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EFETIVA PARTICIPAÇÃO
DEMOCRÁTICA

Primeira Mesa Diretora eleita por voto direto de todos
os magistrados se torna realidade no Tribunal de Justiça de Roraima.
AMB celebra vitória da democracia
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AMB promove encontro
com juízes de Varas
de Execuções Penais e
cria fórum que discutirá
propostas de melhorias
para magistrados
dessas varas

Ato organizado pela Frentas aponta efeitos nocivos da
PEC 287/2016 e propõe a parlamentares que dialoguem
com a magistratura e diversos setores da sociedade
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ENM vai firmar parceria acadêmica com escolas do Legislativo e
Executivo, e terá plataforma para a realização de cursos a distância
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PALAVRA
DO PRESIDENTE

A

ssumimos a AMB, no dia 15 de dezembro, com o
compromisso de um mandato pautado no diálogo e na valorização da magistratura. Assim temos
feito. Poucos dias após a posse, conseguimos uma grande vitória com a aprovação no plenário da Câmara, do
Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016, que trata
da renegociação da dívida dos estados.
Caso fosse aprovado o texto proposto pelo Senado,
o projeto comprometeria o orçamento e a administração dos tribunais com o seu engessamento, em razão
da criação de sérias limitações ao Poder Judiciário, sob o
aspecto financeiro, orçamentário e de Responsabilidade
Fiscal. Trabalhamos muito e, por meio do diálogo com os
parlamentares, é que foi possível aprovar sem os dispositivos que prejudicariam a magistratura.
Nesses dois meses de gestão, atuamos na defesa e
na luta dos nossos colegas que tiveram suas condutas
questionadas na tomada de decisões. Fomos pessoalmente a Manaus prestar apoio ao juiz Luís Carlos Valois,
ao TJAM e à Amazon.
A crise carcerária, que desencadeou em rebeliões nos
presídios de Manaus, Roraima e Rio Grande do Norte, fez
com que criássemos o Fórum Nacional de Juízes das Varas de Execuções Penais (Fonavep). Reunimos magistrados de Varas de Execuções Penais de 22 estados brasileiros e do Distrito Federal, em Brasília, e apresentamos
a proposta de criação de grupos de trabalho para se dedicarem ao tema.
A reforma da Previdência também ganha destaque
nesta edição. Participamos do ato da Frentas, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, contra
a aprovação do texto da atual Proposta de Emenda à
Constituição (PEC 287/16). O objetivo do evento, que
contou com a presença de cerca de 300 magistrados,
promotores e profissionais de carreiras típicas de estado, foi chamar a atenção dos parlamentares
de todas as bancadas
para a abertura de um
debate verdadeiro com a
sociedade civil.

Sheyla Leal
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Presidente da AMB
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NOVA GESTÃO

Conselho de Representantes
reforça estratégia de atuação

Trabalho em defesa da
magistratura em matérias
que tramitam no
Congresso é confirmado
como prioridade da AMB

Verônica Macedo

P

residentes de associações regionais de magistrados marcaram
presença na primeira reunião do
Conselho de Representantes da nova
gestão da AMB. O encontro aconteceu
em Brasília, no dia 8 de fevereiro, e
foi conduzido pelo presidente Jayme
de Oliveira, que destacou a atuação
da entidade no Legislativo e discorreu sobre o trabalho até então feito
à frente da entidade, como as audiências realizadas com a presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF) e
a reunião que resultou na criação de

grupos de trabalho e do Fórum Nacional de Juízes das Varas de Execuções
Penais (Fonavep).
O Conselho referendou as ações
debatidas durante a reunião da Coordenadoria da Justiça Estadual, que
discutiu o perigo que representa para
a magistratura a atual proposta de
reforma da Previdência. O presidente
da AMB frisou a importância do trabalho que deve ser feito para colher as
171 assinaturas de deputados necessárias para que sejam apresentadas
as emendas da Frente Associativa da
Magistratura e do Ministério Público (Frentas), que busca equilibrar a
questão no âmbito do Judiciário e MP.
“A atual reforma é muito ruim. Precisamos estar mobilizados em torno
deste tema, que é urgente”, enfatizou
Jayme, lembrando que pode ser uma
das ações mais sérias que a entidade
enfrentará neste ano.
O coordenador da Justiça Estadual,
Frederico Mendes Jr, lembrou da decisão da Coordenadoria para que a AMB

desenvolva estudos a fim de criar uma
possível Previdência Complementar
Nacional da Magistratura. Ele também
ressaltou como prioridade da associação a aprovação pelo Congresso da
proposta que trata das eleições diretas
para a cúpula diretiva dos Tribunais.
“Estamos falando na democratização
do Poder Judiciário. Fazer com que o
juiz de toda comarca participe desse
processo de escolha das mesas diretoras dos tribunais”, afirmou.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O presidente da AMB ainda abordou questões discutidas na reunião do
Conselho Fiscal, como a contratação
da empresa BDO para promover as auditorias da AMB a partir de agora. “Historicamente a entidade já faz essa auditoria. Vamos apenas tentar, com essa
empresa maior, modificar os padrões
das contas, para que a forma de acesso seja mais didática, mais simples, de
maneira a vermos mais facilmente a
entrada e saída de recursos, além de

AMB Informa

3

NOVA GESTÃO
colocar as contas em padrões internacionais”, explicou.
A criação de uma espécie de fundo de recursos permanente na
associação também foi citada. “A intenção é criar certa estabilidade
financeira na AMB, independente das gestões que passam”.

CALENDÁRIOS

Os presidentes das associações aprovaram o calendário de
reuniões de 2017 da AMB: Coordenadorias da Justiça Estadual
e do Trabalho, Conselhos Executivo e de Representantes. Ficou
definido que os próximos encontros serão realizados em maio
(9 e 10), agosto (8 e 9) e outubro (24 e 25).
Sobre o XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados (CBM),
foi decidido que será realizado em maio de 2018 e o Encontro
Nacional de Juízes Estaduais (Enaje) em maio de 2019. As associações regionais terão até o dia 31 de março para mandarem
suas candidaturas no intuito de sediar os eventos.
O calendário das atividades esportivas que já tinha sido
debatido durante a reunião da Secretaria de Esportes foi
aprovado sem alterações pelo Conselho de Representantes.
Os VIII Jogos Nacionais da Magistratura serão realizados em
Fortaleza (CE), entre 25 e 29 de outubro.

Primeiras impressões

CONSELHO EXECUTIVO

COORDENADORIA DO TRABALHO

CONSELHO FISCAL

“Faço um balanço muito positivo, uma transição com
tranquilidade, apesar do momento difícil que a magistratura vai enfrentar em 2017. Foram traçadas estratégias,
isso que é o mais importante, que a gente não pense só
em apagar os incêndios, mas em traçar metas para defesa no Congresso Nacional e no CNJ.”
Renata Gil, vice-presidente Institucional da AMB e
presidente da Amaerj
“Para a surpresa de todos, os trabalhos foram desenvolvidos com muita celeridade, presteza e organização. O
grupo está unido em torno do mesmo assunto e a AMB
cada vez mais forte representada pelo nosso grande
presidente Jayme.”
Luiz Camolez, presidente da Asmac
“A AMB tem um enfrentamento muito grande nas questões nacionais dos magistrados, que vão de segurança
a salários. Então, esses encontros são sempre proveitosos e importantes para fazer um Judiciário melhor, tanto
para o juiz quanto para a coletividade.”
Elayne Cantuária, presidente da Amaap
“Muito positiva as recepções da atual gestão da AMB
com os presidentes que já estão com novos mandatos.
Discutimos temas de relevância para a magistratura nacional, como a luta para alterar a proposta de reforma da
Previdência, e já comuniquei aos colegas o que a nossa
entidade nacional está fazendo.”
Jarbas Lacerda de Miranda, presidente da Amarr
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COORDENADORIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

“São as primeiras reuniões para definir nossa
atuação ao longo desses três anos e alinhar estratégias com os novos colegas que estão vindo e
foram eleitos recentemente nas associações estaduais. O presidente Jayme conduziu a reunião
de uma forma tranquila, para que todos tenham
ciência do quadro que a magistratura vai enfrentar neste ano, e estejamos unidos a fim de sanar
os problemas que estamos tendo no Congresso.”
Julianne Freire, vice-presidente de Direitos
Humanos da AMB e presidente da Asmeto
“A reunião foi muito produtiva. Traçamos metas
para os próximos meses em que teremos bastante trabalho devido aos projetos que estão
tramitando no Congresso. Isso demonstra organização da AMB para enfrentar os desafios
que vão surgir.”
Geraldo Dutra, diretor de Relações
Internacionais da AMB

NOVA GESTÃO

Segurança será tema
de encontro nacional
Presidente promove reunião com secretários do grupo de segurança
da AMB para planejar primeiras ações da pasta
Verônica Macedo

E

stá previsto para a primeira quinzena de março, em Minas Gerais,
um grande encontro com todos
os integrantes da Secretaria de Segurança da AMB e representantes da
Comissão de Segurança de cada associação de magistrados nos estados. A
ação foi definida durante reunião do
presidente Jayme de Oliveira, em 18
de janeiro, com os novos secretários
da área de Segurança de Magistrados
da entidade Jarbas Lacerda de Miranda, de Roraima, e Wanderley Paiva, de
Minas Gerais.
“A Secretaria de Segurança da AMB,
sob a coordenação do nosso presidente
Jayme, quer empreender várias ações
na questão da segurança do magistrado. Como atividade inicial, vamos
nos reunir com os representantes das
associações locais das Comissões de
Segurança. Vamos fazer um primeiro
levantamento verificando também se
os TJs têm as suas comissões instaladas e efetivamente trabalhando e com a
participação das associações de classe”,
explicou o secretário do grupo de segurança da entidade, Jarbas Lacerda.

O secretário-adjunto Wanderley
Paiva adiantou que também será
lançada uma cartilha sobre o tema
durante o encontro previsto para
março, e reforçou a intenção da nova
diretoria em fazer um mandato plural. “Na gestão do presidente Jayme
esperamos que seja possível levar
a todos os rincões do Brasil, onde
existe uma comarca, a segurança

para o colega magistrado, para os
servidores e para as edificações, que
muitas vezes são antigas e têm instalações obsoletas”.
Neste primeiro encontro na AMB
estavam presentes também a vice-presidente Institucional, Renata Gil; os
assessores da presidência da entidade
Thiago Massad e Miriam Chagas, e o
juiz José Fabiano Camboim.

Conselhos Executivo e Fiscal da AMB se reúnem pela primeira vez
Dalila Góes

A primeira reunião dos novos integrantes dos Conselhos Executivo e
Fiscal da AMB aconteceu na sede da entidade, em Brasília, no dia 16 de dezembro. Convocados pelo presidente Jayme de Oliveira, vice-presidentes,
coordenadores e diretores propuseram demandas e estratégias para 2017.
“O encontro foi muito produtivo. Alguns colegas não se conheciam, temos
representantes de várias regiões e já conseguimos definir uma pauta para os
trabalhos do começo de ano. Também foi um momento de apresentação. Agora,
todos irão elaborar um projeto ou plano de trabalho para seus departamentos.
A partir da segunda reunião, começaremos a dar um direcionamento aos trabalhos”, explicou o presidente.
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APOSENTADOS

Momento de união

Reajuste dos subsídios, paridade, ATS e reforma da Previdência pautam primeira
reunião da Coordenadoria dos Aposentados
Málcia Afonso
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dos grupos estaduais foi uma sugestão
do deputado federal Arnaldo Faria de Sá
(PTB-SP), que se colocou à disposição
para defender a Previdência Pública.
Jayme de Oliveira informou que
manterá encontros com os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministra Cármen Lúcia; do Senado,
Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo
Maia, para retomar o diálogo e buscar
atender as reivindicações da magistratura. “Sou grato por vocês terem
comparecido aqui. O momento agora é
de união. Vocês podem contar conosco. Vamos dar sequência aos trabalhos
já desenvolvidos, melhorando o que
for possível e modificando o que eventualmente não estiver bom”, disse.
O coordenador de Aposentados,
Alemer Moulin, além de enfatizar essas
questões, falou sobre a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 63/2013,
que estabelece o Adicional por Tempo
de Serviço (ATS), também chamado de
Valorização do Tempo de Magistratura
(VTM). “Temos certeza de que o presidente Jayme de Oliveira vai conseguir
articular com o Congresso para que a
PEC volte a tramitar e seja aprovada,
para melhorarmos os vencimentos dos
aposentados”, avaliou.

“

Tudo que está sendo
discutido no âmbito
da reforma está ligado
aos aposentados,
como a paridade e a
integralidade para toda
a magistratura

“

O

projeto de recomposição do
subsídio e a paridade com os
magistrados da ativa são as
prioridades da Coordenadoria dos Aposentados. Os temas foram tratados na
primeira reunião do grupo, dia 7 de
fevereiro, em Brasília, e contou com a
presença do presidente da AMB, Jayme
de Oliveira. Ele alertou para a necessidade de união da magistratura contra
os dispositivos do projeto da reforma
da Previdência (PEC 287/2016) que são
nocivos aos juízes.
“Tudo que está sendo discutido
no âmbito da reforma está ligado aos
aposentados, como a paridade e a integralidade para toda a magistratura”,
disse Jayme de Oliveira ao anunciar
a proposta feita às associações estaduais de criarem frentes regionais
nos moldes da Frente Associativa da
Magistratura e do Ministério Público
(Frentas). O presidente da AMB pediu
o “apoio dos aposentados nos estados
para estruturar essas comissões, que
também farão a articulação com os deputados federais e senadores em suas
próprias bases em relação às matérias
de interesse da magistratura”.
No que diz respeito à reforma da
Previdência, o pedido para formação

Alemer Moulin pediu ajuda da AMB
no sentido de evitar a transferência da
folha de pagamento dos aposentados
para os institutos de Previdência dos
Estados. No caso do Espírito Santo,
uma entidade de servidores públicos
ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5607, questionando
o processamento e o pagamento dos
magistrados inativos pelo TJES. Jayme
de Oliveira atendeu o pedido do Coordenador de Aposentados para que a
AMB acompanhe a ação no STF, que
pode favorecer aposentados de todo
Brasil caso a requerente seja vencida.

PREVIDÊNCIA

Trabalho para alterar a PEC 287

AMB discute
emendas à proposta
de reforma da
Previdência e
destaca importância
da articulação de
magistrados com
deputados de seus
estados
Carolina Lobo
Málcia Afonso

A

Comissão de Estudos para Análise da Proposta de Reforma da
Previdência Social da AMB discutiu estratégias de atuação para evitar a
aprovação do texto original apresentado pelo Poder Executivo. No encontro,
em 7 de fevereiro, com participações
presenciais e via internet, o vice-presidente de Planejamento Estratégico,
Previdência e Assuntos Jurídicos da
AMB, Nelson Missias, informou que a
Frente Associativa da Magistratura e do
Ministério Público (Frentas) irá enviar
aos parlamentares um conjunto com
emendas que visam garantir direitos e
aperfeiçoar o regime atual.
Entre os pilares do trabalho desenvolvido em conjunto com entidades
representativas da magistratura, do
Ministério Público e das demais relacionadas ao sistema de Justiça estão:
a integralidade e a paridade entre
servidores da ativa e aposentados, rediscussão da idade mínima para aposentadoria, as regras de transição, a

contribuição dos inativos, as pensões
por morte, pensões por invalidez, e a
manutenção do abono permanência.
“Para chegarmos a este momento
fizemos um estudo completo de todo
o projeto original, levantamos dados,
analisamos todas as possibilidades
de emendas para alterar a proposta do governo e evitar retrocessos à
Previdência, principalmente para os
magistrados”, disse Missias. “Nosso
alerta número um aos magistrados
nos estados é que articulem junto aos
parlamentares sensíveis às nossas
reivindicações.”
Para que sejam apresentadas as
emendas da Frentas são necessárias
171 assinaturas de deputados.

ENCONTROS COM
PARLAMENTARES

A posição da AMB contrária ao
atual texto da PEC 287/2016 tem sido
defendida em encontros com parlamentares. O presidente da AMB e
representantes de outras entidades
associativas reuniram-se com o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP)
em 6 de fevereiro. “Estamos vivendo
uma crise e é preciso uma consciência
nacional. É hora de nos unirmos para
cobrar nas comissões algo que não
acabe de vez com os direitos conquistados até aqui”, ressaltou o deputado.

No dia seguinte (7), Jayme de Oliveira e o presidente da Asmac, Luís
Camolez, foram recebidos pelo segundo-secretário da Mesa Diretora do Senado, Gladson Cameli (PP-AC).
O primeiro contato da AMB com o
presidente da comissão que discutirá
a reforma da Previdência, deputado
Carlos Marun (PMDB-MS), ocorreu em
8 de fevereiro, a pedido do presidente
da Amamsul Fernando Cury. Segundo
Jayme de Oliveira, o parlamentar se
mostrou sensível à posição da entidade sobre o assunto. Foi debatida a
possibilidade de a associação participar das audiências públicas que serão
realizadas sobre a reforma.

REUNIÃO NO TCU

Uma audiência com o presidente do
Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Raimundo Carreiro, entidades de
classe, entre elas a AMB, e parlamentares, também discutiu a Previdência,
em 31 de janeiro. Segundo o presidente
Jayme de Oliveira, os números que o
governo está apresentando não correspondem à realidade, e o déficit apresentado não existe. “O TCU tem condições de
apresentar os números reais, o que vai
trazer mais clareza ao debate”, avaliou. O
ministro informou que haverá auditoria
na área da Previdência neste semestre
para verificar a real situação do sistema.
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Eunício Oliveira recebe Frentas
Representantes da
magistratura e do Ministério
Público dialogam com novo
presidente do Senado
Federal
Carolina Lobo

P

ara tratar das pautas da magistratura em tramitação no Senado
Federal, o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e demais autoridades
da Frente Associativa da Magistratura
e do Ministério Público (Frentas) estiveram com o presidente da Casa, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), no dia
15 de fevereiro.
Eunício se colocou à disposição para
dialogar sobre todos os projetos de ma-

neira a não pautar os polêmicos sem
conversar com as entidades. ”O objetivo é construir um diálogo em consenso
com as carreiras em torno dessas matérias”, contou Jayme de Oliveira.
No dia anterior, o presidente da
AMB fez uma visita institucional ao presidente do Senado para incluir a magistratura na discussão de propostas de
interesse público e da Justiça em andamento. “A reunião foi muita produtiva. O
presidente reconhece que o clima está
totalmente distensionado e afirmou
que ouvirá da magistratura a opinião
sobre todos os projetos relevantes para
o Judiciário”, ressaltou.
A AMB também pretende realizar
encontros com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), entre outros parlamentares, para

recompor o diálogo em busca do atendimento dos pleitos da magistratura.
Na reunião com a Frentas, também
participaram a vice-presidente Institucional da AMB, Renata Gil, e os presidentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Roberto Veloso,
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra),
Germano Siqueira, da Associação do
Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios (AMPDFT), Elísio Teixeira Lima Neto, da Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público
(Conamp), Norma Cavalcanti, da Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho (ANPT), Angelo Fabiano Farias da Costa, e da Associação Nacional
dos Procuradores da República (ANPR),
José Robalinho Cavalcanti.

AMB comemora aprovação do PLP 257
Renata Brandão
O plenário da Câmara dos Deputados
aprovou, no final de dezembro, o Projeto de
Lei Complementar (PLP) 257/2016, sobre renegociação da dívida dos estados, sem dispositivos que prejudicam a magistratura. O
presidente Jayme de Oliveira ressaltou que
durante a tramitação do texto a entidade
reuniu-se com parlamentares para discuti-lo e o resultado é uma grande vitória para
a magistratura. “A AMB trabalhou muito no
texto quando ele passou pela Câmara. Foi
construído um consenso importante, a redação era boa, mas foi modificada pelo Senado.
Hoje (20 de dezembro) a Câmara restabelece
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praticamente na íntegra o trabalho desenvolvido e que realmente atende de um lado,
quanto possível, os ajustes, e de outro preserva a autonomia, gestão e administração
dos tribunais”, comemorou. O vice-presidente de Planejamento Estratégico e Assuntos
Jurídicos da AMB, Nelson Missias, frisou que
com diálogo se constrói grandes projetos. O
deputado Mauro Lopes (PMDB-MG), secretário-geral do partido, exaltou a vitória lembrando que o Poder Judiciário é o equilíbrio do
País e, por esta razão, não haveria motivos
para mudanças no PLP. “O trabalho da AMB
foi reconhecido por esta Casa”, salientou.

LEGISLATIVO

Por uma reforma da Previdência
justa e com base no diálogo
Ato de entidades da magistratura, MP e de carreiras típicas de estado chama a
atenção dos parlamentares e da sociedade para os efeitos nocivos da PEC 287
Carolina Lobo

C

erca de 300 magistrados, promotores e profissionais de outras carreiras típicas de estado lotaram o
auditório Nereu Ramos, da Câmara dos
Deputados, em ato contra a aprovação
do texto da atual reforma da Previdência (PEC 287/2016) apresentado pelo
Poder Executivo. A mobilização, organizada pela Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas),
foi promovida em 15 de fevereiro.
O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, informou que o objetivo foi “chamar a atenção dos parlamentares de
todas as bancadas para a abertura de
um debate verdadeiro com a sociedade
civil para que tenhamos uma reforma
real. E, inclusive, para não precisarmos
daqui a dez anos fazer outra, sendo
esta já a terceira em um curto espaço de
tempo. Esta Casa é uma casa de debate,
mas evidentemente tem que ser uma
discussão séria, e não uma aparente
discussão, como está se desenrolando”.
Outra preocupação apontada pelo
presidente da entidade é com a gestão
do sistema previdenciário. “É preciso
que seja enfrentada a gestão do sistema, e isso a reforma não está lidando.

O discurso de um déficit por si só não
se sustenta se não enfrentar a raiz do
problema, que é a utilização indevida
dos recursos da Previdência”, avaliou
Jayme de Oliveira.
Em seus discursos, as lideranças
presentes reiteraram que não aceitam
a atual proposta, solicitando, assim,
que o governo dê tempo para que as
alterações sejam feitas. A preocupação
das entidades que compõem a Frentas
é o aparente rolo compressor. “Tanto
que estão dizendo que o projeto vai
ser aprovado até o meio do ano nas
duas casas, e isso não é debate, não é
democracia, não é discussão. Ninguém
conhecia o texto até 40 dias atrás”, protestou o presidente do AMB.
A presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(Conamp), Norma Cavalcanti, que coordena a Frentas, relatou o trabalho realizado pelas entidades para elaborar um
conjunto de emendas que visam garantir direitos e aperfeiçoar o regime atual
e que serão entregues aos deputados
como sugestões. Entre os envolvidos,
Norma destacou a atuação do vice-presidente de Planejamento Estraté-

gico, Previdência e Assuntos Jurídicos da
AMB, Nelson Missias.
O ato atraiu a participação de deputados, que colocaram suas bancadas à
disposição para construir uma proposta
alternativa: Nelson Peregrino (PT-BA),
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), Lucio Vieira Lima (PMDB-BA), Júlio Delgado (PSB-MG), Glauber Braga (PSOL-RJ), Danilo
Cabral (PSB-PE), Lincoln Portela (PRB-MG), Chico Alencar (PSOL-RJ), Alice Portugal (PCdoB-BA), Subtenente Gonzaga
(PDT-MG), e João Daniel (PT-SE).
Também participaram da mobilização diversos presidentes de associações regionais de magistrados. São
eles: da ACM, Ricardo Alexandre da Silva Costa; Almagis, Ney Alcântara; Amaap, Elayne Cantuária; Amab, Freddy
Carvalho Pitta Lima; Amaerj, Renata Gil;
Amagis-MG, Maurício Torres Soares;
Amansul, Fernando Cury; Amapar, Frederico Mendes Junior; Amapi, Thiago
Brandão; Amatra 12, José Kulzer; AMC,
Odson Cardoso Filho; Amepe, Emanuel
Bonfim; Amma, Angelo Santos; Apamagis, Oscild de Lima Júnior; Asmego, Wilton Müller; além do vice-presidente da
Amase, Fernando Dantas.
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STF

Pedido da DPU atinge
magistratura amazonense
AMB é contra reclamação da Defensoria e é taxativa ao advertir efeito multiplicador
se a cada rebelião o Judiciário ordenar soltura de detentos indiscriminadamente
Renata Brandão

o Poder Judiciário determinar, porque obrigado, a soltura dos detentos
indiscriminadamente, terão as organizações criminosas instaladas nos
presídios obtido em definitivo o controle do Estado. Bastará fazer nova
rebelião em qualquer outra unidade
prisional para se obter a soltura de
detentos, em um efeito multiplicador
da maior gravidade”, sustenta a AMB.
Segundo o vice-presidente de
Prerrogativas da AMB, José Arimatéa
Neves, a entidade agiu prontamente para evitar o caos em matéria de
execução penal, como no caso, “com
a tentativa de interferirem na jurisdição do juiz natural, que repercutiria
negativamente no sistema prisional
brasileiro, privilegiando o crime”.

Para o vice-presidente de Planejamento Estratégico, Previdência e
Assuntos Jurídicos da AMB, Nelson
Missias, “o presidente Jayme e o
vice de Prerrogativas José Arimatéa
foram precisos e ágeis na defesa da
jurisdição do juiz natural da causa,
enxergando de forma lúcida a dimensão negativa de uma eventual
medida como essa”.

“

A tese da DPU
pode gerar grave
dano social

“

A

o ingressar como amicus curiae
no Supremo Tribunal Federal
(STF) contra a proposta da Defensoria Pública da União (DPU), o
presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
considerou grave precedente o pedido
do órgão na reclamação nº 26.111/AM,
que atinge os magistrados que trabalham nas Varas de Execuções Penais
da Comarca de Manaus e exercem a
competência criminal nos foros federal e estadual. A entidade argumenta
que caso o pedido da Defensoria seja
deferido terá efeito multiplicador de
grave consequência para a manutenção da paz social.
“A tese da DPU pode gerar grave
dano social, porque se a cada rebelião
em algum estabelecimento prisional

Associações vão ao STF contra a Emenda Constitucional 95
Representantes da AMB, da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) foram recebidos pela
ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), no
dia 19 de dezembro. A magistrada é relatora da Ação Direta
de Inconstitucionalidade 5633, de autoria das entidades,
contra a Emenda Constitucional 95/2016, que instituiu o
“Novo Regime Fiscal” e limita por 20 anos os gastos públicos.
As associações alegam que a emenda viola a autonomia
administrativa e financeira dos Tribunais, bem como a independência e harmonia dos Poderes. “A reunião foi positiva e
a ministra se mostrou receptiva ao pleito. Estamos esperançosos para que o nosso pedido seja acolhido, pois vem tirar
o Poder Judiciário do regime que se quer impor. Acreditamos
que há inconstitucionalidade e o retrocesso social é evidente”, afirmou o coordenador da região Sul da Justiça Estadual
da AMB, Wellington Moura. O advogado da AMB, Alberto Pavie, também esteve presente na audiência.
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Guilherme Feliciano (Anamatra), Wellington Moura (AMB),
Alberto Pavie (AMB) e Alexandre Vidigal (Ajufe)

SISTEMA PENITENCIÁRIO

AMB vai a Manaus
Entidade participa de reunião que discutiu crise carcerária na região Norte com
presidentes do Supremo e de tribunais de Justiça
Renata Brandão

A

defesa intransigente das prerrogativas, da independência e da liberdade de julgar do magistrado,
a coibição de ataques e ofensas aos seus direitos
e responsabilidades constitucionais fazem parte das bandeiras da atual gestão. Assim que o juiz Luís Carlos Valois,
responsável pela Vara de Execuções Penais de Manaus,
foi apontado como suspeito de ter ligações com a Família
do Norte (FDN), a AMB esteve em Manaus, no dia 5 de janeiro, para prestar apoio ao magistrado, ao presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), Flávio
Pascarelli, e à Amazon.
O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, esteve acompanhado da vice-presidente de Direitos Humanos, Julianne
Marques, e dos magistrados amazonenses Gildo de Carvalho e Andrea Medeiros. “A presença da AMB é para assegurar
tranquilidade aos colegas, para que possam atuar de forma
independente, e tenham tranquilidade ao julgar e aplicar a
lei”, disse Julianne Marques.
“É de fundamental importância a presença da AMB,
porque ela nos dá segurança. É uma forma de mostrar solidariedade com o juiz. E o juiz, em um momento como esse,
precisa realmente não se sentir só”, enfatizou Valois.
O presidente do TJAM endossou a importância do comparecimento da entidade. “A AMB prestou auxílio ao TJ e aos
juízes desde o primeiro momento. Só tenho a agradecer”,
elogiou Pascarelli.
Após o encontro com Valois no TJAM, a diretoria da
AMB participou da reunião com a presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, e com os presidentes de Tribunais de Justiça das regiões Norte e Nordeste,
que discutiram a situação carcerária do Amazonas e de
outros estados.

Apoio
Outra iniciativa da entidade ocorreu por meio
de nota de apoio em solidariedade ao Poder
Judiciário do Amazonas, à Amazon e, em especial, ao juiz Luís Valois ante as irresponsáveis
ilações sobre a conduta do magistrado.
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SISTEMA PENITENCIÁRIO

Crise penal é
discutida em
encontro de juízes
AMB cria Fórum Nacional de Juízes das
Varas de Execuções Penais e grupos de
estudos sobre questões que envolvem o
sistema carcerário
Verônica Macedo

M

agistrados de Varas de Execuções Penais de 22 estados
brasileiros e do Distrito Federal marcaram presença na reunião promovida pela AMB no dia 17
de janeiro, em Brasília, para discutir
a realidade de trabalho dos juízes
que atuam nessas varas. Como resultado do encontro, foram criados
grupos de trabalho e o Fórum Nacional de Juízes das Varas de Execuções Penais (Fonavep).
O presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, destacou a importância da
iniciativa: “primeiro, para aproximar
os juízes que atuam na mesma área;
segundo, para conhecer a realidade
de cada estado e terceiro, encontrar
soluções que os auxiliem a melhor
desempenhar suas atividades”. Em
seguida, apresentou a proposta de
criação de grupos de trabalho para se
dedicarem exclusivamente ao tema e
levarem os estudos ao Fonavep.
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Os grupos de trabalho foram divididos por temas e irão promover
reuniões e estudos sobre questões
estatísticas do sistema carcerário, informatização e unificação do
sistema, questões estruturais das
varas, acompanhamento legislativo
dos projetos sobre o tema, sistema
de penas alternativas e segurança
dos magistrados.
Segundo o juiz Fabrício Meira,
da Paraíba, existe uma crise permanente no sistema prisional e o
atual momento é o ponto alto dessa crise. “A reunião foi essencial
para que discutamos entre nós as
saídas e soluções possíveis no âmbito do Judiciário e é essencial esse
apoio da AMB a cada um de nós juízes”, disse.
Os magistrados falaram sobre o
dia a dia em suas varas e compartilharam sugestões que poderiam ser
adotadas nacionalmente, além de

ações bem-sucedidas em seus estados. As propostas serão levadas
pela AMB ao Fonavep e, posteriormente, aos tribunais e ao Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
O juiz Luiz Camolez, presidente
eleito da Asmac, afirmou nunca ter
imaginado que o lançamento de uma
ideia pelo aplicativo WhatsApp, vinda do Acre, seria acolhida com tanta
prontidão pela AMB. “Não podia imaginar que ia resultar nisso. Parabéns
ao nosso presidente Jayme”.

PROBLEMAS

Por mais de três horas, os magistrados, que em sua maioria foram
indicados por associações estaduais,
discorreram sobre as dificuldades vividas em seus estados.
Entre os problemas foram debatidos temas relativos à informatização
e unificação do sistema, estrutura das
varas, segurança dos magistrados,

Ao todo, 47 juízes participaram da reunião, que teve a representação dos estados do Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, além do Distrito Federal. Todos elogiaram a iniciativa e se dispuseram a compor os grupos criados. Também esteve
presente no encontro o ministro do Superior Tribunal Militar (STM)
José Barroso Filho, além de dirigentes da AMB. Os estados que não
enviaram representantes justificaram a ausência.

processos legislativos em curso no
Congresso Nacional e outros.
Raquel Chrispino, juíza da Vara
de Infância e Juventude do Rio de
Janeiro, disse que parte dos problemas do sistema penitenciário é também vivido no socioeducativo, e que
é urgente a implementação de uma
identificação civil e criminal comum
em todo País. “Há uma dificuldade
de dados objetivos do sistema. Cada
estado faz uma organização diferente. Os nossos bancos de dados
ainda não conversam. Falta política
estruturante para o sistema funcionar”, afirmou.

Na sua explanação, o juiz Hélio Mesquita, de Sergipe, defendeu
que grande parte dos magistrados
precisa de reestruturação em suas
varas de execução. “A maioria das
varas estão subdimensionadas precisando de incremento de pessoal,
estrutura, material e aperfeiçoamento do sistema informatizado,
que hoje poucas detêm”.
Ele ainda contou que em seu estado existe uma cadeia pronta há quase
um ano com 400 vagas. “O prédio está
pronto, mas o estado não fez concurso público para os agentes que deveriam trabalhar no local”, revelou.

Diego Carvalho

Representatividade

A reunião do
Fonavep ocorrerá
nos dias 4 e 5
de maio, em Foz
do Iguaçu (PR),
quando os grupos
apresentarão os
resultados de seus
trabalhos
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PELO BRASIL

TJMT
O desembargador Rui Ramos Ribeiro tomou posse
como presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), no dia 19 de dezembro de 2016. O vice-presidente de Interiorização da AMB, Francisco Borges,
prestigiou a cerimônia.

TJAL
O presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
e o vice-presidente de Prerrogativas da
entidade, José Arimatéa Neves, compareceram à posse da nova diretoria do
Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), em
6 de janeiro. O novo presidente do TJ é o
desembargador Otávio Leão Praxedes.

Almagis
O juiz Ney Alcântara foi empossado como presidente da Almagis no dia 9 de janeiro, em
Maceió. Ele estará à frente da entidade pelos
próximos dois anos. Jayme de Oliveira marcou
presença na solenidade.

Ameron
O desembargador Alexandre
Miguel foi empossado presidente da Ameron, no dia 3 de
fevereiro, em Porto Velho. Ele
substitui Francisco Borges,
atual vice-presidente de Interiorização da AMB. Jayme de
Oliveira prestigiou o evento.

TJRN
Asmac
No dia 2 de fevereiro, o presidente da
AMB, Jayme de Oliveira, acompanhou a
posse dos novos dirigentes da Asmac,
em Rio Branco. O magistrado Luiz Vitório Camolez será o presidente no triênio 2017-2019.

Amepa
O vice-presidente de Comunicação da AMB, Heyder Ferreira, passou a presidência da Amepa para o juiz Silvio Cesar Maria, no dia 3 de fevereiro, no Pará.

Tomou posse o novo presidente do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do
Norte (TJRN), Expedito
Ferreira, no dia 5 de janeiro. O vice-presidente
de Prerrogativas da AMB, José Arimatéa Neves, representou a entidade na cerimônia.

Amepe
O juiz Emanuel Bonfim foi empossado como
presidente da Amepe no dia 3 de fevereiro,
em Recife. Wilka Pinto Vilela, da Secretaria de
Prerrogativas da AMB, representou a entidade
na cerimônia de posse.

ACM
A nova diretoria da ACM tomou posse no dia 27 de
janeiro. O juiz Ricardo Alexandre Costa é o novo presidente da associação. O subcoordenador regional da
Justiça Estadual da região Nordeste da AMB, Paulo de
Tarso Nogueira, representou a entidade.
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CNJ

Permuta entre magistrados estaduais
Em audiência com conselheiros do CNJ, entidade enfatizou a necessidade dos
juízes estaduais terem o mesmo direito já existente para os trabalhistas e federais
Renata Brandão

D

Gláucio Dettmar/Agência CNJ

irigentes da AMB trataram da permuta entre juízes estaduais com
o corregedor nacional de Justiça,
ministro João Otávio de Noronha, e o
conselheiro Arnaldo Hossepian, no dia
14 de fevereiro, na sede do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Na ocasião,
a entidade ressaltou a importância do
pleito da magistratura para que o tema
seja aprovado pelo plenário.
“O ministro Noronha pediu que
fosse apresentado um memorial com
as teses jurídicas. Vamos preparar e
entregar para todos os conselheiros.
A permuta entre os juízes é muito
importante para a Justiça estadual”,
explicou o presidente da AMB, Jayme
de Oliveira.
Para o coordenador da Justiça Estadual, Frederico Mendes Jr, o Poder
Judiciário é nacional e não há porque
existir tratamento diferenciado com
os juízes estaduais. “Esse direito é assegurado à magistratura federal e do
trabalho e não ao Poder Judiciário dos
estados. A presidência da AMB tem
trabalhado no convencimento junto
ao CNJ para que seja aprovado uma

normatização autorizando a permuta
entre magistrados de diferente estados”, frisou.
O juiz Antônio Henrique da Silva,
do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA),
considerou a reunião positiva. “Os
conselheiros se mostraram receptivos a ideia. Evidentemente é algo
que mexe com todo o Poder Judiciário
nacional e é natural que seja um tema
polêmico. Considero importante que
seja preservada a manutenção da autonomia dos tribunais”.

Ainda participaram das reuniões a
vice-presidente Institucional da AMB,
Renata Gil, o diretor-tesoureiro, Nicola
Frascati, a integrante da Secretaria de
Articulação com o STF, Tribunais Superiores e CNJ, Márcia Succi, o presidente
da Amamsul, Fernando Cury, e o juiz
auxiliar da corregedoria nacional de
Justiça, Carlos Vieira Von Adamek.
O Pedido de Providências formulado pela AMB é o nº 000407405.2015.2.00.0000, de relatoria do conselheiro Luiz Cláudio Allemand.

Henrique Ávila é o novo conselheiro do CNJ
O advogado Henrique de Almeida Ávila foi empossado, em 14 de
fevereiro, no CNJ, onde ocupará por
dois anos uma das vagas destinadas a representantes da sociedade.
Ele assume o lugar ocupado anteriormente pelo conselheiro Fabiano Silveira. A cerimônia de posse
foi realizada na sede do CNJ,
em Brasília, antes do início
da 34ª Sessão Extraordinária do órgão.
Em seu primeiro dia
como conselheiro, Ávila

disse que pretende enfrentar a morosidade na prestação jurisdicional
e colaborar com uma atuação firme
do Conselho. “O Conselho, dentro de
suas missões constitucionais, tem
plena capacidade de colaborar com
o Poder Judiciário no enfrentamento
desse tema relevante”, disse.
“O conselheiro Henrique Ávila é
extremamente preparado e temos
a plena certeza de que dará uma
grande contribuição ao CNJ”, afirmou o presidente da AMB, Jayme
de Oliveira.
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ELEIÇÕES DIRETAS

AMB reforça bandeira
histórica para que
todos os magistrados
participem do processo
de eleição de suas mesas
diretoras e comemora
conquista no TJ de
Roraima

Almiro Padilha passou a presidência do TJRR para a desembargadora Elaine Bianchi

Democratização nos tribunais
Renata Brandão
Verônica Macedo

H

á mais de 20 anos a AMB trabalha
para que todos os juízes possam
participar do processo de escolha
dos presidentes de seus tribunais por
meio do voto direto. No 10 de fevereiro,
o Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR)
entrou para a história como o pioneiro
do País no âmbito da Justiça Estadual a
empossar membros da Mesa Diretora
eleitos por todos os magistrados. A desembargadora Elaine Cristina Bianchi
foi eleita como presidente do TJ, seguida do vice-presidente Mozarildo Monteiro Cavalcanti, para o biênio 20172018. O presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, participou da cerimônia de
posse que aconteceu no Fórum Advogado Sobral Pinto, em Boa Vista.
A conquista no TJRR foi decorrente de um pedido da AMB, em conjunto
com a Amarr, e teve como relator o então presidente do órgão Almiro Padilha.
Em seu voto, manifestado em junho de
2015, o desembargador lembrou que em
várias oportunidades falou sobre o seu
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inconformismo contra o que considera
uma anomalia nas eleições para a mesa
diretiva nos tribunais. “Em nosso país,
pelo ordenamento jurídico vigente, os
magistrados de primeiro grau podem
como juízes eleitorais presidir eleições,
e, na jurisdição comum, afastar liminarmente agentes políticos dos demais
Poderes. Portanto, a magnitude dessas
responsabilidades não se harmoniza
com a ausência de capacidade eleitoral para eleger os membros de cargos
eletivos dos seus próprios tribunais”,
registrou, apontando a contradição do
próprio Judiciário ao não dispor de instrumentos internos que assegurem a
todos os seus membros a efetiva participação democrática no processo de
escolha dos seus dirigentes, e votando
a favor do pleito das entidades.
O voto do relator no procedimento
administrativo foi acompanhado por
unanimidade pelos demais desembargadores do Tribunal do Pleno de Roraima, sendo assim alterado o regimento

interno do TJRR. A primeira eleição direta
ocorreu em dezembro do ano passado e
além de Bianchi e Mozarildo foram eleitos os magistrados Mauro Campelo, no
cargo de corregedor-geral de Justiça, e
Cristóvão José da Silva, como novo diretor da Escola do Judiciário.

REVOLUÇÃO HISTÓRICA

Para Elaine Bianchi, sua eleição é
um marco na história do Poder Judiciário do Brasil. “A realização de eleições
diretas no âmbito dos Tribunais de
Justiça Estaduais é um passo adiante,
uma mudança de paradigma que se
apresenta como um novo caminho a
ser seguido, que, sem dúvidas, levará
a direção a ouvir ainda mais o primeiro grau. Como resultado, teremos uma
administração mais afinada com os
anseios de todo o Judiciário e, naturalmente, apta a aprimorar a prestação
jurisdicional entregue à sociedade.”
O presidente Jayme de Oliveira
considerou a decisão do Pleno do TJRR

um exemplo para todos os tribunais
do País e uma grande vitória para a
magistratura. “A eleição direta é a forma de democratizar a estrutura administrativa do Poder Judiciário, além de
permitir a escolha daquele magistrado
que, para a maioria dos membros da
magistratura, se apresente como melhor gestor ou administrador da coisa
pública”, defende Jayme.
“Essa é uma luta da AMB e também
da nossa associação local (Amarr) e
nós tivemos a felicidade, por votação unânime do Tribunal Pleno, de ser
aprovada as eleições diretas com a
participação dos juízes de primeiro
grau. Na minha compreensão, foi uma
atitude de coragem do nosso tribunal,
que é o menor do País, uma atitude de
vanguarda concedendo o direito dos
magistrados de primeiro grau de participar da escolha dos seus dirigentes”,
complementou o presidente da Amarr,
Jarbas Lacerda de Miranda.

BANDEIRA DA AMB

Segundo o coordenador da Justiça
Estadual da AMB, Frederico Mendes Jr,
a eleição direta é a maior mudança na
estrutura política dos Tribunais das últimas décadas. “Ela permite que o juiz
que está no início da jurisdição nas co-

marcas do interior do estado, que tem
esse contato direto com a população,
tenha condições também de participar
da administração e da eleição das prioridades para os Tribunais de Justiça. A
nossa Constituição consagra a democracia participativa e na medida em que
os juízes podem participar dessa escolha no Tribunais amplia-se esse preceito previsto na Constituição”, afirmou.
O deputado João Campos (PSDB-GO), relator da PEC 187/2012, que propõe eleições diretas para a presidência
dos Tribunais de Justiça do País, parabenizou a magistratura de Roraima, especialmente o TJRR, por ter inaugurado um
novo tempo ao admitir, internamente,
as eleições diretas. “Estou convencido
de que as eleições diretas nos tribunais
é um avanço tanto do ponto de vista
democrático quanto do ponto de vista
de interesse público. É exatamente por
isso que tenho me empenhado muito,
ao lado da magistratura, para que essa
PEC se efetive”, frisou o parlamentar,
destacando que a sua expectativa é
de que a proposta seja aprovada ainda
neste semestre no plenário da Câmara.

AVANÇO DAS
ELEIÇÕES DIRETAS
Jayme de Oliveira destacou,
em seu discurso, dois aspectos
que considera importantes
e enobrecem a magistratura
brasileira. “Primeiro, o trabalho
de dois anos que revolucionou
o Judiciário deste estado”,
disse, referindo-se à gestão
do então presidente Almiro
Padilha à frente do TJRR.
“Segundo, a essa revolução
histórica de ser o primeiro
tribunal de Justiça estadual
a empossar uma presidente
eleita por meio do voto de
todos os juízes”

Atualmente, duas propostas de
emenda à Constituição que permite
eleições diretas nos Tribunais brasileiros tramitam no Congresso. A PEC
187/2012 está pronta para votação no
plenário da Câmara e a PEC 15/2012
aguarda apreciação na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado para
ser levada ao plenário daquela casa.
O Tribunal Regional do Trabalho
da 16ª Região do Maranhão aderiu às
eleições diretas, por unanimidade, no
dia 9 de novembro, durante sessão
plenária. Na Justiça do Trabalho, os
tribunais que também ampliaram o
colégio eleitoral, permitindo aos juízes de 1º grau participar da eleição
dos cargos diretivos, foram: o TRT1,
do Rio de Janeiro; o TRT 4, do Rio
Grande do Sul, e o TRT 17, do Espírito
Santo. Na Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
(TJRR) foi o primeiro a implementar
em 17 de junho.
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Esporte associativo em pauta
Campeonatos de futebol de 2017 são definidos em encontro da
Secretaria de Esportes da AMB, em Brasília
Da Redação

O

secretário de Esportes da AMB,
Marcus Quintas, e os diretores
esportivos das associações
filiadas estiveram reunidos no dia
1º de fevereiro para deliberarem sobre o calendário de 2017 e as sedes
das competições de futebol a serem
promovidas no decorrer do ano pelas
entidades. A oitava edição dos Jogos
Nacionais da Magistratura acontece-

rá em Fortaleza, no Ceará, de 25 a 29
de outubro.
Na reunião, ficou definida a realização de campeonatos de futebol das
categorias Master - 7 a 11 de junho em
Goiás, Livre - 2 a 6 de agosto no Paraná, Sênior e Super Sênior - 13 a 17
de setembro no Mato Grosso do Sul.
“Nós traçamos a política de esporte
da AMB e implementamos todas as

alterações que devem ser feitas no
regulamento das competições”, destacou Quintas.
Esse não foi o primeiro encontro
da atual secretaria de Esportes da
AMB. Em janeiro, o presidente Jayme
de Oliveira se reuniu com o secretário
e outros integrantes para traçar as
diretrizes iniciais dos projetos esportivos da entidade.

AMB Informa por meio impresso ou eletrônico?
em formato diA nova diretoria da AMB
Vocêe! gitalAsjámídias
provaram que vieram está trabalhando para otimizar
para ficar. Cada vez mais esses algumas práticas da instituição,
decid
formatos convencionais como e a redução de tiragem do jornal
CDs, livros e jornais impressos
estão sendo substituídos.
Trata-se não somente de
uma maneira mais rápida de ter
acesso a esses conteúdos, mas
também de uma questão de
economia, além de ser ecologicamente sustentável.
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AMB Informa impresso é uma
das ações nesse sentido.
Assim, se você não quer
mais receber o AMB Informa pelos correios basta se manifestar à entidade pelo número (61)
2103-9011 ou enviar um e-mail
para cadastro@amb.com.br.

CURTAS

Amamsul e AMB
em defesa de juiz de MS

AMB defende
juiz de carreira
no STF
No documento dirigido a Temer,
entidade argumenta que indicação
de um juiz de carreira é uma
reivindicação antiga da associação
Renata Brandão

A

pós treze dias da morte do ministro Teori Zavascki,
do Supremo Tribunal Federal (STF), a AMB encaminhou ao presidente da República, Michel Temer,
documento defendendo que um terço das vagas da Corte
seja ocupado por magistrados de carreira. A associação
sugere um juiz de carreira concursado e de notório saber
jurídico. “O pleito da entidade é de que seja indicado um
magistrado para o Supremo Tribunal Federal. Na AMB,
temos mais de 14 mil juízes e eles não têm representatividade no Conselho Nacional de Justiça e no Supremo.
Isso é motivo de descontentamento”, afirmou o presidente
da AMB, Jayme de Oliveira.
Segundo Jayme de Oliveira, a nomeação rápida de um
integrante do Judiciário certamente trará uma grande contribuição para o Supremo. “A AMB tem o objetivo de colaborar com o aperfeiçoamento e sistemática de escolha dos
ministros do STF, desenvolvendo critérios técnicos e éticos
para tornar a Corte ainda mais equilibrada e plural”, afirma no ofício.
Por fim, a AMB argumenta que os magistrados precisam ser valorizados, pois se preparam a vida inteira para
cumprir a importante missão social de aplicar a Lei, julgar
processos, fazer com que a Justiça prevaleça.
VAGA - A vaga no STF está aberta desde o dia 19 de
janeiro, quando o ministro morreu em um acidente aéreo.
Em 6 de fevereiro, o presidente Temer indicou o ministro da
Justiça, Alexandre de Moraes, para ocupar a vaga de Teori.
O próximo passo é a sabatina na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Senado Federal. Após a aprovação pela
comissão, o nome é submetido à apreciação de todos os
senadores no plenário.

Em janeiro deste ano, a AMB se solidarizou com o juiz José
de Andrade Neto e com a Amamsul. A entidade apoiou a manifestação de repúdio feita pela associação local em relação à
nota da OAB do estado que criticava a independência de julgar
do associado no caso envolvendo um policial rodoviário federal
e um empresário, em dezembro de 2016. A AMB destacou que,
como ressaltado na nota da Amamsul, é inadmissível a crítica
vazia feita por uma entidade responsável pela salvaguarda das
garantias constitucionais. A livre convicção motivada não pode
ser objeto de patrulhamento.

Solidariedade aos
magistrados roraimenses
Diante da crise no sistema prisional de Roraima, no início de
janeiro, os juízes Marcelo Lima de Oliveira e Suellen Márcia Silva
Alves determinaram que, após analisar cada caso, presos do regime semiaberto fossem colocados em prisão domiciliar. A decisão
gerou críticas da imprensa, que foram repudiadas pela Amarr e,
em seguida, pela AMB. A entidade replicou em seu site a nota da
Amarr, que se solidariza com os magistrados e condena “qualquer
tentativa de determinados setores de colocar a população contra
os magistrados ou o Poder Judiciário, tecendo críticas infundadas
à citada decisão judicial”. Ainda, a AMB afirmou que “não se pode
transformar o delicado momento em que passam algumas unidades de prisão no País para uso deturpado e sensacionalista, distante da realidade local”.

Repúdio à incêndio
em fórum do Pará
Divulgação

A AMB repudiou o ato criminoso ocorrido no fórum da comarca
de Concórdia do Pará (PA), na madrugada do dia 13 de fevereiro, e
prestou solidariedade ao magistrado Adelino Arrais Gomes da Silva, titular daquela sede.
Por volta das 4 horas da manhã, duas pessoas com armas de
fogo tentaram render o vigilante,
que se refugiou no prédio. Em seguida, os suspeitos jogaram combustível e atearam fogo, destruindo totalmente o local.
A associação afirmou que um crime voltado a “atingir o Poder
Judiciário merece a mais rigorosa punição, pois a destruição da
casa da Justiça não prejudica apenas o patrimônio material do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), mas também a sociedade paraense, privada, momentaneamente, dos relevantes serviços
públicos”. A AMB acompanha com atenção o caso e cobrará providências das autoridades policiais para elucidação do caso.
Por meio de nota, a Amepa também manifestou repúdio
ao fato.
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Adoção tardia:

luta por uma mudança cultural
Autor de projetos premiados, magistrado
Sérgio Ribeiro trabalha para que
crianças e adolescentes tenham mais
chances de reinserção familiar
Málcia Afonso

N

o Rio de Janeiro, segundo dados da Amaerj, há 3,4
mil pessoas interessadas em adotar um filho e 525
crianças e adolescentes à espera de uma família.
Diante da simples conta, a pergunta parece óbvia: por
que há milhares de pessoas que esperam por muito tempo para adotar um filho e tantas crianças e adolescentes
em abrigos? Na verdade, a matemática torna-se perversa
quando se constata que o maior problema é o perfil desejado pela maioria: bebês saudáveis e brancos, de zero a
três anos, sem irmãos.
Para mudar essa realidade, o titular da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ), Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, criou o projeto “O
Ideal é Real – Adoções Necessárias”, que proporciona a pessoas que pretendem adotar o contato direto com crianças e
adolescentes a partir de oito anos, faixa etária bem menos
desejada pelos adotantes.
Membro da diretoria de Direitos Humanos e Proteção
Integral da Amaerj e da Secretaria de Infância e Juventude
da AMB, o magistrado, de 46 anos, já provou que um simples encontro pode fazer muita diferença.

Como surgiu a ideia de desenvolver o projeto “O
Ideal é Real – Adoções Necessárias”?
Vi que no Cadastro Nacional de Adoção, na época de
lançamento do projeto, havia mais de 38 mil pessoas no
Brasil habilitadas a adotar e 7,1 mil crianças e adolescentes aptas à adoção. Ou seja, tínhamos, a nível nacional,
5,35 adotantes por criança ou adolescente. É uma conta
que não fecha, porque a fila de adoção é por perfil.
O projeto então busca zerar a fila de adoção?
Sim. A maioria quer adotar bebês saudáveis, sem irmãos e brancos, embora a procura por crianças brancas já esteja diminuindo. Então, se a nível nacional
18,68% das pessoas habilitadas mudarem de perfil,
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acaba a fila da adoção. Todas as crianças e adolescentes que vivem em abrigos teriam famílias. Isso é muito
forte, porque quando a gente falava nesse assunto a
impressão era de que seria preciso que mais de 80%
das pessoas mudassem de perfil para zerar a conta e
os dados mostram outra realidade.
O senhor traz mais uma boa notícia. A procura específica por crianças brancas vem diminuindo?
É fato. A adoção inter-racial tem crescido. Embora a
maioria ainda prefira crianças brancas, é uma boa notícia, um indicativo de mudança cultural.
Como é a dinâmica do projeto?
Em primeiro lugar, os interessados em adotar passam pela tramitação normal. Procuram a Vara da Infância e fazem a habilitação, que inclui informar o perfil da
criança desejada. A maioria não quer o perfil das crianças
que estão nos abrigos. Então, o que nós fazemos é promover o encontro de crianças e adolescentes, em geral,
a partir de oito anos de idade e que estão fora do perfil,
com as pessoas que querem adotar. São momentos de
confraternização entre acolhidos e habilitados, com a
participação da instituição de acolhimento e de grupos
de apoio à adoção. São eventos lúdicos, com pouca gente, como oficinas de leitura ou de culinária. É uma estratégia simples, mas que tem resultados positivos.

O projeto mostra, então, que a mudança de perfil
é possível?
A mudança de perfil tem que ser feita com cuidado,
mas não pode ser tabu, o que vejo ocorrer em muitos casos. Por que isso? Porque a mudança de perfil não pode
se dar por causa de um desespero pela espera por parte
de quem quer adotar. Se o motivo for esse, mais à frente,
a adoção pode não se sustentar, pode haver problemas.
O que sustenta uma adoção é a verdadeira vontade de
ser pai ou de ser mãe daquela criança ou daquele adolescente. Quando uma pessoa muda de perfil, a equipe técnica tem que avaliar isso com cuidado, mas, repito, não
pode ser um tabu. Ninguém pode mudar de perfil porque
acha que nunca vai dar certo. Também por isso, a importância do contato direto.
Já há experiências positivas?
Cortando a própria carne, percebemos que varas
da infância, particularmente a minha, precisavam propiciar esses encontros. Tivemos mais de um adotante
que mudou de perfil justamente por causa do contato
direto. Tivemos casais que estavam habilitados para
um bebê e acabaram adotando um adolescente de 12
anos. Outro queria apenas uma criança pequena e adotou três irmãos, sendo dois adolescentes. Foram casos
em que o olho no olho fez toda diferença.
E há casos de crianças com problemas de saúde
que foram adotadas?
Sim. A menina Alice, de apenas um ano e dois meses, e que tem microcefalia, é um símbolo do projeto.
O processo de adoção foi concluído em 1º de fevereiro.
Os adotantes, a Luciana, que é enfermeira, e o Thiago,
biólogo, casados há nove anos, já haviam perdido quatro gestações, uma delas de gêmeos. Habilitaram-se
para adoção e desejavam, como a maioria, um bebê
com boa saúde, branco. Falamos sobre a Alice, promovemos o encontro. Quando bateram os olhos na garotinha, apaixonaram-se no mesmo instante e disseram
“é a nossa filha”.
Existem críticas de que a adoção no Brasil demora
muito. Como o senhor vê isso?
O processo de adoção em si não demora. O que
demora mesmo é o processo de destituição do poder

Fotos: Amaerj
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A menina Alice ganhou uma família graças ao projeto “O
Ideal é Real – Adoções Necessárias”. A criança, que tem
microcefalia, foi adotada pela enfermeira Luciana Vilella,
41, e pelo biólogo Thiago de Paiva, de 36 anos

familiar para que aquela criança ou adolescente possa ser adotada. A gente tenta abreviar o máximo, mas
temos de respeitar o contraditório e a ampla defesa
por parte dos pais. É preciso esgotar todas as possibilidades de reintegração da criança ou adolescente
à família. Além disso, é preciso verificar se há família
extensa interessada, ou seja, parentes que possam e
queiram se responsabilizar pela guarda. E é bom esclarecer que há outra demora: a espera na fila, porque
a grande maioria busca o mesmo perfil. Para o perfil
não procurado, obviamente não há fila.
Qual sua expectativa a partir do apoio da Amaerj
e da AMB?
As associações de magistrados têm uma projeção
e uma força muito grande junto à sociedade. São tidas
como referência de seriedade, de competência, e sempre
que estão apoiando alguma iniciativa, a mesma já vem
com chancela de qualidade. É importante que essas práticas exitosas sejam amplamente divulgadas para que a
sociedade as conheça e possa aderir a elas ou tomá-las
como base para a criação de novos projetos.

AMB apoia projeto da Amaerj para mudar perfil na adoção
O projeto “O Ideal é Real – Adoções Necessárias” foi lançado pela Amaerj em 24 de janeiro, na Corregedoria
Geral de Justiça do Rio. A cerimônia contou com a presença do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, que anunciou
o apoio da entidade à iniciativa. “Contem conosco para dar dimensão nacional ao projeto e para conversar com os
presidentes das outras associações de magistrados do País. Muitos projetos como esse precisam ganhar dimensão nacional”, afirmou Jayme de Oliveira.
A presidente da Amaerj, Renata Gil, destacou que o projeto vai facilitar as adoções e que a divulgação da iniciativa vai ajudar a deslanchá-lo. “Existe uma fila muito pequena para a adoção dessas crianças que não estão
no perfil das crianças menores, mais disputadas. O apadrinhamento foi um primeiro passo para solucionar as
adoções tardias. Estamos tratando de conscientizar o País inteiro dessa adoção para torná-lo um sucesso”, disse.
A iniciativa também tem o apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado.

AMB Informa

21

NOVA GESTÃO

Fotos: Sheyla Leal

Novo ciclo
na AMB
Autoridades do Poder Judiciário prestigiam posse da nova gestão e destacam
perfil conciliador e colaborativo do presidente Jayme de Oliveira
Verônica Macedo

C

om um discurso voltado para o
diálogo e a valorização da magistratura, Jayme de Oliveira assumiu a presidência da AMB, no dia 15
de dezembro, em cerimônia no Espaço Porto Vittoria, em Brasília. Cerca de
500 pessoas compareceram à posse
da nova diretoria da entidade para o
triênio 2017-2019, que contou também com presidentes de associações
de magistrados, representantes do
Ministério Público e advogados.
“Quero dizer aos magistrados
do Brasil: lutaremos dia e noite para
transmitir a todos a necessária tranquilidade para trabalhar, paz de espírito para julgar, tempo para conviver
com suas famílias e garantir um fu-
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turo digno aos nossos aposentados,
aos juízes de hoje e às gerações futuras”, disse Jayme de Oliveira.
O novo presidente afirmou que
a sociedade brasileira vive um momento em que parece desorientada
e que o clima de guerra e desconfiança toma conta das instituições. “Dos
três poderes da República, o Judiciário desponta nesse momento como
aquele com maiores condições de
manter pacificada a nação. Afinal de
contas, os juízes, por formação, têm o
dever de manter a prudência, o equilíbrio e a serenidade”.
Jayme recebeu aplausos entusiasmados quando disse que
aqueles que tentam desequilibrar o

Judiciário e seus juízes, “de sufocar
financeiramente, de jogar o Judiciário na mídia para mudar a pauta da
corrupção” não conseguirão. “O Judiciário é maior. A dignidade de seus
juízes e servidores garante a estatura moral da instituição”.

RECONHECIMENTO

Como um dos componentes da
mesa, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski destacou em seu discurso a
capacidade de articulação e trabalho do presidente Jayme de Oliveira. “Jayme é o futuro, é uma grande promessa, é um gestor de mão
cheia”, apontou.

NOVA GESTÃO

Já o ministro da Justiça,
Alexandre de Moraes, falou
sobre o apreço que tem pela
magistratura e pelo Poder Judiciário, a crise pela qual passa o Brasil e que acredita que
Jayme de Oliveira continuará
avançando no trabalho até então feito na AMB.
“Acredito que a magistratura brasileira hoje está em
festa com a posse de Jayme
de Oliveira, um querido amigo
que tem um programa fantástico para a AMB, principalmente neste momento de
alta sensibilidade política pelo
qual passamos”, complementou o corregedor nacional de
Justiça do CNJ, João Otávio de
Noronha.
Antes de passar a condução do termo de posse, o então
presidente João Ricardo Costa
agradeceu aos que nomeou de
“parceiros da magistratura”,
como todos os integrantes da
diretoria do triênio 2014-2016.
Ele exaltou a participação dos
mais de 11 mil associados no
processo eleitoral. “Essa foi a
menor abstenção de todos os
tempos da AMB. A campanha
foi disputada. E os processos
sucessórios servem para isso.
Agora que resolvemos quem
vai comandar a entidade, somos todos AMB”.

“É uma alegria estar na posse do juiz Jayme de Oliveira, uma pessoa muito dinâmica, de
iniciativa, diálogo e construtora de pontes. Penso que a AMB estará muito bem com essa
diretoria. Jayme é meu conterrâneo de São Paulo, e é uma alegria ver o estado de São Paulo
mais uma vez à frente da AMB.”
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli
“Além de ser um grande juiz, Jayme é um grande gestor, como demonstrou à frente da
Apamagis. Vai agora assumir um posto que merece, em nível nacional (...) e vai honrar
as posições que São Paulo sempre manteve no sentido de defender não apenas temas
corporativos, mas também pautas institucionais, que são muito importantes neste
momento nacional em que precisamos de lideranças novas, com ideias originais e que
alvitrem saídas positivas para o nosso país.”
Ministro do STF Ricardo Lewandowski
“Tenho a melhor expectativa possível. Conheço o juiz Jayme de Oliveira, agora presidente
da AMB, há 25 anos, desde o tempo em que atuava pela Associação Paulista do Ministério
Público, em São Paulo, e ele sempre atuando a favor da magistratura, dos juízes e da Justiça.”
Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes
“A pacificação entre os Poderes, a integração do Judiciário com o Executivo e o Legislativo
há de ser feita no espaço mais breve possível porque a nação brasileira não pode suportar
conflito entre aqueles que têm o dever, a obrigação de exercer com legitimidade e com
atenção ao interesse público o mister de judicar, de legislar e de executar.”
Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha
“Estou muito feliz ao participar desta solenidade de posse da nova administração, porque
vivi todo processo eleitoral à frente da Comissão Eleitoral da AMB. (...) E sempre defendemos
que quanto maior a participação dos magistrados no processo eleitoral, muito maior
a representatividade daquele que hoje está assumindo. O juiz Jayme de Oliveira está
recebendo essa delegação de toda a classe para bem representá-la. Então, estou feliz por
estar participando deste momento histórico na vida da AMB.”
Presidente da Comissão Geral Eleitoral da AMB, Roberval Belinati

MESA

As demais autoridades que
compuseram a mesa foram: o
presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Paulo
Dimas; o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT),
Mário Machado Vieira Netto;
o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Claudio Lamachia, e o
desembargador do TJDFT, Roberval Casemiro Belinati, que
presidiu a Comissão Eleitoral
Geral da AMB.
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“Uma nova gestão é sempre um motivo de expectativa, de
esperança. Nós temos tido momentos difíceis na administração
do Judiciário. Os nossos dirigentes da AMB têm feito um trabalho
diuturno de combate àquelas iniciativas voltadas para enfraquecer
o Judiciário e o Jayme, com certeza, tem toda condição de levar essa
luta adiante. Trabalhamos para que o Judiciário seja cada vez mais
forte e independente. Estamos confiantes de que Jayme e toda a
equipe que foi eleita para o próximo triênio terá muito sucesso.”
Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Paulo Dimas

“Estamos aqui com a expectativa de que a AMB continue junto
conosco nessa luta, que é uma luta não só da magistratura,
mas é uma luta de todos, da própria sociedade brasileira,
porque a sociedade precisa de um Judiciário independente,
de um Judiciário forte, e, para isso, a Ajufe, a AMB, a
Anamatra e as entidades do Ministério Público têm um papel
importantíssimo.”
Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil
(Ajufe), Roberto Veloso

“Espero que o Jayme, com a personalidade conciliadora que lhe é
característica, leve a bom termo estes três anos de administração,
que certamente serão muito duros e que exigirão muito esforço
de toda diretoria da AMB para conseguir manter a magistratura
nacional no status de Poder Judiciário que ela é e não como querem
fazer dela alguns membros de outros Poderes.”
Presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB), Roberto
Guimarães

“É com muita honra que recebemos o presidente Jayme na
Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público
(Frentas) e quero parabenizar a todos os juízes pela posse
do novo presidente desejando a ele uma gestão profícua e de
pleno êxito para a magistratura e para o sistema de justiça
como um todo.”
Presidente da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), Norma Cavalcanti
“Importante a renovação democrática da diretoria e o clima
de tranquilidade na transição. Espero que a nova gestão
mantenha a mesma boa relação com as demais entidades, o
que certamente ocorrerá”.
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (Anamatra), Germano Siqueira

*Colaboraram nos depoimentos Dalila Góes, Málcia Afonso e Renata Brandão
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FILIADAS

Apamagis

Inaugurado presídio
em Orizona

Novo presidente
na Apamagis

Asmego

Apamagis

Asmego

Foi inaugurada no dia 27 de janeiro a Unidade Prisional de Orizona, em Goiás, cujo projeto de construção foi idealizado e incentivado pelo diretor do Foro
da comarca, juiz Ricardo de Guimarães e Souza. Entre
os presentes estavam o presidente da Asmego, Wilton Muller Salomão; o assessor Institucional da Presidência da associação e secretário-geral adjunto
da AMB, Levine Artiaga; e a diretora Social da Asmego, Telma Aparecida Alves.
Durante a solenidade, Ricardo de Guimarães lembrou que a obra inaugurada é a realização de um sonho iniciado há dez anos. “Este projeto foi um sonho
que Deus colocou no meu coração quando, nas visitas
à cadeia pública, constatava a situação desumana na
qual viviam os aprisionados”, frisou. A construção da
Unidade Prisional, para ele, mostra que é possível resolver os problemas locais com a atuação harmônica
entre os poderes e a sociedade.

Na noite de 16 de fevereiro, o presidente da AMB,
Jayme de Oliveira, transmitiu o cargo da presidência
da Apamagis para o desembargador Oscild Lima Júnior, em São Paulo. Na ocasião, também foi comemorado o aniversário de 64 anos da associação.
“Só tenho a desejar sucesso ao Oscild. Parabenizo
os ex-presidentes, os juízes de São Paulo e os novos dirigentes que assumem o comando. A Apamagis é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou Jayme de Oliveira, que agradeceu aos magistrados paulistas pelo apoio
durante os anos em que conduziu a entidade.
O desembargador Oscild Lima lembrou o início da
sua carreira na magistratura, agradeceu as autoridades presentes no evento, falou sobre como conduzirá
a entidade e finalizou afirmando que continuará lutando pela Justiça.
A solenidade de posse também foi prestigiada por
autoridades do Judiciário, deputados federais e estaduais e membros da sociedade civil.
Com informações da Ascom/Apamagis

Amaerj

Amaerj

Magistrados relembram
unificação que deu origem
à Amaerj
A Amaerj reuniu fundadores e membros das primeiras
diretorias para comemorar os 25 anos de fundação, relembrar a data e a importância de uma classe forte e unida,
principalmente em um momento desafiador para o Judiciário e a magistratura.
Documentos históricos, como os livros de registros e fotos da AMF e da Amaerj foram expostos no Auditório Desembargador Renato de Lemos Maneschy. Futuramente, vão compor exposição permanente com todo o acervo da
associação, anunciou a presidente da AMAERJ, Renata Gil. “Quando nos conhecemos nos entendemos melhor. Todo o
resgate da história só foi possível pela dedicação do desembargador Elmo Arueira, que se esforçou pessoalmente ao
longo de meses para coletar esse material. E agora tudo está documentado na associação”, disse Renata.
No evento, realizado na sede da Amaerj, foram inaugurados na Galeria de Presidentes os retratos do desembargador José de Magalhães Peres (2004-2005) e do juiz Rossidélio Lopes da Fonte (2014-2015).
*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações filiadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.
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Ideias valorizadas
Juízes federais, estaduais e do trabalho estão entre os vencedores
do Prêmio “Conciliar é Legal” e do “I Concurso Nacional de Decisões
Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos”
Conciliar é Legal
Magistrados de diversas partes do Brasil foram premiados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em solenidades que aconteceram no dia 14 de fevereiro. De um
lado, a sétima edição do Prêmio “Conciliar é Legal”, que
busca identificar, premiar e disseminar a realização de
ações que contribuam para a aproximação das partes e a
pacificação, além do aprimoramento da Justiça. Do outro,
o I Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos
em Direitos Humanos, que tem como foco reconhecer as
sentenças que efetivamente protejam os direitos de segmentos vulneráveis da população.
O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, participou das
solenidades de entrega dos prêmios. Ele estava acompanhado do vice-presidente de Políticas Remuneratórias da
AMB, Paulo Cesar das Neves, que representou o Tribunal
de Justiça de Goiás, um dos vencedores da Semana Nacional de Conciliação do Concurso Nacional de Decisões
Judiciais. Confira!

No dia da entrega do prêmio, presidente Jayme de Oliveira prestigiou
diversos magistrados que estiveram no CNJ. Na foto, os juízes Paulo
Cesar das Neves e Ana Cristina Borba (Concurso Direitos Humanos) e
Valeria Lagastra (Conciliar é Legal)
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Juízes estaduais e do trabalho
estão entre os vencedores
Dalila Góes

O CNJ premiou os vencedores da
sétima edição do Prêmio “Conciliar é
Legal”. Entre os juízes, três magistrados filiados à AMB tiveram seus trabalhos reconhecidos: Valeria Ferioli
Lagrasta, José Roberto Dantas Oliva e
Aluizio Ferreira Vieira.
A juíza paulista Valeria Lagrasta
conquistou a categoria Justiça Estadual com o projeto “Juiz Gestor de Resolução de Conflitos” e afirmou que o
recebimento do prêmio representa a
coroação de um trabalho que começou
em 2005 (Leia mais na página 28).
Inscrito pela Justiça do Trabalho, o
magistrado José Dantas, unido a Vanessa Sampaio Villanova, foi premiado
com o projeto “A Arte de Conciliar”, no
qual consistiu em transformar o hall de
entrada do fórum trabalhista de Presidente Prudente (SP) em um espaço
permanente para exposição de artistas
da região. Para Dantas, “a arte melhora
o dia e o humor de todos e isso reflete
positivamente nas salas de audiência”.
Já o juiz Aluizio Ferreira Vieira recebeu uma menção honrosa como coordenador do Núcleo Permanente de
Mediação e Conciliação (Nupemec) do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR).
A definição dos vencedores do Prêmio “Conciliar é Legal” 2016 aconteceu,
no dia 15 de dezembro, em eleição realizada pelo Comitê Gestor de Conciliação do CNJ. Foram eleitos oito projetos
entre 96 inscritos, nas categorias Tribunal Estadual; Tribunal Regional do

LIVROS

Trabalho; Tribunal Regional Federal;
Juiz Individual (nos três ramos – Justiça Estadual, Trabalho e Federal);
Instrutores de Mediação e Conciliação; Ensino Superior; Mediação e
Conciliação Extrajudicial; e Demandas Complexas e Coletivas.

Direitos Humanos
Sentenças relacionadas a DH
dão prêmio a magistrados
Málcia Afonso

O I Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos, promovido pelo
CNJ em parceria com a Secretaria
Especial de Direitos Humanos,
premiou 16 magistrados de diversas regiões do Brasil como forma
de reconhecimento por seus trabalhos que protegem os direitos
da população.
“Essa foi uma iniciativa muito
importante do Conselho Nacional
de Justiça, que valoriza efetivamente a magistratura. A AMB se congratula com o CNJ e parabeniza todos
os magistrados agraciados e os
respectivos tribunais onde atuam”,

afirmou o presidente da AMB, Jayme
de Oliveira.
O juiz Danniel Gustavo Bomfim da Silva, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), foi premiado na
categoria Direitos da População
LGTB por ter aplicado a Lei Maria
da Penha a um transexual que sofria violência no âmbito familiar.
“A Justiça de fato foi feita. Nesse
caso, especificamente, e em tantos outros, quando se trata da
dignidade da pessoa humana, o
errado seria a não inclusão, não
assegurar esse direito”, disse o
magistrado. Para ele, o prêmio
incentiva o Judiciário a trabalhar
a questão dos direitos humanos e
do controle de convencionalidade,
por meio dos tratados e convenções internacionais dos quais o
Brasil é signatário.
O concurso premiou sentenças
que efetivamente protegeram, entre
outros, os direitos de crianças, idosos,
população negra, população LGTB,
pessoas privadas de liberdade, imigrantes e refugiados. Também foram
reconhecidas decisões que resguardaram a diversidade religiosa ou combateram crimes como a tortura, o trabalho escravo e o tráfico de pessoas.

I Concurso Nacional de Decisões Judiciais
e Acórdãos em Direitos Humanos:
Direitos da pessoa idosa: Jean Fernandes Barbosa de Castro (TJTO)
Direitos da população negra: Newton Mendes de Aragão Filho (TJDFT)
Direitos da população LGTB: Danniel Gustavo Bomfim A. da Silva (TJAC)
Direitos da população em privação de liberdade: Marcelo Semer (TJSP)
Promoção e respeito à diversidade religiosa: Gamaliel Seme Scaff (TJPR)
Prevenção e combate à tortura: Vanderley Andrade de Lacerda (TJBA)
Direitos da criança e do adolescente: Elinay Almeida Ferreira de Melo (TRT-8ª Região)
Direitos das mulheres: Roger Raupp Rios (TRF-4ª Região)
Direitos dos povos e comunidades tradicionais: Ilan Presser (TRF-1ª Região)
Direitos dos imigrantes e refugiados: Angélica Candido Nogara Slomp (TRT-9ª Região)
Direitos da população em situação de rua: ministro Og Fernandes (STJ)
Direitos da pessoa com deficiência e da pessoa com transtornos e altas habilidades/
superlotação: Bráulio Gabriel Gusmão (TRT-9ª Região)
Combate e erradicação ao trabalho escravo: Jaíza Maria Pinto Fraxe (TRF1)
Menção honrosa:
Direitos da criança e do adolescente: Ana Cristina Borba Alves (TJSC)
Direitos da criança e do adolescente: Thiago Baldani Gomes de Filippo (TJSP)
Direitos da população LGTB: Gláucio Maciel Gonçalves (TRF1)

A Justiça e seus
bastidores

Autor: Benedito Silvério
Ribeiro
Editora: YK Eirele
A obra traz assuntos específicos que não constam nos livros voltados
para o público jurídico. O lado descontraído e jocoso da Justiça, por exemplo,
com histórias, casos e decisões inusitadas, além de uma parte cultural como
a história do Poder Judiciário, o Dia da
Justiça, o latim e o gongorismo forense,
a justiça em versos, petições absurdas
além de outros enfoques engraçados e
curiosos são abordados.

A Fé e os Direitos
Humanos

Autor: João Baptista
Herkenhoff
Editora: Porto de Ideias
Nesta obra, o autor convida
à reflexão sobre o vínculo
entre a fé e os direitos humanos. No contexto, ele apresenta a fé, à
face do mais variado legado de tradições
religiosas presentes na caminhada dos
povos, e os direitos humanos, entendidos como direitos de todos os seres,
acima de crenças, raças, idiomas, sexo e
quaisquer discriminações ou particularidades. Cita diversos casos de ambos temas, como a perseguição a vários bispos
e o aprisionamento de padres, como por
exemplo Frei Betto, frade dominicano,
autor do livro Cartas da Prisão.

O Poder Complementar
dos Juízes
Autor: Paulo Roberto
Fonseca Barbosa
Editora: Lumen Juris

Segundo o juiz Paulo Barbosa, o direito penal é a
forma mais drástica de
intervenção estatal sobre a liberdade humana, trazendo-lhe
marcas indeléveis. Razão disso, sua
ação deve ser comedida, limitando-se
a atuar de forma adequada e necessária. A presente dissertação insere-se
nesse contexto, tendo como objetivo
demonstrar especificamente a imposição constitucional direcionada ao
Poder Judiciário brasileiro de impedir a
utilização expansiva e, portanto, espúria do direito penal.
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Gestor de conflitos
Referência nacional na
temática de solução de
conflitos, Valeria Ferioli
Lagrasta tem seu trabalho
coroado com o Prêmio
Conciliar é Legal, do CNJ
Málcia Afonso

Gil Ferreira/Agência CNJ

C

om o projeto “Juiz Gestor de Resolução de Conflitos”, a juíza Valeria
Ferioli Lagrasta, do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP), recebeu o
Prêmio Conciliar é Legal, na categoria
Juiz Individual (Justiça Estadual). Foi o
reconhecimento de um trabalho que
começou há 17 anos na Vara Única da
Comarca de Serra Negra, levado posteriormente para a Comarca de Jundiaí, onde é titular.
O projeto engloba três eixos: gestão
de conflitos, gerenciamento do processo e cooperação judiciária interna. “Trabalho com a ideia de que o juiz não é um
mero repetidor da lei e prolator de sentenças. É um verdadeiro gestor, tanto de

A cerimônia de premiação
aconteceu em 14 de fevereiro,
no CNJ, organizador do
concurso

processos, quanto de conflitos”, pontua
a conselheira da Apamagis.
Os números comprovam a eficácia
da iniciativa. Houve diminuição de 34%
no número de processos distribuídos
nas Varas da Comarca de Jundiaí em
onze anos de monitoramento do projeto, em grande parte devido ao trabalho

no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc). A pauta de audiências caiu de quatro meses para 30
dias. O tempo de duração dos processos
na Vara, com necessidade de instrução,
ficou na média de seis meses. No caso
de julgamento antecipado e de extinção,
de apenas dois a três meses.

Centralizar no Cartório de Execução Penal a documentação de todos os órgãos envolvidos no processo – Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Essa é chave
do projeto “Otimização eletrônica de benefícios de execução penal”, que deu ao titular da 1ª Vara de Execuções
Penais (VEP) de Curitiba, Eduardo Lino Bueno Fagundes
Júnior, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), o Prêmio
Innovare, categoria Juiz, 2016.
O reconhecimento não parou por aí. Em 2017, o projeto
foi implementado em todo estado do Paraná, como uma das
respostas à reunião da presidente do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra
Cármen Lucia, que conversou com os presidentes de tribunais de Justiça, motivada pelas rebeliões em presídios.
“É a aplicação imediata de uma prática que, no curto
prazo, ameniza o caos carcerário. O mais importante é que
o Brasil, com o projeto, pode ser considerado como entre
os mais avançados do mundo na observação dos direitos

28

AMB Informa

Marco Zaoboni

Projeto de juiz do Paraná desafoga sistema prisional do estado

Prêmio vencedor do Innovare, do juiz Eduardo Fagundes Jr, evita
cumprimento de pena além do necessário

humanos, no que se refere aos prazos da execução penal”,
afirmou o juiz.
Pelo projeto, cada parte tem acesso ao sistema para
saber o nome de quem está para adquirir direitos e pode
se manifestar. Chegado o dia de o preso ter seu direito efetivado, o juiz autoriza soltura ou mudança de regime.

CULTURA

O Direito e o
Cisne Negro
Magistrada aposentada, Ana Maria
Leal Mendes alimentou durante toda
sua vida o amor pelo balé e aos 79
anos redescobriu a dança clássica
Da redação

E

m meados dos anos 50, a catarinense Ana Maria Leal Mendes conheceu a dança clássica quando estudava em um internato na cidade de Joinville. Foi amor à primeira vista. Ela
entrou para o mundo da dança aos 16 anos, assim que conheceu
a professora de balé Albertina, na Escola de Dança Albertina Saikowska de Ganzo, e nem imaginava em cursar Direito. As sapatilhas já ganhavam todo espaço em sua vida.
A escola, que não promovia competições entre as alunas,
foi a porta de entrada para Ana Maria chegar aos palcos. Ela se
apresentou sete vezes no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis, durante os poucos anos em que foi aluna de Albertina.
Entre as moças que se destacavam, Ana teve a oportunidade de
mostrar seu talento em um dos espetáculos mais desafiadores
de sua vida, dançando “O Cisne”, de Camille Saint Sens, inteiramente na sapatilha de ponta. Sua fonte de inspiração foi a bailarina russa Ana Pavlova.
Em 1962, a catarinense se viu obrigada a deixar de lado o sonho de ser bailarina profissional depois que a escola fechou as
portas. “Eu me afastei dos palcos, mas nunca deixei de treinar em
casa. Muitas vezes dançava para mim mesma. O balé é a minha
grande paixão”, confessa.

AS SAPATILHAS E A TOGA

Dois anos depois ela decidiu dar uma chance ao Direito e entrou na faculdade. Na mesma época surgiu uma nova oportunidade de voltar ao balé, quando Ana conheceu Ramon Jinisky, professor de dança que abriu a Escola de Ballet do Clube Doze de Agosto
e fundou o balé da Câmara de Florianópolis. “Fiz parte da escola e
me destaquei como solista. Aos 30 anos, apresentei o espetáculo
o Lago dos Cisnes”. Ela subiu ao palco como uma das protagonistas do maior espetáculo de balé clássico do mundo. Ao lado do
dançarino Jaques Oliver, interpretou a vilã Odile, o Cisne Negro, na
peça de quatro atos do compositor russo Tchaikovsky.
Em 1972, vivendo em Biguaçu (SC), Ana decidiu entrar para a
magistratura. No ano seguinte foi a primeira mulher catarinense

a se tornar juíza e fez questão de levar o que aprendeu no balé
para a carreira de magistrada: “Disciplina, superação, coragem
para enfrentar desafios e sempre dar o melhor de mim”.
Ana foi magistrada numa época em que as mulheres
ainda estavam tentando ganhar espaço nos tribunais e sofriam muito preconceito na profissão. “Foi com determinação
e mostrando nossa capacidade que conseguimos encher os
tribunais da presença feminina”. Pelas cidades interioranas
onde exerceu a magistratura, ela acabou perdendo contato
com a dança. “Me encontrei na magistratura e a exerci com
quase tanta paixão como exerci o balé”.
Hoje, aos 79 anos, ela reencontrou seu amor de adolescência, em Curitiba, no Paraná, numa escola de balé para adultos.
“Na minha idade, voltar a dançar é muito gratificante. Torna minha vida mais bela”.
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Arquivo pessoal

ESPORTE

Arquivo pe
ssoal

Juízas de Mato Grosso do Sul
e Rio Grande do Norte fazem
coro ao afirmar que correr é
uma válvula de escape para
aliviar as tensões

Mariel Cavalin

Maratona
contra o estresse

Érika de P
aiva

Carolina Lobo

C

erca de 30 mil pessoas participaram da 92ª Corrida de São Silvestre, realizada na manhã de 31 de
dezembro de 2016 nas ruas da capital
paulista. Entre os atletas dessa que
é uma das competições de pedestres
mais antigas e famosas do mundo estava a juíza Mariel Cavalin dos Santos,
da 1ª Vara da Comarca de Aparecida do
Taboado, em Mato Grosso do Sul.
A trajetória dela nas competições,
incluindo internacionais, começou há
quatro anos. “Meu desafio teve início
pela São Silvestre de 2013. O esforço
foi muito grande, o que rendeu um
ano de recuperação de uma lesão em
2014. Mas não desisti e retomei os
treinos no mesmo ano e com preparo
e confiança fiz, em 2015, a meia maratona de Buenos Aires. Sempre participo de competições de rua durante o
ano, inclusive utilizando os percursos
menores como treino, e uma vez por
ano participo de uma competição internacional”, comenta.
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Segundo a juíza, é primordial que
os colegas encontrem tempo para a
prática. “Há a necessidade de atividade física regular por recomendação
médica, já que nossa rotina é extremamente estressante do ponto de
vista intelectual e o esporte favorece o equilíbrio”, avalia, apontando
que a vontade de superar desafios é
outro fator que a leva a correr. Mariel Cavalin atribui à Secretaria de
Esportes da AMB o papel de incentivar tal prática entre os associados. “Sem dúvida alguma é essencial,
já que as competições estimulam os
treinamentos e como consequência
permitem um aumento na qualidade
de vida dos magistrados que participam das práticas esportivas.”
A magistrada Érika de Paiva Duarte Tinoco, do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Norte (TJRN),
também experimentou a emoção de
participar da São Silvestre quando
correu em 2012. “Assisti a São Sil-

vestre durante toda infância e adolescência como um símbolo de confraternização e harmonia. Participar
da verdadeira festa é a realização de
um sonho”, conta. A juíza não se preocupou com o pace (ritmo médio de
corrida, medido em minutos por quilômetro), relógio ou classificação, pois,
segundo ela, “o objetivo era curtir a
prova durante todo o percurso”.
A juíza do TJRN considera fundamental a inserção de qualquer esporte na rotina de uma autoridade judiciária: “Não há como pensar em saúde
sem atividade física. Além do que é
a válvula de escape do estresse que
contamina o trabalho do magistrado”. Érika concorda com Mariel sobre
a importância da atuação da pasta da
AMB. “A expectativa é de que a Secretaria de Esportes seja criativa para
despertar no magistrado a vontade
de praticar atividade física, realizando
eventos que integrem o maior número
de juízes”, opina.

Escola terá plataforma para
realização de cursos a distância
Em breve, será implementado o regimento interno, aprovado há alguns anos
pelos conselhos Executivo e de Representantes da AMB
Málcia Afonso

A

lcançar os magistrados de norte
a sul do País. Essa é a principal
meta da nova diretoria da Escola Nacional da Magistratura (ENM), da
AMB. Para isso, serão realizados cursos em diversos estados e, ainda, capacitações a distância. As novidades
foram anunciadas pelo diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe, que
se reuniu com os demais integrantes
do órgão em 17 de janeiro, via internet.
Na ocasião, foi definido o cronograma
de cursos que serão realizados em
2017 e discutido o plano de ações para
os próximos meses.
“Com a diversificação geográfica,
iremos facilitar a participação dos associados. Essa aproximação é importante também para enriquecer a troca
de experiências que ocorre durante os
cursos”, pontua Piragibe. Entusiasta
das novas tecnologias, o diretor-presidente comemora a instalação de um
estúdio, já aprovada pelo Conselho
Executivo da AMB, para realização de
formação a distância.
O novo espaço será no Complexo
Brasil 21, onde a AMB possui salas
atualmente desocupadas. “A meta
é implantar uma nova plataforma.
Com isso, vamos reduzir custos e
democratizar ainda mais o acesso para os magistrados que atuam
longe dos centros urbanos. A educação a distância também é uma excelente solução de aperfeiçoamento
no sentido de otimização de tempo, tendo em vista que, em regra,
os magistrados têm agendas muito
cheias”, pontua Piragibe.
O vice-diretor presidente da ENM,
Sérgio Ricardo de Souza, destaca que
o órgão irá operar em plena sintonia

com a presidência da AMB. “É uma
escola totalmente voltada para o magistrado brasileiro, preocupada em
chegar aos magistrados de todas as
regiões do País. Por isso, a regionalização que foi deliberada pela diretoria da ENM é fundamental”, disse o
vice-diretor presidente.
As reuniões virtuais, mais ágeis e
econômicas, entrarão na rotina da ENM.
A implementação do regimento interno,
aprovado há alguns anos pelos conselhos Executivo e de Representantes da
AMB, será uma das primeiras ações dos
novos membros da escola.

Além do diretor-presidente, do
vice-diretor presidente e do coordenador pedagógica, estiveram na
parte presencial da reunião a diretora-adjunta eleitoral da ENM, Patrícia Cerqueira, e a coordenadora
Geórgia de Carvalho de Lima. Via
internet, participaram, entre outros,
os coordenadores Ramonilson Alves
Gomes (PB), Jamilson Haddad (MT),
Fábio Brito de Faria (PB), Jayme Silvestre Corrêa Camargo (MG), Eduardo Novacki (PR), Daniel Ribeiro Surdi
de Avelar (PR), Welithon Alves (CE) e
Renata Lotufo (SP).

Fique atento
Curso de Execução Penal
Período: 27 e 28 de abril de 2017
Objetivo: aperfeiçoamento de magistrados para atuação na execução penal
Inscrições: até 28 de março de 2017

Curso de Direito do Consumidor
Período: 18 e 19 de maio de 2017
Objetivo: proporcionar aos magistrados associados plena capacitação
para aplicação das normas derivadas do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) e para adoção de medidas que reduzam o denominado “uso predatório do Judiciário”
Inscrições: até 19 de abril de 2017
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Cooperação técnica entre poderes
ENM, da AMB, abre canal de interlocução acadêmica e harmonização com escolas
dos três poderes

Iniciativa da ENM marcou o início de uma parceria promissora
entre escolas do Legislativo, Executivo e Judiciário

Verônica Macedo

U

m encontro com diretores de escolas do Legislativo, Executivo e
Judiciário foi promovido pela Escola Nacional da Magistratura (ENM), da
AMB, no dia 15 de fevereiro, em Brasília.
Na pauta, a viabilidade de um acordo de
cooperação técnica acadêmica entre
instituições educacionais dos três poderes. A formalização da parceria já está
marcada para março, com a presença
do coordenador pedagógico da ENM,
desembargador Caetano Levi Lopes.
O diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragibe, lembrou que a ENM, por
ser a única escola do Brasil que con-

grega todas as jurisdições (eleitoral,
militar, federal, estadual e eleitoral) e
a mais antiga, está legitimada a dialogar com propriedade em nome das
instituições de ensino do Judiciário.
“Estamos abrindo um canal de interlocução acadêmica e de harmonização
entre os poderes da República, no qual
poderemos fornecer e trocar informações, discutir questões de interesse do
País”, afirmou.
Segundo a coordenadora pedagógica da ENM, Geilza Fátima Cavalcanti
Diniz, o acordo permitirá a identificação de temas de interesse comum aos

três poderes e, a partir disso, poderão
ser realizados trabalhos científicos,
que contribuirão “tanto para os juízes
e para integrantes do Executivo no
processo de tomada de decisões como
para o legislador ao editarem novas
leis sobre esses temas comuns”.
A iniciativa da AMB foi elogiada pelo
diretor-executivo do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), Antônio Helder Rebouças. “Essa ação de natureza acadêmica para intercâmbio de informações
vai ajudar a qualificar os membros e
servidores dos três poderes do País”,
disse Helder, que estava acompanhado
do coordenador de Educação Superior
do ILB, José Dantas Filho.
Como representantes da Escola
Nacional de Administração Pública
(Enap), do Executivo, participaram o
procurador-chefe, Daniel Catelli, o diretor de Inovação e Gestão do Conhecimento, Guilherme de Almeida, e o
Coordenador-Geral de Articulação Institucional, Hamilton Cruz.
No encontro, que também contou
com a presença da Secretária-Geral da
ENM, da AMB, Aldina Soares, foi definido o primeiro tema a ser trabalhado em
conjunto pelas escolas: políticas públicas ligadas à área de saúde.

Málcia Afonso

Escolas
institucionais
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O plano de integração com as escolas
voltadas à magistratura no Brasil e em
outros países também está reafirmado
pela ENM. O coordenador pedagógico,
desembargador Caetano Levi Lopes, tem
a missão de alinhar o projeto pedagógico
da ENM com as escolas institucionais.
Em reunião virtual promovida pela
escola, em 17 de janeiro, o magistrado
chamou a atenção para a importância
das parcerias em diversos níveis. “Nós
devemos otimizar recursos que são escassos. É oportuno e até necessário que
não se desperdice energia e dinheiro com

cada escola trabalhando de um modo.
A interface com outras escolas evita,
por exemplo, a duplicidade de cursos,
o que resulta em multiplicidade de
oferta à magistratura”, ponderou.
As chamadas escolas institucionais
são: Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), Escola Judiciária Eleitoral (EJE),
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça
Militar da União (Enajum) e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados do Trabalho (Enamat).

