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LITÍGIOS EM ALTA
Estudo inédito encomendado pela AMB –
intitulado “O Uso da Justiça e o Litígio no
Brasil” – mostra que os setores público,
financeiro e de telefonia são os que mais
demandam o Judiciário. O levantamento foi feito em 11 unidades da Federação.
Diante do resultado, a entidade lançou o
movimento nacional “Não deixe o Judiciário
parar”, e, por meio de um placar eletrônico,
já lançado em Brasília e em Porto Alegre, a
AMB mostra que a cada cinco segundos um
novo processo chega à Justiça.
Páginas 12 e 13

Precariedade
no Amazonas

Ideias humanistas
Há 30 anos, o então procurador do município de Olinda (PE), José Viana Ulisses Filho,
passou no concurso de juiz com o propósito
de transformar a atividade judicante em sua
profissão de fé. Agora, como o
mais novo desembargador do
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), demonstra o
mesmo entusiasmo e defende
posições transformadoras.

A exemplo de outros estados, os juízes do
Amazonas enfrentam dificuldades para
prestar o atendimento à sociedade. Nem
a enchente do Rio Solimões fez com que a
equipe da Comarca de Anori suspendesse
os trabalhos. Em Novo Airão, desde que o
fórum foi completamente incendiado, em
2009, a Justiça funciona no conselho tutelar da cidade. Atualmente, o mato alto
toma conta da antiga sede da unidade.

Páginas 18 a 21

Páginas 14 e 15

Pela primeira vez, a ENM promoveu um curso de Justiça Restaurativa
A formação ocorreu em julho em Brasília e reuniu juízes de 24 estados.
Leia essa e outras notícias relacionadas à Escola das páginas 30 a 32.
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Lutas e dificuldades

no primeiro grau
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uma agenda reativa, pautamos a presente edição do nosEm agosto, a AMB lançou uma importante campanha
so boletim, mais uma vez, com a ênfase na valorização da
contra o congestionamento judicial. O movimento naciomagistratura. Grifamos a entrevista de José Viana Ulisses
nal “Não Deixe o Judiciário Parar” foi lançado com uma inéFilho, desembargador recém-empossado no Tribunal de
dita pesquisa sobre o “Uso da Justiça e o Litígio no Brasil”.
Justiça de Pernambuco (TJPE). Sua trajetória de lutas
O estudo expõe a utilização abusiva do sisexpressa o compromisso com os Direitos
tema de Justiça por reduzidos segmentos:
Humanos e revela a nossa pluralidade ao
A campanha atende
o Poder Público, o sistema financeiro e o
romper com a ortodoxia jurisdicional.
ao
objetivo
da
nossa
setor de telefonia produzem considerável
Motivação e coragem não lhe faltam aos
entidade de contribuir
parcela dos mais de 100 milhões de pro30 anos de carreira.
A Justiça Restaurativa avança na nossa com uma política nacional cessos que tramitam na Justiça brasileira.
A campanha atende ao objetivo da nossa
pauta. Um encontro de capacitação, em
para dar celeridade
entidade de contribuir com uma política
Brasília, consolidou a mobilização interna
ao Poder Judiciário
nacional para dar celeridade ao Poder Judipara a implementação da Justiça Restauciário. Apresentamos proposta ao CNJ para
rativa nos estados. Os atos alusivos aos 10
criação de um núcleo de inteligência para estudar e apreanos da Justiça Restaurativa no Brasil já iniciaram com um
sentar diagnóstico sobre o litígio no Brasil, como forma de
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CONGRESSO NACIONAL

Democracia

no Poder Judiciário
Fotos: Agência Senado e ASCOM / AMB

Luta da AMB pelas eleições diretas nos tribunais de Justiça teve avanço significativo
em agosto, por meio da aprovação da PEC 15/2012 pela CCJ do Senado Federal

Após a aprovação da proposta pela CCJ, lideranças da AMB se reuniram com o senador Ricardo Ferraço (terceiro da esquerda para a direita)
Luciana Salimen

“É

mais uma etapa
importante vencida pela persistência e mobilização da
magistratura”. Com esta
frase, o presidente da
AMB, João Ricardo Costa,
resumiu a vitória histórica
para a magistratura nacional após a aprovação,
por parte da Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/2012 –
que prevê eleições diretas
nos tribunais brasileiros.
Agora, a matéria deve passar por discussão e votação no plenário da Casa,
em dois turnos.
A sessão, que aconteceu no dia 19 de agosto,
foi acompanhada pela
presidente em exercício
da AMB, Maria de Fátima
dos Santos Gomes Muniz

de Oliveira, e pelo coor- seu relatório, que a PEC é de missos institucionais, pois
denador da Justiça Esta- fato adequada para alcan- não há necessidade de eladual da entidade, Gervásio çar a democracia interna no boração de planos de gesSantos. “Estamos rumo à Judiciário: “A realização de tão, nem sequer de prestademocratização do Judici- eleições diretas é uma as- ção de contas a respeito das
ário, buscando uma maior piração da imensa maioria medidas adotadas”.
valorização do juiz
A PEC 15/2012
do primeiro grau. A “É mais uma etapa importante estabelece que a eleibatalha continua e
ção para o comando
vencida pela persistência e
será árdua, mas com
dos tribunais estamobilização da magistratura” duais e TRFs ocorra
o apoio e união de
todos alcançaremos
por maioria absoluta
João Ricardo Costa,
uma
mobilização
e voto direto e secreainda maior e a vitóto. O mandato dos
presidente da AMB
ria final”, comemoeleitos será de dois
rou Maria de Fátima. “O dos magistrados. Essa maio- anos, permitida uma reconresultado é fruto do tra- ria deseja não apenas a elei- dução. O procedimento
balho realizado pelos pre- ção para a escolha de seus não será aplicado no caso
sidentes das associações, dirigentes, mas também dos dirigentes do Suprepelo nosso presidente João uma efetiva participação na mo Tribunal Federal (STF),
Ricardo, e pelo esforço de construção de uma gestão dos Tribunais Superiores
todos aqueles que com- democrática no Judiciário”. e dos Tribunais Regionais
põem a atual gestão da Ele ainda reforçou que, no Eleitorais (TREs). Nestas
modelo atual de eleição, instituições, o processo vai
AMB”, creditou Gervásio.
O relator da proposta, pelo qual apenas os desem- continuar submetido a resenador Ricardo Ferraço bargadores podem votar, gras fixadas nos respectivos
(PMDB-ES), afirmou, em “não são firmados compro- regimentos internos.
Visite o site: www.amb.com.br
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Sobre o mesmo tema e
resultado de intenso trabalho da AMB, foi instalada na
Câmara dos Deputados, no
dia 1º de julho, a comissão
especial que analisa a PEC
187/2012 – que também
dispõe sobre eleições diretas nos órgãos diretivos das
Cortes. O trabalho está em
fase de discussões e depois
segue para o Plenário, onde
são necessários dois turnos
para a aprovação.
Na primeira audiência
pública sobre a proposta, no
dia 13 de agosto, João Ricardo Costa argumentou que
não se trata de uma demanda corporativa, e sim de um
pleito da sociedade brasileira,
uma vez que a medida resultará na melhoria da prestação
jurisdicional. “Democratizem
os tribunais, democratizem
a Justiça brasileira, para que
possamos prestar um melhor
serviço à nossa sociedade.
Estamos há muito tempo
lutando para prestar um
excelente serviço à nossa cidadania, mas encontramos
fortes obstáculos. Hoje, o
maior deles é a concentração
de poder nos tribunais, é falta
de democratização”, afirmou.
Na audiência seguinte,
no dia 20 de agosto, foi a
vez de ouvir presidentes de
associações estaduais de
magistrados. Na oportunidade, o vice-presidente da
Associação dos Juízes do Rio
Grande do Sul (Ajuris), Gilberto Schäfer, e o presidente
da Associações dos Magistrados do Paraná (Amapar),
Frederico Mendes Júnior, falaram sobre a questão.
Schäfer defendeu que
a intenção dos magistrados com as eleições diretas
é buscar mais qualidade no
atendimento ao cidadão.
4
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PEC 187/2012

Mobilização na Câmara resultou na instalação de uma comissão especial para discutir as eleições diretas

“Os magistrados brasileiros
têm essa responsabilidade de construir um serviço
público condizente ao cidadão. Uma forma de permitir
esse aprimoramento é o sistema de eleições diretas. Se
nós conduzimos as eleições
no país, porque não temos
a possibilidade de fazer isso
na nossa casa?”, questionou.
Mendes Júnior também
ressaltou a mudança que a
participação direta de todos os juízes nas eleições

trará para toda a sociedade.
“A eleição direta fará com
que haja uma aproximação
maior entre os membros do
primeiro e segundo graus
dos tribunais, porque eles
terão que conversar sobre
os assuntos que importam
ao Poder Judiciário”, disse.

Trajetória de luta
No Brasil, do total de
15.968 magistrados, apenas
2.226 deles (menos de 14%)

“Estamos rumo à democratização do Judiciário, buscando uma
maior valorização do juiz do primeiro grau. A batalha continua
e será árdua, mas com o apoio e união de todos alcançaremos
uma mobilização ainda maior e a vitória final”

Maria de Fátima dos Santos Gomes Muniz de Oliveira,
presidente em exercício da AMB na ocasião
“O resultado (no Senado) é fruto do trabalho dos presidentes
das associações, pelo nosso presidente João Ricardo, e pelo esforço de todos aqueles que compõem a atual gestão da AMB”

Gervásio Santos,
coordenador da Justiça Estadual da AMB
“A realização de eleições diretas é uma aspiração da imensa
maioria dos magistrados. Essa maioria deseja não apenas a
eleição para a escolha de seus dirigentes, mas também uma
efetiva participação na construção de uma gestão democrática
no Judiciário”

Ricardo Ferraço,
senador e relator da PEC 15/2012

Visite o site: www.amb.com.br

votam nos presidentes dos
tribunais, segundo dados de
2013 do relatório Justiça em
Números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Para mudar esta realidade, a AMB encabeçou
um movimento nacional
com a campanha “Diretas
Já nos Tribunais Brasileiros”. Em março de 2014, 27
associações filiadas à AMB
protocolizaram requerimentos pedindo alteração
dos regimentos internos
para que todos os juízes
possam eleger os dirigentes dos tribunais.
Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima (TJRR) tornou-se o
primeiro tribunal estadual
a aprovar eleições diretas,
por meio da Resolução N°
10, de 17 de junho de 2015.
Na Justiça do Trabalho, os
tribunais regionais do Rio
Grande do Sul (TRT4), de
São Paulo (TRT2), do Rio de
Janeiro (TRT1) e do Espírito Santo (TRT17) também
ampliaram o colégio eleitoral que escolhe seus respectivos dirigentes. Amparada
nos resultados positivos e
na legitimidade da causa, a
AMB segue na luta pela democratização do Judiciário
em todo o Brasil.

CONGRESSO NACIONAL

PECs 473 e 443
na pauta
AMB se manifesta sobre duas
propostas relacionadas aos ministros
do Supremo Tribunal Federal
Luciana Salimen

A

AMB posicionou-se
sobre as Propostas
de Emenda à Constituição (PECs) 443/2009 e
473/2001, ambas relacionadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
A PEC 443, aprovada
em primeiro turno pela
Câmara dos Deputados no
dia 5 de agosto, vincula em
até 90,25% os salários dos
membros da Advocacia-Geral da União (AGU),
dos delegados das Polícias
Federal e Civil dos estados

e do Distrito Federal e dos
procuradores municipais e
estaduais aos salários dos
ministros STF – o teto do
funcionalismo público.
A entidade avalia que a
medida ignora as diferenças
em relação à natureza, ao
grau de responsabilidade e à
complexidade de cada cargo e que ainda viola o artigo
39 da Constituição Federal,
ao preceituar que sejam
observados importantes
requisitos e peculiaridades
dos cargos para a fixação

Contra a redução

João Ricardo Costa
na audiência pública que
analisa a PEC 473/01

dos padrões de vencimento
e dos demais componentes
do sistema remuneratório.
Já sobre a PEC 473, que
se refere à escolha dos ministros do STF, João Ricardo
Costa reforçou a posição da
AMB em defesa da criação
de mandatos para ministros
e reserva de vagas para juízes
de carreira na Suprema Corte. “A proposta é extremamente relevante porque leva

Representantes de entidades contrárias à redução da maioridade penal,
entre elas a AMB, se reuniram no início
de julho com o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL), para se
posicionarem contra as mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados. Calheiros disse que o Senado vai garantir
o amplo debate sobre o tema.
A PEC (171/93) aprovada pelos
deputados, e que agora tramita no
Senado, prevê redução da maioridade nos casos de crimes hediondos –
como estupro e latrocínio – e também

para o STF todo o acúmulo
de experiência dos juízes de
carreira, aqueles que começaram lá na comarca do interior do Estado”, destacou,
durante audiência pública
na comissão especial que
analisa a proposta, no dia 2
de julho. A AMB também
defende que os ministros do
Supremo cumpram mandato, como já ocorre em vários
países europeus.

para homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. “Esse é mais um
retrocesso para a democracia brasileira. O sentimento de todos os operadores do sistema de infância e juventude
é de indignação. Buscar a redução da
maioridade penal como solução para
diminuição da violência juvenil, sem o
profundo e importante debate, é uma
medida que trará intangíveis danos
à sociedade”, disse o presidente da
AMB, João Ricardo Costa, por meio
de nota divulgada após a aprovação
da proposta pela Câmara.

Posicionamento dos juízes
Um dos resultados obtidos pela Pesquisa AMB 2015 foi a opinião dos juízes brasileiros sobre a redução da maioridade penal: 49,6% dos entrevistados são
contrários a diminuir a idade penal; 48,1% são favoráveis. Outro dado: 85,1% são favoráveis a aumentar o tempo de internação de adolescentes infratores.

Visite o site: www.amb.com.br
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Pela valorização
e independência

AMB participa de reunião no CNJ sobre priorização do primeiro grau e divulga nota
reafirmando o compromisso dos magistrados com a institucionalidade do país
Tatiana Damasceno

A

AMB participou em
agosto de reunião
do Comitê Gestor
da Rede de Governança
de Priorização do Primeiro
Grau de Jurisdição, no Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). “Deixamos claro a
necessidade de medidas
efetivas de priorização do
primeiro grau e a AMB
tem feito seu papel neste sentido. O presidente,
João Ricardo, tem trabalhado fortemente pela valorização do primeiro grau
e ela passa necessariamente pela redistribuição
e equalização da força de
trabalho nos tribunais”, informou o coordenador da
Justiça Estadual da AMB,
Gervásio dos Santos, representante da entidade
no comitê.
Em outra iniciativa pela
valorização da magistratura, e diante da crise política-institucional que o
Brasil atravessa, a AMB di-

AMB defende medidas concretas para valorizar o 1º grau durante reunião do comitê gestor do CNJ

vulgou no início de agosto
nota pública na qual convoca os juízes brasileiros
em defesa da independência da magistratura.
“No momento em que
o país enfrenta um de
seus maiores desafios no
combate à corrupção, firmamos o compromisso
público junto à sociedade

brasileira pelas prerrogativas de independência dos
magistrados na condução
do devido processo legal”,
diz o texto.
A nota informa que
“os juízes brasileiros estão
mobilizados para assegurar a manutenção da institucionalidade no país”.
“Não fossem as prerroga-

Lei inconstitucional

tivas da magistratura, o
Poder Judiciário brasileiro
estaria sem suas garantias
fundamentais: imparcialidade e independência.
Sem tais predicados não
teríamos força institucional
para processar casos de corrupção da envergadura das
operações como a Lava Jato
e Zelotes”, alerta a entidade.

A AMB protocolizou, no início de agosto, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5.361) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Lei Complementar (LC) 151, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A lei – que determina a transformação do dinheiro de depósitos judiciais em receita
do Executivo – foi publicada com alguns vetos, mas mantém a transferência de 70% do dinheiro dos depósitos judiciais e administrativos para a
União, estados e municípios. Os outros 30% serão destinados a um fundo de provisionamento para custear litígios judiciais.
De acordo com a AMB, a lei é inconstitucional porque não garante a devolução imediata para o jurisdicionado/administrado, assim que o juiz determinar. “Como se pode depreender, a lei impugnada promove uma ingerência indevida no Poder Judiciário ao diminuir a eficácia de suas decisões,
na medida em que, quando algum juiz determinar à instituição financeira — onde tiver sido realizado o depósito judicial — que promova o seu
levantamento imediato, tal decisão ficará condicionada à existência de valores no Fundo previsto na referida lei”, diz trecho do documento.
A iniciativa da AMB recebeu o apoio do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça (CPPTJB), que divulgou nota
ressaltando a importância da ação.
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conjuntas

MAGISTRATURA

Entidades
lutam por
melhorias no
subsídio e
na Justiça de
Primeiro Grau

Tatiana Damasceno

E

m sessão administrativa realizada no início
de agosto, o Supremo
Tribunal Federal (STF) aprovou a proposta que prevê
reajuste de 16,38% no subsídio dos ministros da Corte, que passaria, em janeiro
de 2016, para R$ 39.293,38.
Antes da aprovação do texto pelos ministros, a AMB
protocolizou junto ao STF
ação conjunta com Anamatra e Ajufe apontando
a necessidade de reajuste
de 23,08%, para que o valor

dos subsídios da magistratura recomponha as perdas
inflacionárias acumuladas.
As entidades nacionais
da magistratura também
encaminharam ao ministro Ricardo Lewandowski, presidente do STF e
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), pedido de
providências solicitando a
revisão parcial das Resoluções 194, 195 e 198 do
Conselho – relativas a medidas para valorização da
primeira instância.

Em outra ação, a AMB
enviou ofício ao ministro
Lewandowski, em conjunto com a Anamatra, com o
objetivo de prestar esclarecimentos sobre reportagem
publicada no site da Secional paulista da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB/
SP), em que a entidade sugere alterações e acréscimos
ao anteprojeto do Estatuto
da Magistratura. O documento informa que tais sugestões causaram desconforto na classe.

Apoio a audiências de custódia
Com posição favorável
às audiências de custódia,
a AMB tem acompanhado a ampliação da medida pelo Judiciário. No dia
7 de agosto, o presidente
da entidade, João Ricardo
Costa, esteve em Manaus,
que aderiu ao projeto desenvolvido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
Em maio, Costa acompanhou a adesão feita pelo
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
Presente nos dois eventos, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

ASCOM / AMB

Márcia Delgado

Lewandowski acompanha implantação das audiências pelo país

e do CNJ, ministro Ricardo
Lewandowski, destacou a
importância do projeto.
“Nós prendemos muito
e prendemos mal. Temos

cerca de 600 mil presos no
Brasil e o pior de tudo é que
40% são presos provisórios,
ou seja, são 240 mil pessoas
encarceradas nesse nosso

Visite o site: www.amb.com.br

país em flagrante ofensa ao
princípio da presunção de
inocência”, explicou.
Em entrevista recente,
o especialista em Direitos
Humanos da Organização
das Nações Unidas (ONU)
Juan Méndez pediu resposta urgente das autoridades federais e estaduais
brasileiras à questão da superlotação das prisões no
país. Como medidas preventivas à tortura, Méndez
destacou as audiências de
custódia e recomendou
sua expansão e redesenho
no Brasil.
Informa
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Compromissos

nos estados

Em encontros com os magistrados
em Fortaleza, Rio Branco e
Manaus, o presidente da AMB
relata o trabalho feito pela
entidade no Congresso Nacional

dias 14 e 15 de julho, ele se
reuniu com os juízes cearenses e foi recebido pela presidente do Tribunal de Justiça
do Ceará (TJCE), desembargadora Iracema Vale.
Participaram do encontro o presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM), Antônio
Araújo, o vice-presidente
de Direitos Humanos da
AMB, Ricardo Barreto, entre outros magistrados.

Magistrados são recebidos pela presidente do TJCE, Iracema Vale

Rio Branco
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Na Esmam, magistrados
amazonenses se atualizam
sobre os projetos que
tramitam no Congresso Nacional

João Ricardo conversa com
os magistrados acreanos

João Ricardo e os magistrados acreanos
se encontraram com os senadores Sérgio Petecão (PSD-AC) e Gladson Cameli (PP-AC),
no Palácio da Justiça. Eles conversaram sobre os projetos que tramitam no Congresso
como o ATS, a recomposição dos subsídios,
entre outros. No fim do dia, o presidente da
AMB participou de um bate-papo com um
grupo de magistrados.
Visite o site: www.amb.com.br

Fotos: ASCOM / AMB

Em Rio Branco, o primeiro compromisso
da agenda do presidente da AMB, João Ricardo Costa, foi com o governador, Tião Viana
(PT-AC), no dia 27 de julho, na sede do governo. Na pauta do encontro, foram discutidos
alguns assuntos de interesse da magistratura
acreana e nacional.
Na ocasião, João Ricardo, que estava
acompanhado do presidente da Associação de
Magistrados do Acre (Asmac), Giordano Dourado, e de um grupo de magistrados, ressaltou
o bom relacionamento entre os magistrados
acreanos e o governo do Estado.
O governador do Acre elogiou o trabalho
desenvolvido pelos magistrados. “Nossos juízes são de grande respeito, símbolos de referência e credibilidade. Não deve haver uma
disputa de poderes no país”, disse Tião Viana.
Os magistrados se reuniram também com
a corregedora do Tribunal de Justiça do Acre
(TJAC), Regina Ferrari, na Câmara Cível. Ela
falou da satisfação de receber o presidente
da AMB. “É uma grande honra tê-lo aqui, pois
fortalece as nossas lutas em prol dos nossos
interesses da magistratura. Estamos empenhados, compromissados e parceiros nessa
luta, que é de todos nós”, afirmou.

Manaus

Na sede da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), no dia 7
de agosto, João Ricardo também relatou
os projetos que tramitam no Congresso
Nacional e, ainda, a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 443/09, aprovada
no dia 5 de agosto pela Câmara dos Deputados. Na ocasião, ele informou sobre o
lançamento do estudo “O Uso da Justiça
e o Litígio no Brasil”, divulgado no dia
11 de agosto. Participaram do encontro o
presidente da Associação dos Magistrados
do Amazonas (Amazon), Cássio Santos, o
desembargador do Tribunal de Justiça do
Amazonas (TJAM) Flávio Pascarelli, entre
outros magistrados.

ASCOM / AMB

A

o cumprir os compromissos nos estados, o presidente da
AMB, João Ricardo Costa,
tem sempre reservado um
tempo na sua agenda para
atualizar os magistrados sobre os projetos que tramitam no Congresso Nacional
de interesse da categoria,
como o Adicional por Tempo de Serviço (ATS), a Loman, as eleições diretas dos
tribunais, entre outros. Nos

Nadson Fernandes

Renata Brandão

APOSENTADOS

Igualdade de direitos
Fotos: ASCOM / AMB

AMB luta pela aprovação de projetos e princípios que garantam a paridade entre ativos e inativos

José Carlos Kulzer dá boas-vindas
aos convidados, na Amatra 12

João Ricardo Costa fala do trabalho da AMB
pela paridade entre ativos e inativos

Gervásio Santos explica a atuação em
busca da aprovação da PEC 555

Luciana Salimen

A

AMB está participando de reuniões pelo
Brasil na luta pela
aprovação da PEC 555, que
acaba com a contribuição
previdenciária dos servidores
aposentados e pensionistas.
No dia 11 de setembro, a
Amatra 12 foi sede de encontro em Florianópolis. O presidente da associação, João
Ricardo Costa, diretores, lideranças da magistratura de
Santa Catarina e aposentados discutiram os caminhos
traçados até o momento e
linhas de atuação em busca
da paridade.
O presidente da Amatra
12 e assessor da presidência
da AMB, José Carlos Kulzer,
ressaltou que a reunião é
uma oportunidade de integração entre os magistrados.
“Há um fosso muito grande entre a remuneração de
aposentados e ativos, e estamos focados para reverter
esta realidade”, afirmou.
João Ricardo disse que a
associação vem desenvolvendo um intenso trabalho
para garantir a paridade na
carreira da magistratura,
com o revigoramento da
Coordenadoria de Aposentados e também com

a defesa de princípios para
a nova Loman. “Criamos
um conceito de paridade
no sentido de não admitir
nenhuma verba remuneratória que não seja extensiva
aos aposentados e pensionistas. Outro critério é a
questão da simetria com
outras carreiras”, explicou.
Sobre as lutas no Congresso, o presidente da AMB
ratificou que a associação
segue mobilizada pela apro-

vação da PEC 63 – que beneficia tanto ativos quanto
inativos ao restabelecer o
ATS – e da PEC 555, que vem
sendo trabalhada pelo coordenador da Justiça Estadual
da AMB, Gervásio Santos,
juntamente com representantes de cerca de 50 entidades. “Haverá uma mobilização nacional (prevista para
novembro) pela PEC 555. Esperamos reunir em torno de
300 pessoas no Congresso e

Em defesa da PEC 555
O coordenador-adjunto da Coordenadoria dos Aposentados da AMB, Irio Grolli, participou de uma reunião no dia
9 de julho, na sede da Anamatra, com o objetivo de unir
esforços pela aprovação da PEC 555/06, que já foi aprovada
pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, a proposta
aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados.
“Pelo número de participantes da frente, é possível perceber que a pressão é grande e, por isso, devemos continuar
lutando”, disse Irio Grolli.
Participaram do encontro o autor da proposta, o ex-deputado Carlos Mota, além de representantes das seguintes entidades: Associação dos Juízes Federais (Ajufe),
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP), Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp), Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas (MOSAP), Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho (ANPT), Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR), Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (FONACATE) e Associação dos Procuradores da Previdência Social (ANPREV).

Visite o site: www.amb.com.br

vamos fazer uma exposição
da nossa luta, que vem desde 2006”, disse Gervásio.
A causa ganhou o apoio
da deputada Carmen Zanotto (PPS-SC). “A PEC 555
é desejo de todos nós que
contribuímos a vida toda.
Hoje temos uma espécie de
bitributação. Coloco-me à
disposição para aprimorar
este debate”.
O resultado positivo da
reunião foi ressaltado pela
vice-presidente do Tribunal
Regional do Trabalho de
Santa Catarina (TRT-SC), Viviane Colucci. “Toda medida
que visa o congraçamento
fortalece as associações e a
Justiça. Vejo que a pauta dos
aposentados é extremamente importante, porque a valorização deles repercute na
valorização da própria carreira”, considerou.
Também participaram
das discussões os presidentes da AMC, Odson Cardoso
Filho, e da Ajufesc, Nelson
Ribeiro Alves, a vice-presidente da Amatra 12, Andrea
Cristina de Souza Haus Bun,
o diretor-tesoureiro da AMB,
Emanuel Bonfim, e Alexandre Abreu, secretário-geral
adjunto da entidade.
Informa
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PARIDADE:

DIREITO DA
MAGISTRATURA

COMISSÃO PELA PARIDADE*
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Marconi Martins / SXC

A

Associação dos Magistrados Brasileiros, dando
continuidade ao histórico trabalho em defesa das
prerrogativas da magistratura,
notadamente das previstas no
art. 95, inciso I da Constituição
Federal, que asseguram aos
membros do Poder Judiciário
garantias da inamovibilidade,
vitaliciedade e irredutibilidade
de vencimentos, as duas últimas extensivas à inatividade,
constituiu a “Comissão pela
Paridade”. Ela é composta por
membros aposentados e em
atividade, que se soma à atuação da Coordenadoria de Aposentados, para tratar de temas
específicos de interesse dos inativos, especialmente questões
de natureza remuneratória.
Não seria razoável imaginar que as referidas garantias
pudessem ser interpretadas
de forma não harmônica e isolada, porque estão intrinsicamente ligadas umas às outras
e à própria natureza de função
de estado exercida pela magistratura. A vitaliciedade e a
irredutibilidade salarial mantêm íntima relação entre si e
são prerrogativas dos membros da carreira, independente de estarem ativos ou inativos, repercutindo sobre os
proventos de aposentadoria
percebidos por magistrados
e sobre as pensões pagas a
seus dependentes.
Neste quadro, a referida
Comissão foi formada ante à
clareza do dissabor decorrente
da jubilação com a perda remuneratória que lhe acompa-

nha, justamente no momento
em que o magistrado há de
festejar os anos de inteira e
dedicação à causa da Justiça.
A crescente dissintonia entre a remuneração dos magistrados ainda em exercício e os
jubilados ameaça o surgimento de um abismo entre uns e
outros, situação extremamente prejudicial à unidade da
magistratura, com prejuízos a
ativos e inativos.
No que diz respeito às aposentadorias, sabe-se que as reformas constitucionais de 1998,
2003 e 2005 importaram em
redução dos proventos da aposentadoria, especialmente para
os magistrados que ingressaram na carreira a partir de 2005,
inclusive com submissão dos
proventos da aposentadoria ao
teto do regime geral e sistema
de previdência complementar
importando em enfraquecimento das referidas garantias.
A par disso, há verbas pagas
exclusivamente aos magistrados da ativa, que ressaltam as
diferenças remuneratórias entre
ativos e inativos, dentre as quais

o auxílio-moradia. Quanto a
este, a AMB busca a extensão
aos inativos na Ação Originária
nº 1.946 em curso no Supremo
Tribunal Federal (STF). A propósito, aos autos da referida ação
judicial foi agregado parecer
subscrito pelo jurista André
Ramos Tavares, que analisou
exaustivamente a questão, concluindo pelo reconhecimento da
“especial condição de compensação financeira derivada
diretamente do status constitucional de magistrado” ao
auxílio-moradia, cuja percepção independe de qualquer
padrão específico de desempenho, pelo que haverá de ser
estendido aos inativos.
No âmbito legislativo,
quanto à PEC nº 63/2013,
que versa sobre o restabelecimento do ATS, em tramitação
no Senado Federal, estuda-se
a apresentação de emenda
substitutiva para conversão
gradativa do valor do auxílio-moradia em ATS, garantindo
a incorporação desse valor
aos proventos de aposentadoria, já que o benefício foi
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concedido por uma liminar em
ação judicial, que ainda precisa ser confirmada pelo STF.
Outra vertente de atuação em curso consiste na
luta pela aprovação da PEC
nº 555/2006, cujo escopo é
o de desonerar os jubilados
do pagamento da contribuição previdenciária.
A Comissão pela Paridade
tem como propósito intensificar essa linha de atuação
e estudo, debate e encaminhamento de medidas diversas para garantir verdadeira
igualdade das condições remuneratórias para os aposentados em relação aos membros ativos do Poder Judiciário
e restaurar a efetividade das
garantias constitucionais inerentes à magistratura.

*Antônio Carlos
Chedid, Antônio Pimenta
Gonçalves, Jocelaine
Teixeira e José Nilo
Ribeiro Filho - integrantes
da Comissão pela
Paridade da AMB
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Norton José

O uso predatório da Justiça
estadual e o relatório da AMB
Nelson Juliano Schaefer Martins*
que, apesar do fato de que os
juízes brasileiros estejam dentre
os mais produtivos do mundo,
a litigância de grandes instituições públicas e privadas era o
que mais danos estava causando ao jurisdicionado e ao Judiciário em face do uso predatório
da Justiça e o desprezo aos direitos básicos do cidadão.
A partir daí, a AMB passou a discutir a criação de um
instrumento que permitisse a
visualização de forma ampliada
dos litígios e a elaboração de
um diagnóstico que propiciasse
a proposta de soluções e que
interrompesse o uso abusivo do
sistema judicial.
Como resultado dessa iniciativa, surgiu o relatório intitulado “O Uso da Justiça e o Litígio
no Brasil”, publicado em 11 de
agosto de 2015 e coordenado
pelo vice-presidente Institucional da AMB, Sérgio Luiz Junkes
(juiz de Direito, SC), e da cientista política e professora Maria
Tereza Sadek. Foram recolhidos
dados em tribunais de 11 unidades da Federação de todas as
regiões do país (Bahia, Distrito

Federal, Espírito Santo, Mato
Grosso do Sul, Paraíba, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Rondônia, São
Paulo e Sergipe) e tabuladas
informações relativas às ações
em tramitação no primeiro e
no segundo graus e nas turmas
recursais dos juizados especiais.
O estudo revelou a alta
concentração de ações judiciais
protagonizadas por número
limitado de atores nos polos
ativo ou passivo: do poder
público, órgãos dos âmbitos
municipal, estadual e federal;
do setor econômico-financeiro,
instituições de crédito, financiamento e investimento; e do
setor de serviços, empresas de
telefonia e comunicações.
Os dados coletados abrangem o período de 2010 a 2013
e apontam que esse número
reduzido de litigantes é responsável por mais da metade do
total de processos em tramitação nos Judiciários estaduais
pesquisados e que tal anormalidade prejudica o acesso à
Justiça e a igualdade de tratamento no processo.

Marconi Martins / RF

A

sociedade brasileira
clama por um sistema judicial imparcial e eficiente, que contemple
decisões rápidas, efetivas, justas, previsíveis e seguras. Contudo, há prejuízo à imparcialidade
e à igualdade se um reduzido
grupo de litigantes contumazes,
de grande porte econômico ou
acentuado potencial político-institucional, monopoliza expressivo espaço da estrutura
do Judiciário. As decisões não
são rápidas se os magistrados deparam-se com gargalos
derivados de macroconflitos e
acúmulo insuportável de litígios. Não há previsibilidade de
tempo e julgamento em prazo
razoável das demais ações pulverizadas se o sistema judicial
é incompatível com os novos
conflitos de massa.
Segundo dados do CNJ no
Relatório Justiça em Números
2014, tramitavam no país no
período, nos diversos ramos do
Judiciário, aproximadamente
95 milhões de processos, dos
quais 81% encontravam-se nos
órgãos das Justiças estaduais,
que abrigam 69% dos magistrados do país.
O presidente da AMB, João
Ricardo dos Santos Costa (juiz
de Direito, RS), atento aos desafios da magistratura e à
realidade da Justiça nacional,
em 2014, já reconhecia que a
morosidade na tramitação das
ações judiciais era o principal
motivo de queixa da população
e a grande responsável pela
imagem negativa suportada
pelo Poder Judiciário. Asseverou
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A partir desse levantamento, a AMB propôs ao Conselho
Nacional de Justiça a criação
do Núcleo de Inteligência e
Monitoramento de Demandas
de Massa no Poder Judiciário
e a instalação de centros de
inteligência e monitoramento
em todos os tribunais do país,
coordenados pelo próprio
CNJ, no intuito de propor soluções ao quadro de litigiosidade excessiva e de definir as
suas prioridades.
As alternativas serão obtidas a partir da criatividade dos
tribunais e de seus juízes e poderão implicar na utilização de
estratégias como a adoção de
mutirões de mediação e conciliação, a realização de audiências preliminares de conciliação
inclusive no âmbito dos centros
Judiciários de solução de conflitos e cidadania, a implementação dos incidentes de resolução de demandas repetitivas,
a disseminação de audiências
públicas para um processo participativo de autocomposição
de macroconflitos (na proposta
do professor José Isaac Pilati,
UFSC), a instituição de divisões
de tramitação remota com o
manejo de ferramentas tecnológicas a potencializar a capacidade de trabalho de magistrados e servidores, e a arbitragem
no setor público, entre outras
possibilidades e mecanismos de
gestão e administração judicial.
*Desembargador e
presidente do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina
(TJSC)
Informa
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Paulo Negreiros

Um
Um processo
processo

Paulo Negreiros

a cada cinco segundos

Paulo Negreiros

AMB lança pesquisa inédita e movimento para mostrar
à sociedade quais os setores que mais congestionam
o Poder Judiciário. Das 105 milhões de ações em
tramitação, 42 milhões não deveriam estar na Justiça

A

AMB apresentou um levantamento inédito que revela como
a Justiça vem sendo utilizada
por importantes setores do país e os
principais responsáveis pelas demandas judiciais entre os 100 maiores
litigantes. Realizado em 11 unidades
da Federação (Bahia, Distrito Federal,
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul,
Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe), o estudo “O Uso da Justiça
e o Litígio no Brasil” mostrou uma alta
concentração de processos apresentados por um número reduzido de atores
– os dados abrangem os anos de 2010
até 2013. No topo do ranking estão o
poder público (municipal, estadual e fe-
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deral), sistema financeiro e instituições
de crédito, seguidos pelo setor de telefonia e comunicações. Dando seguimento
à pesquisa, a entidade lançou no dia 11
de agosto, em Brasília, o movimento nacional “Não Deixe o Judiciário Parar”.
“Muitos afirmam que o Judiciário
é moroso e pouco eficiente, mas nem
todos conhecem os motivos e os setores responsáveis por congestionar
a Justiça. Hoje, ela é ocupada por um
grande número de ações repetitivas
de um pequeno grupo de litigantes, que afetam o equilíbrio entre o
desempenho do juiz e o volume de
demandas. São setores específicos
que, muitas vezes, desrespeitam leis
e direitos e transformam milhares de
Visite o site: www.amb.com.br
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Tatiana Damasceno e Luciana Salimen

Lançamento foi prestigiado por várias autoridades

conflitos em processos que chegam à Justiça a todo
o momento”, afirmou o presidente da AMB, João
Ricardo Costa, no evento.
A estimativa da entidade é de que existem
atualmente cerca de 105 milhões de processos na
Justiça. Desses, mais de 42 milhões não deveriam
estar lá e poderiam ser resolvidos pelos órgãos e
empresas competentes, como as agências regulado-

O Placar da Justiça será lançado em vários
estados. Confira a agenda:
Brasília - 9 de setembro
Rio Grande do Sul - 17 de setembro
São Paulo - 29 de setembro
Bahia - 20 de outubro
Rio de Janeiro - 23 de outubro
Santa Catarina - 6 de novembro
Paraíba - 9 de novembro

ASCOM / AMB

Sergipe - 16 de novembro

ras. Mais do que apresentar
um quadro da concentração
dos processos por parte de
poucos, o objetivo da AMB
com a pesquisa sobre o uso da
Justiça pelos maiores demandantes e demandados é apontar soluções para melhorar o
sistema judicial brasileiro.
“A AMB acredita que a Justiça precisa continuar sendo um
dos mais importantes caminhos
para garantir os direitos de toda
a sociedade. Nós vamos propor
e desenvolver ações junto aos
setores que mais têm ocupado
a Justiça para que possamos
descongestionar o Judiciário”,
revelou Costa.
O presidente da AMB apresentou ainda, durante o lançamento em Brasília, a plataforma
digital do movimento “Não Deixe o Judiciário Parar”. “O placar da Justiça será um contador
eletrônico que vai contabilizar,
em tempo real, uma estimativa sobre o número de processos que entram no Judiciário e
quantos não deveriam estar lá
se o poder público, os setores e
as empresas de serviços regulados cumprissem a legislação
e garantissem os direitos dos
cidadãos”, explicou. A metodologia desenvolvida pela AMB
estima que, no Brasil, a cada
cinco segundos, um novo processo chega ao Judiciário.

Projeto científico
A cientista política e pesquisadora responsável pela coordenação científica do projeto,
Maria Tereza Sadek, ressaltou
a originalidade do trabalho.
“Fizemos um trabalho absolutamente original e chegamos
a resultados surpreendentes.
Os maiores litigantes ocupam
um espaço muito grande no
Judiciário, mas, dentre eles, um
número muito reduzido ocupa
a metade dos processos nos tribunais”, disse.
O vice-presidente Institucional da AMB e coordenador do
projeto, Sérgio Junkes, destacou
os desafios de se trabalhar com
os dados de 11 tribunais brasileiros e que a entidade quer
avançar para a mudança da
realidade de congestionamento da Justiça brasileira. “Este
evento não se esgota neste
lançamento, queremos avançar ainda mais, queremos que
este quadro mude. Não queremos trazer apenas os dados, queremos mudar essa realidade, com engajamento da
sociedade e de todos. Vamos
caminhar porque o Judiciário
não pode parar”, afirmou.
Para o vice-presidente de
Comunicação da AMB, Gil
Guerra, a campanha aponta
um novo olhar para o número

expressivo de processos que
tramitam nos tribunais. “Representa uma alternativa, uma
nova perspectiva para um problema antigo, com a real possibilidade de contribuir para a
solução do congestionamento
da atividade judicante”, disse.
O evento contou com a
participação de diversas autoridades do Judiciário, entre elas,
os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe
Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino, Herman Benjamin; a
ministra do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) Delaíde Miranda
Arantes; o secretário-geral do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), Fabrício Bittencourt da
Cruz; o juiz auxiliar da presidência do CNJ, André Gomma
de Azevedo; e o senador Dário
Berger (PMDB-SC).

Placar da Justiça
Brasília foi a primeira cidade a
receber o Placar da Justiça, que faz
parte do movimento “Não Deixe
o Judiciário Parar”. Instalado durante um dia inteiro em frente ao
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no dia 9
de setembro, os dados chamaram
a atenção de quem passava pelo
local e também da imprensa, que
compareceu em grande número
para divulgar a ação idealizada
pela entidade. No dia 17, foi a vez
dos gaúchos conhecerem a realidade do Judiciário brasileiro. O
placar itinerante foi colocado em
frente ao Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul (TJRS) e também contou com ampla cobertura da imprensa local. O contador
digital percorrerá outros estados
que aparecem na pesquisa.

Depoimentos
“A campanha da AMB é calcada numa pesquisa científica muito
séria, que conseguiu estabelecer e diagnosticar os principais motivos
[dos processos]. Qualquer solução que se deve buscar deve partir
de um diagnóstico correto, que permite uma consciência de toda a
sociedade a respeito desse problema”
Paulo de Tarso Sanseverino, ministro do STJ
“Essa campanha é extremamente importante e demostra a preocupação da entidade nacional com a quantidade de processos que
o Judiciário recebe. Isso revela a preocupação com a prestação jurisdicional e em atender ao cidadão como ele merece. Mais uma vez, a
atual gestão está de parabéns com essa campanha”
Mozart Valadares, ex-presidente da AMB
“Eu valorizo muito a campanha e acho que a AMB está no caminho certo de apontar essas mazelas. Demandas repetitivas, no
fundo, são violações repetitivas, cometidas por empresas e pessoas.
Essa radiografia que a AMB está fazendo daquilo que é chamado de
macrojurisdição é ultrainteressante para encontrar caminhos e soluções para o povo brasileiro”
Nelson Calandra, ex-presidente da AMB
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Trabalho sobre marombas

e com galochas

Nem mesmo a cheia do
Rio Solimões, ocorrida
entre maio e junho,
impediu o atendimento
no fórum da comarca
de Anori, no Amazonas

Renata Brandão

A

enchente do Rio Solimões pegou os frequentadores do fórum da comarca de Anori,
município que fica a 234 Km
de Manaus, de surpresa. Pela
primeira vez, a água invadiu
o local entre os meses de
maio e junho. A força-tarefa para cumprir a pauta
de audiências contou com
a colaboração de todos os
servidores. Para não prejudicar o atendimento, a
juíza Bárbara Folhadela,
responsável pela comarca, determinou que fossem colocados assoalhos
de madeiras suspensos,
conhecidos como marombas, para não estragar os móveis, os equipamentos e não suspender
o trabalho.
Como a cheia tomou
conta de Anori, quase 90%
da cidade ficou coberta de
água, os funcionários usavam galochas e os usuários
também eram obrigados a
conviver com o mau cheiro da água e até com a presença de peixes, piolhos
de cobra e sapos. Algumas
pessoas ficaram doentes.
“Não deixamos de fazer
nosso serviço, mesmo com
as dificuldades e sofrendo, sem banheiro. O odor
da água era muito forte e
muita gente passava mal”,
diz a diretora da secretaria
da vara única da comarca
14
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Juíza Bárbara
Folhadela e
funcionários
trabalharam
em cima das
marombas e
com galochas

de Anori, Elisilvia
Marinho.
Magistrada há
oito anos e desde janeiro trabalhando na cidade, Bárbara
conta que ficou impressionada com o que viu. “Foi
uma surpresa para todos
e estamos tomando providências para que isso não
ocorra mais. A maior dificuldade não foi só com a
paralisação das audiências
durante quase dois meses,
porque o atendimento
a gente ainda procurava
fazer, mas a situação do
sistema interno que teve

que ser desligado porque
a antena ficou debaixo
d’agua. O pessoal da informática solicitou que
desligássemos o sistema
em razão do aparelho do
Projudi para não correr o
risco de queimar”, relata a
juíza, que andava mais de
500 metros na ponte para
chegar até o fórum.
A comarca é pequena,
conta com cerca de 700
processos, uma diretora

Visite o site: www.amb.com.br

de secretaria e dois
oficiais de Justiça, e
não tem segurança.
Diariamente,
cerca de 20 pessoas
passam pelo local.
Mesmo alagado, o
fórum não parou o
serviço. “Nunca tinha visto o nosso fórum alagado, apesar
disso continuamos
nosso trabalho, em
cima de marombas.
Cumprimos nossos
mandados andando
por cima de pontes,
de canoa, para que
a Justiça não parasse.
A nossa juíza Bárbara foi uma guerreira,
continuou na comarca atendendo a
população e despachando os processos,
por meio da internet,
que utilizava do seu
celular. Não tinha
sol e nem chuva que
fizessem ela parar de trabalhar”, elogia o oficial de
Justiça Flávio Bastos.
Para o morador Thiago
Santos, o período da cheia
foi muito difícil para a população. “Tivemos muita
dificuldade para procurar a Justiça. Vi mães carregando o filho no colo,
caindo da ponte, foi uma
situação de calamidade.
Mesmo assim, a juíza não
deixou de nos atender”.

PODER JUDICIÁRIO

Em Novo Airão,
falta infraestrutura

Desde que o fórum foi
incendiado em 2009, Justiça
funciona em duas salas
dentro do conselho tutelar

Renata Brandão

L

ASCOM / AMB

são precárias e ter que ficar de pé é muito cansativo”, reclama a recepcionista Lucileide Souza, que
tem um filho preso.
Euzivaldo Queiroz / Jornal A Crítica

ocalizado a 180 km de
Manaus, o município
de Novo Airão não sofreu com as cheias do Rio
Solimões. Lá, o problema
é de infraestrutura. Desde
que o fórum foi completamente incendiado, na
madrugada do dia 29 de
dezembro de 2009, a Justiça funciona no conselho
tutelar da cidade. O atendimento é realizado em
duas salas: a do juiz Celso
de Paula, onde ocorrem
também as audiências, e a
outra dos funcionários.
O espaço é apertado,
tem quatro metros de
comprimento por quatro
de largura, e com pouca
ventilação. O ar-condicionado cedido pelo Tribunal
Regional Eleitoral não funciona com frequência e faz
barulho. Além disso, apenas
quatro mesas são disponíveis para as seis servidoras.
Sempre duas funcionárias
ficam de pé, aguardando
as colegas cederem o lugar
para trabalhar. A população não tem onde se sentar.
Para ser atendido, o jeito é
também aguardar de pé.
“Toda vez que a gente
chega aqui é assim, não tem
como se sentar e conversar
no particular. Todo mundo
escuta tudo e tem certas
coisas que não quero me
expor. As condições daqui

Juiz Celso de Paula
em frente à sede do
conselho tutelar onde
funciona o fórum
Incêndio destruiu cerca
de 1.500 processos,
equipamentos e
mobiliário do fórum

Quando tem audiência,
a situação complica mais
ainda. “É terrível quando
tem audiência, a gente fica
montando uma logística
com eles, porque vem o
réu, os policiais que acompanham o réu, os familiares
do réu e a parte da vítima.
Quando tem situações
como estupro ou homicídio
é muito complicado porque
não temos uma sala reservada”, explica a servidora
Evânia Costa.
Desde que assumiu a comarca em maio deste ano,
o magistrado Celso de Paula solicitou à presidência e
à corregedoria do Tribunal
de Justiça do Estado do
Amazonas (TJAM) a construção de um prédio para
o fórum, já que o terreno
foi cedido pela prefeitura.

Faltam cadeiras e espaço
para atendimento da
população que procura a
Justiça em Novo Airão

“Ainda não tive resposta
do tribunal, mas acho que
vão dizer que é por causa da falta de recursos. O
Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público
já construíram uma sede
funcional e capacitada
com auditório, sala de reunião, entre outros”, disse
o juiz, ao lembrar que as
duas instituições também
funcionavam dentro do
fórum que foi incendiado.
Por dia, são feitos mais
de 30 atendimentos na comarca única de Novo Airão.
Atualmente, o fórum tem
1.600 processos. A maioria é
de réus presos.

Incêndio
O mato alto tomou
conta do local onde era a

sede do fórum incendiado.
É possível ver apenas uma
coluna do que sobrou da
explosão. O gabinete do
juiz Anézio Pinheiro, titular da comarca na época,
foi o menos atingido pelas
chamas que destruiu cerca
de 1.500 processos.
A restauração dos processos que foram queimados é um dos maiores problemas para o
atual magistrado responsável pela comarca. Celso
de Paula conta que ainda
existem muitos pendentes, principalmente da
parte cível, porque depende da iniciativa dos autores e estão parados. Até
hoje, não descobriram o
responsável pelo incêndio
que destruiu os 160 metros do fórum da cidade.

Agradecemos o apoio da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon)
Visite o site: www.amb.com.br
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Privados da liberdade,

não da dignidade
Criada em 2012 pela juíza Branca Bernardi, APAC de Barracão vira referência na Região Sul
Márcia Delgado

O
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Violência e indisciplina são motivos de expulsão sumária. Não importa o crime cometido e a vida
pregressa do detento: isso é caso para
a Justiça. Importa o bom comportamento e a vontade de o preso querer
dar um outro rumo para a sua vida.
E pergunta se alguém quer sair? Em
três anos, apenas um deles pediu
para deixar a unidade de Barracão.
Técnica judiciária do Tribunal
de Justiça do Paraná (TJPA), a presidente da APAC de Barracão, Isaura
Rosandra Pertile, diz que a partir do
momento em que o detento entra
para a unidade, a equipe de 11 funcionários se dedica à recuperação
do homem. Pelas APACs estão espalhadas frases como “O erro fica lá
fora, aqui entra o homem”, “Estamos
juntos”, “Ninguém é irrecuperável”,
que resumem a filosofia aplicada
nessas unidades. “Quando a gente
trabalha o preso, a gente está devolvendo para a sociedade uma pessoa
melhor”, afirma Isaura Pertile.
Contatos de Branca Bernardi
(49) 9917.7000
ou solemel@uol.com.br
Resultados positivos
Custo mensal

Fotos: Divulgação

Brasil tem a quarta maior
população carcerária do
mundo. Perde apenas
para Rússia, China e Estados Unidos. São mais de 600 mil homens
e mulheres amontoados em
meio a condições precárias em
um sistema que recupera pouco. Neste contexto desolador e
preocupante, um trabalho desenvolvido pelas Associações de
Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) faz a diferença.
As unidades estão espalhadas em 18 estados. Uma delas
virou referência para a Região
Sul. Foi trazida para Barracão
(PR) em 2012, pela juíza Branca
Bernardi, titular da vara criminal
da cidade. Abriga 50 detentos.
Mas o que difere essas de outras unidades prisionais? A magistrada responde de pronto: “A
grande diferença é o tratamento
dado ao recuperando, um tratamento humanizado”.
A rotina na APAC é rígida. Às
6h, os detentos já estão de pé.
Deixam as celas impecáveis, limpas. Em seguida, partem para atividades diversas. Todos estudam
e participam de oficinas. Não há
espaço para a ociosidade. A ideia
é que eles paguem pelo erro, mas
saiam melhores do que entraram
na unidade, como explica a juíza
Branca Bernardi. “Estamos lá na
APAC para que realmente o preso se ressocialize. A penitenciária
olha para o passado do preso,
nós olhamos para o futuro.”

Sistema prisional convencional

APAC

Quatro salários mínimos
(por preso)

Um salário mínimo

Juíza Branca Bernardi na APAC
de Barracão: “A penitenciária
olha o passado do preso, nós
olhamos para o futuro”
Visite o site: www.amb.com.br

Não reincidência
14%

91%

(em Barracão, chega a 100%)
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Apoio
fundamental

Fotos: Divulgação

Comunidade e órgãos públicos ajudam
no trabalho desenvolvido pela APAC de
Barracão: retorno garantido
Márcia Delgado

M

antida pelo governo do Estado,
a APAC de Barracão tem o apoio de diversos órgãos e da comunidade. Entre os voluntários,
está o engenheiro agrônomo Antenor Dal Vesco. Ele
ensina os detentos a fazerem sabão utilizando óleo
de cozinha, a reciclarem
lixo e a cuidarem da horta.
Ex-prefeito da cidade,
trabalha como voluntário
há um ano e meio. Para ele,
a APAC é um investimento
com retorno certo. “Lá, estamos aplicando no ser humano. É um grande investimento”, acredita. Michel
Ribas, 32 anos, saiu dia 29
de agosto de 2014 da APAC
de Barracão, após cumprir

pena. Ficou um ano e quatro meses na unidade e diz
que o trabalho feito lá transformou a sua vida.
Michel trabalha em
uma transportadora. Cuida do rastreamento de
uma frota de 50 caminhões. Vive com a mulher e aplica na vida o que
aprendeu na APAC. “Lá,
eles criam uma rotina.
Tem horário para acordar,
para estudar, para lazer,
com a família, e isso me
ajudou na parte da organização da vida”.
O que ele almeja para
o futuro? “Muito trabalho
e muitas conquistas”, resume. As pequenas conquistas, como a compra de
uma moto em longas pres-

tações, são comemoradas.
Filhos estão nos planos do
homem que pagou pelo
erro da passado e teve a
chance de um recomeço.
Irmã de um ex-detento,
Neusa Marangoni elogia o
trabalho da unidade. “A gen-

te acha que a APAC foi o que
o devolveu para a sociedade
com mais dignidade”. Cumprindo o resto da pena em
regime aberto, o homem
hoje trabalha em um frigorífico e, segundo a irmã, leva
uma vida tranquila.

Começo em 1972
A história das APACs no Brasil começa em 1972, com a primeira
unidade implantada em São José dos Campos, em São Paulo. A
de Itaúna, em Minas, existe há mais de 30 anos e é considerada
modelo. Serviu de inspiração para a juíza Branca Bernardi. A
APAC tem seu Estatuto resguardado pelo Código Civil e pela Lei
de Execução Penal. Opera como entidade auxiliar dos Poderes
Judiciário e Executivo, respectivamente, na execução penal e na
administração do cumprimento das penas privativas de liberdade nos regimes fechado, semiaberto e aberto. A APAC é filiada à
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC),
que tem a função de orientar, assistir e manter a unidade de
propósitos das associações.

Além de participar de diversas oficinas,
presos cozinham
e fazem
toda a limpeza
do local da Paraíba (AMPB)
Agradecemos
o apoio da
Associação
dos Magistrados
Visite o site: www.amb.com.br
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Há 30 anos, José Viana Ulisses
Filho transformou a magistratura
numa profissão de fé. Agora,
como desembargador em
Pernambuco, exibe o mesmo
entusiasmo do início da carreira

Movido por ideias

transformadoras
Márcia Delgado

E

m outubro de 1985,
o então procurador do município
de Olinda, José Viana
Ulisses Filho, ingressou
na magistratura. Jovem,
queria transformar a atividade judicante em sua
profissão de fé. Exatos 30
anos depois, agora como
o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça
de Pernambuco (TJPE),
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demonstra o mesmo entusiasmo e defende ideias
transformadoras. Apesar
de reconhecer avanços,
diz que o Judiciário precisa se aproximar do povo.
José Viana se posiciona a
favor das eleições diretas
nos tribunais, da descriminalização do uso das
drogas, em alguns casos,
e repudia a redução da
maioridade penal. Diz

que o juiz deve sempre se
portar de maneira ética.
“Muitos aspectos do meu
ideário são utópicos, mas
não quero deixar de acreditar que essas utopias
virarão uma realidade”,
diz. José Viana tem uma
trajetória marcada por
lutas em favor da magistratura e em defesa dos
direitos humanos. Não à
toa, integra a Comissão

Visite o site: www.amb.com.br

de Direitos Humanos da
AMB e a Associação dos
Juízes para a Democracia
(AJD). Também é diretor Cultural da Associação dos Magistrados do
Estado de Pernambuco
(Amepe).
Promovido
a desembargador pelo
critério de antiguidade,
José Viana se diz contra o critério de merecimento. Nos 30 anos de

ENTREVISTA

magistratura, passou por
diversas comarcas do Estado, a primeira delas a
de Lajedo. Agora, é um
dos três desembargadores que atuam na Câmara
Regional de Caruaru. Leia
a entrevista completa nas
próximas páginas.
O senhor tomou posse recentemente como
desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e declarou, em seu discurso,
que o Poder Judiciário
precisa se aproximar do
povo. O que falta para a
Justiça brasileira ser mais
acessível?
Precisamos aperfeiçoar
o Poder Judiciário, radicalizar a democratização
desse Poder da República
que, apesar dos avanços já
atingidos, necessita trilhar
caminhos que consagrem
uma maior aproximação
com o povo, que é o seu
principal destinatário e
quem o remunera. Nós
ainda estamos muito encastelados nos gabinetes.
Além disso, a nossa legislação é de cunho bastante formal e isso afasta as
pessoas do Judiciário. Há
um excesso de formalismo das leis.

“Precisamos aperfeiçoar o
Poder Judiciário, radicalizar a
democratização desse Poder da
República que, apesar dos avanços
já atingidos, necessita trilhar
caminhos que consagrem uma maior
aproximação com o povo, que é o seu
principal destinatário e quem
o remunera”

so de posse (em 13 de
agosto), que o serviço de
prestação jurisdicional é
tão essencial como educação e saúde. O senhor
defende um orçamento pré-definido e maior
para o Poder Judiciário?
Exatamente. Vou além:
o orçamento do Poder
Judiciário deveria ser participativo. Deveríamos ter
uma Lei Orçamentária que
contemplasse o Poder Judiciário com um percentual mínimo, como é garantido para a educação
e saúde, porque acredito
que a prestação jurisdicional é tão importante
como saúde e educação.
Uma prestação jurisdicional ineficiente vai re-

dundar em um povo sem
educação e sem saúde,
já que esses serviços são
diuturnamente sonegados à população.
O senhor tem 30 anos
de magistratura. Com
base na sua experiência,
como o senhor elenca
os principais problemas
que afetam a prestação
jurisdicional? O cidadão
hoje está encontrando
justiça?
Nós vemos aí uma das
principais omissões do
Poder Público. Por mais
que tenhamos tentativas
de democratizar a Justiça, essas iniciativas ainda
são tímidas. O Judiciário
padece, por exemplo, da

Em relação às leis, o
que pode ser mudado?

falta de servidores devidamente treinados e preparados para a função.
Os juízes de primeiro
grau não têm servidores
em número e nem com o
preparo suficiente, como
na Justiça de segundo
grau. O magistrado de
primeiro grau padece de
uma total deficiência nesse aspecto. Para não falar
de outros empecilhos
que encontramos, como
ausência de peritos, de
computador, de local
digno para a prestação
jurisdicional.
Percebemos que os investimentos em termos materiais
não estão chegando aos
juízes de primeiro grau.
No segundo grau, vemos
que as dotações são bem
mais satisfatórias.
E por que há esta disparidade entre a Justiça
de primeiro e segundo
graus?
Entendo que é uma
questão de políticas públicas e de prioridade em
relação à escolha de onde
fazer os investimentos no
Poder Judiciário.
O que o senhor acha
das eleições diretas nos
tribunais, bandeira histórica que a AMB defende?
Uma das questões que
não consigo entender,
que me causa mais espécie, é exatamente a forma
como os tribunais escolhem os seus gestores. Se
você tem um poder que é
constituído por magistrados e esse poder é responsável por escolher os seus
gestores, como é que pode
limitar essa escolha apenas aos desembargadores?

Acredito que o legislador deve olhar o princípio
do acesso à Justiça, que
é um princípio constitucional. O legislador deve
editar normas que efetivamente propiciem a maior
interação com o povo.
O senhor defendeu
também, em seu discurVisite o site: www.amb.com.br
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Deixando todo o quadro,
toda a base da magistratura, de fora? Que democracia é essa?
O senhor, como desembargador, pretende
levar essa discussão para
dentro do tribunal?
Sem dúvida nenhuma.
Sempre que tiver oportunidade de me manifestar a
respeito deste pleito, deste anseio da magistratura,
que acredito não seja só de
Pernambuco mas de todo
o país, eu sempre procurarei defender essa ideia.
O Brasil, embora tenha aderido a convenções internacionais, desrespeita muitos direitos
garantidos pela Constituição. Como lutar contra isso?
Lamentavelmente, nós,
no Brasil, não adquirimos a
cultura de respeito às convenções internacionais. Inclusive o nosso Judiciário
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“Se a República Federativa do Brasil
firma um pacto, tem de cumprir. Nós,
magistrados, precisamos nos empenhar
na interpretação e no cumprimento
desses desideratos que consagram a
tutela dos direitos humanos”

é um pouco arredio a isso.
Ainda precisamos atentar
que os tratados internacionais,
principalmente
os que tutelam os direitos
da humanidade, direitos
humanos, devem ter precedência em qualquer norma
interna do Brasil. Se a República Federativa do Brasil firma um pacto, tem de
cumprir. Nós, magistrados,
precisamos nos empenhar
na interpretação e no cumprimento desses desideratos que consagram a tutela
dos direitos humanos.
A Câmara dos Deputados acabou de aprovar

a redução da maioridade
penal para crimes graves.
Qual a opinião do senhor
sobre a redução?
Retrocesso geral. Estamos na contramão da
história. Temos estudos
especializados, de natureza
técnica, em que se comprova que a redução da
maioridade penal vai agravar o problema da criminalidade juvenil. A questão
da criminalidade do menor
não tem nada a ver com a
equação crime e castigo. O
menor, antes de ser castigado, precisa ser reintegrado. Precisa ser reeducado,

Visite o site: www.amb.com.br

receber a atenção especial
do Poder Público. Sabemos das deficiências que o
nosso país tem em relação
ao menor, principalmente
quando ele é excluído. A
gente sabe que a maioria
desses adolescentes integra
as camadas mais pobres da
nossa sociedade. Por isso a
redução da maioridade é
um retrocesso pois, além
de agravar a questão da população carcerária, ainda
vai ter um problema mais
sério, porque esse menor
jamais vai poder ser recuperado. Será tratado como
um criminoso comum.
O senhor falou dos direitos humanos. O Brasil,
com o apoio do Supremo
e do CNJ, está impulsionando as audiências de
custódia. A AMB é a favor. Qual a opinião do senhor? A audiência de custódia é uma iniciativa que
pode evitar a tortura durante e depois da prisão?
Não tenho a menor
dúvida que as audiências
de custódia são fundamentais para a garantia
dos direitos humanos. Infelizmente, sabemos que
a tortura ainda existe,
em delegacias e prisões.
A imprensa denuncia
diuturnamente as violações de direitos humanos
por ocasião de prisões
e dentro dos próprios
presídios. A audiência
de custódia é um instrumento importantíssimo
de política criminal, com
o objetivo de inibir a tortura que ocorre principalmente, volto a falar
mais uma vez, na prisão
desses excluídos, dessa
grande população margi-
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nalizada que temos e que
tem diuturnamente os
seus direitos desrespeitados. Com certeza, o nosso país e nossos órgãos
jurisdicionais que apoiam
essa iniciativa estão de
parabéns ao implementar essa política de processo penal, de combate
à tortura e de prevenção
para que a integridade
física dos nossos presos
seja respeitada. O Poder
Judiciário tem a função
de garantidor dos direitos humanos.
E em relação à descriminalização do uso das
drogas, cujo debate está
no Supremo?
É um debate extremamente importante, pertinente. O Brasil precisa
se adequar ao que está
ocorrendo no mundo.
A gente já viu que a repressão e a punição não
resolvem. Os países mais
avançados do mundo estão implementando políticas de descriminalização do uso das drogas.
É claro que a questão do
tráfico deve ser encarada de maneira diferente.
Mas o problema do uso
da droga deve ser encarado de forma que encontremos soluções racionais que não agravem
o problema do tráfico.
Por isso, acho pertinente
essa discussão e defendo
a descriminalização em
determinadas situações.
O senhor foi promovido a desembargador
pelo critério de antiguidade. Pelo que li em seu
discurso, o senhor não
defende o critério de

vê que sempre prevalecem
interesses pessoais ou de
grupos. A AMB poderia
encampar essa sugestão,
de que todas promoções
fossem feitas por antiguidade, utilizando os conceitos negativos, nos quais
quem não tivesse condição de ser promovido,
mesmo sendo mais antigo,
não seria.

merecimento, previsto
em lei. Por quê?
Quando estabeleceu
esse critério, o constituinte de 88 tinha em mente
que a meritocracia deveria
ser estimulada e incentivada. Todavia, lamentavelmente, quando vamos
para os casos concretos,
as preferências pessoais
nunca deixam de existir. Aí
entra o aspecto político,
pelo qual esse merecimento é desvirtuado. Por mais
merecedores que sejam
aqueles que são escolhidos, sempre tem aquele
aspecto de subjetividade,
que termina privilegiando
nem sempre aquele que
deveria ser promovido.
Então, isso é lugar comum
no Poder Judiciário. Essas
promoções têm causado
consequências nocivas ao

Poder Judiciário, têm desestimulado os magistrados, de forma que entendemos que deveria haver a
promoção dentre aqueles
candidatos mais antigos. A
não ser que seja levantado
algo de negativo contra
este magistrado.
A nova Loman está
sendo discutida, inclusive no âmbito da AMB. O
senhor acha que deveria
incluir critérios objetivos
para promoção na magistratura?
Já existem normas, alguns estados editam regulamentos
buscando
sempre relevar esses aspectos que são considerados, como produtividade,
qualidade das sentenças, a
conduta dos magistrados.
Mas, na prática, a gente

“Precisamos reconhecer que a
natureza e a peculiaridade do exercício
das nossas funções nos exige um
comportamento social mais comedido.
Repleto de renúncias e resignações”
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O senhor disse, também em seu discurso,
que preocupa a postura
ética dos magistrados.
Por quê?
Não tenho dúvidas em
afirmar que a maioria esmagadora da magistratura pernambucana é constituída por magistrados
honrados. Existem, porém,
exceções, pois os desvios
éticos são imanentes à
natureza humana. Permaneço fiel ao pensamento
de que o magistrado, além
de ser honesto, “tal como
a mulher de César, deve
parecer honesto”. Não sou
melhor que ninguém, nem
estou acima do bem e do
mal. Mas precisamos reconhecer que a natureza
e a peculiaridade do exercício das nossas funções
nos exige um comportamento social mais comedido. Repleto de renúncias
e resignações. Devemos
ter cuidado com as nossas companhias e com os
ambientes que frequentamos, principalmente
com as nossas ações, pois
ética e moral não são
conceitos flexibilizáveis.
Em um determinado momento a máscara cai, e o
magistrado estará exposto às execrações impostas pela vida social.
Informa
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do
Destaques congresso
19h – Abertura solene e Conferência Magna

Painel V – “Solução de Conflitos:
Conciliação e Arbitragem”

Ministro Ricardo Lewandowski
STF

Ministro Luis Felipe Salomão
STJ

30/10/2015 – Sexta-feira

Ministro Marco Aurélio Buzzi
STJ

8h45 – O Direito e a Transformação Social

Ministro Luís Roberto Barroso
STF
9h30 – Segurança Pública e o Poder Judiciário

Juiz Gervásio Protásio dos Santos
TJMA

Juiz João Ricardo dos Santos Costa
Presidente da AMB

Juiz Sérgio Junkes
TJSC

José Eduardo Cardozo
Ministro da Justiça

Professora Maria Tereza Sadek
USP

Marconi Perillo
Governador do Estado de Goiás

Painel VII – “Desafios na Efetivação
dos Direitos Humanos e Fundamentais”

10h30 – Perspectivas sobre
o Novo Código de Processo Civil

Juiz Roger Raupp Rios
TRF4

Ministro Luiz Fux
STF

Professora Débora Diniz
UnB

14h – Painel I “Democratização do Sistema de Justiça”

Professor José Reinaldo de Lima Lopes
USP e FGV/SP
Professor Oscar Vilhena
FGV/SP
Painel II “Justiça e Sociedade:
Percepções e Experiências”

Professora Jane Beltrão
UFPA
Professor Eugênio Pacelli
FDMC/MG

Oficinas especiais
14h – “Elaborando o Devir e Compartilhando
Experiências na Aposentadoria da Magistratura”

Juíza Gláucia Falsarella Foley
TJDFT

Psicóloga Eliane Pelles Machado Amorim
(GO)

Juiz Nuno Coelho
Portugal

“Círculo de Justiça Restaurativa”

Professor Sérgio Adorno
USP
Painel III – “As Ações Coletivas
e o Excesso de Litigância no Judiciário Brasileiro”

Professora Ada Pelegrini Grinover
USP

Juiz Leoberto Brancher
TJRS
Juíza Vera Lúcia Deboni
TJRS
16h30 – “Prevenção e o Manejo do Estresse”

Psicóloga Ana Maria Rossi
(RS)

Professor Luiz Guilherme Marinoni
UFPR

“Técnicas de Mediação de Conflito”

Professor Luiz Manoel Gomes Junior
UNIPAR/PR e Itaúna/MG

Juiz André Gomma de Azevedo
TJBA

Procurador Sérgio Arenhart
MPF/PR

31/10/2015 – Sábado

16h30 – Painel IV “O magistrado e o Novo Código
de Processo Civil”

Juiz Fernando da Fonseca Gajardoni
TJSP
Juiz José Igreja Matos
Portugal
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Painel VI – “Valorização da Magistratura”

InInfforma
orma

8h30 – 11h – Comissões Temáticas de Trabalho
Apresentação de Teses
11h – Conferência de encerramento

Contardo Calligaris
Folha de S. Paulo

14h
Assembleia Geral – (art. 10 – Estatuto da AMB)
Pauta: Votação das teses selecionadas
pelas comissões de trabalho

Visite o site: www.amb.com.br/congresso2015
Visite o site: www.amb.com.br

O maior evento da
magistratura brasileira
recebe palestrantes
para abordarem temas
importantes para o
mundo jurídico
Da Redação

O

XXII Congresso Brasileiro
de Magistrados acontecerá de 29 a 31 de outubro,
em Rio Quente (GO), e terá como
tema central “O Poder Judiciário e
a Consolidação da Democracia: O
Papel da Justiça na Sociedade Contemporânea”. O evento vai reunir
diversos especialistas do Direito e
outras áreas para abordarem assuntos envolvendo o tema, assim
como um show de talentos direcionado aos magistrados.
O escritor e advogado Eugênio
Pacelli será um dos palestrantes, no
dia 30 de outubro. O autor do livro
“Curso de Direito Processual” vai
abordar o processo de construção da
verdade afirmada em juízo. O coordenador de Justiça Estadual da AMB,
Gervásio Protásio dos Santos, fará
palestra, no mesmo dia, sobre a Valorização do Judiciário: a necessidade
de informar a sociedade sobre as reais
condições de trabalho da magistratura do primeiro grau.
A conferência de encerramento
será no dia 31 de outubro, por conta do psicanalista e escritor Contardo Calligaris, que é responsável por
uma das colunas mais lidas no jornal Folha de S. Paulo. Ele escreve sobre temas relacionados às relações
sociais, à modernidade, à política,
entre outros assuntos do dia a dia.
É autor de vários livros como “Hipótese sobre o fantasma” e “Crônicas do Individualismo Cotidiano”,
além da peça de teatro “O homem
da tarja preta”.

Fotos: Agência STF, arquivo pessoal e divulgação

29/10/2015 – Quinta-feira

Troca de
experiências

INTERNACIONAL

Meio Ambiente e Direitos Humanos
deram o tom dos debates
em conferência realizada em
Moçambique

O

presidente
da
AMB, João Ricardo Costa, e os integrantes da diretoria Internacional da entidade,
Rafael de Menezes e Flávia
Viana, participaram em
agosto da Conferência Internacional “Ambiente, Direitos Humanos e Estado
de Direito nos Países Africanos de Expressão Portuguesa”, que aconteceu em
Maputo, Moçambique. O
evento foi organizado pela
União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa
(UIJLP), em conjunto com
a Associação Moçambicana de Juízes, e contou
com a participação de
magistrados de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau,
Timor-Leste, São Tomé e

Príncipe, Cabo Verde, Portugal e Brasil.
Os debates giraram em
torno das necessidades
presentes e exigências futuras da sociedade, especialmente no que diz respeito
ao meio ambiente. João
Ricardo proferiu palestra
no encerramento do evento, falando sobre os instrumentos legais no Brasil
para buscar judicialmente a
proteção do meio ambiente. “Temos que construir
mecanismos fortes nos estados para coibir a violação
do ambiente. Nossa função
como participantes de uma
entidade internacional é de
extrema importância para
criar nos sistemas judiciais
tribunais especializados em
meio ambiente”, disse.

Divulgação

Da Redação

Já Rafael de Menezes
comentou sobre o trabalho do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) – conhecido em vários países como
a Corte Verde – e os comandos que expede para
a proteção da natureza. A

magistrada Flávia Viana falou de aspectos da prova e
também da relevância do
papel do juiz na instrução
processual das demandas
ambientais, fazendo referência essencialmente à
ação civil pública.

Hotsite no ar

Brasil na UIM
O encontro anual da União
Internacional dos Magistrados
(UIM), que ocorrerá no mês de
outubro em Barcelona, na Espanha, terá a participação de
quatro juízes representando a
AMB nas comissões temáticas
do evento: Orlando Faccini Neto (Direito Penal), Walter Barone (Direito Constitucional), Flávia Viana (Direito Civil), que é também diretora
Internacional adjunta da AMB, e Rafael Palumbo (Direito do Trabalho). O presidente da AMB, João Ricardo Costa, participará do encontro da UIM na condição de delegado do Brasil na assembleia geral.
Presidente do grupo ibero-americano e vice-presidente da UIM, o
diretor Internacional da AMB, Rafael de Menezes, afirma que o tema
recorrente e central da reunião sempre é a independência do juiz.
“Um juiz independente precisa de estrutura de trabalho, segurança
e educação continuada para garantir os direitos humanos em seu
país”, destacou. Participarão do encontro representantes de 85 países de cinco continentes.

A página oficial do II Congresso Internacional da AMB já
está no ar para todos os associados no endereço http://www.
amb.com.br/congressouk/. No hotsite, o interessado encontrará todas as informações sobre o evento, como inscrições,
notícias, o regulamento geral, hotéis e voos. Para ter acesso ao
conteúdo, o magistrado deverá efetuar seu login na área restrita
do site da AMB. O evento tem caráter científico, cultural e de
intercâmbio e visa propiciar aos juízes brasileiros o conhecimento do sistema legal e jurisdicional britânico, em dois de seus
principais países, os métodos de treinamento de magistrados,
o controle e gestão dos tribunais, aspectos dos processos cíveis,
criminais e trabalhistas, entre outras matérias correlatas.

Visite o site: www.amb.com.br
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JUSTIÇA RESTAURATIVA

Campanha turbinada
Seminário, reunião e curso marcam atividades da Justiça Restaurativa em julho e agosto

Luciana Salimen

ASCOM / AMB

M

ais um passo importante para a
difusão da Justiça Restaurativa no Brasil
foi dado no mês de julho,
com a reunião da comissão
executiva da JR, em Brasília. Na ocasião, os parceiros
do protocolo atualizaram
o planejamento da campanha e iniciaram as tratativas
das atividades alusivas aos
10 anos da prática no Brasil.
“Destaco que existe
uma grande mobilização
dos parceiros e todo mundo tem contribuído criativamente. Há um grande
compromisso das parcerias
no sentido de levar adiante
a campanha”, afirmou Leoberto Brancher, coordenador do programa da JR na
AMB. O magistrado adiantou planos para trazer ao
Brasil o professor Howard

Comissão Executiva da Justiça Restaurativa em reunião, na sede da AMB, em Brasília

Zehr, um dos fundadores
teóricos da Justiça Restaurativa no mundo, e a proposta de mobilizar o sistema de
educação para levar as práticas restaurativas a escolas.
Ainda nas comemorações dos 10 anos da JR, o estado de São Paulo celebrou
a marca com seminário internacional sobre o tema

em agosto. O evento aconteceu em Santos - que tem
a intenção de se tornar uma
cidade restaurativa. Além
de palestras, houve relatos
de experiências sobre a implementação da JR em diferentes cidades. A AMB e a
Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) foram
apoiadoras do seminário.

E a ENM/AMB também
promoveu um curso sobre
a JR, centrado nas ações da
campanha promovida pela
entidade. A capacitação teve
o objetivo de provocar uma
mobilização interna para a
implantação da JR nos estados. Mais informações sobre
o curso podem ser encontradas na página 31.

Encontro
com assessores

ASCOM / AMB

Renata Brandão
Palestras, troca de experiências
e os projetos desenvolvidos pela
AMB pautaram o V Encontro de
Assessores de imprensa conheceram em primeira mão estudo da AMB durante V Ejafa
Jornalistas das Associações Filiadas
à AMB (Ejafa). No dia 4 de agosto, os assessores de imprensa foram inestarão ligados com a magistratura, e assim vão se familiarizando
formados, em primeira mão, sobre o estudo “O Uso da Justiça e o Litígio
com o Judiciário”, afirmou.
no Brasil”, lançado no dia 11.
O vice-presidente Institucional da AMB e coordenador do estudo,
A estratégia da AMB foi valorizar a comunicação interna e externa
Sérgio Junkes, falou sobre a importância do apoio das associações estaao apresentar o estudo e as demais campanhas para que os assessores
duais na divulgação. “São vários os desafios que a gente tem e estamos
sejam multiplicadores. “Essa aproximação deve ser buscada cada vez
bem entusiasmados. Vamos dar uma contribuição muito grande para a
mais, pois a integração contribui para otimizar e melhorar a comunicasociedade e pretendemos, com esse projeto, trazer uma pauta positiva
ção da AMB e os resultados desses encontros são evidentes ”, disse o
internamente e externamente, não só para a AMB, mas para todas as
vice-presidente de Comunicação da AMB, Gil Guerra.
associações”, disse.
No encontro, o presidente da AMB, João Ricardo Costa, ressaltou a
Os participantes assistiram ainda à palestra sobre “O crescimento
importância da parceria entre as assessorias das associações filiadas.
da AMB nas redes sociais e os cuidados necessários com a postagem”
“Estamos construindo esses laços de comunicação, porque quanto
ministrada por Richard Branco, diretor da Ampli, agência responsável
mais eficiente for a nossa comunicação com os jornalistas, mais eles
pelas mídia sociais da entidade.
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Cobertura

MÍDIA

ampliada

Entidade é citada em mais de 300 matérias entre julho
e agosto, com destaque para o movimento Não Deixe o
Judiciário Parar e ADI contra depósitos judiciais
Márcia Leite

E

ntre os meses de julho
e agosto, o
posicionamento da Associação
dos Magistrados
Brasileiros (AMB)
sobre temas de
grande relevância
esteve presente
em mais de 300
matérias jornalísticas, entre citações, notas públicas e
entrevistas à imprensa
com os principais porta-vozes da entidade.
Desse total, 67 matérias foram publicadas
em veículos nacionais
impressos como Valor
Econômico, O Estado
de S. Paulo, Estado de
Minas; na imprensa regional, foram 95 citações e outras 108 no
noticiário online como
Agência Estado, Agência Brasil, Congresso em
Foco e Folha Online.
A repercussão desse
resultado chegou a mais
de 18,6 milhões de leitores em todo o país. Os
veículos jurídicos que
acompanham as pautas
e assuntos relacionados
ao Poder Judiciário e à
magistratura responderam pela cobertura de
15,5% das matérias relacionadas à entidade,

LIVROS

O Livro dos Valores
Editora: Dinâmica
Jurídica
Autor: Francisco Meton
Marques de Lima
O livro aborda uma videoconferência sobre valores, conduzida
por Sócrates, Platão e Aristóteles, em
que eles reinventam seus antecessores
orientais, interagem com seus contemporâneos hindus e dialogam com seus
pósteros ilustres, como Epicuro, Virgílio, Sêneca, Cícero, Jesus Cristo, Paulo,
Agostinho, Dante, Tomás de Aquino,
Kant, Scheler, Nietzsche e todos os
grandes pensadores dos últimos dois
séculos, que se limitaram a replicar-lhes o pensamento ou a contestá-los,
adaptando-se, afinal, tudo isso, para um
diálogo entre o homo ratione, o homo
emotione e o homo faber, entre a inteligência, o uso dela e a sabedoria.

Acidente de Trabalho
Editora: Baraúna
Autor: Jarbas Miguel
Tortorello

que foram veiculadas
nos portais especializados como Jota, Consultor Jurídico, Blog do
Fred – Folha de S. Paulo
Online e Blog do Fausto
– Estadão.com
No mês de agosto, a
AMB levou à imprensa
o lançamento do movimento nacional Não
Deixe o Judiciário Parar,
com a divulgação do
estudo inédito “O Uso
da Justiça e o Litígio
no Brasil”. A ação resultou em 40 inserções
na imprensa nacional
e regional, sendo 12
em veículos impressos,
com reportagens e/ou
notas em colunas políticas de grande relevância nacional; 17 em
veículos online; cinco
entrevistas para rádios:
CBN Nacional – Jornal
da CBN, com Milton
Jung; Rádio Nacional,

Rádio Jovem Pan, Rádio Justiça, Rádio Web;
e três entrevistas para
TV: Globo; Record e
TV Justiça.
No período, a Associação também se posicionou sobre assuntos
de destaque como a lei
dos depósitos judiciais
– quando ingressou
com a ADI 5.361 junto
ao Supremo Tribunal
Federal (STF) contra
a medida sancionada
no início de agosto; as
discussões em torno
da constitucionalidade da PEC 171/1993,
que trata da redução
da maioridade penal; o
debate sobre descriminalização do porte de
drogas; e a divulgação
de nota pública em defesa das prerrogativas
da magistratura e em
apoio à independência
dos juízes.

Visite o site: www.amb.com.br

Este livro, escrito com base
na experiência diária, trata exclusivamente da matéria relativa aos acidentes
de trabalho. A obra procura conceituar
o acidente de trabalho sob todos os
ângulos, tanto na visão constitucional
assim como na visão da legislação ordinária. Elaborando, em rápido apanhado,
os fundamentos da intervenção judicial
no infortúnio, uma vez que o Brasil
sempre teve a preocupação histórica de
zelar pela saúde do trabalhador.

Manual de Direito Civil
– Vol. Único
Editora: Saraiva
Autores: André Puccinelli
Júnior (Coord.),
Alexandre Ávalo,
Allan Thiago Barbosa, Alessandro
Carlo Meliso Rodrigues, José de
Andrade Neto, Carlos Alexandre
Moraes, Cid Eduardo Brown e
Valéria Silva Galdino
Quinto livro da Coleção Ícones do Direito, coordenada pelo Professor André
Puccinelli Júnior, este manual contempla os assuntos necessários ao estudo
do Direito Civil. De forma bastante didática, a obra está estruturada em dez
capítulos, abarcando toda a matéria da
grade de Direito Civil, respeitando a ordem disposta no Código Civil: A parte
geral é composta pelas pessoas, pelos
bens e pelos fatos jurídicos; a parte especial contém obrigações, a Responsabilidade Civil, Teoria Geral dos Contratos, os Contratos em espécie, as Coisas,
as Famílias e as Sucessões.
Informa
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ESPORTE

Gol de placa
da magistratura

Pioneiro entre as competições,
o futebol ainda detém o título
de esporte mais popular entre
os juízes

26
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Elpídio Júnior

A

Diego recebe o troféu de
melhor jogador do XXII
Campeonato Nacional de
Futebol Society

Jackson entrega o troféu ao
artilheiro do XXII Campeonato
Nacional de Futebol Society,
Marcelo Segato, da Amagis (MG)
Arquivo pessoal

inda que os últimos
anos não tenham
sido os mais gloriosos para o futebol brasileiro, o esporte continua sendo paixão nacional. E não
é diferente quando se fala
em competições entre magistrados. Foi o sucesso das
disputas nesta modalidade
que impulsionou a AMB a
promover os Jogos Nacionais
da Magistratura.
Marcar gols Brasil afora
segue sendo uma das atividades favoritas dos juízes em
seu tempo livre. A competição mais recente, o XXII Campeonato Nacional de Futebol
Society, que aconteceu em
agosto, em Natal (RN), reuniu
240 juízes de 15 estados mais o
Distrito Federal. Foram 27 partidas em 3 dias de disputas.
A equipe campeã, a Associação dos Juízes do Rio
Grande do Sul (Ajuris), revelou também o melhor jogador, Diego Leonardo di Marco
Pinheiro. O juiz, que atua na
Vara de Família de Viamão
(RS), tem experiência em
campo: são mais de 10 anos
participando de campeonatos
regionais e nacionais.
Diego joga pelo menos
uma vez por semana, faz trabalho de reforço muscular há cinco anos e também credita o seu
sucesso e o do grupo da Ajuris
ao profissionalismo – que ganhou outro patamar desde a
chegada do novo treinador, o
educador físico Renato Lopes.
“Nosso time não vinha bem
nos últimos anos e decidimos

Elpídio Júnior

Luciana Salimen

Raul Gutmann (o terceiro, da esquerda para a direita, de pé)
pronto para entrar em campo, em 1987

XXII Campeonato Nacional de Futebol Society
1º lugar – Ajuris
2º lugar – AMC
3º lugar – Amagis-MG
Melhor jogador – Diego (Ajuris)
Melhor goleiro – Guilherme (Amaerj)
Artilheiro – Marcelo Segato (Amagis-MG)
Goleiro menos vazado – Daniel (Ajuris)
Troféu Disciplina – Amarn e Amapar

Liderança isolada

Próximos
campeonatos
14 a 10 de outubro
em Bento Gonçalves (RS)
categorias
Sênior e Supersênior
25 a 29 de novembro
em Florianópolis (SC)
categoria Livre

Em 2014, foram 17 competições de futebol, incluindo todas as
categorias dos campeonatos regionais e nacionais. O tênis, a
segunda modalidade mais prestigiada, teve 3 campeonatos no
ano passado – 2 regionais e 1 nacional

contratá-lo. Crescemos muito
técnica e fisicamente”.
É mais uma prova do
quanto o esporte é levado a
sério. E há magistrados que
acompanham esta história
há décadas. Apaixonado por
futebol desde criança, o di-

retor regional de Esportes
do Centro-Oeste e diretor
disciplinar da AMB, Jackson
de Araújo, participou do seu
primeiro campeonato em
1989 - o regional de Caldas
Novas (GO). De lá para cá,
foram tantas disputas que

Visite o site: www.amb.com.br

já perdeu as contas. Hoje,
com 65 anos, não joga mais,
mas está em todas competições. “O futebol é o carro-chefe, agrega a magistratura. É a modalidade que mais
reúne os juízes”.
Outro pioneiro é o paranaense Raul Gutmann. A
vida dele se confunde com
o futebol. “Eu jogava muito
bem, modéstia à parte. Tanto que queria ser jogador
profissional. Mas meu pai
não deixou”, conta. O jeito
foi levar o esporte paralelamente à magistratura.
O ano era 1980. Nos
seminários de estudos regionais que aconteciam no
Paraná, Gutmann escrevia
nos ofícios para que colegas
levassem material esportivo.
Depois das aulas, o grupo
se dividia em quatro times.
Foi o início das competições
envolvendo magistrados. A
partir de 1987, RS e SC juntaram-se ao PR para realizar
o sul-brasileiro de futebol, e
gradativamente outros estados aderiram à ideia.
Gutmann jogava na zaga,
mas nunca teve retranca no
amor pelo esporte. Foram
mais de 25 anos jogando,
atuando como técnico e em
cargos de direção esportiva no Paraná e na AMB. “O
futebol une a magistratura,
é simplesmente espetacular, fabuloso”, empolga-se.
Sobre os áureos tempos de
craque, ficam as lembranças. “Quem viu, viu. Quem
não viu, não vê mais”.

CULTURA

Uma lição

de vida
Fotos: ASCOM / TJTO e Asmeto

Juiz de Tocantins escreve livro que conta
sobre a sua história de superação e fé
diante da perda do filho

Renata Brandão

O

s meses de dezembro de 2009 a
abril de 2010 não
foram fáceis para o juiz
Esmar Filho, da Comarca
de Paraíso do Tocantins.
Nesse período, o seu único
filho, Nicolas, 3 anos, ficou
internado no Hospital da
Criança de Goiânia. Vítima de um acidente que
resultou em traumatismo
craniano, ele não resistiu e
morreu três dias antes de
seu aniversário.

“Escrevia quando a
dor aumentava e a
saudade apertava.
Demorei quatro anos
para escrever todo o
livro, era uma terapia
para mim”
Esmar Filho
As ocorrências e as rotinas dos 120 dias de internação resultaram no livro
“Abraço de Dinossauro – A
perda de um filho revela o
amor eterno”. A publicação
surgiu após a busca do ma-

gistrado por livros e relatos deixar com o aprendiza- válvula de escape para
sobre como se portar e su- do é despertar no leitor evitar a depressão.
portar toda a situação vi- bons sentimentos, passar
O retorno dos leitores
vida naquela época. Como uma mensagem positiva, tem sido uma surpresa
não encontrou nada sobre de esperança, otimismo e para o juiz que nunca teve
o assunto, decidiu divulgar alento, para que as pesso- a intenção de ser escritor.
em 150 páginas o que havia as valorizem os momentos Ele já lançou o livro na
escrito para ajudar as pesso- vividos ao lado dos seus fa- sede do Tribunal de Justias que passavam pela mes- miliares e amigos.
ça do Estado de Tocantins
Ele conta que a fé em (TJTO), na Associação dos
ma situação.
“Escrevia quando a dor Deus, a família e os ami- Magistrados do Estado de
aumentava e a saudade gos foram fundamentais Tocantins (Asmeto), em
apertava. Demorei quatro para enfrentar todo o Gurupi e Goiânia.
anos para escrever todo o processo de superação.
A obra pode ser enlivro, era uma terapia para O trabalho serviu como contrada no site www.
mim. Não tinha a inestandevirtual.com.
tenção de publicá-lo,
br, na GEP livraria de
pois achava que era
Palmas nos telefones
uma história muito
(63) 3216-9501 e (63)
particular e que não
9978-4808 ou pelos
interessaria as pese-mails gep.palmas@
soas. Mas, quando
geplivraria.com.br
amigos ficaram sae
esmarfilho@uol.
bendo dos manuscom.br. O exemplar
critos, deram a ideia
varia de R$ 24 a R$
de editar”, explica.
29. Toda a renda será
A história de surevertida para ajuperação que serve
dar na construção
de lição de vida traz
da Casa de Apoio do
também passagens
Hospital Regional de
espirituais, sem dar
Paraíso do Tocantins
destaque ao cunho
e na criação do laboreligioso ou dogmátiratório de informáco à narrativa, e não
tica para crianças e
tem relação com liadolescentes vítimas
Esmar Filho durante o lançamento do livro
vros de autoajuda. A
de abandono, violên“Abraço de Dinossauro”
lição que o juiz quer
cia e abuso.
Visite o site: www.amb.com.br
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CURTAS

Julgamento,
Divulgação

12 anos depois
Justiça do Espírito Santo condena coronel aposentado
pela morte do juiz Alexandre Martins. Outro acusado
pelo crime, ex-policial civil é absolvido
Da Redação

Após sete dias de júri, o
coronel aposentado da Polícia Militar Walter Gomes
Ferreira foi condenado a 23
anos de prisão por mandar
matar o juiz capixaba Alexandre Martins. Ele pode
recorrer em liberdade. O
ex-policial civil Cláudio
Luiz Andrade Baptista, o
Calu, foi absolvido. A sen-

tença foi anunciada na
madrugada de 31 de agosto pelo juiz Marcelo Soares
Cunha, em Vila Velha (ES).
Alexandre Martins foi
executado a tiros no dia
24 de março de 2003,
com 32 anos. O juiz investigava ações do crime
organizado e havia denunciado irregularidades

no sistema carcerário do
Espírito Santo.
A edição 163 do AMB
Informa, de janeiro e fevereiro de 2015, mostrou que
202 juízes estão sob proteção no país, segundo dados
do CNJ. Desde 1999, quatro
foram assassinados: Leopoldino do Amaral, morto no
Paraguai após denunciar su-

posto esquema de venda de
sentenças em Mato Grosso; Antônio José Machado
Dias, executado em Presidente Prudente (SP), quando saía do fórum; Alexandre
Martins de Castro Filho, assassinado no Espírito Santo;
e Patrícia Acioli, morta na
porta de casa com 21 tiros
no Rio de Janeiro.

ASCOM / AMB

ASCOM / AMB

Divulgação

Encontro em Maceió

A Associação Alagoana de Magistrados (Almagis) promoveu
o Encontro dos Presidentes das
Associações de Magistrados dos
Estados do Nordeste no dia 10
de julho, em Maceió (AL). Durante o evento, o presidente da
AMB, João Ricardo Costa, destacou as diferenças entre as realidades dos tribunais em todo
o país e reforçou a importância
política e associativa do Nordeste. Costa também escutou o
relato da situação nos estados.
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Em 30 de julho, o juiz baiano Gerivaldo Neiva tomou posse no Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), do Ministério da Justiça. Já no dia 6 de agosto,
o juiz Cássio Santos tornou-se o novo presidente da Associação dos Magistrados do
Amazonas (Amazon). Em 18 de agosto, foi realizada a cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o biênio 2015-2017,
entre eles, o juiz Sérgio Ricardo de Souza, do Tribunal de Justiça de Espírito Santo (TJES).

Galeria de ex-presidentes
As fotos do ex-presidente da AMB Nelson Calandra e do ex-diretor-presidente da ENM Roberto
Bacellar foram inauguradas no dia 10 de agosto
no auditório da AMB, em Brasília. A cerimônia de
descerramento da placa de inauguração contou
a presença de magistrados e familiares.

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

AFILIADAS
Amapi

Amase

Zonas Eleitorais

Eleição Direta

A Associação dos
Magistrados Piauienses
(Amapi) se manifestou
contrária à possibilidade de extinção de zonas eleitorais com menos de 10 mil eleitores,
prevista na Resolução
nº 23.422/2014, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por este critério,
no Piauí, devem ser extintas 24 zonas eleitorais,
afetando mais de 161 mil eleitores. Segundo o
presidente da Amapi, Leonardo Trigueiro, a própria AMB já declarou preocupação com a possível extinção das zonas eleitorais, uma vez que
os eleitores, especialmente os mais humildes,
serão prejudicados.

A Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase) luta
pela eleição direta para a Mesa
Diretora do Tribunal de Justiça
de Sergipe (TJSE). A entidade
apresentou nova proposta de
emenda regimental ao Tribunal
Pleno para que a Corte adote o
voto direto na escolha dos seus
integrantes, exceto para o cargo
de corregedor-geral.

Fotos: Divulgação

Terceirização
A Amapi se posicionou, no dia 6
de agosto, durante
audiência pública na
Assembleia Legislativa do Piauí, contra
o projeto de lei nº
4330/2014, aprovado em abril deste ano na Câmara dos Deputados, que permite a terceirização das
atividades-fim das empresas do setor privado. “O
projeto é um grande retrocesso”, diz o presidente
da entidade, Leonardo Trigueiro.

Amab

Assembleia
A assembleia extraordinária da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB),
realizada do dia 24 de julho,
deu aos associados a oportunidade de acompanhar a
transmissão online e participar das discussões das pautas. Entre os assuntos abordados, a implementação das medidas para a defesa
das prerrogativas e direitos dos magistrados e o novo
plano de cargos e salários. A assembleia aconteceu na
Escola de Magistrados da Bahia (EMAB) e foi liderada
pela presidente da AMAB, a juíza Marielza Brandão
Franco. Contou com as presenças do presidente da
AMB, João Ricardo Costa, e da vice-presidente de Interiorização da entidade, Nartir Dantas Weber.

Convênios para associados
A AMB conta com várias marcas conveniadas para que os associados à entidade possam usufruir de produtos com descontos e promoções especiais, como a Hertz, Calvin Klein e Companhia Atlhetica.
O magistrado que quer se matricular na academia Companhia Atlhetica ganha desconto especial na carteirinha e na matrícula, tendo
assim uma economia de R$ 366. A empresa também diminui 15% da mensalidade daqueles que aderirem ao plano trimestral.
A marca de roupas Calvin Klein oferece aos magistrados 20% de desconto na primeira compra de 10% nas demais. Os descontos são apenas
para a loja online da marca, para todos os produtos exceto joias, eletro e peças promocionais.
Outro convênio que AMB tem é com a empresa Hertz, de aluguéis de carros, que garante desPara mais informações:
contos de 10% sobre tarifas. As ofertas são válidas para locações diárias e semanais em todo o Brasil.
Site da AMB: www.amb.com.br
Aproveite os benefícios oferecidos pela AMB. São ofertas nas mais variadas marcas de
Telefone: (61) 2103-9030
tecnologia, vestuário, restaurantes, viagens e muito mais!
E-mail: convenios@amb.com.br

Visite o site: www.amb.com.br
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Direitos humanos

no centro do debate

Escola promove curso em
Fortaleza e aborda temas
como tortura, violência
de gênero e racial

Márcia Delgado
ASCOM / AMB

F

ortaleza (CE) foi palco
do curso de Formação
de Direitos Humanos
promovido pela Escola
Nacional da Magistratura (ENM) da AMB, com o
apoio da Escola Superior
da Magistratura Cearense (Esmec), na segunda
quinzena de julho. Durante três dias, magistrados
e especialistas na área discutiram temas que afetam
os brasileiros e param no
Judiciário, como tortura,
violência racial e de gênero.
O presidente da AMB, João
Ricardo Costa, fez a palestra
de abertura do curso, no dia
14 de julho.
A farmacêutica bioquímica Maria da Penha, cuja

Curso foi ministrado com o apoio da Esmec

luta deu origem a uma lei
com o seu nome, participou
como palestrante. Ela destacou que o Judiciário precisa
agir rápido diante dos casos
de violência doméstica. O
diretor-presidente da ENM,
Cláudio dell’Orto, disse que
a AMB e a Escola ficaram

honradas com a presença
de Maria da Penha. “Dar
nome a uma lei é a mesma
coisa que dar vida a muitas
mulheres vítimas de violência no Brasil.”
Participaram ainda como
palestrantes o advogado e
professor universitário Silvio

Luiz de Almeida; a juíza do
Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP) e doutora em
Direitos Humanos Camila Mello Gonçalves; a juíza
Adriana Ramos de Mello, do
Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ); o advogado
da União Cezário Corrêa
Filho; a diretora da Associação para Prevenção da
Tortura (APT), Sylvia Diniz
Dias; e o procurador regional da República e professor da Universidade de São
Paulo (USP) André de Carvalho Ramos. Integrantes
da Comissão de Direitos
Humanos da AMB, os juízes Marcelo Roseno e Edinaldo César Júnior promoveram workshops.

Mediação e conciliação para aposentados

Magistrados aposentados de todo o Brasil participaram de curso sobre
mediação e conciliação, em
Brasília, no mês de agosto.
Além do conteúdo teórico,
eles passaram por experiências práticas, com simulação de conciliações.
“Conhecer os diversos tipos de mediação é um acréscimo muito grande para a
vida profissional”, destacou a
coordenadora do curso, Eutália Maciel Coutinho.
O presidente da AMB,
João Ricardo Costa, destacou a importância do tema:
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Magistrados aposentados concluem
curso de mediação e conciliação

“A mediação está avançando e tem se mostrado uma
alternativa de intervenção
da Justiça brasileira. O acúmulo de conhecimentos
dos colegas que já passaram
pela jurisdição é extrema-

mente importante”.
Para os participantes, o
aprendizado deixou marcas
positivas. “O curso nos apresentou técnicas formais de
mediação. Eu já tinha feito
orientações, mas sem saber

Visite o site: www.amb.com.br
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Luciana Salimen

que estava fazendo mediação. Agora sei tecnicamente
como fazer isso”, comemorou o juiz aposentado José
Ribamar, que atuou no Tribunal de Justiça do Estado
do Piauí (TJPI).
“Foi um curso rico em
detalhes sobre as ferramentas utilizadas na mediação.
Com o tempo, construiremos o modelo ideal de
mediação e ela será aperfeiçoada”, observou o juiz
aposentado do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJRJ) Magno Alves
de Assunção.

Curso de Justiça
Restaurativa atrai
magistrados de 24
estados brasileiros

Depoimentos e mobilização

M

agistrados de todo
o país participaram do curso de
Justiça Restaurativa, realizado em Brasília, no fim de julho. A formação foi promovida pela Escola Nacional
da Magistratura (ENM), da
AMB, como parte da campanha da associação “Justiça Restaurativa do Brasil, a
Paz pede Palavra”, que tem
o objetivo de disseminar a
prática pelos estados.
De acordo com a secretária-adjunta da ENM, juíza
Vera Deboni, o curso faz
parte da estratégia de impulsionar a JR em todos os
estados. “A ENM, com esse
curso, vem dar cumprimento ao início de sua tarefa dentro do segundo eixo
da campanha, que prevê a

mobilização interna para a
implantação da campanha
da Justiça Restaurativa”, ressaltou. Essa foi a primeira
vez que a Escola promoveu
um curso relacionado ao
tema. A formação atraiu juízes de 24 estados.
O coordenador da campanha da AMB, juiz Leoberto Brancher, celebrou
o encontro de juízes para
debater e aprender sobre
o tema. “É um encontro de
celebração, de sonho, do
caminho andado nesses
10 anos de aprendizagem,
de descobertas, mas é momento também de alimentar uma projeção para o
futuro”, disse.
Brancher apresentou os
eixos da campanha criada
pela AMB, como a forma-

lização de parcerias institucionais e acadêmicas, mobilização interna junto às
associações e tribunais, entre outros pontos. O coordenador pediu o apoio dos
participantes para difundir
as práticas restaurativas nos
estados. “A campanha vai se
enriquecer com as contribuições trazidas por todos.
Tem muita gente querendo
ajudar, participar, fazer parte. A ideia de Justiça Restaurativa do Brasil não se restringe ao Judiciário, a ideia é
que esse conceito de Justiça
possa ser compartilhado
amplamente”, explicou.
Os participantes reuniram-se em grupos durante
os dias do curso para debater como colocar em prática
o que aprenderam e tam-

Fotos: ASCOM / AMB

Tatiana Damasceno

Participantes aprovaram Carta
da Justiça Restaurativa no Brasil

bém ouvir o relato de juízes que
já atuam com a prática restaurativa em seu estado. Depoimentos de práticas restaurativas nos
estados, plenária de mobilização
e aprovação da Carta da Justiça
Restaurativa do Brasil também
foram resultados da formação.

Em comemoração aos 10 anos da Justiça Restaurativa no Brasil, a AMB promove no dia 20 de novembro,
das 9h às 12h, a teleconferência com o professor Howard Zehr. Mais informações: www.amb.com.br/jr

Declaração Ibero-Americana
O Brasil passou a compor a Declaração Ibero-Americana sobre Justiça Juvenil Restaurativa, ou Declaração de Cartagena, aprovada por
unanimidade, em maio, pelos países ibero-americanos durante a XIX
Assembleia Plenária da Conferência de Ministros de Justiça dos Países Ibero-Americanos (COMJIB), na República Dominicana. Apresentada durante o curso de Justiça Restaurativa, promovido pela ENM, da

AMB, a declaração contou com o apoio da associação durante
a fase de elaboração e da magistratura brasileira durante a
implementação no país. Ao longo de 14 artigos, o documento
busca incentivar os países ibéricos na adoção de medidas que
garantam a implementação de um modelo restaurativo com
participação da comunidade.

Visite o site: www.enm.org.br
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Conferência

internacional

Evento que irá ocorrer em novembro
em Pernambuco é considerado o mais
importante do mundo na formação voltada
para o Judiciário

Da Redação

O

Brasil vai sediar a
7ª edição da Conferência Internacional para Formação e
Capacitação do Judiciário.
O evento acontecerá entre
8 e 12 de novembro, no
Enotel, em Ipojuca (PE),
e abordará os temas liderança e educação judicial;
habilidade na construção
judicial; tecnologia e ensino
judicial; educação judicial
e da academia (comunidade acadêmica); educação
judicial de apoio à reforma
do Sistema de Justiça, independência e prestação
de contas; Sistema Judicial
Eleitoral; e Processo Judi-

cial Eletrônico.
Segundo o desembargador Fernando Cerqueira, presidente da comissão
de organização da conferência no Brasil, o evento
é considerado o mais importante do mundo no
que tange aos formadores
do Judiciário.
São esperados 300
participantes de cerca

Violência de gênero
Entre os dias 20 e 21 de agosto, magistrados se reuniram
no Seminário Internacional Sobre Violência de Gênero e Feminicídio, que aconteceu no Rio de Janeiro. O evento ocorreu no
Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero.
Foi promovido pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de
Janeiro (Emerj) e contou com o apoio da Escola Nacional da Magistratura (ENM), da AMB.
A abertura do seminário foi feita pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Luiz
Fernando Ribeiro de Carvalho, pelo diretor-geral da Emerj, desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, e pela presidente do Fórum, juíza Adriana Ramos de Mello.
Ao comentar sobre a relevância das discussões, o diretor-presidente da ENM, Cláudio dell’Orto, disse que a qualificação do
homicídio motivado pela violência de gênero cumpre um compromisso constitucional da realização de uma Justiça que supere
desigualdades e reforce a proteção de pessoas em situação de
vulnerabilidade.
Além de magistrados, as palestras foram voltadas a promotores de Justiça, procuradores do Estado e do Município, defensores públicos, advogados, estagiários da Emerj e servidores.
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de 70 países. As escolas
judiciais de Pernambuco
são as anfitriãs do evento,
que é promovido pela Organização Internacional
de Formação Judiciária
(IOJT), entidade criada
pelas principais escolas
judiciais do mundo, entre elas a Escola Nacional
da Magistratura, da AMB,
(ENM/AMB) e Colégio

Permanente de Diretores
das Escolas Estaduais da
Magistratura (Copedem).
A língua oficial da conferência é o inglês, mas
será oferecida tradução
simultânea em português,
francês e espanhol. Para
fazer as inscrições e obter
mais informações sobre a
Conferência acesse o site
www.iojt2015-brazil.com.

Cursos ENM
Direito Aplicado às Atividades de Turismo
Local: Brasília (DF)
Carga Horária: 16 horas/aula
Data: 22 a 23 de outubro
Inscrições: até 9 de outubro
Vagas: 30
Objetivo: O aperfeiçoamento dos magistrados quanto
à incidência do Código de Defesa do Consumidor,
das normas reguladoras das atividades relacionadas
aos serviços de turismo e as convenções e tratados
internacionais

Jurisdição e Psicanálise
Local: Búzios (RJ)
Carga Horária: 20 horas/aula
Data: 27 de novembro
Inscrições: até 30 de outubro
Vagas: 50
Objetivo: Debater o exercício da atividade
jurisdicional sob a inflexão da psicanálise

Visite o site: www.enm.org.br

