privados
frente às decisões judiciais.
É necessário, portanto, redeﬁnir prioridades, a
começar, pela efetiva valorização do primeiro grau.

* Assessor da Presidência e coordenador
da Comissão de Assuntos Legislativos da AMB
Informa
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UMA REPÚBLICA
EM CONSTRUÇÃO
Pio Dresch*

A

o ensejo de seus 65
anos, e após 25 anos de
eleições presidenciais
ininterruptas, que coroam o
mais longo período democrático de nossa história, a AMB
prepara-se para realizar, em
21 de novembro, o Seminário
República, contribuição da magistratura brasileira a um debate sempre necessário sobre os
rumos do nosso país.
Muita coisa aconteceu nos
quase 30 anos que passaram
desde o ﬁm da ditadura militar.
O Brasil melhorou política, econômica, cultural e socialmente:
temos eleições livres e inﬂação
controlada, nos tornamos protagonistas respeitados na política
internacional e internamente
houve redução da pobreza e um
crescente acesso à educação.
Mas, se tanto avançamos,
outro tanto precisa ser feito,
e o Seminário República será
um momento importante de
debate, em que a magistratura
procurará contribuir de maneira propositiva em dois temas
centrais para o aprofundamento da nossa democracia.
Um dos pontos, que tem
relação direta com o lugar político do juiz, é a questão dos Poderes, a relação entre eles e os
limites de cada um. Trata-se de
questão central em qualquer
democracia, e que no Brasil
ainda é ponto de constantes
dúvidas e reacomodações.
É sabido que a clássica delimitação de papéis entre Legislativo, Executivo e Judiciário é
muitas vezes ultrapassada na
prática, seja por necessidades
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que resultam de uma sociedade muito mais complexa que
aquela em que Montesquieu
formulou originalmente seus
conceitos, seja porque não
é incomum que, sob as mais
diversas motivações, determinado Poder busque extrapolar
suas competências, invadindo
as de outro.
Também não é incomum
que os Poderes sejam expostos à tentação ou à contingência de invadirem de modo
espúrio o espaço próprio de
outro, e disso há muito exemplos. Considerados somente
Legislativo e Judiciário, pode-se lembrar que tramita na
Câmara dos Deputados a PEC
nº 33/2011, que, entre outras
coisas, busca submeter à revisão pelo Congresso e até a
consulta popular as decisões
do Supremo Tribunal Federal
que declaram a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos; em sentido inverso,
não vai longe o tempo em
que foi concedida no Supremo Tribunal Federal decisão

liminar que sustava processo
legislativo, depois revista pelo
Plenário.
Qual deve ser o espaço
próprio de cada Poder? Como
é possível manter a harmonia
entre eles? São questões a enfrentar, e, junto com elas, também as disfunções internas de
cada um, que muitas vezes
são causas do mau funcionamento das nossas instâncias
democráticas.
Além disso, lançará o Seminário República também um
olhar sobre os movimentos populares. É certo não se constrói
uma democracia somente com
arranjos institucionais, e é fundamental não só que o Poder
seja sensível às manifestações
da sociedade organizada, mas
também que ela própria saiba
criar seus próprios espaços de
democracia.
Nossa Constituição prevê
modos de participação popular pela via do plebiscito,
referendo e projetos de lei
de iniciativa popular, mas há
todo um espaço próprio de

Visite o site: www.amb.com.br

construção de democracia
inventado no dia a dia, que,
ao mesmo tempo em que
estabelece espaços de autogoverno, cria vínculos com
o Poder constituído, levando
reivindicações e exercendo
pressões, que oxigenam o
próprio Poder e impedem que
ele se encastele, voltando as
costas para a sociedade.
Como se cruzam essas
duas questões, a relação entre
os Poderes e a presença dos
movimentos sociais? De que
modo é possível reinventar a
cada momento a democracia,
aprimorando os espaços institucionais e permitindo que sejam permeáveis à pressão que
vem dos movimentos sociais
organizados? São questões
que exigem uma busca permanente, e a magistratura brasileira é parte desse caminho.
Por isso, o Seminário República.
*Juiz de direito no Rio
Grande do Sul e ex-presidente da Ajuris

LEGisLatiVo

Ação contra corte

no orçamento
E

m decisão conjunta,
as três entidades que
representam os magistrados brasileiros – AMB,
Anamatra e Ajufe – entraram com um mandado de
segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra
o corte da presidente Dilma
Rousseﬀ feito no orçamento do Judiciário. A restrição
do Executivo ao Projeto de
Lei Orçamentária de 2015
impossibilita qualquer correção salarial para os funcionários da Justiça.

Na ação, as entidades
pedem que o Supremo
suspenda, por meio de
decisão liminar, o trâmite no Congresso Nacional
do PLN nº 13/2014, encaminhado pela presidente
Dilma, até que o envio de
novo projeto contemple
a proposta orçamentária
do Judiciário com os valores integrais.
Os magistrados entendem que o corte fere
os princípios constitucionais. “O Executivo não

Entidades que representam
a magistratura questionam
na Justiça a restrição feita
pelo Executivo Federal

pode interferir nessa questão. Esse é um assunto do
Congresso Nacional e é ele
que deve avaliar, dentro da
sua competência constitucional, o Orçamento dos
três Poderes”, defende o
presidente da AMB, João
Ricardo Costa. “O que vemos hoje é que o diálogo
foi substituído pela intransigência”, acrescenta.
Em nota oficial, o presidente do Colégio Permanente dos Presidentes
dos Tribunais de Justiça do

Waldemir Barreto / Agência Senado

PEC
63
à espera de votação

Proposta aguarda
para ser analisada no
plenário do Senado

Tatiana Damasceno

A diretoria da AMB permanece em contínua atuação
junto ao Congresso Nacional
para acompanhar matérias
de interesse da magistratura.
A PEC 63, que restabelece o
Adicional por Tempo de Serviço (ATS), aguarda votação
no plenário do Senado.
No último esforço concentrado de votações na
Casa, a matéria constava na
pauta, mas o baixo quorum
adiou a apreciação da proposta. Para passar pelo plenário, são necessários 49 votos.

“A perspectiva é de aprovação, até pelas manifestações públicas de vários
senadores”, explica o coordenador da Comissão Legislativa da AMB, José Carlos
Kulzer. Ele ressalta, entretanto, que uma vitória no Senado é um importante passo,
mas a PEC também deverá
ser avaliada na Câmara dos
Deputados. A presença das
lideranças estaduais, junto
com a Ajufe, a Anamatra e
o Colégio Permanente de
Presidentes dos Tribunais de

Brasil, desembargador Milton Nobre, também criticou o corte.
Além da ação na Justiça, representantes da
AMB, da Ajufe e da Anamatra se reuniram, no último dia 11, com o ministro
da Justiça, José Eduardo
Cardozo, para tratar do
corte no orçamento do Judiciário. Os coordenadores
da Justiça Estadual, Gervásio Santos, e da Justiça
Federal, Rogério Favretto,
representaram a AMB.

Justiça, é importante para
sensibilizar os senadores sobre a necessidade da valorização da carreira dos mais
de 20 mil juízes em atuação
no Brasil. As sessões deliberativas agora serão retomadas após as eleições, a partir
do final de outubro.

Prerrogativas
Outro assunto objeto
de preocupação é o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº
83/2008, que define como
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crime a violação de direitos e
prerrogativas do advogado,
acrescentando essa disposição na Lei nº 8.906/94, o
chamado Estatuto da Advocacia. A AMB encaminhou
ofício a todos os membros
da CCJ do Senado, onde
tramitava o texto, expondo
os riscos da criminalização
genérica de condutas, o que
poderia levar a arbitrariedades e violações ao princípio
da proporcionalidade. O
projeto aguarda votação
pelo plenário da Casa.
Informa
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O
elo
entre o Judiciário
e a sociedade

Diariamente, milhares de cidadãos recorrem às ouvidorias dos tribunais pedindo por justiça
Luciana Salimen

E

ra meados dos anos
2000, quando a Ouvidoria do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios (TJDFT) recebeu uma carta intrigante. A
começar pela remetente, de
nome, no mínimo, curioso:
Margareth Thatcher. A letra
quase indecifrável provocou
uma mobilização na equipe,
que se reuniu para desvendar a curta mensagem. O
texto dizia: “O meu irmão
morreu por causa de um
erro médico. Eu quero que
se faça justiça. O cateter dele
entupiu e ele morreu por
causa disso”.
Imediatamente, a coordenadora do setor, Ana Cristina Pupe, ligou para o número de telefone informado
na carta e foi atendida por
um homem.
- Alô, eu gostaria de falar
com a Margareth, por favor.
- Moça, aqui é um orelhão.
- Mas você sabe se tem
uma pessoa que mora por aí
com esse nome?
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- Tem, sim. Vou procurá-la e você pode ligar em 10
minutos.
Após o tempo acordado,
uma nova ligação. Dessa vez,
do outro lado da linha, uma
mulher. Ana identificou-se
e explicou a situação para a
senhora, que, incrédula, revelou que Margareth tinha
apenas 7 anos e, àquela hora,
estava na escola.
Mesmo tratando-se de
uma criança, a Ouvidoria
levou o caso até o promotor de Justiça na época, para
que as devidas investigações
fossem feitas. Uma história
surpreendente, que, segundo Ana, resume a função da
ouvidoria: ser o elo entre o
Judiciário e a sociedade, não
importando a idade, escolaridade, raça, religião. Todo
cidadão pode e deve ser
atendido.
“A ouvidoria tem um
papel pedagógico, porque as pessoas não sabem
como funcionam as coisas
no Judiciário. Nós fazemos
essa aproximação, somos

caNaL DE coMuNicaÇão

um mecanismo de se fazer
conhecer. E atendemos o
problema de forma personalizada, atenciosa, como se
ele fosse nosso”, explica Ana,
que trabalha sob as orientações do desembargador
Hermenegildo Fernandes
Gonçalves, ouvidor-geral do
TJDFT. Ambos lideram, há 14
anos, uma equipe que é referência no Brasil, responsável
por receber as demandas da
sociedade – sejam reclamações, dúvidas, sugestões ou
elogios – e dar continuidade à questão internamente,
dando um pronto retorno
ao cidadão.
Os números revelam a
grande quantidade de trabalho. São cerca de 600 manifestações por mês, a maioria
(68%) recebida via internet.
A principal razão do contato são as reclamações, que
representaram 61% das manifestações no ano passado.
E, na maioria das vezes, os
problemas são relativos
à morosidade da
Justiça. O desembargador Hermenegildo relaciona
esses dados ao
fato de que as pessoas
não sabem como funciona a
tramitação de um processo
e também à impaciência do
mundo moderno.
“Hoje em dia, tudo é
muito rápido. Você clica
e está em outro mundo.
Mas, no Judiciário, se tudo
der certo, se tudo funcionar
do jeito que tem quer ser, é
lento. Nós temos problemas
estruturais. Volumes de processos. A sociedade produz
muito mais conflitos do que
o Estado consegue resolver”,
explica. Segundo o ouvidor,
os trâmites processuais que
superam os 90 dias merecem investigação. Quando a

reclamação chega antes desse prazo, é explicado ao cidadão que o tempo de demora
está dentro do normal.

Cobrança por celeridade
A maioria dos tribunais
pesquisados recebe fortes
cobranças por mais celeridade. No maior tribunal estadual do país, o de São Paulo,
são cerca de 45 atendimentos por dia, e as reclamações
sobre andamentos processuais representam 60% do
total. As queixas de forma
geral também lideram as
manifestações no Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro
(TJRJ) – 60%, sendo que 91%
dessas referem-se à atividade jurisdicional de primeiro
grau. No Pará, mais da metade das manifestações são
de reclamações. A exceção é
o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), onde, em
2013, foram 8.004 pedidos
de informações contra 3.138
pedidos de agilização.
No Rio Grande do Sul,
a morosidade processual
também é o assunto predominante, mas o ouvidor,

o desembargador Altair de
Lemos Junior, aponta outra questão comum. “As
pessoas procuram muito
a ouvidoria para obter informações que poderiam
ser encontradas no próprio
site ou outros meios. Coisas
muitos simples, como, por
exemplo, ligações para perguntar o telefone do Foro
Central”, conta. Por causa
disso, o TJRS – que atende
uma média de 600 manifestações por mês – criou
um novo sistema, em fase
de implantação, para tentar
tornar o trabalho mais dinâmico e eficiente.
Ele se chama Parle, e
funciona da seguinte forma: a pessoa fala com
uma máquina, que capta
palavras-chaves e tem algumas respostas automáticas.
Caso aquela informação
não satisfaça o interesse do
usuário, a ligação será encaminhada à Ouvidoria.
No outro extremo do
Brasil, na Paraíba, uma Ouvidoria recente, nascida em
fevereiro de 2013, também
já faz um trabalho diferenciado, buscando inovação.

“Criamos o programa A
Ouvidoria na sua Comarca,
como forma de aproximar
os próprios magistrados,
servidores, cidadãos ao TJ.
No primeiro ano, nós peregrinamos pelas comarcas
ouvindo os servidores, ouvindo os magistrados, ouvindo a sociedade. É um órgão
interessantíssimo, que liga a
comunidade e o Poder Judiciário”, explica o ouvidor,
o desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.
Mesmo nova, a Ouvidoria do TJPB tem altos índices
de resolutividade, que chegam a quase 90%. Situação,
aliás, que se repete nos outros tribunais brasileiros. Todas as estatísticas divulgadas
revelam uma média de 80%
a 90% de casos respondidos
– o que significa que o papel
da Ouvidoria foi cumprido.
“Eu acho que a ouvidoria
é a porta que liga o Poder Judiciário com toda a sociedade. Ela ouve e transmite para
solucionar o problema, ou
seja, faz a captação para buscar a solução do problema”,
resume Coutinho.

Você sabia?
Ouvidor era a designação dos magistrados que administravam a Justiça nas terras
senhoriais, em Portugal. As suas funções eram semelhantes às dos corregedores nas terras
dependentes da coroa. As terras sujeitas a corregedores eram chamadas “comarcas” ou
“correições” e as sujeitas a ouvidores eram conhecidas como “ouvidorias”.
A palavra ouvidor foi também aplicada a magistrados do Império Colonial português.
No Brasil, durante o Período Colonial, os ouvidores eram os juízes colocados
pelos donatários das capitanias.
Modernamente, no Brasil, usa-se o termo ouvidor para designar um proﬁssional de um
órgão, instituição ou empresa que tem a função de receber críticas, sugestões, denúncias,
reclamações e que deve agir em defesa imparcial da comunidade. Na prática, ouvidor
é o mesmo que ombudsman, uma palavra sueca criada em 1809 para criar o cargo de
agente parlamentar de Justiça para limitar os poderes do rei.
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Parceria

Muito além

da punição

Com o apoio do Conselho
Nacional de Justiça e de
outras entidades, AMB
quer difundir a Justiça
Restaurativa em todo o país

Tatiana Damasceno
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Tatiana Damasceno

A

saída da unidade
de internação deveria ser rápida.
Mas o adolescente Ronaldo (nome fictício) não
retornou após o fim de
semana. No reencontro
com a família e suas dificuldades, resolveu que
era hora de trabalhar.
Empregou-se em uma
fábrica de estopas e permaneceu assim por dois
meses até ser encontrado
pelo oficial de Justiça.
Esse poderia ser mais
um capítulo da tragédia
que assola a vida de centenas – milhares talvez – de
jovens do país. O que fez
a diferença para Ronaldo
foi a Vara da Infância e Juventude de Caxias do Sul
ter visto, nesse caso, uma
oportunidade para aplicar a Justiça Restaurativa. Na manhã seguinte à
audiência, a pequena fábrica, dentro da qual ele
fora detido, parou para
recebê-lo de volta.
Agora sob a corresponsabilidade de todo o grupo que confiou nele, Ronaldo voltou ao emprego
e à escola, e foi autorizado
a cumprir o restante da
medida em semiliberdade.
O adolescente conseguiu
uma segunda chance de
reescrever a sua história.
É essa oportunidade
que a Justiça Restaurativa

João Ricardo, Leoberto Brancher e o ministro Lewandowski: protocolo assinado em agosto

quer levar a todo o país.
Para difundir essas concepções, e as metodologias práticas com as quais
se concretizam, a AMB
formalizou, em agosto, um
protocolo de cooperação
com o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). O documento foi assinado pelo
presidente da AMB, João
Ricardo Costa, pelo presidente do Supremo Tribunal
Federal e do CNJ, Ricardo
Lewandowski, pela ministra da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência
da República, Ideli Salvatti,
e por representantes de diversas instituições.

O protocolo criará
as condições para que a
AMB leve adiante a campanha pela popularização da Justiça Restaurativa, coordenada pelo juiz
Leoberto Brancher, titular da Vara de Infância e
Juventude e do Cejusc de
Caxias do Sul. Para João
Ricardo, a iniciativa é
uma forma diferenciada e
humanizada de enfrentar
a grande litigiosidade nos
tribunais e de disseminar
a cultura da paz sem abolir a pena. Lewandowski
enfatiza: “A grande missão hoje do Poder Judiciário é dar concretização
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aos direitos sociais e garantir a paz social”.
Também são signatárias do acordo os Tribunais
de Justiça do Rio Grande
do Sul, do Distrito Federal
e de São Paulo, a Secretaria
da Reforma do Judiciário,
o Departamento Penitenciário Nacional, as Escolas
Paulista da Magistratura e
Superior da Magistratura
do RS, a Apamagis, a Ajuris, a Associação Brasileira dos Magistrados da
Infância e da Juventude,
o Fórum Nacional da Justiça Juvenil e as associações Terre Des Hommes e
Palas Athena.

parcEria

Experiências

Caroline Pierosan

inovadoras

Rio Grande do Sul, São
Paulo e o Distrito Federal
são as unidades da
Federação que já adotam a
prática restaurativa

Tatiana Damasceno

N

o Brasil, Porto Alegre
foi a primeira cidade
a implantar a Justiça
Restaurativa, em 2002, na 3ª
Vara do Juizado Regional da
Infância e da Juventude, pelo
juiz Leoberto Brancher, coordenador na AMB da campanha de difusão dessa metodologia. O magistrado diz
que a prática não implica
ausência de coerção. “Embora seja humanizante,
não deve ser confundida
com uma proposta de leniência”, diz Brancher, que
também é coordenador
pedagógico do Núcleo de
Justiça Restaurativa da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul.
Em 2005, o Programa
das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud),
em parceria com a Secreta-

Caxias do Sul: círculo
restaurativo conta
com proﬁssionais
capacitados

ria da Reforma do Judiciário,
apoiou três projetos-piloto:
o de Porto Alegre, intitulado
“Justiça para o Século 21”, um
na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São
Caetano do Sul (São Paulo) e
o terceiro no Juizado Especial
Cível e Criminal do Núcleo
Bandeirante, em Brasília.
Ao contrário de outras
unidades da Federação, no
Distrito Federal, a prática
restaurativa começou pelos
processos criminais de adultos com pena de até dois
anos de reclusão. Mas nem
todas as situações podem
ser objeto dessa atuação. O
juiz Asiel Henrique de Souza,
titular do Juizado Especial
Cível e Criminal do Núcleo
Bandeirante e coordenador
do Programa Justiça Restaurativa no DF, diz que a metodologia utilizada na capital
do país é a Mediação Víti-

ma-Ofensor (MVO). Tudo
é feito com a ajuda de mediadores, a partir de critérios
como danos e continuidade
do conflito.
Egberto Penido, juiz da
1ª Vara Especial da Infância
e Juventude de São Paulo,
reforça que o modelo não
é sinônimo de impunidade.
“Quando você olha os resultados da Justiça Restaurativa e entende que ela não

está passando a mão na cabeça de ninguém, mas também não está dando tapa,
você está efetivamente potencializando a responsabilidade individual e coletiva
e, com isso, reparando o
dano”, defende. Penido é
orientador da área da Justiça Restaurativa da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.

A DIFERENÇA*
JUSTIÇA COMUM

JUSTIÇA RESTAURATIVA

Provar delitos; estabelecer
culpas; aplicar castigos

Resolver conﬂitos; assumir
responsabilidades; reparar o dano

O ofensor é desestimulado e
mesmo inibido a dialogar com
a vítima

O ofensor tem oportunidade de
desculpar-se ao sensibilizar-se
com o trauma da vítima

O ofensor é somente punido
pelo fato

O ofensor é interado das
consequências do fato para a
vítima e para a comunidade

(*) Quadro produzido pela Agência de Notícias da Infância Matraca
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Decisão

Auxílio-moradia é concedido

a todos os magistrados
Luciana Salimen

U

ma reivindicação antiga da magistratura foi
atendida em setembro pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). O auxílio-moradia, agora, é um direito de
todos os juízes que trabalham em cidades onde não
há residência oficial.
O benefício foi concedido, primeiramente, aos juízes federais, depois que oito
magistrados entraram com
ação no STF. No dia 15 de setembro, o ministro Luiz Fux
concedeu liminar favorável
à solicitação, abrindo precedente para que a Anamatra e
a AMB protocolassem ações
idênticas, pedindo ao Supremo a extensão do auxílio-moradia aos magistrados

que ainda não o recebiam.
A AMB fez uma pesquisa junto a todas as associações estaduais afiliadas e
foi constatado que os magistrados do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Paraíba, Piauí, Rio
Grande do Sul e São Paulo
ainda não tinham norma
prevendo o benefício.
No dia 25 de setembro,
o STF deferiu as duas liminares, nas ações da AMB e
da Anamatra. Na decisão,
Fux diz que o auxílio tem
caráter indenizatório e que
não pode extrapolar o valor pago aos ministros do
STF - R$ 4.377,73. No CNJ,
a AMB apresentou requerimento para que o auxílio-moradia seja concedido
também aos aposentados.

Carlos Humberto / SCO/STF

Em resposta a ações da AMB e da Anamatra, ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal,
estende o benefício aos juízes militares, estaduais e trabalhistas

Ministro Luiz Fux concedeu liminar favorável à AMB

“A pretensão da associação autora (AMB) possui a
mesma causa daquela formulada pelos magistrados
federais e pelos magistrados do trabalho, qual seja, a
de concessão do auxílio-moradia aos magistrados da
Justiça Militar e dos estados que, ainda, não pagam
auxílio-moradia a quem não possui residência oficial
à sua disposição”
Trecho da liminar do ministro Luiz Fux

Descontos em convênios

Novos associados

Os convênios firmados pela AMB oferecem aos
associados uma série de vantagens nos mais variados tipos de serviços e comércio. É possível conseguir
descontos na compra de carros, viagens, eletrodomésticos e até em cursos educacionais e floriculturas, por exemplo.
Acessando o link de convênios no site da AMB
– www.amb.com.br – é possível encontrar todas as
informações sobre onde e de que forma garantir os
preços mais em conta, com buscas gerais, por estados, por proximidade e também por categoria. Há
também um setor de classificados para quem quiser
vender ou adquirir produtos.

A juíza da Bahia Carla Carneiro Teixeira Ceará é a mais nova
associada da AMB. Em visita à
sede da entidade no último dia
23, ela elogiou o trabalho que
a associação vem desenvolvendo em favor da magistratura e,
consequentemente, para melhorar a prestação do serviço
jurisdicional à sociedade. Carla Ceará é juíza da
Vara de Substituição na área cível de Salvador
(BA). Desde janeiro deste ano, a AMB ganhou
303 associados.

18

Informa

Visite o site: www.amb.com.br

Simone Caldas

ENtrEVista

Nome do jornalista

Na luta pela proteção dos

direitos humanos

Primeira brasileira a ocupar o cargo de relatora especial das Nações Unidas para a
Independência de Juízes e Advogados, Gabriela Knaul conta detalhes das missões
cumpridas nos cinco continentes
João Ricardo Costa, Simone Caldas e Fernanda Madeira

A

juíza
Gabriela
Knaul é a primeira
brasileira a ocupar
o cargo de relatora especial das Nações Unidas
para a Independência de
Juízes e Advogados. Há
cinco anos, ela percorre
os continentes verificando
casos de desrespeito aos
princípios que garantem
julgamento justo aos cidadãos e a segurança dos
operadores do direito.
Nesse período, entrou
em contato com juízes,
autoridades e vítimas de

países autoritários e de nações desenvolvidas. A diversidade cultural e peculiaridades dos sistemas de
Justiça dessas localidades
tornam bastante complexa a comparação entre os
países nos diferentes continentes do mundo.
No exercício do mandato, Gabriela tem acompanhado reformas que
poderiam submeter o Judiciário ao Executivo. E
nas missões, ela conta que
correu riscos de diversas
naturezas.

Nascida em Florianópolis, Gabriela está desde a
infância em Mato Grosso.
É juíza há 15 anos. Começou a carreira em Poconé,
passou por várias cidades
do interior até chegar à capital, Cuiabá, onde é titular do Juizado Especial da
Fazenda Pública de Saúde.
Foi escolhida como relatora
especial das Nações Unidas
em uma lista tríplice, concorrendo com um cubano
e uma espanhola. Foi eleita
pelo Conselho de Direitos
Humanos da ONU.
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A lista tríplice é formada
por uma comissão de cinco
embaixadores, um de cada
continente. A Relatoria Especial das Nações Unidas para
a Independência de Juízes
e Advogados foi criada em
1994. Os relatores especiais
são experts independentes e
exercem a função de forma
pro bono. O mandato é de
três anos, com possibilidade
de recondução por igual período. Na entrevista a seguir,
Gabriela conta um pouco
das experiências vividas nos
últimos anos.
Informa

19

Como é a sua atuação
nos países onde a democracia é mais frágil?
A atuação se dá em
países com as mais variadas formas de governo:
democráticos, não democráticos, em conflito, pós-conflito, em transição democrática. Normalmente,
o mandato atua de maneira mais intensa nos países
onde se recebe um maior
número de denúncias de
violações à independência
judicial.
Além disso, é possível
observar a importância
do mandato para auxiliar
os países em processo de
consolidação democrática. Isto se explica porque o
princípio da separação de
poderes é um dos fundamentos da independência
judicial no Estado de Direito. Portanto, estabelecido
o marco constitucional e
legal para a independência
judicial, se inicia o processo de implementação da
lei na prática. Isso depende
do amadurecimento das
instituições, implica ruptura na cultura de algumas
práticas (que podem interferir no funcionamento
imparcial e independente
do sistema de justiça), e na
mudança das atitudes e da
mentalidade.
Como foi o caso da
juíza Maria de Lourdes
Aﬁuni, na Venezuela?
Está resolvido?
A juíza Afiuni foi presa,
em seu gabinete, minutos
depois de proferir decisão
decretando a soltura do
empresário Eligio Cedeño,
que estava preso havia 34
meses sem que houvesse
ação penal. A decisão da
20
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“A preocupação com as represálias
fez o Conselho de Direitos Humanos
apresentar uma Resolução sobre o
assunto. Estamos aguardando a discussão
da matéria pela Assembleia Geral”
juíza Afiuni obedeceu aos
parâmetros legais da Venezuela, que determina o
prazo máximo de 24 meses para prisão provisória,
e deu cumprimento à recomendação do Grupo de
Detenções Arbitrárias das
Nações Unidas, no sentido de que a Venezuela
adotasse providências em
relação à prisão arbitrária
do Sr. Cedeño. Imputou-se
à juíza a prática de vários
crimes, dentre eles o de
corrupção. O então presidente Hugo Chávez foi à
televisão pedir a pena máxima para ela.
Na prisão, a juíza Afiuni foi colocada em uma
cela com detentas que ela
havia condenado; sofreu
uma série de ataques pessoais e tortura e não lhe
foi permitido tratar um

câncer com seu médico.
Depois de dois anos recolhida em prisão provisória,
foi-lhe concedida prisão
domiciliar. Recentemente,
o seu processo penal foi
anulado e, embora se encontre em liberdade condicional, está proibida de
falar com a imprensa, de
viajar e trabalhar.
O mandato atuou nesse caso desde o início, monitorando todo o período
de prisão e andamento
do processo penal, para
garantir a ampla defesa
e um julgamento justo.
Atualmente, trabalhamos
para que a juíza Afiuni seja
restabelecida em suas funções de magistrada.
A relatoria da ONU
acompanha esses casos
até o ﬁm?
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O monitoramento dos
casos pelo mandato é permanente. O caso da juíza
Afiuni, por exemplo, é muito grave e demonstra claramente ataques de toda
ordem à independência do
funcionamento da Justiça,
com grande impacto interno no Poder Judiciário, e externo, no que diz respeito a
sua confiança e credibilidade. O chamado “Efeito Afiuni” no Judiciário venezuelano exemplifica o temor que
os juízes não devem ter para
exercerem suas funções de
maneira independente e
imparcial. Além disso, temos trabalhado para que o
“Efeito Afiuni” seja remediado com a máxima urgência,
a fim de que o direito das
pessoas de serem julgadas
por um tribunal competente, independente e imparcial seja respeitado.
A senhora criticou a
reforma proposta pela
presidente da Argentina,
Cristina Kirchner. Como
está essa questão?
O mandato recebeu
reclamação de que a reforma judicial proposta por
ela poderia comprometer
a independência do Judiciário. Verificamos que
alguns dispositivos representavam um risco de politização da Justiça, como a
exigência de que os juízes
se filiassem a partidos políticos para concorrerem ao
Conselho da Magistratura
e a proibição de medidas
cautelares contra o Estado.
O mandato pediu informações ao governo e,
diante da aprovação iminente da reforma pelo
Congresso e do risco
concreto à independência judicial, expediu um

ENtrEVista

Imprensa argentina deu
destaque à atuação de Gabriela
Knaul na reforma do Judiciário
daquele país. Na Venezuela,
jornais exploraram a prisão
ilegal da juíza Aﬁune, que ainda
responde a processo

comunicado de imprensa tornando pública essa
preocupação. O pacote foi
aprovado, mas os dispositivos mais problemáticos
foram declarados inconstitucionais pela Suprema
Corte.
Qualquer pessoa pode
fazer denúncias de violações e ataques à independência do Judiciário?
Sim, tanto pessoas físicas como entidades da sociedade civil, instituições
públicas, associações, imprensa, podem fazer uma
denúncia ao mandato, por
meio do Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Direitos Humanos, por
email ou fac-símile. Verificamos as informações
narradas, buscamos informações adicionais e então
decidimos se é necessário
enviar uma carta de alegação ao governo ou um
chamado urgente, avaliando a necessidade ou não
de emitirmos também um
comunicado de imprensa. Sempre preservamos
o anonimato das pessoas

que enviam denúncias ou
qualquer outro tipo de informação.
Quantas missões já
conduziu?
Desde que assumi o
mandato em 2009, conduzi missões na Colômbia, no México, em Moçambique, na Bulgária, na
Romênia, na Turquia, no
Paquistão, em El Salvador,
nas Maldivas, na Rússia, no
Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Atualmente, o
mandato tem convite para
visitas oficiais em Marrocos, no Nepal, na Tunísia,
em Portugal, na França, na
Grécia, na Alemanha, no
Quênia, nos Estados Unidos e no Iraque.
Como funcionam as
missões? Como os relatores especiais atuam?
No caso do mandato
da Relatoria Especial para
Independência de Juízes
e Advogados, as missões
têm por finalidade conhecer o funcionamento da
Justiça, os desafios e os

espaços que possam permitir eventuais ataques
ou interferência contra o
poder judicial e identificar
boas práticas. Considerando que o Estado de Direito
e o princípio da separação
de poderes são pilares da
independência
judicial,
preciso escutar os representantes dos três poderes
do Estado, todas as instâncias judiciais, Ministério
Público e advogados, assim como representantes
da sociedade civil para que
haja um equilíbrio entre as
perspectivas das entidades
governamentais e não-governamentais.
A senhora poderia
nos dar um exemplo da
implementação de recomendação de uma de
suas missões?
No México, as recomendações que fiz relativas à reforma dos Direitos
Humanos foram aprovadas e passaram a integrar a
Constituição, assim como
os tratados internacionais
ratificados pelo país. Na
prática, decisões judiciais
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foram tomadas a partir
desta inserção, no sentido
de garantir, por exemplo, a
implantação de uma unidade de saúde em uma
comunidade
indígena,
bem como o reconhecimento do direito da mulher de pedir divórcio sem
necessidade de declinar
os motivos de tal pedido,
uma vez que esse direito
era garantido somente aos
homens. Ou seja, os juízes
estaduais deram início ao
controle difuso de constitucionalidade.
A senhora conduziu
missão em países árabes
e asiáticos, de cultura islâmica. Como foi essa experiência?
Nas Maldivas, em janeiro de 2012, acompanhamos o caso do desaparecimento do juiz-presidente
do tribunal criminal. Foram dois dias para encontrá-lo detido pelas Forças
Armadas. Depois foram
mais dois dias para que
fosse solto. Ele foi preso
porque se negou a atender
ao pedido do presidente
Informa
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sia), que nos enviou uma
denúncia e decidimos
pedir ao governo informações sobre a eventual
violação. Embora preservemos nossas fontes, o
governo deduziu de onde
havia partido a denúncia.
Pessoas foram detidas,
computadores e documentos apreendidos e, por
fim, houve medidas que
visavam cancelar a autorização de funcionamento
dessa instituição.
Outro caso de represália foi o desaparecimento,
a prisão e a tortura de uma
pessoa por ter se reunido
comigo durante a missão nos Emirados Árabes
Unidos. De acordo com
as informações que recebi, essa pessoa está muito
debilitada, correndo riscos
de vida. Na minha última
apresentação perante o

Conselho de Direitos Humanos, solicitei que esse
caso fosse investigado, que
a vítima fosse solta, e que
o Conselho não permitisse
atos de represália contra
aqueles que se reúnem
com relatores especiais
durante as missões.
A preocupação com
as represálias fez o Conselho de Direitos Humanos apresentar uma Resolução sobre o assunto.
Estamos aguardando a
discussão da matéria pela
Assembleia Geral.
A senhora já passou
por alguma situação de
risco no exercício do
mandato?
O exercício do mandato da Relatoria Especial
tem muitos riscos, porque
nós vamos onde há desa-

“O acesso à Justiça é um direito
fundamental ao exercício dos demais
direitos, sejam eles econômicos,
sociais, culturais, políticos ou civis,
especialmente quando forem violados
ou não forem efetivados”
Fernanda Madeira

do país para determinar a
prisão de um opositor, denunciado em processo de
corrupção. A população se
revoltou com a tentativa
de interferência no Judiciário, fato que desencadeou,
durante as duas semanas
seguintes, uma série de
manifestações populares
que culminou na renúncia
do presidente.
No Paquistão, tive a
oportunidade de conhecer os desafios enfrentados pelo país na tentativa
de compatibilizar a Sharia
(lei islâmica) com direitos
estabelecidos na Constituição, principalmente os
princípios da igualdade e
não discriminação. Nos
países do Golfo Pérsico,
Catar e Emirados Árabes
Unidos, foi interessante
conhecer a combinação
na utilização de todos os
sistemas de Justiça existentes. Por exemplo, a Justiça criminal e a de família
são normalmente orientadas pelo direito islâmico,
a Justiça civil e comercial
das relações comerciais internas são norteadas pelo
civil law, mas, para solucionar eventuais conflitos
sobrevindos de negociações internacionais, foram
criados tribunais especializados, compostos por
juízes internacionais, que
funcionam de acordo com
o commom law.
Já houve alguma represália contra pessoas
que tenham tido contato
com a senhora no exercício do mandato?
Infelizmente, represálias ocorrem. Houve um
caso relativo a uma instituição de direitos humanos de Belarus (Bielorrú22
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fios a serem enfrentados,
seja pela tensão das discussões que os processos
de reforma judicial trazem
consigo, pelo monitoramento de casos concretos,
ou por sermos a voz independente da comunidade
internacional, desvinculada de qualquer aspecto ou
interesse político interno.
Por exemplo, eu e meus
assistentes fomos seguidos
durante a missão nos Emirados Árabes Unidos, também tive reuniões monitoradas, visto revogado pelo
governo do Sri Lanka, em
cujo local estava monitorando o processo de impeachment da presidente da
Suprema Corte de Justiça.
A senhora teve oportunidade de conhecer
diferentes formas de ingresso na magistratura.
Poderia nos falar de algumas delas?
O ingresso na carreira
varia em diferentes regiões do mundo. Em alguns
países do leste europeu, a
pessoa se forma em Direito e sua carreira jurídica
tem início quando é admitida pela Escola Judicial. Se
for aprovada em todas as
etapas do curso, ingressa
na carreira da magistratura
ou do Ministério Público.
Foi interessante ouvir
a juíza aposentada Sandra O’Connors, primeira
ministra mulher da Suprema Corte dos Estados
Unidos, e conhecer seu
trabalho para a abolição
das eleições diretas para a
magistratura estadual do
seu país. Ela identificou
que essa modalidade de
ingresso apresenta sérios
riscos que podem comprometer a independência

ENtrEVista

O sistema adotado pelo
Brasil é baseado em concurso público. No entanto,
tenho a impressão de que
o desafio é torná-lo mais
inclusivo, o que reitera a
recomendação feita por
meu antecessor, Leandro
Despouy, no relatório da
missão ao Brasil em 2004.
Os candidatos precisam
de uma preparação adicional ao conhecimento
adquirido na universidade
e muitas pessoas não têm
condições financeiras de
arcar com os altos custos
dos cursos preparatórios.
A preocupação é que nossas carreiras jurídicas se
tornem elitizadas. O acesso à carreira deve possibilitar o ingresso de todas as
esferas da sociedade. Para
isto, é essencial a melhoria
da qualidade dos cursos
de direito nas universidades brasileiras.
E como funciona o
trabalho dos juízes comunitários ou tribais?
Durante minha missão
em Moçambique, eu me
reuni com um grupo de
aproximadamente 40 juízes comunitários do Distrito de Meconta, na Província de Nampula. Foi
uma oportunidade de
conhecer a coexistência
dessas duas esferas de
Justiça, a formal judicial
e a não judicial. Os juízes
comunitários, normalmente, são pessoas mais

Reprodução Internet

O Brasil está bem resolvido nessa questão?

Leandro Despouy
A Relatoria Especial para a Independência de Juízes e Advogados já
foi ocupada pelo argentino Leandro
Despouy, 67 anos. Político, advogado, defensor dos direitos humanos,
membro da União Cívica Radical
e professor, Despouy desenvolveu
uma intensa carreira diplomática internacional e foi a primeira pessoa
a denunciar internacionalmente as
ações do Triplo A1 (Aliança Anticomunista Argentina), um grupo de
repressão do Estado. Na década de 2000, ocupou a presidência da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Foi um
dos cinco autores de um relatório sobre as violações dos direitos humanos cometidas contra prisioneiros extrajudiciais
na base naval dos Estados Unidos na Baía de Guantánamo.

Param Cumaraswamy
Reprodução Internet

judicial, como corrupção,
financiamento das campanhas eleitorais, politização
do Judiciário e do papel
dos juízes.

De 1994 a 2003, foi o primeiro
relator especial da comissão. Presidiu também o Comitê da Associação
Internacional de Advogados de Direitos Humanos. Na função, ele protestou contra a detenção de numerosos
advogados sem julgamento.
Sua defesa permanente dos direitos humanos na Malásia atraiu assédio e intimidação, incluindo ameaças de morte. Renomado advogado, Cumaraswamy nasceu em
1941 em Kuala Lumpur, Malásia.

velhas, que conhecem os
costumes locais e recebem o poder das pessoas da comunidade para
decidir os conflitos que
porventura ocorram.
O maior desafio que
eles enfrentam é o de combinar os costumes antigos
com os direitos estabelecidos em tratados internacionais assinados pelo país.
Por exemplo, a filha de um
ofensor não pode mais
ser entregue ao ofendido
como forma de ressarcimento de um crime. Os

direitos da mulher como
pessoa e ser humano não
podem mais ser violados
em detrimento do costume local. Em uma das
reuniões que fiz, conheci
um dos juízes que ocupa
essa função desde o fim
da década de 1950. Esse
senhor me disse que não
imaginava que um dia conversaria sobre suas atividades e direitos humanos
com alguém da ONU, e da
importância de enxergar
mulheres e crianças como
detentoras de direitos.
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Para ﬁnalizar, qual é
a discussão atual do seu
mandato que envolve a
independência judicial
no âmbito das Nações
Unidas?
Os Estados-membros
das Nações Unidas estão
discutindo os objetivos
mundiais que serão firmados na agenda de desenvolvimento pós-2015 para
os próximos 15 anos.
O relatório para a Assembleia Geral da ONU,
que apresentarei em outubro, versa sobre a importância de que essa agenda
de desenvolvimento seja
norteada pelos direitos
humanos e pela concepção do Estado de Direito, a
fim de que se estabeleçam
metas que promovam o
desenvolvimento sustentável, não só o desenvolvimento econômico.
Destaco que o acesso à
Justiça deve ser compreendido como um mecanismo essencial à ruptura
do círculo vicioso da pobreza, da vulnerabilidade
e da exclusão, além de
ser um instrumento de
accountability do Estado.
Afinal de contas, o acesso à Justiça é um direito
fundamental ao exercício
dos demais direitos, sejam
eles econômicos, sociais,
culturais, políticos ou civis, especialmente quando forem violados ou não
forem efetivados.
O debate tem sido intenso, mas de extrema valia para chamar a atenção
acerca do funcionamento
da Justiça independente e
imparcial para o desenvolvimento do país. Portanto,
deve ser considerado e incluído como uma prioridade do Estado.
Informa
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Trajetória

65 anos de batalhas

e conquistas

Fotos: Elio Rizzo Junior

Durante jantar de comemoração do aniversário da AMB, juízes e autoridades destacam
campanhas e lutas da associação para melhorar o serviço à comunidade

João Ricardo e o ministro Lewandowski destacaram o importante papel da AMB para a magistratura e a sociedade; selo comemorativo é lançado
Luciana Salimen
Renata Brandão

O

mês de agosto foi
especial para a magistratura brasileira,
marcando mais um aniversário da maior e mais importante entidade representativa da classe, que congrega
14 mil juízes. As bandeiras
sociais, a união pela valorização da carreira e as batalhas por um Judiciário mais
célere, democrático e eficaz
foram lembrados e celebrados por magistrados, autoridades e ministros das Cortes
superiores em um jantar comemorativo, em Brasília.
No evento, ocorrido em
13 de agosto, o presidente
da AMB, João Ricardo Costa,
recebeu um álbum de selos
personalizados e a réplica de
um carimbo, lançados pelos
Correios. “O selo e o carimbo
expressam a força da AMB e
seu abnegado trabalho em
prol dos magistrados brasileiros, mostrando que uma
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instituição só é reconhecida se congregar pessoas em
torno dos mesmos objetivos e valores que defendem
causas fundamentadas nas
noções de progresso, justiça,
união e conquista pacífica de
interesses”, destacou Cleucio
Santos Nunes, vice-presidente jurídico dos Correios, ao
ressaltar o valor da associação para os magistrados e a
sociedade.

Expectativas positivas
João Ricardo Costa destacou a presença do ministro Ricardo Lewandowski,
presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que já foi vice-presidente da AMB.
“Esse momento é de
expectativas positivas, em
função de que assume no
STF e CNJ um grande qua-

dro da magistratura, um
ministro que se notabiliza
pela acessibilidade ao diálogo. Hoje, se existe democracia no Judiciário, ela está
dentro das associações, o
único lugar que tem eleição
para dirigentes de âmbito
mais expressivo, de forma direta. Ainda lutamos
para eleger os presidentes
dos tribunais. Estamos
conseguindo, por meio
do diálogo, convencer algumas lideranças. Precisamos ter um Judiciário
mais célere, prestar um
serviço melhor à sociedade”, disse João Ricardo.
Ele destacou ainda algumas lutas da associação
– todas com a finalidade
de agilizar e racionalizar o
Judiciário, trazendo, consequentemente, benefícios
ao cidadão - como o Projeto Justiça Restaurativa e
a proposta levada ao CNJ
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da criação de um centro de
inteligência para estudar o
litígio no Brasil.
O discurso foi endossado
pelo ministro Lewandowski.
Ele considerou que apenas
uma entidade que cumpre
seu papel com lisura pode
comemorar 65 anos de história. “Nenhuma instituição
dura tanto tempo sem que
atenda os interesses de seus
associados e que, de certa
maneira, também repercuta os anseios da sociedade
como um todo. A AMB tem
tido êxito nesse sentido, não
apenas de ver crescer a cada
dia o número de seus associados, mas também de verificar que cresce a disputa
interna entre a magistratura.
A disputa que se trava em
torno dos cargos diretivos
da nossa associação é muito
salutar dentro de uma democracia nascente como a
nossa”, disse.

trajEtória

De volta à história
Linha do tempo destaca os principais fatos que marcaram os 65 anos da AMB

Fotos: Elio Rizzo Junior

Luciana Salimen
Renata Brandão

A

inda dentro das comemorações
de
seus 65 anos, a AMB
preparou uma linha do tempo com imagens de momentos marcantes desde
sua fundação. A obra está
exposta na sede da entidade, em Brasília, e no site da
AMB (www.amb.com.br).
Da década de 1950, chama atenção o documento
assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, que
considera a AMB uma instituição de utilidade pública.
Também estão destacadas
as participações de integrantes da associação em eventos
nacionais e internacionais
de juízes e em momentos
marcantes para o Brasil nos
âmbitos político, econômico e social, dos quais a entidade participou ativamente.
Alguns exemplos são a luta

pela independência e
pelo fortalecimento do
Poder Judiciário, os movimentos contra a corrupção, por eleições limpas,
pela transparência na administração pública e as
bandeiras de reafirmação
da cidadania.
A linha do tempo
ainda lembra uma das
ações da AMB que foi
fundamental para o
combate ao nepotismo
no Judiciário. Em 2005, a
associação ajuizou uma
Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC)
no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que a
Corte validasse resolução
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) que proíbe a
contratação de parentes de
magistrados em cargos de
confiança nos tribunais.

escolar, e a da ficha limpa.
As lutas atuais, como
a da valorização da magistratura e contra o uso
predatório da Justiça,
também são destaques.
Além disso, a associação
encampa outras bandeiras em defesa da sociedade, como a de combate à
corrupção, do voto consciente nas eleições e Justiça Restaurativa.
Getúlio Vargas considerou a AMB
como sendo de utilidade pública

As campanhas idealizadas pela instituição também
estão expostas. Entre elas, a
intitulada “Mude um Destino”, de luta contra a adoção
ilegal de crianças, a “Justiça
e Cidadania se aprendem
na Escola”, que aproxima os
magistrados da comunidade

Seminário
As comemorações dos
65 anos culminam em um
grande evento em prol da
democracia. Intelectuais, jornalistas e representantes dos
Três Poderes vão discutir a
construção e os caminhos
da República brasileira. O
seminário acontecerá em
Brasília, em 21 de novembro.

Confira depoimentos de autoridades e magistrados que participaram do jantar de 65 anos da AMB:
“A AMB defende a democracia, o Estado Democrático de Direito, e são os juízes
que garantem que as eleições do Brasil sejam realizadas com imparcialidade e
tranquilidade. É nesse Poder Judiciário que o povo brasileiro conﬁa”

“65 anos representam o fato de os juízes, por meio da AMB, estarem juntos.
Essa entidade nos une e aproxima desde os juízes da Amazônia, dos Pampas, do Pantanal, à caatinga paraibana, que é o meu caso”

Dias Toffoli – presidente do TSE e ministro do STF

Herman Benjamin – ministro do Superior Tribunal de Justiça

“É uma conquista da magistratura, do Poder Judiciário e, sobretudo, da
democracia brasileira. Tenho que parabenizar os quadros da AMB por essa
luta, por esse embate diário, travado em favor da democracia”

“Parabenizo a instituição que nos representa e saúdo o momento atual da
AMB, porque vejo a sintonia que há entre o presidente da AMB e o presidente do STF”

Maria Elizabeth Rocha – presidente do Superior Tribunal Militar

José Aquino Flôres – presidente do TJRS

“Essa data representa uma importância enorme em termos de engrandecimento da magistratura. A AMB está de parabéns por completar 65 anos. E
que continue trabalhando em prol da magistratura nacional”

“Estamos comemorando e recordando um pouco do que foram esses 65
anos marcantes da AMB. As administrações da entidade e todos os magistrados brasileiros estão de parabéns”

Marco Aurélio Mello – ministro do Supremo Tribunal Federal

Maria Helena Mallmann – desembargadora do TRT da 4ª Região

Visite o site: www.amb.com.br
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“Pautas rápidas”

A

pedido da AMB,
o ministro Ricardo Lewandowski,
então presidente interino
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), suspendeu,
no começo de agosto, o
procedimento eletrônico
de votação antecipada, que
era adotado pelos conselheiros do órgão. De acordo
com a associação, o sistema
conhecido como “pauta rápida” nas sessões plenárias
fere pelo menos três princípios constitucionais: da publicidade, do contraditório
e da ampla defesa.
No documento acatado pelo Conselho Nacional de Justiça, a associação

dos magistrados argumenta que a adoção da medida
“suprime a possibilidade
das partes e interessados,
devidamente habilitados
no processo, em poder fazer intervenções necessárias para contribuir com o
julgamento do processo
com sustentações orais,
restringindo ainda a publicidade sobre o que se
está decidindo.”
No fim de julho, também após solicitação da
AMB, o CNJ voltou a publicar em seu site a pauta de
julgamento com o resumo
temático dos processos.
A associação argumentou
que, com o Processo Ju-

Pelas eleições diretas

Gil Ferreira / Agência CNJ

suspensas

A pedido da AMB, o
Conselho Nacional de
Justiça também voltou
a publicar o resumo
temático dos processos

Plenário do CNJ: votação antecipada dos conselheiros é vetada

dicial Eletrônico (PJe), a
forma de publicação havia sido alterada e não era
mais possível identificar
os assuntos, pois ficava
visível apenas o número
do processo. Com isso,
as entidades que repre-

sentam os juízes, entre
elas a AMB, eram surpreendidas com a análise de
temas importantes sem
terem tempo hábil para
defender os interesses da
magistratura perante o
Conselho.

Prêmio de jornalismo

No dia 15 de setembro, juízes
do Paraná e da Bahia promoveram atos públicos pela democratização do Judiciário.
As ações ﬁzeram parte
da campanha da AMB em
conjunto com as associações
regionais por eleições diretas nos tribunais. O presidente da AMB, João Ricardo Costa, participou da mobilização em Curitiba, enquanto a vice-presidente de Interiorização da AMB, Nartir Dantas Weber, representou a associação
em Salvador.

Estão abertas as inscrições do X
Prêmio AMB de Jornalismo. O prazo
vai até 20 de dezembro. Serão premiadas as melhores reportagens
veiculadas entre janeiro de 2013
a julho deste ano em jornais,
revistas, canais de TV, emissoras de
rádio e sites noticiosos presentes no território nacional. Também concorrem fotograﬁas publicadas
em meio impresso ou web e reportagens feitas por assessores de imprensa das associações de magistrados ﬁliadas
à AMB. Serão distribuídos R$ 115 mil em prêmio.

Com a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, após as eleições, pode
ser votado no Senado o texto ﬁnal do novo CPC (PLS nº 166/2010). Coordenada
pelo desembargador Marcos Alaor Diniz Granjeia, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), a comissão da AMB que estuda o novo
CPC deve vir a Brasília para acompanhar a situação. Desde fevereiro trabalhando na análise do Código, os magistrados prepararam
alterações no texto entregue aos senadores.
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curtas

Posse no STF

Tatiana Damasceno

No dia 10 de setembro, o ministro Ricardo Lewandowski tomou posse como presidente do STF e do CNJ. Em seu discurso,
Lewandowski defendeu o estímulo de formas alternativas para a
solução de conﬂitos, destacando a Justiça Restaurativa – iniciativa
encabeçada pela AMB, em parceria com o CNJ e outras importantes instituições. O presidente da associação, João Ricardo Costa,
prestigiou o evento.

Nome do jornalista

No TSE

A ministra Maria Thereza de Assis Moura é agora ministra efetiva do TSE, e o ministro João Otávio de Noronha
é corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Ambos foram empossados no dia 2 de setembro, em cerimônia que contou com a participação do vice-presidente Institucional da
AMB, Sérgio Junkes. As mudanças foram provocadas pela
saída da ministra Laurita Vaz, que ocupava a posição de
corregedora-geral.

STJ
Ao tomar posse como presidente do STJ, o ministro Francisco
Falcão (foto) aﬁrmou aos magistrados que “esta presidência não
lhes faltará na luta para encontrar um sistema que lhes assegure
justa remuneração e melhores condições de trabalho”. Ainda na
solenidade, no dia 1º de setembro, tomou posse como vice-presidente a ministra Laurita Vaz. Estiveram presentes o presidente
da AMB, João Ricardo Costa, magistrados e autoridades.
Luiz Alberto Gurgel de Faria tomou posse no dia 9 de setembro como ministro do STJ. Ele ocupa vaga destinada a desembargadores dos Tribunais Regionais Federais - aberta após a aposentadoria da ministra Eliana
Calmon. O presidente da AMB participou da cerimônia em Brasília. Dos 33 ministros da Corte,
11 são escolhidos entre desembargadores estaduais, 11 entre desembargadores federais e 11
entre integrantes do Ministério Público e da advocacia.

Roberto Stuckert Filho

rEtraNca

Incentivo ao voto
consciente
A AMB lançou, em 19
de agosto, em seu site e
páginas nas redes sociais
uma campanha para orientar e incentivar os cidadãos
a votarem de forma consciente nestas eleições. Uma
das ações é a divulgação da
cartilha do eleitor no portal
da associação. Além disso,
a associação disponibilizou,
no começo de setembro, o
Manual do Juiz Eleitoral.

Direitos humanos

Tatiana Damasceno

AMB integra Comitê Nacional de Combate à Tortura...

... e também ﬁcou na suplência do CNDH

A AMB foi escolhida pela Presidência da República para integrar
o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), cujo
representante é o juiz Edinaldo César dos Santos Junior, do Tribunal
de Justiça de Sergipe. “O tema é atual. Hoje, temos outras modalidades de tortura, como os episódios de linchamento, nos quais
as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos”, ressaltou.
A AMB também ocupará o posto de suplência da Plataforma de
Direitos Humanos – Dhesca Brasil, eleita em setembro para compor o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH). “Queremos
participar com a nossa experiência e também sensibilizar os magistrados sobre o tema”, disse o vice-presidente de Direitos Humanos
da AMB, Ricardo Barreto.

Visite o site: www.amb.com.br
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O artilheiro

da magistratura

Ascom/AMB

EsportEs

Desembargador mineiro completa
152 gols, marca nunca alcançada
pelos participantes dos campeonatos
da AMB. Estevão Lucchesi destaca a
importância do esporte em sua vida
Estevão Lucchesi coleciona
troféus e histórias dentro
de campo
Renata Brandão

O

juiz bom de bola
tem 50 anos, 22
deles
dedicados
à magistratura, muito talento e disposição dentro
de campo. Com 152 gols
marcados nos campeonatos promovidos pelos magistrados, sendo os últimos
quatro no torneio sênior de
Manaus (AM), ocorrido em
agosto, Estevão Lucchesi de
Carvalho é o artilheiro das
competições promovidas
pela AMB.
A sua ligação com o
futebol não se limita somente às peladas de fim
de semana e aos jogos dos
magistrados. Sempre que
pode, ele vai aos estádios
acompanhar o time do coração, o Atlético Mineiro.
Em campo, além de
gols, ele coleciona histó-

rias engraçadas. Uma delas
aconteceu em 1992, em Januária (MG), quando Lucchesi participou de uma
pelada no Departamento
Nacional de Estradas de
Rodagens (DNER). “Logo
no início do jogo, tinha
um lateral que não sabia
como se dirigir ao magistrado e, nervoso, ao me
pedir a bola, lançou a pérola: ‘Passa a bola reverendo, quando, na verdade,
queria dizer meritíssimo’.
A partir de então, recebeu
o apelido de Gilmar reverendo”, recorda-se.

Valorização da equipe
Modesto, Lucchesi diz
que a artilharia tem seus
encantos, mas faz questão
de ressaltar que o atacante

sempre depende de uma
boa equipe. “O trabalho
conjunto facilita a vida do
goleador. A alegria proporcionada pelo gol na
construção de vitórias é
um prazer enorme, compartilhado com todos os
meus colegas”, define.
O atacante que prefere jogar dentro da área já
participou das categorias
Livre, Máster e, agora, está
na Sênior. Como Minas foi
campeã em todas, a expectativa é de que o time
da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis-MG) possa buscar o octacampeonato na Máster,
que será disputado de
12 a 15 de novembro em
Maceió (AL). “Os eventos
esportivos da AMB são
sempre concorridos e bem

organizados. O futebol representa o convívio fraterno com amigos, a motivação para a atividade física,
sem a monotonia de um
esporte individual, no qual
o tempo não passa”, afirma.
A pelada semanal em
quadra sintética e o futebol de campo também
fazem parte dos seus compromissos fora do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais
(TJMG). Além do futsal,
ele joga peteca e futevôlei.
Lucchesi é desembargador da 14ª Câmara Cível do TJMG, casado e pai
de dois filhos. Para ele,
balançar a rede é um desafio. “Nos motiva a continuar buscando na atividade física o equilíbrio e
o prazer no exercício da
judicatura”, explica.

Programe-se
As próximas partidas de futebol dos campeonatos da AMB vão ocorrer entre os dias 12 e 15 de novembro, em Maceió. Nesse período, será disputada a categoria Máster. Já de 10 a 13 de dezembro, a categoria Livre disputará as
partidas em Campo Grande (MS). A AMB também realiza o torneio nacional de tênis entre 27 a 30 de novembro,
em Itaparica, na Bahia. Não perca!
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Banda Judges:
cinco anos de sucesso

DIvulgação

Os magistrados gaúchos que tocam clássicos do pop rock nacional e
internacional sonham em fazer o seu próprio som com músicas autorais

Fernando, Emerson, Clóvis e Ruggiero se apresentam nos quatro cantos do país: estreia no palco ocorreu em 2009
Renata Brandão

C

lóvis Mattana atua
na Comarca de Caxias do Sul. Emerson
Mota trabalha na Comarca
de Tramandaí. Fernando
Noschang é da Comarca
de Campo Bom. E Ruggiero
Saciloto está lotado na Comarca de Coronel Bicaco.
Quando não estão nas audiências ou analisando os processos, esses magistrados se
reúnem em torno de uma
de suas grandes paixões:
a música. Daí surgiu uma
banda composta por juízes
gaúchos, que completou
cinco anos de sucesso em
junho deste ano.
A estreia no palco
ocorreu em junho de 2009,
quando o grupo animou o
jantar de encerramento
do VIII Congresso de Magistrados Estaduais, em Pelotas (RS). Depois, vieram

apresentações pelos quatro cantos do Brasil. Eles já
abriram os shows do Titãs,
Elba Ramalho, Biquini Cavadão e Jota Quest.
A comemoração dos
cinco anos da banda ocorreu em 21 de agosto, em
Caxias do Sul, durante o
Curso de Atualização para
Magistrados promovido
pela Ajuris. Essa apresentação contou com a participação especial do baixista
da banda Papas da Língua,
Zé Natálio.
Conciliar a música e a
magistratura nem sempre
é fácil. Segundo Ruggiero,
o excesso de trabalho e a
distância entre as comarcas
onde cada um atua dificultam os ensaios e até a realização dos shows. “Talvez
sejamos a única banda que
tem mais apresentações do

que ensaios, pois, de cada
três ou quatro shows, provavelmente só conseguimos ensaiar para um”, afirmou o vocalista de 35 anos,
músico desde os 8.
Como os shows são
agendados com antecedência, os juízes conseguem organizar a pauta de
audiências. “O nosso compromisso é com a judicância, mas, tendo um hobby
que nos ajuda a espairecer,
conseguimos oxigenar as
ideias e fazer com que o
trabalho flua melhor”, disse
Noschang, 40 anos, baterista desde a adolescência.

Integração
“Tocamos pelo prazer,
com a alegria de mostrar o
lado emocional dos juízes,
que carregam uma respon-

Visite o site: www.amb.com.br

sabilidade enorme sobre
seus ombros, mas que nunca devem abandonar os
sonhos e o gosto pela vida,
pelo convívio com seus
amigos e colegas e também
com a sociedade da qual
nunca devem se distanciar”,
disse o contrabaixista Mattana, 51 anos.
Emerson Mota, guitarrista desde os 8 anos,
contou com a influência
musical dos avós, tios e do
seu pai. Ele garante que a
banda só lhe trouxe experiências positivas. “Espero que
isso dure por muitos anos e
que possamos compartilhar
momentos de bem-estar e
alegria, que só a música é capaz de propiciar”, enfatizou.
Quanto aos planos para o
futuro, a meta da banda
Judges é fazer o seu próprio
som com músicas autorais.
Informa
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Os desafios da

legislação ambiental

Magistrados e especialistas discutem o tema durante evento em Belém

Tatiana Damasceno

A

s preocupações e os
desafios em relação
à proteção do meio
ambiente e suas implicações na legislação estão
cada vez mais globalizadas.
Esta é uma das conclusões
do I Curso de Atualização
em Direito Ambiental e
Agrário, promovido pela
Escola Nacional da Magistratura (ENM) e o Tribunal
de Justiça do Pará (TJPA). O
evento, realizado na capital Belém, contou também
com o apoio da AMB, da
Escola Superior da Magistratura do Pará, do Instituto
O Direito por um Planeta
Verde, da Rede Latino Americana do Ministério Público Ambiental e do Fórum
Nacional de Magistrados e
Ambiente (Fonama).
Foram dois dias de programação intensa, no fim
de agosto, na qual juízes, integrantes do Ministério Público, defensores, advogados

Ascom/TJPA

Encontro destacou mudanças que afetam a legislação ambiental

e profissionais interessados
no tema puderam compartilhar com o público as
tendências, os desafios e as
experiências locais na aplicação do direito ambiental.
O presidente da AMB,
João Ricardo Costa, presidiu
a conferência sobre juízes e
meio ambiente, que contou
com a presença do ministro Ricardo Lorenzetti, pre-

sidente da Suprema Corte
Argentina, de Antonio Herman Benjamin, ministro do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), de Elizabeth Mrema,
diretora da Divisão de Direito Ambiental do Programa
das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma),
da desembargadora Luzia
Nadja Nascimento, presidente do TJPA, e de Sheila

Abed, ministra da Justiça do
Paraguai.
João Ricardo lembrou
que os temas relacionados à
área ambiental se desenvolvem de maneira veloz e representam um desafio para
os magistrados. “Isso é algo
novo para a magistratura e
o interesse pelo tema vem
crescendo graças a iniciativas como essas e a de militantes dessa área”, afirmou.
O vice-presidente de Assuntos Ambientais da AMB,
Adriano Seduvin, considerou positiva a troca de experiência. “É muito enriquecedor, pois assim sabemos de
que forma os outros países
estão lidando com a questão”, ressaltou.
O secretário-geral da
ENM, Eladio Lacey, avaliou
que o evento cumpriu sua
missão. “Nós atingimos esse
objetivo de fazer com que
os juízes debatessem, se
pronunciassem”, disse.

Novas parcerias
Tatiana Damasceno

A ENM ﬁrmou parcerias, em agosto e setembro, com a Escola da Magistratura Mato-Grossense (Emam), a Escola Superior da Magistratura da Paraíba (Esma) e o Centro de Estudos
Judiciários da Justiça Militar da União (Cejum).
Em João Pessoa (PB), o diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe, esteve em 7 de agosto.
No acordo com a Esma, ﬁcou acertado que o curso de Jurisdição e Psicanálise - promovido pela
ENM de 5 a 7 de novembro - será realizado na capital paraibana e terá 20 vagas.
Já em Cuiabá (MT), o convênio com a ENM e a Emam foi ﬁrmado durante debate sobre o tema
Judicialização da Política, em 22 de agosto. Piragibe foi recebido pelo juiz mato-grossense e coordenador da entidade, Jamilson Haddad, e ﬁcou deﬁnido que as entidades vão promover um curso
Parceria com Cejum foi ﬁrmada em agosto
a distância em 2015, ainda sem data marcada. A ideia é que seja usada a estrutura de tecnologia da
informação da Emam e que a ENM trabalhe na divulgação e captaçao de magistrados.
Em 17 de setembro, foi ﬁrmada parceria entre a ENM e o Cejum, coordenado pelo ministro José Coêlho Ferreira. Criado pelo Superior Tribunal Militar
em 2009, o Centro é responsável pelo aperfeiçoamento dos magistrados e servidores da Justiça Militar da União, por meio de cursos e seminários. Já sob
o acordo, será realizado em 12 e 13 de novembro, em Belo Horizonte (MG), o curso de Atualização em Direito Militar.
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Educação a Distância
pauta Copedem em Tocantins
Importância das escolas da magistratura é destaque de encontro em Palmas
Luciana Salimen

J

uízes de todo o Brasil
estiveram reunidos por
três dias em Palmas (TO)
para discutir os desafios das
escolas da magistratura e
diferentes aspectos da Educação doa jornalista
Distância (EAD),
Nome
durante o XXXVII Encontro
do Colégio Permanente de
Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura
(Copedem). O evento –
promovido pelo Tribunal
de Justiça do Estado do
Tocantins (TJTO), por
meio da Escola Superior
da Magistratura Tocantinense (Esmat) – também
contou com a participação do presidente do STF
e do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski.
Na abertura, na noite
de 28 de agosto, a presidente do TJTO, desembargadora Ângela Prudente,
destacou a importância
das escolas da magistratura para o desenvolvimento

Ascom / Copedem

do Judiciário brasileiro. “É na
formação técnica e humanística que alcançamos uma
prestação jurisdicional mais
completa, mais célere e mais
justa”, defendeu. O diretor-geral da Esmat e vice-presidente
do Copedem, desembargador
Marco Villas Boas, falou dos
benefícios do ensino a distância. “O servidor não é retirado
de sua comarca, não há prejuízo na prestação jurisdicional,
mas, sim, o aprimoramento
dos serviços públicos.”
Os avanços nas escolas da
magistratura de todo o país
foram apresentados pelo
presidente do Copedem, desembargador de São Paulo
Antônio Rulli Junior. “Nesses últimos anos, tornamos
nossas escolas fundamentais
para o aperfeiçoamento de
servidores e magistrados”,
reforçou o magistrado.
O diretor-presidente da
ENM, Marcelo Piragibe, falou sobre o tema “Escolas da

Diretores mostraram trabalho das escolas da magistratura

magistratura das associações e o desafio em cumprir sua missão”.
O ministro Ricardo
Lewandowski encerrou o
evento. “As escolas da magistratura não podem seguir o modelo das universidades. Precisamos ensinar o
magistrado a pensar estrategicamente, ver as coisas
de forma sistemática. Nós
temos que nos voltar para o

mundo moderno”, afirmou
o presidente do CNJ e do
Supremo.
Lewandowski confirmou
que será um dos oradores da
7ª Conferência Internacional
de Formação do Judiciário,
que acontecerá em 2015
em Porto de Galinhas (PE).
A ENM é uma das entidades envolvidas na realização
e integra o comitê central e
executivo do evento.

Cursos e planos definidos para 2015
Luciana Salimen

Reunião de planejamento de 2015 da ENM: novos cursos

O planejamento de 2015 para a ENM foi feito durante reunião no dia 5
de agosto, em Brasília. O encontro teve a participação de representantes de
escolas de magistratura de todo o Brasil. A abertura ﬁcou por conta do presidente da AMB, João Ricardo Costa, que lembrou a importância das escolas na
formação e capacitação dos juízes.
Novos cursos estão sendo propostos para o ano que vem. Entre eles: Gestão Orçamentária; Filosoﬁa; Bioética e Saúde; Execução Penal; Metodologias
Alternativas de Autocomposição de Conﬂitos; Medidas de Urgência; Depoimento Especial – Metodologia e Aplicação; Violência Doméstica; Juizados Especiais Cíveis; Administração Judicial para 2016; os kits Família, Civil, Juizados
Especiais Cíveis; além das Cautelas Judiciais e Investigação Cautelares que
englobam sigilo bancário, dados cadastrais, escuta e rastreamento eletrônico.
A diretoria também optou por manter 15 cursos nacionais e internacionais que
já estavam no Guia de 2014.
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Magistrados discutem

inovações do CPC

O novo Código de Processo Civil, que está em discussão no Congresso
Nacional, é debatido durante curso oferecido pela ENM em Brasília
Ascom/AMB

Abertura do curso Inovações do CPC ocorrido em agosto: palestras e transmissão do conteúdo pela internet

Aproximadamente 400
magistrados participaram,
presencialmente ou via
internet, do curso sobre o
novo Código de Processo
Civil (CPC), promovido
pela Escola Nacional da
Magistratura (ENM), nos
dias 14 e 15 de agosto, em
Brasília. Durante as palestras, foram abordados os
conceitos, os princípios
e as diretrizes das novas
regras em discussão pelo
Congresso Nacional.
O presidente da AMB,
João Ricardo Costa, e o diretor-presidente da ENM,
Marcelo Piragibe, participaram da mesa de aber-

tura do evento. Os principais
assuntos discutidos foram as
atualizações quanto às tutelas de urgência, novidades do
procedimento comum, pontos controvertidos, desafios à
eficácia, a nova execução, as
mudanças nos procedimento
especiais e os recursos do novo
Código. Os debates foram promovidos por conferencistas reconhecidos nacionalmente.
Marcelo Piragibe comemorou a grande participação no
curso. “Tivemos a honra de
receber juízes, desembargadores e até presidente de tribunal.
Foi um evento muito considerado. A necessidade de estarmos atualizados é enorme”. O

diretor-presidente da ENM
destacou ainda a transmissão
do evento pela internet. “O
curso inovou também nessa
questão da virtualização. Pretendemos implementar esse
serviço daqui em diante”, ressaltou.

Experiência positiva
A juíza auxiliar paraibana
Maria Aparecida Gadelha
comemorou a oportunidade: “O curso nos permitiu
conhecer um pouco mais
sobre o que está sendo debatido no Congresso Nacional em relação ao CPC.
E isso permite que nós nos

preparemos para exercer a
jurisdição sempre com mais
efetividade”.
O coordenador da comissão de estudos criada pela
AMB para analisar o novo
CPC, desembargador do
Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) Marcos Alaor,
também parabenizou a iniciativa. “Saúdo a ENM pelo
excelente trabalho realizado
no curso. Ouvimos pessoas
especializadas que fizeram
parte desde o primeiro projeto do CPC, no Senado. As
palestras nos trouxeram a
dimensão de como as coisas caminharam e para que
rumo vão.”

Visita à Escola Paulista da Magistratura e ao TJSP
Com o objetivo de trocar informações sobre a formação de magistrados e conhecer o funcionamento da Escola Paulista da Magistratura (EPM), o diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe, esteve na capital paulista em 11 de agosto. Acompanhado do diretor da
Escola da Magistratura de Pernambuco (Esmape), desembargador Fernando Cerqueira, e do desembargador Luiz Marrey, ele visitou a
sede da EPM e foi recebido pelo diretor, o desembargador Fernando Antônio Maia.
Após o encontro, os magistrados foram recebidos pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), o desembargador José
Renato Nalini - considerado um dos grandes estudiosos sobre formação dos juízes, com livros e artigos publicados sobre o assunto.
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