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DIÁLOGO ENTRE PODERES
Em seu primeiro discurso, o novo presidente do STF, Dias Toffoli, defende interlocução harmoniosa
com o Executivo e o Legislativo, e destaca que a legitimidade do Judiciário será consequência da
qualidade da atuação da Magistratura
Ao assumir o STJ, Noronha ressalta o papel fundamental das
associações para uma melhor prestação jurisdicional. Já no CNJ,
Humberto Martins assume com o compromisso de a Corregedoria
se aproximar cada vez mais dos magistrados

STF aprova
recomposição de
16,38% para ministros
em 2019

PALAVRA
DO PRESIDENTE

DIRETORIA
PRESIDENTE:
Jayme Martins de Oliveira Neto – APAMAGIS/SP

Prezados (as) colegas,
Nos próximos dois anos, o Judiciário terá os ministros Dias Toffoli e
Luz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em seu discurso, o novo presidente da mais alta corte
do País destacou que vai contar com os juízes e os tribunais na sua administração e que a legitimidade do Judiciário será consequência da qualidade da atuação dos magistrados. Da nossa parte, a parceria será recíproca.
A AMB continuará aberta ao diálogo e apoiará as grandes causas em busca do engrandecimento da democracia e da Magistratura brasileira.
Na Corregedoria Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins
quer que os magistrados estejam mais próximos da sociedade. Enfatizou
seu desejo de que o papel do juiz seja reconhecido. No mesmo sentido,
a importância da atuação das associações de magistrados e a independência dos membros do Judiciário no exercício de suas funções ganharam
destaque no pronunciamento do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha.
Na Enfam, sob o comando de Herman Benjamin, as expectativas também
são as melhores. O ministro, atual diretor-geral da Escola, adiantou que a sua
gestão será de continuidade e que há uma grande preocupação com o conteúdo e a imagem da Magistratura brasileira. Como membro do Conselho da
Escola até 2020, terei a oportunidade de trabalhar ao lado do ministro com o
objetivo de agregar a missão institucional da Enfam à nossa formação.
Os pleitos dos novos presidentes pautados no diálogo, conciliação, valorização dos magistrados e garantia de prerrogativas nos deixam confiantes
e estimulados para que a nossa independência e o fortalecimento do Estado
Democrático de Direito sejam alcançados.
A incessante busca pelo diálogo tem sido uma grande marca desta gestão. Prova disso, são as importantes vitórias que temos conquistado. As
tratativas com os ministros do STF em torno da recomposição salarial dos
membros da Corte resultaram na aprovação da proposta de orçamento para
2019. No CNJ, conquistamos, em parceria com a Ajufe e a Anamatra, que a licença-paternidade fosse ampliada de cinco para 20 dias aos magistrados e
servidores do Judiciário.
Recentemente, criamos a Diretoria de Política Institucional e de Apoio para
Magistrados com Filhos Especiais. Trata-se de uma ação que vai ao encontro
das necessidades de uma parcela da Magistratura que enfrenta dificuldades
funcionais em virtude da falta de uma política institucional que os atenda. Os
presidentes Elbia Araújo (Amab) e Ezequiel Turibio (Amages) estão à frente do
projeto. Conto com os colegas que vivem situação semelhante que informem seu nome,
cidade, e-mail, telefone, nome e idade do filho
especial, deficiência e/ou transtorno no e-mail
dpi@amb.com.br. Queremos fazer um levantamento nacional de cada tribunal, e também,
com relação à normatização interna. Participe!
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CAMPANHA

Adoções necessárias
AMB lança nacionalmente o projeto “O Ideal é Real”, que estimula o acolhimento
de crianças fora do perfil de interesse normalmente escolhido
Carolina Lobo

O

Alice, adotada pelo casal Thiago de Paiva e Luciana Vilella, é símbolo do projeto

Jayme de Oliveira, Thiago de Paiva, Luciana Vilella com Alice, Renata Gil, Sérgio Ribeiro e Valéria Rodrigues

Precisávamos de um
filho e a Alice precisava de uma família”,
resumiu a mãe. Para o
pai, a esperança é que
a campanha alcance
mais casais habilitados. “Que abram o
coração e olhem para
crianças com perfil di- Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), primeiro Deputado Alan Rick (DEM-AC),
ferente do planejado”, vice-presidente da Câmara, representando o presidente da Frente Parlamentar
presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ)
em Defesa da Vida e da Família
concluiu.
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projeto “O Ideal é Real - adoções
necessárias” visa ampliar a adoção de crianças a partir de oito
anos, adolescentes, grupos de irmãos
e crianças com problemas de saúde. Ao
expandir a ação, lançada pela Amaerj
em 2017, a AMB quer dar dimensão nacional à iniciativa que pretende mudar o
perfil da adoção no País.
Em 14 de agosto, durante a cerimônia de lançamento na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), o presidente
da entidade, Jayme de Oliveira, disse
que “temos que começar a construir
uma democracia fraterna. Exemplo disso são iniciativas como essa, que unem
Direito e fraternidade”.
Idealizador do projeto e secretário-adjunto de Infância e Juventude
da AMB, Sérgio Ribeiro, explicou que a
ideia surgiu após verificar, no Cadastro Nacional de Adoção, que havia mais
pessoas aptas a adotar do que crianças
e adolescentes disponíveis. “Hoje, temos 41 mil habilitados para adotar e 4,9
mil crianças e adolescentes aptos. Causa perplexidade que quase todos esses
infantes pertençam aos grupos de adoções necessárias”. Segundo ele, se 12%
dos habilitados mudassem o perfil, seria possível resolver essa questão.
A secretária de Infância e Juventude da entidade, Valéria Rodrigues, que
também participou da cerimônia, avaliou que “um projeto dessa magnitude
não poderia ficar restrito ao estado, teria que ser abraçado pelo País inteiro”.
Renata Gil, vice-presidente Institucional da AMB e presidente da Amaerj,
afirmou que “o projeto foi lançado na Câmara dos Deputados em demonstração
do envolvimento institucional de entidades que podem fazer a diferença. Que sejamos instrumento de paz, união e amor”.
Presente à cerimônia estava o casal
Thiago de Paiva e Luciana Vilella, pais da
Alice, escolhida como símbolo do projeto.
Adotada em fevereiro de 2017, ela nasceu
com microcefalia, paralisia cerebral e epilepsia. “Como diz o slogan: ‘o ideal é real’.
Não é o que sonhamos, pois não existe.
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Gestão pautada
pelo diálogo
Para o presidente da AMB, contato com magistrados é o
maior instrumento de aprimoramento da atuação institucional,
do associativismo e da administração profissional
Da redação

F

undamentado no binômio participação-valorização, o presidente Jayme de
Oliveira, junto à diretoria da AMB, percorreu em 18 meses as cinco regiões do
País, nos 26 estados, para dialogar diretamente com os magistrados da ativa,
aposentados e pensionistas. O objetivo era conhecer as dificuldades regionais e
informá-los sobre o trabalho desenvolvido pela Associação. Confira alguns dos encontros e compromissos do último trimestre.

Mariana (MG) - 16/7

Ascom/AMB

Jayme de Oliveira foi condecorado pelo Governo de Minas Gerais com
a Medalha do Dia de Minas, durante
cerimônia em alusão ao Dia do Estado
de Minas Gerais e o aniversário de 322
anos da cidade de Mariana. “Jayme é o
maior líder da Magistratura brasileira e merece todas as homenagens por
tudo que tem feito ao Judiciário”, disse
o presidente do TJMG, desembargador
Nelson Missias, que também integra a
diretoria da AMB.

Fortaleza (CE) - 19/7

Ascom/AMB

No VI Encontro de Presidentes das Associações de Magistrados dos Estados do Nordeste, na capital cearense, Jayme de
Oliveira chamou a atenção para um tema ainda não discutido: a
questão dos magistrados com filhos especiais. Ele se comprometeu a criar uma comissão para tratar do assunto. Também foram
discutidos outros itens como o quinto constitucional; segurança
dos magistrados; e a Resolução 219 do CNJ.

Ainda em Fortaleza, o presidente da AMB participou da cerimônia de entrega de títulos a
60 juízes vitaliciados pelo TJCE,
realizada na Escola Superior da
Magistratura do Estado do Ceará
(Esmec). Em seguida, ele palestrou
sobre a independência do Poder
Judiciário no seminário “Magistratura e associativismo: cidadania
em movimento”, promovido pela
ACM. A vice-presidente Institucional, Renata Gil (presidente da
Amaerj), também estava presente.
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São Paulo (SP) - 26/7

Ascom/AMB

O presidente Jayme de Oliveira recebeu a presidente da Associação Brasileira de
Gestoras de Alienações Judiciais e Extrajudiciais (Abrages), Fabiana Lopes Pinto, e o
diretor de Comunicação, Carlos Teixeira Leite Neto, na subsede da entidade, em São
Paulo. Ela pediu apoio da AMB na discussão do Projeto de Lei da Câmara 175/2017,
que regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial. A questão será analisada
pelo presidente.

Pautas prioritárias da entidade no âmbito Legislativo e Judiciário foram abordadas pelo presidente da AMB com magistrados de Campo Grande, no Fórum Heitor Medeiros. O presidente da
Amamsul, Fernando Cury, e a vice-presidente de
Direitos Humanos da AMB, Julianne Marques (presidente da Asmeto), estavam presentes. “É preciso que estejamos todos caminhando na mesma
direção”, disse Jayme de Oliveira, ao falar sobre a
unidade na Magistratura.
Ainda em Campo Grande, o TJMS homenageou
o ministro Humberto Martins, corregedor nacional
de Justiça, com sua mais alta honraria, o Colar do
Mérito Judiciário. O presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
compôs a mesa de honra da solenidade, realizada no plenário do Tribunal Pleno. Julianne Marques e o coordenador
de Justiça da AMB, Frederico Mendes Júnior, também estavam presentes.

Ascom/AMB

Campo Grande (MS) - 27/7

A Amamsul completou 40 anos de fundação neste ano, e a diretoria da AMB prestigiou a cerimônia, que reuniu associados e autoridades do Poder Judiciário na sede da Associação. “Hoje, somos
326 juízes, desembargadores e pensionistas, todos imbuídos no
propósito de confraternização e união”, disse Fernando Cury.

Cuiabá (MT) - 31/7

F5 ZF Press

O presidente Jayme de Oliveira, reuniu-se com magistrados – da ativa e aposentados – de Cuiabá e de Várzea Grande,
no auditório do Fórum Cível e Criminal da capital mato-grossense. No encontro, que contou com a presença do vice-presidente de Prerrogativas da AMB, José Arimatéa Neves (presidente da Amam), os magistrados puderam discutir temas
como a recomposição salarial e a ajuda de custo moradia.

São Paulo (SP) - 9/8

Ascom/AMB

Na capital paulista, Jayme de Oliveira também participou da abertura do seminário “Precatórios: atualidades e perspectivas”, promovido pelo Instituto dos
Advogados de São Paulo (IASP). Ele falou sobre a importância de se discutir a celeridade no pagamento dos precatórios. A 1ª vice-presidente da Apamagis, Vanessa
Mateus esteve no evento junto a autoridades dos três Poderes e representantes
da advocacia e do CNJ.

Foz do Iguaçu (PR) - 9 e 10/8

Ascom/AMB

O presidente Jayme de Oliveira esteve em Foz do Iguaçu
para participar do evento “Diálogos Institucionais entre o
CNJ e a Magistratura Paranaense”, promovido pela Amapar.
Ele encerrou o evento com uma palestra sobre a atuação
da AMB, em Brasília (DF), e a defesa das prerrogativas dos
magistrados, sendo bastante aplaudido pelo público.
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Diálogo e participação
Ascom/AMB

Coordenadoria trata de estratégias relacionadas ao VTM e reajuste de subsídios,
entre outros temas, e ressalta permanência de uma comunicação aberta

Taluama Cabral

O

s integrantes da Coordenadoria dos
Aposentados da AMB reuniram-se,
no dia 7 de agosto, em Brasília (DF).
Temas como reajuste de subsídios, Adicional por Tempo de Serviço/Valorização
do Tempo de Magistratura (ATS/VTM) e
reforma estatutária foram abordados pelos magistrados, membros da diretoria e
presidentes de entidades regionais.
Na ocasião, o presidente Jayme de Oliveira reforçou o propósito da AMB de intensificar a participação dos aposentados
em assuntos relevantes da Magistratura.
Compromisso que vem se fortalecendo por
meio de reuniões presenciais em diversos
estados. Apenas no primeiro semestre
deste ano, foram mais de dez encontros
em localidades diferentes, sempre com um
número expressivo de participantes.
Mesmo assim, o presidente informou
que a ideia é ampliar, ainda mais, esse diálogo. “Percebemos, por meio da presença maciça nas reuniões, que estão todos
muito preocupados e engajados”, disse.
“Meu objetivo é percorrer todas as unidades federativas, ouvindo percepções
e anseios para discutirmos as melhores

6

AMB Informa

ações. Faltam poucas”, complementou.
Para isso, ficou deliberada a realização de
mais visitas aos estados com a presença
de representantes da Coordenadoria,
além de reuniões prévias, fora do calendário. Sobre esse tema, o desembargador
aposentado Jasson Torres, da Ajuris, ressaltou o quão importante foi o encontro
do presidente com colegas do Rio Grande
do Sul, em junho, e fez um apelo para a
criação de uma vice-presidência de Aposentados na AMB.

Congresso Nacional

O presidente da AMB relatou, ainda,
o esforço que tem sido implementado
no Congresso Nacional em defesa dos
pleitos da Magistratura. Em relação ao
VTM, Jayme de Oliveira lembrou que, ao

fim das eleições, em outubro, deverá terminar, também, a intervenção federal no
Rio de Janeiro, que impede a tramitação
de propostas que alterem o texto constitucional. Ele conclamou aos presentes
que atuem, com o apoio das associações
e tribunais, junto às bases dos estados.
Em seguida, o presidente falou sobre a
necessidade de uma reforma estatutária e
informou sobre a formação de uma frente
de trabalho da AMB para discutir a questão.
Também em pauta, o Encontro Nacional dos Aposentados e Pensionistas,
que foi confirmado para o período de
28 a 31 de março de 2019, em São Paulo
(SP). Ajuda de custo moradia, avanços
com a proposta de plano de saúde nacional para associados da AMB e outros
eventos do calendário da Magistratura
foram abordados.

STF

Proposta de orçamento para 2019

prevê recomposição
Fotos: Ascom/AMB

Após meses de trabalho intenso da AMB, Supremo aprova inclusão de proposta
que inclui reajuste salarial de 16,38% aos membros da Corte

Marcelo Galli

E

m sessão administrativa realizada
no dia 8 de agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, por
maioria, o envio ao Congresso Nacional
de proposta de orçamento para 2019,
que prevê 16,38% de recomposição salarial aos membros da Corte. A decisão
foi tomada após meses de trabalho intenso da AMB, das associações filiadas
e da Frente Associativa da Magistratura
e do Ministério Público (Frentas) junto
aos ministros.
O presidente Jayme de Oliveira
acompanhou a sessão ao lado de diretores da Associação e presidentes de
outras entidades.
A então presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia apresentou a proposta de orçamento sem a previsão da
recomposição, mas resolveu submeter
a questão ao Plenário. No entanto, Ricardo Lewandowski abriu divergência e
votou pela inclusão do percentual já encaminhado ao Congresso em 2016, que
trazia recomposição parcial até 2014.
Acompanharam o voto divergente
Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio,
Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux
e Alexandre de Moraes. Rosa Weber,
Celso de Mello e Edson Fachin vota-

A entidade
oficiou ao STF para destacar a
difícil situação dos aposentados. “O reajuste geral de subsídios é a

ram com a presidente.

única medida capaz de contemplar os
magistrados inativos, que não são beneficiados por verbas indenizatórias”,
disse a AMB no ofício.
Acompanharam Jayme de Oliveira
os membros da diretoria: Renata Gil,
vice-presidente Institucional (também
presidente da Amaerj); Julianne Marques, vice-presidente de Direitos Humanos (presidente da Asmeto); José

“

Arimatéa Neves, vice-presidente de
Prerrogativas (presidente da Amam);
Francisco Borges, vice-presidente de
Interiorização; Frederico Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual;
Geraldo Dutra, secretário de Relações
Internacionais (presidente da Amapar);
Maria Rita Manzarra, diretora; José Anselmo de Oliveira, conselheiro fiscal;
e Edmundo Franca, assessor da presidência. Estiveram presentes, também,
os presidentes da Amab, Amarn, Asmac, Apamagis, AMC, Amamsul, Ajuris,
Amepe, Amarr, ACM, Amepa, Amaap,
Amapi, Ameron, AMPB e Amma.

O reajuste geral de subsídios é a única
medida capaz de contemplar os magistrados
inativos, que não são beneficiados por verbas
indenizatórias

”

AMB, em trecho do ofício
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Contagem
do tempo de serviço
AMB ingressa com embargos declaratórios à decisão de Barroso que não confere a
magistrados acréscimo de 17% no tempo de serviço para fins de aposentadoria
Carolina Lobo e Marcelo Galli
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A

AMB ingressou no Supremo
Tribunal Federal (STF) com Embargos de Declaração na Reclamação 10.823, proposta pela União em
face de decisão do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). No caso concreto, o
relator, ministro Luís Roberto Barroso,
não reconheceu o direito de magistrados do sexo masculino ao acréscimo de
17% na contagem do tempo de serviço
para fins de aposentadoria.
A AMB e a Associação Nacional dos
Magistrados do Trabalho (Anamatra),
que também assina a petição, alegam
que não houve decisão acolhendo formalmente o ingresso das entidades
como interessadas no processo, apesar de constar do relatório a informação de que ofereceram impugnação à
reclamação. Acrescentam que o nome
das associações não constou da intimação da decisão, sendo necessário
reconhecer a qualidade de interessadas no feito como forma de viabilizar
a interposição de recurso - agravo interno - da decisão proferida.
“A leitura da decisão agravada revela que o eminente relator apreciou
o pedido veiculado pela União na petição inicial da reclamação, porém, sem
responder quaisquer das alegações e
fundamentos que foram apresentados
pelos impugnantes e pela PGR [Procuradoria-Geral da República]. Não há,
efetivamente, qualquer referência a
algum dos fundamentos e argumentos
que foram apresentados, seja no relatório, seja na fundamentação da decisão”, defendem.
Segundo as associações, as alterações levadas a efeito pela reforma constitucional do regime previdenciário somente podem ser válidas se observadas
as regras de transição nela previstas que
visaram à garantia de uma segurança jurídica mínima aos servidores.

“

A leitura da decisão agravada revela que o
eminente relator apreciou o pedido veiculado
pela União na petição inicial da reclamação,
porém, sem responder quaisquer das alegações
e fundamentos que foram apresentados pelos
impugnantes e pela PGR

”

“Bastava à decisão ora agravada,
como se pode ver, ter apreciado de forma
fundamentada a defesa oferecida pelas
ora embargantes, para que tivesse sido
observada a exigência do inciso IV, do § 1º

Trecho da petição

do art. 489 do CPC [Código de Processo
Civil]. Como tal exame não ocorreu, está
a se impor o acolhimento dos presentes
embargos para o fim de proceder ao exame desses fundamentos”, pontuam.

STF

Porte de arma
AMB pede para Fachin reconsiderar decisão e requer que o mérito seja
levado a julgamento pelo colegiado do Supremo
Carolina Lobo e Marcelo Galli
Rosinei Coutinho/SCO/STF

A

AMB protocolizou agravo interno contra decisão monocrática
do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação
Originária (AO) 2.280. Como relator da
matéria, ele julgou improcedente o pedido formulado pela entidade e manteve as exigências para aquisição, registro e renovação de porte de arma para
magistrados, previstas na Instrução
Normativa 23/2005, da Polícia Federal,
e do Decreto 6.715/2008, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento.
O pedido foi formalizado no dia 1º de
agosto, em conjunto com a Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça

do Trabalho (Anamatra) e a Associação
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).
Para as entidades, os requisitos contrariam a prerrogativa da Lei Orgânica
da Magistratura Nacional (Loman) sobre
o porte de arma para defesa pessoal.
Por esse motivo, requerem que o mérito
da ação seja levado a julgamento pelo
colegiado do STF, para que seja viabilizada a sustentação oral ou, ainda, que
o relator reconsidere a sua decisão. “A
ação não poderia ser julgada por meio
de decisão monocrática. É questão nova,
ainda não apreciada por qualquer das
Turmas ou pelo Plenário do STF. Reconsideração necessária para, pelo menos,
admitir o julgamento em órgão coletivo
com sustentação oral”, defendem.

Rosa Weber assume presidência do TSE
Durante a cerimônia, também foram
empossados os ministros Luís Roberto
Barroso e Jorge Mussi, nos cargos de vice-presidente da Corte e de corregedor-geral da Justiça Eleitoral, respectivamente.
Em defesa institucional da Justiça
Eleitoral, Rosa Weber afirmou que o TSE
cumpre seu papel no fortalecimento da
democracia no Brasil. Jayme de Oliveira
pontuou que se tratava de um momento muito importante por estarmos às

vésperas de uma eleição, mas que o Tribunal estava preparado para o desafio
nas “mãos seguras” da ministra.
Para Renata Gil, “a posse da ministra Rosa Weber muito dignifica a Magistratura feminina e é em um momento importante, em que o Brasil precisa
definir os seus rumos. Temos certeza
de que com toda tranquilidade, serenidade e firmeza ela vai representar a
Justiça nacional”.

Ascom/AMB

Roberto Jayme/ASCOM/TSE

A ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal (STF), assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), no dia 14 de agosto. Ela substitui
Luiz Fux, que esteve à frente do Tribunal
nos últimos seis meses, e ficará no cargo até maio de 2020.
O presidente Jayme de Oliveira e a vice-presidente Institucional da entidade,
Renata Gil, presidente da Amaerj, participaram da sessão solene de posse.

AMB Informa

9

STF

Fotos: Junior Aragão

O novo
presidente
da Corte
Ministro é empossado no Supremo
junto ao seu vice, Luiz Fux, e revela
que a legitimidade do Judiciário
será consequência da qualidade da
atuação dos magistrados

Marcelo Galli
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Felipoe Sampaio / SCO/STF

O

presidente Jayme de Oliveira,
integrantes da diretoria da AMB
e presidentes de associações regionais acompanharam, no dia 13 de setembro, a solenidade de posse dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux como os novos
presidente e vice-presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), respectivamente,
na sede da Corte, em Brasília (DF).
Em seu discurso, Toffoli falou sobre
a missão do STF e destacou que o Judiciário não é mais ou menos importante
em relação aos demais Poderes. Porém,
segundo ele, os membros do Judiciário
devem ser prudentes. Dirigindo-se aos
magistrados, ressaltou que a segurança jurídica é decorrência da ação de todos e que o agir do Judiciário deve ser
socialmente responsável, pensando no
todo e em todos. Para ele, a legitimidade do Judiciário será consequência da
qualidade da atuação da Magistratura.
“Vamos contar com os juízes e os tribunais, os quais levam a Justiça até os confins
da nação brasileira. Não temos democracia plena sem uma Magistratura nacional
independente e valorizada. Não temos democracia plena se não houver juízes que,
com coragem e independência, digam o
que é a lei e o Direito”, afirmou Toffoli.

“A AMB cumprimenta os ministros
Dias Toffoli e Luiz Fux pela posse na
presidência e vice-presidência do STF. É
uma honra para os magistrados poderem contar com vossas excelências no
comando do Judiciário Nacional”, disse
Jayme de Oliveira. Ele afirmou, ainda,
que os novos presidentes terão o apoio
da AMB “nas grandes causas do Brasil,
para o engrandecimento da nossa democracia e do Judiciário brasileiro”.

O ministro Luís Roberto Barroso falou em nome dos demais integrantes
do Supremo. Ele citou nominalmente a
AMB e o presidente Jayme de Oliveira.
“O Judiciário confia na capacidade de
gestão do ministro Toffoli já testada na
direção de outras instituições. A bandeira da Justiça está nas mãos dele”,
disse. Em relação à ministra Cármen
Lúcia, afirmou que ela conduziu o STF
com retidão e espírito público.

STF

1

Carlos Moura / SCO/STF

Dez ideias de Dias Toffoli para o CNJ e o Judiciário
1 Transparência do Judiciário
como estratégia do CNJ para o
aumento do fluxo de informações
e incentivo à pesquisa empírica
nas universidades;

2 2 A jurisprudência como objeto
de pesquisa construtiva;
3 3 Pesquisas de Direito voltadas
ao desenvolvimento da sociedade,
com relevância prática;
4 4 Incentivar think tanks para
pensarem o Brasil em suas
complexidades e diversidades;
5 5 A pesquisa empírica deve
considerar processos históricos
que interferem na formação do
Direito Administrativo;
6 6 O empoderamento das
universidades, think tanks e
sociedade, abraçando o Estado
de modo a colaborar para a
construção de um projeto de
futuro articulado e que leve em
conta os interesses nacionais;
7 7 A análise de caso da Lei
Saraiva revela a importância de
se considerar as estatísticas,
efeitos, jogos de interesse e
consequências normativas. A
pesquisa do Direito não pode ser
autorreferencial;
8 8 É importante sistematizar
e estudar a história do STF,
relacionando atores, personagens
e movimentos sociais que levaram
os casos à Corte;

9

9 A combinação entre transparência do Judiciário e pesquisa empírica
retroalimentam a capacidade de ver, julgar e agir dos próprios juízes;

10
10 Temos que entender o perfil dos juízes brasileiros.
Fonte: Conjur
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ENTREVISTA: MINISTRO HERMAN BENJAMIM

Futuro da Enfam

José Alberto/STJ

O ministro do STJ é o novo
diretor-geral da Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira
(Enfam), que regulamenta e
fiscaliza os cursos para ingresso,
vitaliciamento e promoção na
carreira. Em entrevista ao AMB
Informa, Herman Benjamin,
empossado em 5 de setembro,
revelou a estratégia de manter as
conquistas de seus antecessores e
avançar coletivamente.

Carolina Lobo

Qual é a sua expectativa neste
primeiro momento?
Tenho sorte, pois assumo a Enfam no momento em que o ministro
João Otávio de Noronha assume a
presidência do STJ, ele que é apaixonado pela educação judicial. E
isso já basta para dar segurança
a qualquer diretor da Enfam, porque a instituição precisa estar em
sintonia absoluta com o STJ. Estou
muito otimista.
Em sua opinião, qual deve ser o
papel do diretor-geral?
O fato de ser diretor não me dá
um poder imperial de levar projetos
que me pareçam absolutamente
imprescindíveis. Tudo precisa ser
discutido. Quando a ideia é debatida pelos juízes, de uma maneira
coletiva, o resultado é melhor do

12
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que uma decisão pessoal.
Qual será seu principal projeto à
frente da Escola?
A Enfam, a cada gestão, procura
estar aberta a receber acréscimos
naturais da própria experiência e
das prioridades do novo diretor.
Meu grande projeto é mantê-la em
seu curso atual e, ao mesmo tempo,
buscar inovações. Pretendo ouvir
meus colegas do STJ, CNJ, STF e diretores de escolas para ter ideia mais
precisa de quais prioridades, temas
novos e desafios para acrescentar à
estrutura normal da Enfam.
Existe alguma bandeira definida, de imediato?
Não são bandeiras e tampouco
projetos, são ideias a serem debatidas. Como a criação de curso

específico para diretores de foro e
de mestrado profissionalizante em
gestão judicial. E pretendo continuar duas iniciativas da gestão da
ministra Maria Thereza [de Assis
Moura], entre tantas extraordinárias, que são caras por sua relevância institucional: a questão ética; a
deontologia judicial, enfatizada pela
ONU e instituições internacionais; e
o tema o juiz e as mídias sociais.
O senhor exaltou sua antecessora. O que mais destaca de sua
trajetória?
Ela tem um grande conhecimento jurídico e é alguém de uma
integridade e dedicação à causa do
interesse público inigualáveis. A
paixão que tem por acertar em favor
da coletividade, respeitabilidade da
jurisdição e do fortalecimento da

ENTREVISTA: MINISTRO HERMAN BENJAMIM

Como será o trabalho com a
ENM/AMB e demais escolas de magistrados?
A Enfam é uma escola nacional peculiar, pois, ao contrário de outros países, como a França, em que a congênere ministra a própria formação dos
juízes, no Brasil temos um arco-íris de
escolas da Magistratura, cada uma
exercendo docência judicial nas respectivas jurisdições sob orientação
nacional, que visa dar homogeneidade
ao currículo, além de critérios e metodologias. Sou favorável à formação
descentralizada. E é certo que há escolas com dificuldades e, então, aqui
entra outro papel da Enfam: fortalecer
as escolas estaduais e federais.
Como avalia a atuação da ENM/
AMB?
A ENM é pioneira e teve entre seus
diretores colegas com perfil de educador que moldaram a própria Enfam,
embora estivessem em uma entidade
associativista. Há uma grande contribuição da AMB e, também, da Ajufe, no
sentido de buscar, por meio do diálogo, fazer com que a Enfam reﬂita as
demandas dos associados. Além disso, a ENM tem uma ﬂexibilidade maior
do que a Enfam, daí a rapidez com que
pode ter iniciativas, sendo importante
na exploração de temas emergentes,
que às vezes demoram a chegar ao
Poder Judiciário e às escolas da Magistratura. A colaboração entre associações com a Enfam é fundamental,
tanto que a AMB e a Ajufe integram
o Conselho Superior da Enfam, para
servirem de veículos que canalizam
as demandas dos juízes.
Em agosto, o presidente da AMB
tornou-se membro do Conselho. Qual
a sua avaliação?
Estou muito contente que o presidente Jayme de Oliveira decidiu, ele
mesmo, representar a AMB no Conselho da Enfam. Sua posse é uma mudança de paradigmas extremamente
importante. Traz simbolismo, porque

“

Os magistrados brasileiros podem
esperar uma gestão de continuidade e de
busca de consensos nos projetos novos e
nas iniciativas que venham a ser tomadas
pela Enfam. Ainda há uma grande
preocupação com o conteúdo e a imagem
da Magistratura brasileira
mostra o valor que a AMB dá para
sua participação na Enfam. E agrega
representatividade às demandas e
sugestões que eventualmente sejam
apresentadas.
O que os magistrados podem esperar de sua gestão?
Os magistrados brasileiros podem
esperar uma gestão de continuidade e
de busca de consensos nos projetos
novos e nas iniciativas que venham
a ser tomadas pela Enfam. Ainda há
uma grande preocupação com o conteúdo e a imagem da Magistratura
brasileira. Quero muito divulgar a nossa Magistratura perante às outras,
pois é magnificamente bem preparada. É uma jurisprudência riquíssima
pela qualidade dos juízes, mas, infelizmente, em decorrência da natureza periférica da língua portuguesa, é

”

completamente desconhecida no exterior. Quero dialogar com os tribunais
brasileiros para que possamos ter um
mínimo de jurisprudência em inglês.
Como avalia este momento, em
que o Judiciário é alvo de tantas críticas?
O Brasil tem uma das melhores
Magistraturas do mundo, juízes independentes e escolhidos por mérito. O
fato de valorizarmos o Judiciário não
significa dizer que vamos achar o modelo atual o melhor e o máximo que se
pode alcançar. A tarefa é melhorar e
progredir a cada dia. Assim, temos que
receber com seriedade e equilíbrio as
críticas que nos dirigem, respondendo as injustas ou más intencionadas,
e aceitando e incorporando aquelas
feitas com pertinência com mudanças
institucionais e até pessoais.
Emerson Leal/STJ

prestação jurisdicional faz dela alguém insubstituível.

Herman Benjamim toma posse na presença dos
ministros Maria Thereza Moura, sua antecessora; João
Otávio de Noronha, presidente do STJ; e Humberto
Martins, corregedor nacional de Justiça
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CNJ

Cármen Lúcia preside sua
última sessão no CNJ

Mudança de gestão

João Otávio de Noronha, em sua última plenária como
corregedor nacional de Justiça, com os demais conselheiros

Humberto Martins em sua primeira participação
em sessão como corregedor nacional de Justiça

Carolina Lobo e Marcelo Galli

A

50ª sessão extraordinária do CNJ,
em 11 de setembro, acompanhada
pela diretora Maria Rita Manzarra
e advogados da AMB, foi a última presidida pela ministra Cármen Lúcia.
Citando nominalmente a AMB e o
presidente Jayme de Oliveira, ela afirmou
que as associações representativas da
Magistratura foram importantes durante seus dois anos de gestão. “A ministra
Cármen Lúcia realizou um importante
trabalho à frente do STF e do CNJ e deixará um grande legado ao ministro Dias
Toffoli”, avaliou Jayme de Oliveira.
O presidente da Associação acompanhou, em 21 de agosto, a 276ª ordinária,
sessão de despedida do ministro João
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Otávio de Noronha, então corregedor
nacional de Justiça. Noronha destacou a
boa convivência com a AMB, “representada por Jayme de Oliveira e Maria Rita
Manzarra”, disse ele, assim como com as
demais entidades da Magistratura.
“As divergências que surgiram foram
qualificadas e o nível do debate que se
estabeleceu engrandeceu o CNJ. Assim
como os ouvi, eles me ouviram e a sinceridade deles foi retribuída com minha
franqueza. Foi mantida assim a proposta
de proteção à Magistratura e ao jurisdicionado, a preservação da segurança
jurídica e o bom nome da própria Justiça”,
frisou o ministro, complementando que
“não há democracia sem juízes livres”.

Por sua vez, a 277ª sessão, em 4 de
setembro, foi a primeira com a participação do ministro Humberto Martins,
do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
como corregedor nacional de Justiça.
(Leia mais na página 16) Na ocasião,
foram aprovadas, por unanimidade,
três resoluções de proteção às mulheres: Política Nacional de Incentivo à
Participação Institucional Feminina no
Poder Judiciário; Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres no Poder Judiciário; e a resolução que estabelece princípios e diretrizes para o acompanhamento de mães e gestantes privadas
de liberdade.

Fotos: Luiz Silveira/Agência CNJ

Sessões plenárias são marcadas pelas despedidas dos ministros Cármen Lúcia e
João Otávio de Noronha, e pela chegada de Humberto Martins

CNJ

Vitórias junto ao Conselho
Fotos: Ascom/AMB

Em dois meses, a AMB
conquistou, no Plenário,
a garantia de direitos
da Magistratura, bem
como a rejeição de dois
recursos interpostos
contra associados
AMB representada por Euma
Tourinho, da Secretaria de
Prerrogativas; Erika Brandão, da
Secretaria de Assuntos Institucionais;
e a diretora Maria Rita Manzarra

Carolina Lobo e Marcelo Galli

A

AMB obteve vitórias importantes
no CNJ em agosto e setembro.
Durante a 50ª extraordinária, o
colegiado reconheceu, por unanimidade, a possibilidade dos tribunais e demais órgãos do Judiciário aumentarem
a licença-paternidade dos magistrados
e servidores de cinco para 20 dias. O
relator, Márcio Schiefler, votou pelo
provimento parcial do Pedido de Providências (PP) proposto pela AMB, em
parceria com Anamatra e Ajufe. (Leia
mais na página 17)
Outros êxitos obtidos foram relativos à improcedência de dois processos
em desfavor de magistrados defendidos pela AMB.
O Plenário, na 49ª extraordinária,
desproveu Recurso Administrativo na
Reclamação Disciplinar, com o conse-

Fernando Cury, presidente da
Amamsul, e Flávio Moulin, secretário
de Prerrogativas da AMB, acompanham
sessão de julgamento

quente arquivamento da ação, que apurava suposta infração cometida por juiz
eleitoral do Rio de Janeiro no episódio
da prisão do ex-governador Anthony
Garotinho, em 2016. Por unanimidade,

o colegiado seguiu o voto do ministro
João Otávio de Noronha, então corregedor nacional de Justiça.
Por sua vez, na 276ª ordinária, PP
no qual AMB e Ajufe eram interessadas
provocou intenso debate sobre retirada
da segurança pessoal de magistrado
aposentado. A discussão foi em torno
da descontinuidade da escolta pessoal
de pronto ou gradualmente. O relator,
Márcio Schiefler, votou pela improcedência da ação, mas acatou relatório
técnico do CNJ e Polícia Federal no sentido de que a retirada se dê de forma
gradativa, estabelecida pela preocupação com a garantia da segurança, inclusive psicológica. O placar de votação
ficou 8 a 6.

Questão de saúde
A diretora da AMB Maria Rita
Manzarra e o presidente da Amatra
2 (São Paulo), Farley Ferreira, visitaram a conselheira Maria Tereza
Uille para tratar de ação que envolve a possibilidade de restrição ou
limitação da atividade judicante em
razão de saúde.
Eles levaram ao conhecimento
da relatora a necessidade de uma

norma primária pelo CNJ, tendo em
vista que inexiste uma regra nacional que trate de questões relacionadas à incapacidade parcial de
trabalho.
A AMB havia requerido sua admissão como interessada na ação
– relacionada a uma associada
que possui doença degenerativa e
autoimune –, pois o tema da aces-

sibilidade ao trabalho por pessoas portadoras de deficiências
físicas, mediante observância da
Resolução CNJ 230, tem relevância ao Judiciário. Eles também
visitaram o conselheiro Henrique
Ávila para acompanhar processo
do Sindicato dos Oficiais de Justiça de SP em face do TRT2, referentes a lotações.
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CNJ

Posse na Corregedoria

Ascom/AMB

Ministro Humberto
Martins diz que assume
a função de corregedor
nacional de Justiça com
muita honra e senso de
responsabilidade
Carolina Lobo e Marcelo Galli
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Ascom/AMB

Jayme de Oliveira com os vice-presidentes Renata Gil, José Arimatéa Neves e Jerson
Gubert; e os presidentes Emanuel Bonfim (Amepe), Jussara Schittler (AMC), Fernando Cury
(Amamsul), Herval Sampaio (Amarn), Élbia Araujo (Amab) e Ney Alcântara (Almagis)

Gláucio Dettmar/Agência CNJ

O

Na cerimônia, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge; o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia; e os ministros Gilmar Mendes (STF), Cármen Lúcia (STF);
Dias Toffoli (presidente do STF e do CNJ); e Laurita Vaz (presidente do STJ)
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presidente da AMB, Jayme de Oliveira, prestigiou a solenidade de posse do ministro Humberto Martins
como corregedor nacional de Justiça do
CNJ, em 28 de agosto. Acompanhado de
integrantes da diretoria e presidentes de
associações regionais, ele desejou sucesso ao novo corregedor no mandato de dois
anos. “Tenho certeza de que o ministro irá
contribuir para a melhoria da gestão do Judiciário”, considerou Jayme de Oliveira.
Ao dar as boas-vindas a Humberto
Martins, a ministra Cármen Lúcia, então
presidente do CNJ e do STF, elogiou o ministro pelo seu compromisso no exercício
da função de magistrado. “E agora, ao assumir a Corregedoria, cumprirá a tarefa de
dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo órgão”, frisou. O ex-corregedor, ministro João Otávio de Noronha,
assume a presidência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
Em seu discurso, o ministro afirmou que
assume a função com muita honra e senso
de responsabilidade. Falou que a atuação
do CNJ e da Corregedoria Nacional continuará sendo marcada pela transparência,
valor que foi muito caro aos seus antecessores e que será incontornável na sua gestão. Na opinião dele, é necessário fazer com
que os magistrados estejam mais próximos
da sociedade, para que o cidadão possa conhecer, acreditar e reconhecer o papel do
verdadeiro juiz. “É imperioso mostrar para
a sociedade o trabalho do magistrado”, disse, ao apontar a necessidade de se prestar
contas para a população sobre as atividades do Judiciário. Acrescentou, ainda, que
a Corregedoria vai se aproximar cada vez
mais da Magistratura.

CNJ

Licença-paternidade
G. Dettmar / Agência CNJ

Para a AMB, ampliação de
cinco para 20 dias concedida
a magistrados e servidores do
Judiciário deve ser aplicada por
força do princípio da isonomia e em
razão da simetria constitucional
Marcelo Galli

O

CNJ reconheceu, por unanimidade, a possibilidade de os tribunais
e demais órgãos do Poder Judiciário aumentarem o período de licença-paternidade de seus magistrados e
servidores de cinco para 20 dias.
O relator do caso, conselheiro Márcio Schiefler, propôs ao colegiado, em
sessão realizada no dia 11 de setembro, um voto no sentido de dar provimento parcial ao Pedido de Providências (PP) 0002352-96.2016.2.00.0000,
proposto pela AMB em parceria com a
Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho (Anamatra) e
a Associação dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe).

Anteriormente, o Plenário do Conselho já havia ratificado liminar do então conselheiro Bruno Ronchetti, antecessor de Márcio Schiefler e relator
originário do processo, nesse sentido.
No Pedido, a AMB e as outras entidades defenderam a ampliação,
inclusive, para casos de adoção, tal
como implementado aos trabalhadores regidos pela CLT, aos servidores e
membros do Ministério Público Federal e aos submetidos ao regime da Lei
8112/1990 (Decreto 8737/2016). Elas
lembram que a licença-paternidade é
um direito assegurado pela Constituição Federal a todos os trabalhadores
urbanos e rurais. “A extensão de cin-

co para 20 dias deverá também ser
aplicada à Magistratura por força do
princípio da isonomia e em razão da
simetria constitucional”.
Na publicação do acórdão foi anexada uma minuta de resolução que
contém o seguinte trecho: “Fica facultada aos órgãos do Poder Judiciário a
prorrogação da licença-paternidade
de seus magistrados e servidores por
15 dias, sem prejuízo da remuneração,
desde que o interessado, cumulativamente: I – formule requerimento até
2 dias úteis depois do nascimento ou
adoção; II – comprove participação em
programa ou atividade de orientação
sobre paternidade responsável”.

AMB acompanha processo de permuta de magistrados
Carolina Lobo
Iracema do Vale e Márcio Schiefler,
em seus gabinetes. Também estava
presente o presidente da Amarr, Cícero Renato Albuquerque. Na ocasião,
abordaram a constitucionalidade da
permuta de magistrados estaduais
vinculados a Tribunais de Justiça de
diferentes estados da Federação, defendida pela AMB, e solicitaram que o
processo seja pautado.
Os juízes entregaram o parecer jurídico da AMB elaborado pelo
professor André Ramos Tavares, da
USP. O documento é um estudo especialmente em relação à constitucionalidade diante da possibilidade
de aplicação imediata pelos estados, nos termos do pleito.

Ascom/AMB

O Grupo de Trabalho da Comissão da Permuta da AMB retomou,
em 12 de setembro, as visitas aos
conselheiros do CNJ para conversar
sobre o Pedido de Providências (PP)
que trata sobre permuta dos magistrados estaduais, pendente de
apreciação no plenário da Casa. O
esforço junto ao Conselho foi retomado devido à mudança de gestão.
Acompanhados pela diretora de
prerrogativas da AMB Maria Rita Manzarra, os integrantes do GT Augusto
Cezar de Luna, Gustavo Teles Veras e
Renata Nadyer foram recebidos pelos
conselheiros André Godinho, atual relator do PP, Luciano Frota, Valdetário
Monteiro, Valtércio de Oliveira, Maria
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STJ

João Otávio de Noronha
é o novo presidente do STJ

Divulgação

Gustavo Lima/STJ

Em sua posse, o ministro ressaltou a independência dos membros do Judiciário e a
importância da atuação das associações de magistrados

Marcelo Galli

O

s ministros João Otávio de Noronha
e Maria Thereza de Assis Moura assumiram a presidência e vice-presidência, respectivamente, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Eles comandarão
a Corte no biênio 2018-2020, em substituição a Laurita Vaz e Humberto Martins.
O presidente Jayme de Oliveira, junto a integrantes da diretoria e presidentes de associações regionais, acompanhou a cerimônia de posse no dia 29 de
agosto, na sede do STJ, em Brasília (DF).
Em seu discurso, Noronha falou
que pretende racionalizar os recursos
orçamentários e melhorar o fluxo de
trabalho entre o STJ e as cortes estaduais e regionais. Dirigindo-se aos magistrados brasileiros, destacou a independência dos membros do Judiciário
no exercício de suas funções. “Entre
tantos ruídos de pressões políticas e
da opinião pública, são livres para dizer
sim ou não, sem se desviar da lei”.
O ministro ressaltou, também, o
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papel fundamental das associações de
magistrados no fortalecimento do Poder
Judiciário e na qualificação dos juízes,
para que fiquem “afinados com os novos ideais de Justiça”. Ele citou Jayme de
Oliveira, entre outros presidentes de entidades. “Desejo sucesso aos ministros
e tenho certeza de que realizarão um
excelente trabalho à frente do STJ em
prol da gestão da Justiça brasileira e da
sociedade”, destacou Jayme de Oliveira.
O presidente da AMB estava acompanhado dos vice-presidentes Renata
Gil, (Institucional), presidente da Amaerj;
Julianne Marques (Direitos Humanos),
presidente da Asmeto; José Arimatéa Neves (Prerrogativas), presidente da Amam;
Nelson Missias de Morais, (Planejamento
Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos), presidente do TJMG; e Marcelo Pi-

ragibe (vice-diretor-presidente da ENM/
AMB). Presentes, ainda, Frederico Mendes Júnior, coordenador de Justiça Estadual; Márcio Tokars, diretor-tesoureiro;
Michelini Jatobá, secretária de Pesquisas
e Estatísticas Judiciárias; Walter Barone,
secretário-adjunto de Relações Internacionais; Maria Rita Manzarra, diretora;
Edmundo Franca, assessor da presidência; e Érika Brandão, integrante da Secretaria de Assuntos Institucionais; além do
ministro aposentado Carlos Alberto Soares, do Superior Tribunal Militar (STM).
Também compareceram os presidentes de associações: Ricardo Alexandre Costa (ACM), Ney Alcântara (Almagis), Jussara Schittler (AMC), Elayne
Cantuária (Amaap), Fernando Cury
(Amamsul), Herval Sampaio (Amarn) e
Luis Camolez (Asmac).

LEGISLATIVO

Mobilização

em torno do extrateto
Na Câmara dos Deputados, comitiva da AMB apontou a parlamentares
inconsistências do Projeto de Lei 6.726/2016
Marcelo Galli e Taluama Cabral
(Amapi); Fernando Bartoletti (Apamagis); Herval Sampaio (Amarn); Élbia
Araujo (Amab); Angelo Santos (Amma);
Jussara Schittler (AMC); Luis Camolez
(Asmac); Cícero Renato (Amarr); Marcos
Pinto (Amase); Ney Alcântara (Almagis);
Ricardo Costa (ACM); Silvio Cesar (Amepa); Marcos Pinto (Amase) e Maria Aparecida Gadelha (AMPB).
Ascom/AMB

nior, coordenador da Justiça Estadual;
Julianne Marques, vice-presidente de
Direitos Humanos (presidente da Asmeto); Geraldo Dutra, diretor da secretaria de Relações Internacionais (presidente da Amapar); e José Anselmo de
Oliveira (conselheiro fiscal). Também
integraram a mobilização os presidentes de entidades: Thiago Brandão

Encontro com o relator do PL, deputado federal Rubens Bueno
Ascom/AMB

O

presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, integrantes da diretoria
e presidentes de associações foram à Câmara dos Deputados acompanhar a sessão da Comissão Especial do
Extrateto, no dia 8 de agosto. A matéria,
porém, não chegou a ser apreciada por
falta de quórum.
No dia anterior, a comitiva, que
tem atuado de forma intensa no Legislativo, esteve no Congresso Nacional e falou com parlamentares sobre
as inconsistências do Projeto de Lei
(PL) 6.726/2016, que regula o teto remuneratório do funcionalismo público e pode ter graves implicações na
remuneração da Magistratura. “Estamos trabalhando junto ao relator
para alterar o PL, bem como destaques e substitutivos para aperfeiçoar
o texto”, disse Jayme de Oliveira, referindo-se ao deputado federal Rubens
Bueno (PPS-PR).
Da AMB, participaram: Renata Gil,
vice-presidente Institucional (presidente da Amaerj); Frederico Mendes Jú-

Entidade tem trabalhado a matéria de forma intensa no Legislativo
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II FONAVEP

Execução penal em debate
Ascom/AMB

Realizado no Pará, evento reuniu juízes e desembargadores de todo o País
em busca de novos caminhos para o sistema prisional brasileiro

Renata Brandão e Taluama Cabral

O
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Ao saudar a todos, o presidente
da Amepa, Silvio César Maria, revelou
suas expectativas para o Fórum. “Espero que sejam desenvolvidas as mais
frutíferas discussões, que apontem
para o aperfeiçoamento da execução
penal diante do sistema penitenciário
do nosso País. E que daqui saia, então,
o olhar, a ideia e o pensamento da Magistratura brasileira”.
Ao falar sobre o sistema penitenciário, o coordenador do Fonavep e
da Justiça Estadual da AMB, Frederico
Mendes Júnior, contou que o evento foi
Ascom/AMB

II Fórum Nacional de Execução
Penal (Fonavep) reuniu, nos dias
30 e 31 de agosto, em Belém (PA),
cerca de 130 juízes e desembargadores de diversos estados para debater a
gestão judiciária na execução penal e os
desafios do sistema prisional brasileiro.
O evento, promovido pela AMB com
apoio da Amepa, contou com painéis e
oficinas temáticas, levando a Magistratura a discutir propostas sobre execução penal, que serão encaminhadas
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
tribunais, Ministério da Justiça e governos estaduais.
Na cerimônia de abertura, o presidente Jayme de Oliveira falou sobre a
importância da criação de espaços de
discussão como esse, “que trazem problemas relevantes ao papel jurisdicional para o enfrentamento e o debate”.
Ele recordou a grave crise que eclodia no sistema carcerário brasileiro em
janeiro de 2016 (início da sua gestão),
motivando a criação do I Fonavep, e
disse que a Magistratura pode contribuir muito com o tema. “Não somos responsáveis pela gestão dos presídios ou
pela criação das vagas, mas temos um
papel fundamental na gestão dos processos, e isso exige muito esforço”.

criado para que os que têm a execução
penal como ferramenta diária de trabalho discutam o melhor nesse campo, “e
que a Magistratura decida, mais uma
vez, o melhor caminho a seguir”.
Para o presidente do TJPA, Ricardo
Ferreira Nunes, o encontro é importante para fortalecer os desafios cotidianos da função, que, na sua visão,
são apenas novos obstáculos a serem
ultrapassados.
Maria Tereza Uille, membro do CNJ,
destacou, que “pela primeira vez no
Brasil se tem um cadastro com o nú-

II FONAVEP

Grupos de discussão

No segundo dia, cinco grupos
debateram os pontos principais da
reforma da LEP; penas restritivas e
projetos de reinserção; cálculos na
execução penal e seus impactos na
concessão de benefícios; alocação
e transferência de presos; execução
penal de mulheres e grupos GLBT; e
processos eletrônicos. Ao final, os
enunciados foram apresentados e
o presidente da Amepa, Sílvio César
Maria, agradeceu, em nome da AMB, a
dedicação dos participantes.

a prevenção e repressão aos crimes
contra a dignidade sexual de crianças
e adolescentes. Também do tribunal
paraense, apresentado pelo juiz Clau-

Homenagem

A noite de abertura do Fórum
também foi marcada pela emoção,
com a homenagem ao juiz Élder Lisboa Ferreira, falecido em agosto deste ano. Ele era membro da Secretaria
de Gênero da AMB e da coordenação

dio Henrique Lopes, o programa “Começar de Novo” promove a reinserção
social de presos e egressos do sistema carcerário.

científica do Fonavep. Foi exibido um
vídeo em seu tributo e, em seguida,
Jayme de Oliveira entregou uma placa à mãe do magistrado, Benedita
Ferreira da Costa, que recebeu flores
da Amepa.

Ascom/AMB

mero de presos por 100 mil habitantes,
onde estão, o perfil e o tipo de crime
que mais encarcera”. Ela referiu-se ao
Cadastro Nacional de Presos, desenvolvido pelo Conselho, que reúne informações da população carcerária e
dos procurados pela Justiça. De acordo
com a conselheira, isso permitirá que o
Judiciário pense novos caminhos para
resolver o superencarceramento e melhorar o sistema prisional. A conselheira é relatora da Comissão de Juristas
instituída pela presidência do Senado
Federal para elaborar o anteprojeto da
nova Lei de Execução Penal (LEP), em
trâmite no Congresso Nacional.
Durante os dois dias, painéis conduzidos por grandes personalidades
do Judiciário envolveram os temas:
Controle judicial das informações sobre as pessoas privadas de liberdade;
A importância da participação da sociedade na execução penal; A realidade das Apacs e a proposta da Aliança;
Os desafios do sistema prisional brasileiro; A relevância da gestão judiciária na execução penal diante da crise carcerária; Massacre de Alcaçuz:
controle ou vingança?; Falência do
sistema de progressão do cumprimento de pena; O desafio da execução penal frente ao crescimento das
organizações criminosas dentro dos
estabelecimentos prisionais; e Execução penal: um trem desgovernado em
direção ao abismo.

“

Espero que sejam desenvolvidas as mais
frutíferas discussões, que apontem para o
aperfeiçoamento da execução penal diante
do sistema penitenciário do nosso País. E
que daqui saia, então, o olhar, a ideia e o
pensamento da Magistratura brasileira

”

Silvio César Maria

Boas práticas

Ascom/AMB

Projetos transformam a realidade dos
estados com iniciativas que servem
de exemplo na área também receberam destaque. A desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues (TJMG) falou do “Multiportas”, projeto que visa
resgatar a dignidade do sentenciado
ao oferecer assistência jurídica, educacional e capacitação profissional.
Já o projeto “Minha Escola, Meu Refúgio”, apresentado pela juíza Mônica
Maciel Soares (TJPA), tem como foco
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Apoio aos associados

com ﬁlhos especiais

Israela Asevêdo, do Tribunal de Justiça
da Paraíba, e seu filho Yuri

Renata Brandão

A

juíza Israela Asevêdo, do Tribunal
de Justiça da Paraíba (TJPB), viveu
a experiência de não conseguir
acompanhar o tratamento do filho Yuri,
que tem Síndrome de Down, quando trabalhava na comarca de Campina Grande
(PB), a 100 quilômetros da capital.
Como a distância prejudicava o
acompanhamento das terapias, que se
iniciaram quando a criança tinha 45 dias,
a magistrada, atualmente titular da 4ª
Vara Mista da comarca de Santa Rita,
região metropolitana de João Pessoa,
requereu ao Tribunal, em julho de 2015,
uma designação provisória que a permitisse continuar trabalhando e acompanhando o tratamento de Yuri, hoje com
quatro anos.
Desta forma, com o objetivo de apoiar
os magistrados em situação semelhante,
a AMB criou a Diretoria de Política Institucional e de Apoio para Magistrados com
Filhos Especiais. A iniciativa ocorreu durante o I Encontro Nacional de Presidentes de Associações Filiadas à AMB, no dia
18 de agosto, em Campos do Jordão (SP).
Os presidentes de associações regionais
Elbia Araújo (Amab) e Ezequiel Turibio
(Amages) estão à frente do projeto.

22

AMB Informa

“A Diretoria será importante no sentido de criar políticas concretas nos tribunais em atenção aos magistrados nessa
situação, além de promover a interação
entre eles, garantindo-lhes dignidade
não só profissionalmente, mas também
na sua condição de pai ou mãe”, elogiou a
juíza da Paraíba.
Segundo Elbia Araújo, que tem uma
filha autista, o primeiro passo será a realização de um censo de magistrados com
filhos especiais, bem como de um levantamento de informações da situação nos
estados. “Ter um filho especial é uma
benção, uma missão que foi concedida
por Deus. Não é fácil e precisamos nos
empoderar um pouco mais para que nossos direitos sejam atendidos”, afirmou.
O presidente Jayme de Oliveira destacou sua honra em criar a Diretoria.
“Vamos levar essa pauta ao CNJ, aos ministros Dias Toffoli e Humberto Martins e,
também, aos conselheiros em busca da
normatização. Criaremos um grupo para
fazer um levantamento nacional da situação local de cada tribunal e, também,
com relação à normatização interna”,
frisou, ao destacar que os magistrados
interessados em compartilhar suas ex-

Divulgação

Ascom/AMB

AMB cria diretoria para
a formulação de políticas
concretas sobre o tema,
que será realizada a partir
de um levantamento da
situação em cada tribunal

Elbia Araújo (Amab) e Ezequiel Turibio (Amages)
coordenam a Diretoria criada pela AMB

“

Precisamos nos
empoderar um pouco
mais para que os
nossos direitos sejam
atendidos

”

Elbia Araújo

periências podem enviar um e-mail para
dpi@amb.com.br.
Ezequiel Turibio explica que os colegas que possuem filhos especiais têm
muita dificuldade, portanto, “a AMB está
de parabéns e precisamos avançar urgentemente”, salientou, referindo-se à
normatização por parte do CNJ.
“A criação da Diretoria vai ao encontro das necessidades de uma parcela da
Magistratura que enfrenta dificuldades
funcionais, em virtude da falta de uma
política institucional que os atenda nas
suas excepcionalidades familiares”,
pontuou o vice-presidente de Prerrogativas da AMB e presidente da Amam,
José Arimatéa Neves.

REUNIÕES ASSOCIATIVAS

Visita ao Conselho
Ascom/AMB

Ministro Humberto Martins participou de reunião da AMB e destacou a
intenção de estreitar o diálogo com as entidades

Taluama Cabral

“D

evemos abandonar as pequenas diferenças e trabalhar
para o bem comum. Vocês
irão encontrar no corregedor um aliado
na defesa das prerrogativas da Magistratura brasileira”. Com essa declaração, o corregedor nacional de Justiça,
ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Humberto Martins, abriu a reunião
do Conselho de Representantes da AMB,
no dia 8 de agosto, em Brasília (DF). O
encontro, conduzido pelo presidente
Jayme de Oliveira, reuniu presidentes
das associações regionais de magistrados e diretores da entidade nacional.
Antes de iniciar os debates, o ministro falou sobre o papel da Corregedoria
no atual cenário do Judiciário nacional.
“É preciso discutir novas bases da nossa Magistratura frente aos reclamos da
sociedade brasileira”, ressaltou. Para
Humberto Martins, a Corregedoria deve
propor o uso racional dos recursos existentes e buscar o caminho do diálogo.
“Vamos ouvir os nossos juízes, observar
seus problemas, e não fazer críticas sem
as devidas considerações”, ponderou.
O ministro finalizou sua participação destacando que a Magistratura
forte representa a cidadania respeitada. O corregedor ouviu, ainda, algumas
ponderações e questionamentos dos

magistrados presentes, comprometendo-se, mais uma vez, em manter aberto
o diálogo institucional.

Candidatura

Outro ponto importante da reunião
foi a discussão sobre a possibilidade
de candidatura de juízes e membros do
Ministério Público a cargos políticos. O
Conselho Executivo da AMB já havia decidido posicionamento contrário a essa
hipótese, a não ser que o magistrado
abandone a função judicante. Contudo,
Jayme de Oliveira levou a questão para
ser discutida junto aos representantes
das associações regionais.
Após intenso debate, votaram e decidiram que o posicionamento institucional da
Magistratura brasileira é contra a candidatura de seus integrantes a cargos políticos.

“

A proposta de reforma do Estatuto
da AMB, de 2004, também foi abordada.
Foi criada uma comissão especial para
discutir o tema, com a participação dos
associados. Avanços nas propostas
dos planos de seguro de vida, saúde e
odontológico nacionais, além de procedimentos em pauta no CNJ, também
foram tratados. O balanço financeiro do
segundo trimestre de 2018 da AMB foi
aprovado pelos presentes.
Na ocasião, o presidente também
entregou os certificados de participação
do media training realizado pela Associação em junho deste ano, e informou
a realização de outro treinamento em 11
de setembro, apenas para presidentes.
Segundo Jayme de Oliveira, também é
planejado um Curso de Processos Legislativos, ainda em fase de definição.

Vamos ouvir os nossos juízes, observar
seus problemas, e não fazer críticas sem as
devidas considerações

”

Humberto Martins
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Justiça Estadual discute

Extrateto, permuta e
equalização da força
de trabalho entre 1º
e 2º graus, e reforma
estatutária foram os
temas centrais da reunião
Marcelo Galli e Taluama Cabral

O

s membros da Coordenadoria da Justiça Estadual da AMB
se reuniram, em Brasília (DF), no dia 7 de agosto, para debater temas como reposição salarial e o projeto do extrateto (PL 6.726/2016).
Ao conduzir a reunião, o coordenador da pasta, Frederico Mendes Júnior, destacou a participação maciça dos presidentes de associações e falou sobre o atual momento vivido
pela Magistratura. “A categoria tem sido atacada de todos os
lados em razão do seu trabalho, por cumprir sua função prevista na Constituição”.

Ascom/AMB

estratégias de atuação

Também foram discutidas as regras para a permuta entre
magistrados estaduais e a equalização da força de trabalho
entre primeiro e segundo graus nos estados. “Não queremos
guerra entre juízes e desembargadores. Queremos uma solução
consensual, com a participação das associações, para a equalização e a melhoria do Judiciário”, ressaltou o coordenador.
Ainda sobre o tema, ele explicou que a AMB trabalha em três
frentes: tentativa de uma Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) no Congresso que, por ora, está suspensa por causa da
intervenção federal no Rio de Janeiro; o trabalho, junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela edição de uma resolução
que detalhe a permuta entre os estados; e a iniciativa bilateral
entre os estados, conforme as autonomias e independências
administrativas de cada corte.
Os magistrados ainda definiram uma comissão para a revisão do estatuto da AMB (de 2004) com vistas à modernização
dos processos.

Planejamento, conscientização e comemorações
Taluama Cabral

Ascom/AMB

A AMB promoveu a 10ª reunião do seu Conselho Executivo,
no dia 13 de setembro, em Brasília (DF). No encontro, presidido
pelo presidente Jayme de Oliveira, foram deliberados os planos para os 70 anos da AMB, que serão completados em 10 de
setembro de 2019.
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Dentre as ações programadas estão uma cerimônia comemorativa; um concurso literário; e a possibilidade de um encontro de talentos musicais dos associados. Além disso, serão
elaboradas duas publicações: um Livro Histórico e um selo comemorativo, em parceria com os Correios.
Devido à preocupação com os altos índices de suicídio e de
depressão na carreira, Jayme de Oliveira informou que a AMB
vai promover o Curso Gestão da Emoção, com o doutor em Psicanálise Augusto Cury. A iniciativa ocorrerá em 8 e 9 de novembro, em Ribeirão Preto (SP).
Em 7 de agosto, durante a 9ª reunião do Conselho, havia sido
aprovado o balanço financeiro do segundo trimestre de 2018 da
Associação. O presidente relatou aos integrantes os projetos de
capacitação que a AMB estuda promover, como o Curso de Processos Legislativos. Na ocasião, foi reafirmada a não-adesão
da AMB à possibilidade de participação de magistrados na política. Também foram discutidos: a proposta de seguro de vida e
planos de saúde, convênios internacionais, limitação orçamentária e o Provimento 71/2018 da corregedoria do CNJ.

REUNIÕES ASSOCIATIVAS

Proximidade com o TST e o CSJT
Coordenadoria
da Justiça do
Trabalho enfatiza
a importância
do diálogo
Ascom/AMB

institucional
Manuela Correa*

A

coordenadoria da Justiça do Trabalho da AMB realizou, no dia 7 de agosto, seu sétimo encontro, em
Brasília (DF).
O coordenador da pasta, Diego Petacci, enfatizou o trabalho da entidade em defesa de seus filiados. “Entendemos
que, embora haja participação das associações trabalhistas nos pleitos administrativos, temos que procurar ter um
maior diálogo institucional com o TST [Tribunal Superior do
Trabalho] e o CSJT [Conselho Superior da Justiça do Trabalho] em matérias especificamente do juiz do trabalho, como

a gratificação por exercício cumulado de jurisdição, a questão orçamentária e outros temas pertinentes”, explicou.
Pensando na atuação da entidade AMB junto ao TST, a diretora-adjunta da Justiça do Trabalho, Claudia Marcia Carvalho Soares, propôs uma campanha da AMB em parceria com
TST de conscientização da população acerca do papel da Magistratura do trabalho. “Existem temas sensíveis, dentre eles
o combate ao trabalho escravo, que depende de uma atuação
conjunta do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do
Trabalho”, disse.

Ascom/AMB

Nova definição de crimes militares

Renata Brandão e Manuela Correa*
A repercussão da Lei 13.491/2017, que trata da nova
definição dos crimes militares e da competência para os
cometidos contra a vida de civil em circunstâncias específicas, foi o tema central da sexta reunião da Coordenadoria
da Justiça Militar da AMB, realizada no dia 7 de agosto, em
Brasília (DF).
O coordenador, Paulo Casseb, revelou que foi possível
perceber uma crescente ampliação da remessa de casos da
Justiça comum para a Justiça Militar. “Isso tem sido ainda
mais sintomático na Justiça Militar Estadual do que na Fede-

ral, porque casos que até 2017 não eram da competência da
Estadual, como por exemplo, abuso de autoridade por parte de
policial militar, era de competência da Justiça comum e agora,
estão vindo para a Justiça Militar. Isso, proporcionalmente aos
vários tipos de crimes, é o que tem se destacado”, explicou.
Paulo Casseb informou, ainda, que essa situação é uma
novidade para ambas as áreas. “Para a Justiça comum, desafoga um pouco. Já para a Militar, são casos que já tinham relação com os militares no exercício de suas atribuições e que
não eram da competência da Justiça Militar”, pontuou.

*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação
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INTERNACIONAL
Por meio de sua secretaria de Relações Internacionais, a AMB trabalha intensamente no
estabelecimento de parcerias com instituições do exterior, com o objetivo de compartilhar boas
práticas e oferecer oportunidades que favoreçam o aprimoramento dos associados.
Nos últimos meses, foram realizadas tratativas com os seguintes países:
Da redação
PORTUGAL

Congresso Internacional de Direito
O presidente Jayme de Oliveira e o secretário de Relações
Internacionais da AMB, Geraldo Dutra (presidente da Amapar), participaram do VI Congresso Internacional de Direito,
no dia 10 de julho, em Lisboa, Portugal. Eles compuseram
a mesa de honra da solenidade de abertura e integraram
o corpo de palestrantes. Ao apresentar o painel “O Estado
e o Direito face à corrupção”, Jayme de Oliveira ressaltou a
atuação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) frente ao tema, e disse que a
“cultura da corrupção” deve ser combatida. No painel “Os
tribunais e a economia”, Geraldo Dutra apontou as formas
de impacto do Poder Judiciário na economia, desde a eficiência do Sistema Judiciário até as decisões proferidas por
juízes e tribunais.

Na cidade de Coimbra, em 11 de julho, o presidente Jayme de Oliveira, acompanhado do secretário Geraldo Dutra, firmou protocolos de cooperação com
a Associação de Estudos Europeus de Coimbra e o Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. A parceria
prevê a promoção de conferências; seminários; intercâmbios de docentes,
pesquisadores e estudantes; e projetos de pesquisa, entre outros tópicos. “A
primeira atividade conjunta deve ocorrer no próximo ano”, adiantou Jayme
de Oliveira. Sobre as tratativas para a realização do evento, eles se reuniram
com o presidente e o vice-presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Soares e José Lopes Barata, respectivamente.

Magistratura chinesa

Em visita ao Brasil, delegação
chinesa de magistrados foi recebida pelo presidente Jayme
de Oliveira e pelo secretário-adjunto de Relações Internacionais, Walter Barone, em
15 de agosto. De acordo com
Walter Barone, os presidentes
da AMB e do Superior Tribunal
Popular da Província de Guangdong, Gong Jiali, iniciaram tratativas para a realização de um
seminário em 2019, na China,
com a presença de juízes brasileiros para tratar de temas
do Judiciário, como a proteção
à propriedade intelectual. O
grupo ainda se reuniu com o secretário-executivo-adjunto do Ministério
da Justiça, Claudenir Brito, e abordaram, entre outros temas, a atuação do
Ministério e do Judiciário chinês no combate à pirataria. No dia anterior, estiveram no STJ com os ministros Laurita Vaz (então presidente), Humberto
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CHINA

Fotos: Divulgação

Parcerias em Coimbra

Martins (então vice-presidente), e João Otávio de Noronha (atual
presidente). Depois, foram ao STF para reunião com a então presidente, ministra Cármen Lúcia.

INTERNACIONAL
ARGENTINA

Intercâmbio de conhecimentos

Divulgação

Seguindo a estratégia de ampliar as relações internacionais, a AMB também assinou
convênio com a Federação Argentina da Magistratura e da Função Judicial, no dia 21 de
agosto, para o intercâmbio de conhecimentos e a execução de ações comuns. O secretário-adjunto de Relações Internacionais da entidade, Walter Barone, (presidente da
Federação Latino-Americana de Magistrados - Flam), representou Jayme de Oliveira na
solenidade, na cidade de Rosário, Província de Santa Fé. Ele foi recebido pelo presidente da associação argentina, Ariel Ariza.

COLÔMBIA

Combate à corrupção
Na capital colombiana, Bogotá, a AMB participou do III Seminário Internacional Estados de Direito e Corrupção, realizado nos dias 6 e 7 de setembro. O objetivo do encontro foi apresentar os diferentes mecanismos utilizados pelos
países na luta contra a corrupção. O presidente Jayme de Oliveira conduziu
o primeiro painel junto aos magistrados Iván Patricio Saquicela (Equador) e
Gonzalo Oliveros (Venezuela). O secretário-adjunto de Relações Internacionais da entidade e presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados
(Flam), Walter Barone, e a presidente da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa (UIJLP), Flávia da Costa Viana, que integra a diretoria da AMB,
estiveram à frente de painéis apresentados no segundo dia.
No evento, Jayme de Oliveira, Walter Barone, Flávia da Costa Viana e Rafael
de Menezes foram algumas das autoridades internacionais homenageadas no
encerramento do III Seminário Internacional Estados de Direito e Corrupção,

no dia 7 de setembro. A comitiva da
AMB recebeu medalha como forma
de reconhecimento à luta da entidade pela independência do Poder
Judiciário. A honraria foi entregue
durante solenidade em celebração
ao 10º aniversário da Associação
dos Presidentes da Colômbia, pelo
seu presidente, juiz Hermes Darío.

Em continuidade à missão institucional da AMB
em Bogotá, na Colômbia, o presidente da entidade, Jayme de Oliveira, também assinou, no
dia 7 de setembro, convênio com a Corporação
de Juízes e Magistrados da Colômbia (Corjusticia). O acordo de cooperação tem o objetivo
de viabilizar o intercâmbio de conhecimentos
científicos e a programação de ações comuns
entre as instituições. A parceria integra a estratégia da Associação em ampliar as relações
internacionais que favoreçam a implementação de atividades de aprimoramento dos
associados. Walter Barone e o presidente da
Corjusticia, Hermens Darío Lara Acuña, também
participaram da solenidade de assinatura.

Fotos: Divulgação

Intercâmbio científico

AMB Informa

27

CURTAS

Resolução CNJ 219

Sérgio Amaral / STJ

A AMB promoveu, em 29 de agosto, a primeira reunião da sua Comissão da Resolução CNJ
219/2016, que institui a equalização da força de trabalho nos tribunais brasileiros -uma das
medidas da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. Conduzido pelo coordenador da Comissão, Gustavo Plech, o encontro visou a estruturação de um
grupo de estudo para criação de uma secretaria que acompanhará situações gerais e individuais relativas à Resolução.
Participaram da reunião os presidentes de associações Elayne Cantuária (Amaap), Fernando
Cury (Amamsul) e Maria Aparecida Gadelha (AMPB), que são membros da Comissão; além de
Julianne Marques (vice-presidente de Direitos Humanos e presidente da Asmeto), Maria Rita
Manzarra (diretora), os presidentes Herval Sampaio (Amarn), Alexandre Miguel (Ameron),
Ney Alcântara (Almagis), Jussara Schittler (AMC) e Ricardo Alexandre Costa (ACM), e a vice-presidente da Apamagis, Vanessa Mateus.

Ascom/AMB

Eleições 2018
A presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, designou o ministro Luis Felipe
Salomão, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), para exercer a função
de juiz auxiliar da Corte durante
as eleições deste ano. Conforme a
Portaria TSE 762/2018, ele vai substituir o ministro Og Fernandes que
havia sido designado ao posto mas
foi dispensado ao tomar posse como
ministro efetivo do TSE para o biênio
2018-2020, em 30 de agosto.

A intensa atuação da AMB em defesa dos direitos dos
magistrados ficou, mais uma vez, evidenciada. Estudo realizado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e publicado pelo
Conjur, revela que a Magistratura é o grupo que mais
contesta emendas constitucionais no STF, e que a
AMB é a entidade com maior número de questionamentos registrados. Na pesquisa, as associações de
classe da Magistratura figuram como responsáveis
por 24% das emendas questionadas (a maioria sobre
mudanças no sistema de Previdência e nos planos de
carreira). Para o presidente Jayme de Oliveira, o resultado espelha o trabalho realizado pela entidade. “É importante que os associados saibam que a AMB atua em defesa do Poder Judiciário e da sociedade. É a Associação que mais atua”, pontuou.

Felipe Sampaio / SCO/STF

Entidade
mais contestadora

Presidente interina

Ascom/AMB

A vice-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel da Silva, ocupou o cargo de presidente interina da entidade entre os
dias 4 e 9 de setembro. O presidente da Associação, Jayme de
Oliveira, participou do III Seminário Internacional Estados de
Direito e Corrupção, em Bogotá, na Colômbia.
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Ministro de volta à AMB

Ascom/AMB

Sandra Fado / STJ

O ministro Raul Araújo Filho, do STJ, voltou a ser associado da AMB no dia 21 de
agosto. Ele deixou de ser membro em agosto de 2011, quase um ano após ter sido
nomeado ao seu cargo. Apenas no mês de agosto, a Associação ganhou um total de
36 novos filiados.

I Encontro Nacional de Presidentes de Associações Filiadas à AMB
As eleições diretas nos tribunais e o projeto Segurança Institucional aos Magistrados “El Corte Inglês Brasil” foram abordados no I Encontro Nacional de Presidentes de Associações Filiadas à AMB realizado, no dia 18 de agosto, em Campos do Jordão (SP). O presidente da AMB, Jayme de Oliveira,
disse que o relator da PEC das Diretas, deputado João Campos (PRB-GO), é a favor da aprovação.
Na ocasião, Gustavo Marchiori, diretor de Unidade de Negócios Engenharia &Analytics, explicou o funcionamento do Sistema Integrado de Monitoramento implementado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com o fornecimento, instalação, implantação, treinamento, suporte e
manutenção do Sistema e Gestão de Incidentes. Participaram também da reunião os integrantes da diretoria da AMB e presidentes de associações
regionais de magistrados.

O presidente da Apamagis, Fernando Bartoletti, fez uma surpresa aos presidentes
das associações regionais de magistrados
antes do Encontro Nacional de Presidentes
de Associações Filiadas à AMB, que ocorreu
no dia 18 de agosto, na colônia de férias de
Campos do Jordão (SP). Ao lado do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e da diretoria
da entidade, ele entregou aos 33 presidentes mudas de árvores nativas plantadas no
Bosque da AMB. A sigla, segundo Fernando
Bartoletti, significa Amizade, Magistrados,
Brasileiros. Emocionado, o presidente da
Apamagis explicou que o objetivo é consolidar a luta pelas prerrogativas e a união dos
magistrados associados.

Sérgio Amaral / STJ

Bosque da AMB
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A produtividade dos magistrados brasileiros, em 2017, foi a maior
registrada desde 2009, quando iniciou a série histórica medida
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Cada juiz foi responsável,
em média, por 1819 processos, o que equivale a 7,2 casos por dia
útil. Em contrapartida, de 2009 a 2017, a taxa de crescimento médio do estoque foi de 4% ao ano, o que significou um acréscimo de
31,9%, ou seja, de 19,4 milhões de processos. Esses números fazem
parte da radiografia do Judiciário brasileiro, o Relatório Justiça em
Números 2018, no dia 27 de agosto. Ao todo, são 80,1 milhões de
processos pendentes, distribuídos em 90 tribunais.
O presidente Jayme de Oliveira comentou o alto número de processos
pendentes, mesmo com a crescente produtividade. “É preciso discutir
e repensar o Judiciário e a forma como está estruturado, pois os magistrados têm uma carga de trabalho excessiva, não só para julgar
processos, mas também pelas responsabilidades administrativas”.

Divulgação

Alta produtividade

A comissão da AMB que avalia as informações publicadas pelo anuário Justiça em
Números, do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), reuniu-se, em 3 de setembro, com técnicos das áreas orçamentária, de estatística
e de planejamento de 16 tribunais, além de
membros do Departamento de Pesquisas
Judiciárias do CNJ. O vice-presidente de Políticas Remuneratórias da AMB e coordenador
da comissão, Paulo César Neves, disse que foi finalizado o relatório preliminar com sugestões ao CNJ para que o levantamento seja aprimorado. A reunião aconteceu uma semana após o Conselho divulgar o Justiça em Números 2018, que apontou aumento recorde na produtividade
dos magistrados brasileiros. Também compõem a comissão a juíza Kátia Parente Sena, do TJPA; e, da AMB, Maurício Drummond, vice-presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas; e Ricardo Chimenti, da Secretaria de Juizados Especiais.

Atuação legislativa

Ascom/AMB

A Secretaria de Assuntos Legislativos da AMB realizou, em 28 de agosto, sua segunda reunião. Os integrantes e o presidente Jayme
de Oliveira debateram, principalmente, a análise de projetos de lei que envolvem a Magistratura, quanto às suas prioridades, com o
objetivo de dar mais celeridade aos mais importantes. De acordo com o vice-presidente de Assuntos Legislativos, Jerson Gubert, o
objetivo é melhorar a atuação legislativa da Associação. Dentre as pautas que mais demandam mais atenção, estão: foro privilegiado,
teto remuneratório, abuso de autoridade, combate ao crime organizado e as reformas do Código Penal e do Estatuto da AMB.
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Avaliação
do anuário

CURTAS

Relações
Institucionais

Ascom/AMB

Ascom/AMB

Com o objetivo de debater diretrizes
para o fortalecimento do trabalho
realizado pela AMB, especialmente
quanto ao relacionamento com outros órgãos do Poder Judiciário e do
Parlamento, a Secretaria de Assuntos Institucionais reuniu-se em 29
de agosto, no escritório da Associação, em Brasília (DF). O presidente
Jayme de Oliveira, acompanhado da
vice-presidente da pasta, Renata Gil,
conduziu o encontro.

II Media Training
Com palestras, simulação de entrevistas e dinâmicas de grupo, 18
presidentes de associações filiadas e membros da diretoria foram
capacitados para aperfeiçoar a interação com a imprensa, desenvolver habilidades para uma comunicação efetiva e para gerenciar
de situações de crise. A segunda edição do curso de Media Training
promovido pela AMB ocorreu em 11 de agosto. A coordenadora, Julianne Marques, que é vice-presidente de Direitos Humanos da AMB
e presidente da Asmeto, informou que além das duas edições desse

treinamento e do Workshop de Orçamento e de Finanças Públicas
(realizado em junho de 2018), a AMB já se programa para fazer o
curso de processo legislativo. O jornalista Júlio Mosquéra, da Rede
Globo, conduziu o curso e falou a todos sobre o funcionamento da
imprensa, valores da notícia e situações de crise. Ao final, os participantes foram avaliados e receberam indicação de ações complementares necessárias para assegurar um processo de melhoria
contínua da comunicação e da relação com a mídia.

Emerson Leal / STJ

Posse na Enfam
O presidente Jayme de Oliveira tomou posse, no dia 6 de agosto, como
membro do Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Ao assumir o posto, destacou a
importância da missão institucional da Escola e sua honra em fazer
parte como conselheiro. O Conselho da Enfam é responsável pela formulação das diretrizes básicas do ensino, planejamento anual e supervisão das atividades acadêmicas e administrativas das demais escolas
de formação dos magistrados.
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Reforma no Estatuto
Foto montagem

AMB criou comissão especial para debater as alterações no documento
e abriu canal para que os associados participassem com sugestões

Marcelo Galli

A

AMB criou uma comissão especial para discutir a reforma
do seu Estatuto. Os associados
participaram do processo enviando
sugestões por e-mail até o dia 22 de
setembro. A coordenação dos trabalhos ficou a cargo de Maria Isabel da
Silva, vice-presidente Administrativo;
Nelson Missias, vice-presidente de
Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos; e Roberto Felinto, da Subcoordenadoria Regional
dos Aposentados, que deverão apresentar um anteprojeto a ser submetido aos filiados.
O presidente Jayme de Oliveira lembra que a reforma estatutária foi um
compromisso da atual diretoria, assumido durante a campanha. Segundo
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Maria Isabel da Silva, desde dezembro
de 2004 não houve qualquer alteração
no documento. “É necessário adaptá-lo
às inovações legislativas, promovendo
sua modernização. No modelo atual, é
praticamente impossível qualquer alteração, o que impede sua atualização”.
“O presidente Jayme de Oliveira, com
suas ações democráticas, ouve os associados e coloca em prática o que foi deliberado na última reunião do Conselho de
Representantes, que é a proposta de reforma do Estatuto, já um tanto defasado”,
destacou Nelson Missias.
Para Roberto Felinto, as alterações
devem se adequar à nova realidade
legislativa. “Pretendo consultar meus
colegas de associação estadual e ouvir
sugestões que levem ao aprimoramento

dos atos constitutivos da nossa associação nacional, visando ao fortalecimento da Magistratura”.
Da AMB, fazem parte da comissão:
Alemer Moulin, coordenador de Aposentados; Diego Petacci, coordenador
da Justiça Trabalhista; Frederico Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual; Paulo Casseb, coordenador da
Justiça Militar; e Renata Andrade Lotufo, coordenadora da Justiça Federal.
Integram, também, os presidentes de
associações: Geraldo Dutra (Amapar
/ também secretário de Relações Internacionais da AMB), Cássio Borges
(Amazon), Emanuel Bonfim (Amepe),
Fernando Bartoletti (Apamagis), Wilton Müller (Asmego), e Antônio César
Pereira (Amatra 14).

ANIVERSÁRIO

de valorização
da Magistratura
Consolidada como a maior entidade representativa da carreira no mundo, AMB dedica
sua existência a tornar o Judiciário cada vez mais forte e a sociedade mais justa
Taluama Cabral

A

Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) completou 69
anos de trajetória associativa,
em 10 de setembro. Durante esse tempo, a entidade se destacou, não apenas
pela defesa das causas dos filiados e
o fortalecimento do Poder Judiciário,
mas também por testemunhar e protagonizar debates e fatos mais importantes para o País nos âmbitos político,
econômico e social.
Considerada a maior entidade representativa da Magistratura no mundo, que reúne associados das esferas
estadual, trabalhista, federal e militar,
a AMB esteve à frente de ações decisivas para o combate ao nepotismo
no Judiciário, encampou campanhas
contra a corrupção, “Eleições limpas,
pelo voto livre e consciente” e chamou
a atenção da sociedade para debates
importantes como violência doméstica e adoção – resultando, inclusive,
em novo processo de acolhimento de

crianças, mais transparente, consistente e com a participação do Judiciário;
apenas para citar alguns fatos.
Para o presidente Jayme de Oliveira,
“a cada ano, a AMB se torna mais forte
e ativa na defesa da Magistratura e da
construção de um projeto maior de nação. Parabenizo os associados que caminham conosco e reafirmo o propósito de
continuar trabalhando com afinco e perseverança em nossas lutas por um País
mais próspero, ético e justo”, ressaltou.

Representatividade

A AMB congrega 33 associações regionais, sendo 27 de juízes estaduais,
quatro trabalhistas e duas militares.
Além de proteger a independência do
magistrado, assegurando a efetividade
de garantias e prerrogativas, a entidade
prima pela qualificação e excelência de
seus membros no exercício da profissão.
A Associação é gestora da Escola Nacional da Magistratura (ENM), que objetiva

o aperfeiçoamento técnico-científico,
cultural e humanístico dos filiados, com
cursos no Brasil e no exterior.
É difícil eleger a bandeira mais importante das diversas causas defendidas pela AMB, mas dentre as principais,
estão: independência e autonomia da
Magistratura; valorização do primeiro
grau; aposentados; Adicional por Tempo de Serviço (ATS); eleições diretas; e
recomposição de subsídios. Todas pautadas pela Justiça e promoção dos valores do Estado Democrático de Direito.
Nesses quase 70 anos, estiveram
à frente da entidade sete ministros de
Tribunais Superiores – STF (três), TST
(dois), STM (um), TRF (um). Ao todo, 31
magistrados alcançaram a presidência
da AMB, dos estados do Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O atual presidente da
AMB, Jayme de Oliveira, é representante do estado de São Paulo.

Criação da AMB
1936

O juiz mineiro
José Júlio de
Freitas Coutinho
fez o primeiro
chamamento a
colegas de todo
o Brasil para
a criação da
entidade

1941

1943

1948

1949

1951

O ministro do
STF Edgard
Costa, primeiro
presidente da AMB,
conclamou os
juízes brasileiros,
com o mesmo
objetivo

Convocada a
Conferência dos
Desembargadores
para discutir os
novos códigos
Penal e de
Processo Penal,
fortalecendo o
movimento

O nome AMB
apareceu pela
primeira vez,
quando 50 juízes
se reuniram
para eleger a
primeira diretoria
e a Comissão de
Propaganda e
Cultura

Registro oficial
da entidade,
por ocasião da
posse da primeira
diretoria

Lei 1371, de 24
de maio de 1951,
considera de
utilidade pública a
AMB. Carta assinada
pelo presidente
Getúlio Vargas
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Na celebração de quase sete décadas de existência da AMB, sempre ao lado das associações
regionais de magistrados, essa união fica ainda mais evidenciada com as diversas manifestações de homenagem vindas de todo o Brasil. Veja algumas das mensagens recebidas pelas
redes sociais da AMB:

Aproveite para acompanhar as notícias e ações da entidade:
Facebook (/magistradosbrasileiros) - Instagram (@magistradosbrasileiros) Twitter (@magistrados) - Youtube (/AMBMagistrados) - Aplicativo (Magistrados Brasileiros)
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Ajuris

Vera Deboni, a nova
desembargadora do TJRS

Ascom/Ajuris

A presidente da Ajuris, Vera Lúcia Deboni, tomou posse como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). A solenidade ocorreu durante sessão do Órgão Especial do TJRS, em 27 de agosto.
Na ocasião, ela ressaltou a relevância da participação
nas atividades associativas. A nova desembargadora
também falou que criar harmonia social em um momento
de crise na sociedade é o desafio de toda a Magistratura.
E encerrou seu discurso com um recado: “Para encontrar
a Justiça, dizia Calamandrei, é preciso ser-lhe fiel. Como
todas as divindades, ela só se manifesta àqueles que
nela creem. E eu creio no Judiciário do meu estado e creio
no Judiciário do meu País”.

Asmac

Luís Camolez é eleito desembargador

Ascom/Asmac

Luís Vitório Camolez, presidente da Asmac, foi eleito por
unanimidade desembargador do Tribunal de Justiça do Acre
(TJAC), durante sessão ordinária do Tribunal Pleno Administrativo, no dia 5 de setembro. Ele acumula mais de 20 anos de
serviços prestados à Justiça acreana no âmbito do 1º grau e
foi escolhido pelo critério de antiguidade. Atualmente, é titular da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Rio Branco
e trabalhou em diversas unidades judiciárias da capital e do
interior do estado. Estavam presentes os magistrados Denise Bonfim Eva Evangelista, Samoel Evangelista, Pedro Ranzi,
Francisco Djalma, Waldirene Cordeiro, Laudivon Nogueira e
Júnior Alberto. O representante do Ministério Público Estadual, procurador Danilo Lovisaro, também compareceu. A posse
foi marcada para o dia 26 de setembro.

Amam

Parceria entre AMB e TRE-MT
ZF Press

A AMB e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) firmaram
parceria para a divulgação, em âmbito
nacional, de projetos e campanhas de
cidadania criadas e desenvolvidas no
estado. O acordo foi finalizado quando
o presidente da entidade que representa a Magistratura brasileira, Jayme
de Oliveira, esteve em Cuiabá. Entre os
projetos apresentados, está o aplicativo Soberano, que compõe a plataforma
de apoio à iniciativa popular e visa auxiliar ao cidadão na apresentação de projetos de lei e coleta de assinaturas, uma
vez que cabe à Justiça Eleitoral validar
a adesão a Projetos de Lei de Iniciativa
Popular (PLIP).

*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações filiadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.
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Restaurando Janelas
Projeto criado em Camocim (CE) destina recursos de prestação pecuniária
para custear ações sociais

Marcelo Galli

C

futebol à comunidade. Segundo Antônio Washington Frota, o objetivo é
promover a interação entre os grupos e
desestimular o envolvimento com o crime. As vagas são divididas entre crianças e adolescentes em conflito com a
lei (50%); filhos de presos em situação
de risco social (25%) e pessoas da comunidade em geral (25%).
Desde março de 2017, quando o projeto teve início, já foram atendidas 340 pessoas após o direcionamento de cerca de R$
120 mil no total. Conforme o regulamento,
os valores são reunidos em uma conta
bancária e encaminhados às iniciativas.
“O projeto nasceu integrado com a
comunidade, pois decorreu de audiências
públicas, onde são verificadas as afinidades de algumas ideias com a Resolução

do CNJ”, explicou o magistrado. Segundo
ele, o Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará (TJCE), após saber do projeto, regulamentou o tema no estado e possibilitou o desenvolvimento de outras ações
semelhantes em outras comarcas. Animado com os resultados do Restaurando
Janelas, Frota pensa em promover outros
tipos de cursos. Ele conta que já conversou com dois empresários locais para
montar aulas de marcenaria e funilaria
para maiores de 14 anos.
O nome do projeto faz referência à
Teoria das Janelas Partidas, na qual a
desordem é um fator de elevação dos
índices da criminalidade. Criada nos Estados Unidos, ela é utilizada como modelo de política de segurança pública,
enfrentamento e combate ao crime.

Fotos: Aderaldo Rodrigues

iente da necessidade de se desenvolver o lado da responsabilidade
social do Judiciário, o juiz Antônio
Washington Frota, titular da 2ª Vara da
comarca de Camocim, criou o projeto
Restaurando Janelas, que destina os
pagamentos provenientes de processos judiciais para custear ações sociais
na cidade do litoral oeste do Ceará.
A iniciativa é amparada pela Resolução 154/2012 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), que define a política
institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária.
Por meio de organizações não-governamentais, são oferecidas aulas
gratuitas de música (violão, violino,
bateria e canto), windsurfe, karatê e
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AMB NA MÍDIA

Magistratura
é destaque na mídia

Dados do Justiça em Números 2018 e o debate sobre o reajuste salarial
aprovado pelo Supremo, foram os temas mais tratados em julho e agosto
Cândida Bittencourt
vogados ganhou espaço em jornais,
revistas e sites especializados de
todo o País.
No início de julho, o Jornal de Brasília ouviu a vice-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel da

Silva, sobre a utilização, por vários
tribunais brasileiros, de aplicativos
de celular para facilitar contatos e
convocações das partes de uma ação
e, consequentemente, agilizar a atividade jurisdicional.

Ascom/AMB

O

recorde histórico na produtividade dos magistrados em 2017,
conforme revelou o relatório
Justiça em Números 2018, divulgado
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ganhou espaço na mídia, no mês de
agosto. O presidente Jayme de Oliveira
comentou os resultados apresentados
à TV e Rádio Band, além de outros veículos impressos e digitais que também
repercutiram o tema.
A AMB foi citada em 381 notícias
nos meses de julho e agosto, tendo
um alcance mensurado em mais de 56
milhões de leitores nas plataformas online e offline.
A aprovação pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) do reajuste de 16,38% do teto
constitucional foi um dos temas mais tratados pela imprensa durante agosto.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5953, ajuizada pela AMB no
STF contra a regra do Código de Processo Civil (CPC), que trata do impedimento
de juízes, gerou intensa repercussão
em jornais e sites de notícias, de junho
a agosto.
O projeto “O Ideal é Real”, lançado
nacionalmente pela AMB no dia em 14
de agosto, em Brasília (DF), foi notícia
na TV Globo; jornal Destak; e Agência,
TV e Rádio Câmara, canais de comunicação da Câmara dos Deputados, parceira da AMB no lançamento do projeto.
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no Congresso Nacional, foi tema de grande repercussão
no mês de julho, seja em jornais de
abrangência nacional, como O Estado
de São Paulo e Folha de São Paulo, ou
regionais, com cobertura diária no Correio Braziliense, Estado de Minas, Zero
Hora, além de sites de interesse geral e
especializados.
Nota pública com assinatura conjunta de AMB, Ajufe e Anamatra condenando críticas ao STF por parte de
membros do Ministério Público e ad-
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DIRETORIA

Reconhecimento e valorização
Galerias de ex-presidentes
da AMB e da ENM recebem
fotos de João Ricardo Costa
e Cláudio dell’Orto
Renata Brandão

38

AMB Informa

Fotos: Ascom/AMB

O

trabalho do ex-presidente da AMB João
Ricardo Costa e do ex-diretor-presidente
da ENM Cláudio dell’Orto foi valorizado e
elogiado durante a solenidade de descerramento das fotos na galeria da entidade, no dia 7 de
agosto, em Brasília (DF). O presidente da AMB,
Jayme de Oliveira, destacou a atuação dos magistrados à frente da Associação.
Na ocasião, o presidente adiantou que irá comemorar os 70 anos da AMB no próximo ano e
ainda chamou a atenção para a falta de magistradas na galeria. “É passado o momento de termos mulheres na presidência da AMB. Precisamos incentivá-las a disputar as eleições, assim
como nas associações regionais”, frisou.
Na ocasião, João Ricardo Costa revelou que
os três anos em que esteve no comando da AMB
foram intensos. “Isso nos faz refletir e ter o desejo de que o quadro esteja mais colorido e que
tenha mulheres e juízes negros na direção da
entidade, para dizer que somos, de fato, uma democracia racial, uma democracia de gênero”.
Por sua vez, Cláudio dell’Orto agradeceu o
apoio do ex-presidente João Ricardo e de sua
diretoria às atividades da Escola. “Fizemos até
três cursos simultâneos de todas as áreas. Os
juízes tiveram a oportunidade de se aperfeiçoar para oferecer a melhor jurisdição ao povo
brasileiro”, lembrou.
Ao prestigiar a solenidade, o ministro Herman Benjamin (STJ) elogiou os ex-presidentes.
“Nos inspiramos no Eladio Lecey [ex-diretor-presidente da ENM] e Cláudio dell Orto, que tiveram
a capacidade de unir desejos e necessidades,
sob a perspectiva da AMB, com o formalismo e o
caráter estatual da Enfam”, frisou.
A ministra Delaíde Arantes (TST), ressaltou
que “João Ricardo e Cláudio dell Orto deixaram
uma história no associativismo”.
A cerimônia de descerramento das fotos
contou, ainda, com a presença dos ex-presidentes da AMB Régis de Oliveira e Nelson Calandra;
dos ex-diretores-presidentes da ENM, Eladio
Lecey, Getúlio Corrêa e Marcelo Piragibe; do diretor-presidente da ENM, Sérgio Ricardo de Souza; presidentes de associações; e integrantes da
diretoria da Associação.

Sistema Concursal Brasileiro
Capacitação envolveu magistrados de todo País
em debates sobre recuperação judicial, extrajudicial e falência

Ascom/AMB

Ministros do STJ, diretor-presidente
da ENM, vice-presidente da AMB e
presidente do IRB na solenidade de
abertura do curso

Carolina Lobo e Marcelo Galli

A

ENM realizou, de 1º a 3 de agosto, em Brasília (DF), o curso
Sistema Concursal Brasileiro,
em parceria com o Instituto Recupera
Brasil (IRB) e com apoio do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). O objetivo foi
abordar questões da Lei 11101/2005,
que regula a recuperação judicial,
extrajudicial e falência empresarial
e, também, das bases econômicas e
bem-sucedidas dos institutos de recuperação judicial e da falência.
Na solenidade de abertura, no STJ,
o então vice-presidente da Corte, ministro Humberto Martins, destacou
que a iniciativa dá continuidade à necessária realização de capacitações

para aperfeiçoamento continuado
dos magistrados brasileiros, em especial daqueles que atuam nessa área
especializada do Direito.
Para a vice-presidente Institucional da AMB, Renata Gil (também
presidente da Amaerj), que representou o presidente Jayme de Oliveira, o curso é importante neste
momento em que o País enfrenta
uma séria crise econômica. A juíza
chamou a atenção para a necessidade de análise e estudo de novos
caminhos e medidas para enfretamento de questões empresariais.
O diretor-presidente da Escola,
Sérgio Ricardo de Souza, ressaltou

que a capacitação propicia um espaço
para a troca de experiências e compartilhamento de práticas positivas
entre os magistrados. Disse, ainda,
que serve para se ter conhecimento
do que tem sido feito pela Magistratura nacional nessa área.
A coordenação científica do curso
ficou a cargo do ministro do STJ Paulo
de Tarso Sanseverino; a coordenação
metodológica, dos juízes Anselmo Laghi e Ângelo Vettorazzi; a coordenação executiva, do diretor-presidente,
Sérgio Ricardo de Souza, e do secretário-geral da ENM, Samuel Meira; e a
coordenação acadêmica, do presidente do IRB, Luis Cláudio Montoro.
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Ciclo de exposições
Ministros palestram no curso Sistema Concursal Brasileiro, promovido pela ENM e
IRB com apoio do tribunal e que reuniu cerca de 50 participantes
Carolina Lobo e Marcelo Galli

O

Ministro João Otávio de Noronha

Ministro Paulo Moura Ribeiro

Ministro Luis Felipe Salomão

Ministro Ricardo Villas Boas

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Em sua exposição, Villas Boas citou a Lei como instrumento de contenção de crise e disse que ela precisa
ser modernizada. “É uma oportunidade rara de discutir com juízes de direito especializados em um momento

em que estamos antevendo mudança
significativa da legislação.”
O último dia do treinamento contou com o discurso de Moura Ribeiro,
que falou sobre a importância da celeridade no processo de recuperação
judicial. “É preciso preservar a empresa, pois o pagamento da dívida da
pessoa jurídica interessa à sociedade”,
afirmou.
Também participaram da programação a professora Rubia Neves; os
juízes do TJSP Paulo Furtado e Daniel
Cárnio; e o presidente do IRB, Luis
Cláudio Montoro.

Fotos: Ascom/AMB

s ministros do STJ João Otávio
de Noronha, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Boas Cueva e Paulo
Moura Ribeiro proferiram palestras
durante o curso Sistema Concursal
Brasileiro, em Brasília (DF).
Ao inaugurar o ciclo de exposições,
Noronha comentou a repercussão das
decisões judiciais nas interações econômicas e empresariais. “O Judiciário
deve evitar a interferência exagerada
nas atividades econômicas”.
Por sua vez, Salomão abordou a recuperação judicial na jurisprudência do
STJ. Ele lembrou que tramita no Congresso Nacional projeto da nova Lei de
Falência e Recuperação Judicial, que tem
sido criticado por especialistas.
Para o diretor-presidente da ENM,
Sérgio Ricardo de Souza, “a lei de recuperação judicial é complexa; envolve
questões econômicas, jurídicas e sociais, principalmente relacionadas com
empregabilidade e recolhimento de tributos. A ENM optou começar o segundo
semestre com esse curso e o resultado
foi expressivamente positivo”.
Coordenador científico, Sanseverino discorreu sobre a finalidade social
da Lei 11101/2005, que, segundo ele,
tem servido de fundamento, expresso
ou implícito, para formação de precedentes dos tribunais superiores.
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