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Edição nº 181 - segunda quinzena de setembro a novembro de 2018 - Jornal oficial da Associação dos Magistrados Brasileiros

“A Constituição Federal
deveria ser menos
detalhista”
Em entrevista, ex-presidente do STF e da AMB, Sydney Sanches, faz uma
análise sobre a Carta Magna de 1988 e é taxativo ao aﬁrmar que ela foi
feita em um clima de euforia da Assembleia Nacional Constituinte, com
muitos direitos, poucos deveres e detalhes excessivos
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DO PRESIDENTE
Prezados (as), colegas,
Desde o início da nossa gestão, assumimos o compromisso de trabalhar pela aprovação da recomposição dos subsídios. A luta foi árdua para
garantir que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovassem,
no dia 8 de agosto, a proposta de inclusão de 16,38% no orçamento do Judiciário para 2019. Três meses depois, conseguimos mais uma vitória nesse
pleito, graças à mobilização dos presidentes de associações regionais junto
a parlamentares, que não pouparam esforços para que o Plenário do Senado aprovasse, em 7 de novembro, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 27/2016.
A sanção da Presidência da República ocorreu no dia 26 de novembro.
Não canso de dizer que esse importante resultado faz justiça à Magistratura, única carreira do serviço público, ao lado do Ministério Público, que
há cinco anos não havia obtido a recomposição. Conseguimos valorizar a
nossa carreira, especialmente os magistrados aposentados.
Sobre o pagamento da ajuda de custo moradia, revogado pelo vice-presidente do STF, Luiz Fux, a entidade defendeu intensamente a manutenção desse
pagamento porque sempre acreditou na sua constitucionalidade e legalidade.
Com essa decisão, a partir da implementação da recomposição deve cessar o
pagamento da ajuda de custo até exame final dos autos pelo Plenário do STF.
O permanente diálogo com o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional tem pautado a nossa gestão. Recebemos, no dia 15 de
outubro, a visita dos deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, e Hugo Leal (PSD-RJ), na sede da AMB. Na ocasião,
integrantes da nossa diretoria, presidentes de associações e lideranças da
Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) entregaram um ofício acompanhado de nota técnica sobre as matérias em tramitação no Legislativo que mais preocupam a carreira.
Recentemente, assinamos, em parceria com o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), um Termo de Cooperação Jurídica para a realização de eventos jurídicos e culturais. Almejamos, cada vez mais, promover ações qualificadas de aprimoramento da cultura jurídica dos magistrados.
Ainda no CNJ, obtivemos resultados favoráveis à Magistratura e protocolizamos manifestação à minuta substitutiva da Resolução CNJ 106/10, que
dispõe sobre critérios de merecimento para a promoção de magistrados e o
acesso a tribunais de 2º grau. Esse trabalho foi feito pela nossa comissão
coordenada pelo vice-presidente de Prerrogativas, José Arimatéa Neves.
Nesta edição, você confere, ainda, as atividades programadas para o Encontro Nacional de Pensionistas e Aposentados da Magistratura, o aniversário de 70 anos
da Associação e, também, a entrevista com o
ex-presidente do STF e da AMB, desembargador Sydney Sanches, que fala sobre sua rica
experiência no associativismo e no Judiciário.
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APOSENTADOS

São Paulo receberá

o Encontro Nacional
Free-picks.net

Programado para o próximo ano, evento será
uma oportunidade para a troca de experiências
e a discussão das principais demandas dos
aposentados e das pensionistas

Manuela Correa*

A

AMB realizará, no primeiro semestre de 2019,
o Encontro Nacional de
Pensionistas e Aposentados da
Magistratura, e a cidade escolhida foi São Paulo (SP). O objetivo do evento é promover o
intercâmbio dos participantes
com magistrados da ativa, a fim
de proporcionar um debate mais
amplo acerca dos temas de relevância.
A Comissão Científica ficará a cargo de Alemer Moulin, coordenador de
Aposentados da AMB; dos membros da
Subcoordenadoria Regional dos Aposentados, Roberto Luís Felinto de Oliveira
(subcoordenador) e Sebastião Amorim; e
do juiz Irio Grolli (SC). Também integram
o grupo a secretária de Pensionistas da
Associação, Haydée Mariz, e a vice-presidente da Apamagis, Vanessa Mateus.
A coordenação da Comissão Executiva é do presidente da Apamagis, Fernando Bartoletti, e tem como membros
a vice-presidente Administrativo da AMB,
Maria Isabel da Silva, e os magistrados
Silvio Marques Neto e Lucélia Eulália Furtado Moura Alcântara.
“A realização do congresso representa uma aspiração de todos, uma vez
que, nas últimas reuniões da diretoria
da AMB, tem sido uma constante rei-

vindicação. O acontecimento marcará
época por sua importância, propiciando uma confraternização tão esperada.
Parabéns ao querido presidente Jayme
pelo apoio que vem prestando ao evento”, disse Alemer Moulin.
Haydée Mariz afirmou que o Encontro, além de ser um momento de congraçamento, é uma oportunidade para
a discussão dos pleitos da carreira. “O

evento abre um leque para a
troca de experiências e reforça a filosofia de que juntos
seremos mais fortes. Expectativas como o direito de voto
nas entidades filiadas e maior
participação no associativismo ganham vida nessas ocasiões”.
A secretária de Pensionistas destacou, ainda, que a união da
Magistratura é de grande importância
no contexto atual. “Somos uma grande
família nacional e estadual. Precisamos
uns dos outros para evitar perdas previdenciárias, entre outras, e ir ao encontro de novas conquistas,” concluiu.
As comissões foram definidas no
dia 9 de outubro e a data do Encontro
ainda não foi confirmada.

A realização do congresso representa uma
aspiração de todos, uma vez que, nas últimas
reuniões da diretoria da AMB, tem sido uma
constante reivindicação
Alemer Moulin
*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação
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Canal direto
com as cinco regiões

Interação com magistrados de todo o Brasil possibilita à
AMB uma atuação cada vez mais eficiente em defesa das
demandas e direitos dos associados
Taluama Cabral

A

o cumprir agenda institucional nos estados, o presidente Jayme de Oliveira
faz questão de dar continuidade às reuniões periódicas com magistrados, a
fim de atualizá-los sobre projetos que tramitam no Congresso Nacional de
interesse da carreira, além da atuação da entidade junto ao CNJ e STF. Confira alguns
desses encontros.

Macapá (AP) - 21/9

Ascom/AMB

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) agraciou
o presidente Jayme de Oliveira com sua mais alta honraria, o
Colar do Mérito Judiciário. A solenidade de entrega aconteceu
no Plenário da Corte. “A homenagem se deve ao grande trabalho que esse juiz paulista realiza à frente da AMB”, disse o
presidente do TJAP, desembargador Carlos Tork.
Na ocasião, ele também recebeu o reconhecimento de
um grupo de juízas do estado por ter promovido a igualdade de gêneros, ao nivelar a premiação de atletas do 2º
Amaap Open de Ciclismo, Troféu Emanuel Moura (realizado
pela AMB no mesmo mês). Elas entregaram ao presidente
um certificado de Honra ao Mérito e troféu do campeonato.

21/9

Ascom/AMB

Ascom/AMB

A agenda na cidade contemplou,
ainda, um encontro com desembargadores e juízes amapaenses sobre
temas de interesse da carreira.
Em seguida, o presidente participou, junto a integrantes da diretoria, do 1º Encontro dos Presidentes
das Associações de Magistrados
das Regiões Norte e Nordeste, onde
foram abordados assuntos como a
Resolução 106/2010, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), questões remuneratórias e a segurança
dos magistrados, entres outros. O
evento, promovido pela Amaap em
parceria com a AMB, aconteceu no
Plenário do TJAP.

4
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Vitória (ES) - 22/9

Ascom/AMB

O juiz Daniel Peçanha tomou posse como
presidente da Amages para o biênio 2019-2020.
Jayme de Oliveira, junto à vice-presidente Institucional, Renata Gil (também presidente da
Amaerj), e ao coordenador da Justiça Estadual,
Frederico Mendes Júnior, participou da cerimônia, realizada na sede da associação capixaba.
“A AMB tem nos representado bem em Brasília,
e vai contar sempre com a Amages, como já vinha contando como parceira”, disse Daniel Peçanha em seu discurso.

Porto Velho (RO) - 24/9

Ascom/AMB

Jayme de Oliveira, acompanhado do presidente da
Ameron, Alexandre Miguel, reuniu-se com juízes dos fóruns Criminal e da Família. Na sequência, com magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO).
Na pauta, assuntos de interesse da carreira.
No mesmo dia, foi recebido pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 14ª Região (RO/AC), Shikoku Sadahiro, em seu gabinete, para tratar de assuntos
que envolvem a Magistratura. Em seguida, o presidente
da AMB compareceu ao TJRO, de onde recebeu o Colar do
Mérito Judiciário.

Rio Branco (AC) - 25/9

Ascom/AMB

Ascom/AMB

Jayme de Oliveira, acompanhado do
presidente da Asmac, Luís Camolez, e
membros da diretoria, reuniu-se com
o governador do Acre, Tião Viana (PT),
na sede do Poder Executivo estadual. O
encontro foi pautado por assuntos relacionados à violência no estado e os
desafios da execução penal.

Jayme de Oliveira participou
do lançamento do selo comemorativo de 60 anos da Almagis, na
Escola Superior da Magistratura
(Esmal). Em seguida, a AMB e a
Almagis prestaram homenagem
póstuma à desembargadora
Nelma Torres Padilha, ao entregar à sua família a Comenda Cruz
do Mérito, por sua contribuição
ao Judiciário brasileiro.

Ascom/AMB

Maceió (AL) - 28/9
Porto Alegre (AL) - 2/10
Jayme de Oliveira proferiu a conferência de encerramento do 1º Seminário Nacional das Justiças Militares Estaduais do Brasil, realizado na capital gaúcha em comemoração aos 100 anos
do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJM-RS). Em seu discurso, o magistrado
trouxe reflexões sobre o passado, presente e futuro da República, lembrando o papel moderador do Poder Judiciário, “na condição de solucionador e pacificador social”.
Ao final, recebeu a medalha de condecoração do centenário da Corte castrense. A comenda é
entregue a autoridades e representantes civis em reconhecimento por ações e serviços prestados ao TJM-RS. O coordenador da Justiça Militar da AMB, Paulo Casseb, também foi condecorado.
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STF

Mulheres em foco
Almoço com o presidente do Supremo reúne lideranças femininas da
Magistratura brasileira
Marcelo Galli

A

presidente em exercício da AMB,
Renata Gil (também presidente da Amaerj), junto a membros
da diretoria e presidentes de associações regionais, participou de almoço
do ministro Dias Toffoli, presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), com
lideranças femininas da Magistratura
brasileira. O encontro aconteceu no dia
15 de outubro, no Salão Nobre da Corte.
De acordo com o ministro, apesar
dos avanços, a participação da mulher
no Judiciário continua pequena. Ele citou dados do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) ao apontar que apenas
37,3% da Magistratura é formada pelo
sexo feminino. “A sociedade brasileira
precisa de mais mulheres no Judiciário”,
defendeu. Para Toffoli, esse aumento
contribuirá para o aprimoramento da
prestação jurisdicional.
O ministro ainda apresentou dados
que revelam a diminuição da presença
feminina à medida em que avançam na
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carreira. “As magistradas representam
44% dos juízes substitutos, 39% dos
titulares, 23% de desembargadores e
16% nos tribunais superiores”.

Incentivo

Dias Toffoli aproveitou para anunciar a assinatura de portaria do CNJ
que cria um grupo de trabalho para dar
efetividade à Resolução 255/2018, que
instituiu a Política Nacional de Incentivo
à Participação Feminina no Poder Judiciário. Renata Gil faz parte do grupo.
Ela destacou a importância de se
concretizar e intensificar a atuação das
mulheres em instituições públicas e
privadas. Ao falar do grupo de trabalho,
disse que ele proporcionará profunda
reflexão sobre a participação feminina
no Judiciário. “Teremos resultados muito positivos em breve”, afirmou.
Renata Gil agradeceu a oportunidade de representar a AMB (Jayme de
Oliveira estava em missão oficial no ex-

terior) e, também, a presença de todas
as convidadas. Após o almoço, as presidentes de entidades apresentaram os
principais pleitos da Magistratura ao
ministro.
Participaram do evento Maria Isabel da Silva, vice-presidente Administrativo da AMB; Julianne Marques,
vice-presidente de Direitos Humanos
e presidente da Asmeto; as presidentes Camila Caldas (Amatra IX), Andrea
Bunn (Amatra XII); Elayne Cantuária
(Amaap), Elbia Araújo (Amab), Jussara
Schittler (AMC), Maria Aparecida Gadelha (AMPB), Vera Deboni (Ajuris) e
Janete Pantaleão (vice-presidente da
Amages); as ministras Nancy Andrighi
(STJ), Isabel Gallotti (STJ), Maria Elisabeth Rocha (STM), Kátia Arruda (TST),
Maria Cristina Peduzzi (TST), Maria Helena Mallamann (TST) e Grace
Mendonça (AGU); e as conselheiras do
CNJ Daldice Santana e Iracema Vale,
além de juízas auxiliares.

STF

Toffoli recebe AMB e Frentas no CNJ
Marcelo Galli

A

Ascom/AMB

A AMB e demais lideranças da
Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público
(Frentas) reuniram-se com o ministro
Dias Toffoli, presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), e o ministro
Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, para tratar de pautas
de interesse dos magistrados e do MP.
A vice-presidente de Direitos Humanos e presidente da Asmeto, Julianne Marques, representou a entidade. O encontro ocorreu no dia 16 de
outubro, na sede do CNJ, em Brasília
(DF), e foi o primeiro da entidade e da
Frentas com o ministro, desde que ele
assumiu o comando do Conselho. A
comitiva o desejou uma boa gestão e
agradeceu a oportunidade de diálogo.

30 anos da Constituição
Marcelo Galli

A

Carlos Moura/SCO/STF

vice-presidente Administrativo
da AMB, Maria Isabel da Silva,
representou a entidade na sessão solene do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 4 de outubro, em homenagem aos 30 anos da Constituição
Federal. Para a magistrada, a cerimônia
foi marcada pelo compromisso dos órgãos de Justiça com a efetivação dos
direitos expressos na Carta Magna e a
promoção da cidadania.
O ministro Marco Aurélio foi designado a falar em nome dos demais integrantes da Corte. De acordo com ele, os
direitos fundamentais são a parte mais
importante do projeto constitucional de
1988, onde estão envolvidos valores de
liberdade, igualdade e dignidade.
Ao mencionar a dedicação de magistrados e servidores do Judiciário, o
ministro Dias Toffoli, presidente do STF,
lembrou que a Constituição garante a
independência e a autonomia necessárias para o exercício jurisdicional. “Não
fosse por isso, o Judiciário, e essa Corte
Suprema em particular, não disporiam
dos instrumentos para promover e
manter a paz na sociedade brasileira,
quer entre as pessoas, quer entre as
instituições”, ressaltou.
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Alan Santos/PR

Migração de regime
previdenciário

Medida Provisória assinada por Dias Toffoli no exercício da Presidência da
República reabre prazo até 29 de março para que o servidor faça sua opção
Da redação

N

o exercício da presidência da República, o ministro Dias Toffoli,
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), assinou, em 25 de setembro, a Medida Provisória 853/2018, que
reabre o prazo para migração de regime
previdenciário (Regime de Previdência
Complementar – RPC) até o dia 29 de
março de 2019.
A vice-presidente Institucional da
AMB, Renata Gil (presidente da Amaerj),
representou a entidade na cerimônia de
assinatura realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).
Na ocasião, Toffoli lembrou que a
prorrogação da data limite, que havia
se encerrado em 28 de julho, era um
pleito da Magistratura. A AMB, em conjunto com a Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), moveu Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4885) no STF,
nesse sentido. No entanto, foi negada
por maioria de votos do Plenário, em
julgamento ocorrido no dia 27 de junho.

8

AMB Informa

De acordo com o ministro, agora
será possível fazer uma análise mais
aprofundada das vantagens de se aderir, ou não. “Por se tratar de um passo
da maior transcendência na vida do
servidor, com consequências de longo
alcance, a reabertura do prazo é legítima”, disse. Ele citou Renata Gil ao falar
das entidades representativas da Magistratura presentes no evento.

AGU

Em 25 de outubro, a diretora-tesoureira adjunta da AMB, Maria Rita Manzarra, e lideranças da Frente Nacional
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) conversaram com a advogada-geral da União, ministra Grace
Mendonça, sobre a segurança jurídica
a servidores que migrarem de regime
previdenciário.
Foi solicitada à ministra a aprovação
do Parecer 601/2018, do Ministério do
Planejamento, que trata do sistema re-

Para o ministro do Planejamento, Esteves Pedro Colnago Júnior, os 180 dias
concedidos garantem ao servidor ainda
mais segurança e transparência para tomar uma decisão “diante de um assunto
tão complexo”. Ele lembrou que a migração
não é obrigatória e só se aplica aos que entraram no serviço público federal antes de
2013, ano em que passou a vigorar o regime de previdência complementar.

muneratório e benefícios. O documento
esclarece detalhes sobre a interpretação
e a aplicação das normas para concessão
e pagamento do benefício.
O pedido das entidades foi no sentido do acolhimento do entendimento ali
exposto pela Advocacia-Geral da União,
com a consequente submissão do parecer à homologação pela Presidência da
República, para que se torne de observância obrigatória e vinculante em toda
a administração federal.

CNJ

Início

de uma nova gestão
Ministro Dias Toffoli preside sua primeira sessão plenária no órgão colegiado
Carolina Lobo e Marcelo Galli

O

Gil Ferreira/Agência CNJ

Luiz Silveira/Agência CNJ

presidente da AMB, Jayme
de Oliveira, acompanhou a
primeira sessão ordinária do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
conduzida pelo ministro Dias Toffoli,
novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), na sede do órgão,
em 18 de setembro. Também prestigiaram a plenária a diretora-tesoureira adjunta Maria Rita Manzarra;
o integrante da Secretaria de Interiorização, Marcel Ferreira; o vice-presidente da Amapar, Hélio Engelhardt; e os advogados da AMB.
Ao cumprimentar toda a Magistratura, Toffoli citou nominalmente
Jayme de Oliveira e a AMB. O corregedor-geral de Justiça, ministro
Humberto Martins, falou em nome
dos demais conselheiros e destacou o comprometimento de Toffoli
no sentido de promover o diálogo
respeitoso e harmonioso entre os
Poderes constituídos da República.
Além disso, cada conselheiro fez
sua homenagem individualmente e
desejou um bom trabalho ao ministro à frente do CNJ.
Após o julgamento dos 11 processos que estavam em pauta, o presidente do Conselho anunciou que, a
partir de agora, as sessões ordinárias
serão realizadas quinzenalmente.

Conselho reafirma autonomia dos tribunais
Da redação

O CNJ negou, por maioria, provimento ao recurso interposto em Procedimento de Controle Administrativo (PCA) proposto
pela OAB-MA. O requerimento (indeferido) pedia a suspensão
liminar e a declaração de nulidade da Resolução TJMA 18/2014,
que estabeleceu que o atendimento a advogados seria feito nos
balcões das secretarias judiciais, ressalvando a possibilidade de
acesso deles ao interior do gabinete e das secretarias, desde que
com prévia autorização do magistrado ou do secretário judicial.
A AMB e a Amma ingressaram como partes interessadas
no processo. No pedido, foi argumentado não ser razoável

que juízes e secretarias interrompam seus afazeres a todo
instante em que um dos mais de 900 mil advogados desejar
ingressar em secretarias e gabinetes. A AMB ressaltou que o
CNJ sempre assegurou o direito do advogado de ser recebido
pelo juiz, entretanto, esse direito, como qualquer outro, não
pode ser absoluto.
Para o presidente da Amma, Ângelo dos Santos, “com
a decisão, o CNJ prestigiou a autonomia dos tribunais em
consonância com a realidade que exige do juiz a condição de
gestor da unidade jurisdicional”.
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Vitórias no Plenário
AMB atua intensamente na obtenção de resultados favoráveis à Magistratura
Carolina Lobo e Marcelo Galli
promoção por merecimento a vaga decorrente da remoção.
O Conselho ainda apreciou processos que tratam da Resolução 219/2016,
sobre distribuição de servidores, cargos em comissão e funções de confiança nos órgãos do Judiciário de 1º
e 2º graus, assunto caro à AMB. Foi

Ascom AMB

Jayme de Oliveira, na 281ª ordinária, com Renata Gil,
vice-presidente Institucional; Karen Schubert, secretária
de Comunicação Institucional; e a juíza Euma Tourinho

Na 279ª sessão, os presidentes Ângelo Santos (Amma) e Thiago Brandão (Amapi);
Leonardo Trigueiro, da Secretaria de Assuntos Legislativos; os presidentes Elayne
Cantuária (Amaap); Fernando Cury (Amamsul); Renata Gil (Amaerj); Emanuel Bonfim
(Amepe); e Maria Rita Manzarra, diretora-tesoureira adjunta da AMB

Na 280ª sessão, o vice-presidente de Prerrogativas, José Arimatéa Neves,
e integrantes da Secretaria de Prerrogativas: Edmundo Lavinas, Hermance
Gomes, Rita de Cássia Ramos e Junia Araújo

Ascom AMB
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ratificada liminar no Pedido de Providências requerida pela Associação dos
Analistas Judiciários do Paraná (Anjud).
A matéria, de relatoria de Luciano Frota, trata do descumprimento da norma
pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (TJPR) e tem como interessada
a Amapar.

Ascom AMB

V

itória no resultado do Recurso Administrativo formulado pelo Banco
Santander. Após intenso trabalho
da AMB e da Ameron, esclarecendo o colegiado via memoriais, o CNJ reconheceu,
por unanimidade, falta de indício de infração disciplinar por parte de juízes da 1ª
Vara Cível de Porto Velho (RO).
Os conselheiros acompanharam o
relator, corregedor nacional de Justiça,
ministro Humberto Martins, que manteve decisão monocrática do antecessor, João Otávio de Noronha, e negou
provimento ao recurso. O entendimento é de que o caso foi equacionado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) ao arquivar a ação.
Já o Procedimento de Controle Administrativo que questiona regras para
preenchimento de cargos de juiz no
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí
(TJPI), previstas em editais nas situações de remoção e promoção, foi julgado parcialmente procedente, conforme
divergência iniciada por Márcio Schiefler. A maioria reconheceu viciados os
Editais 8 a 10, de 2016, por não serem
compatíveis com os precedentes do
CNJ. Foi determinado que o TJPI observe o texto da Loman: promoção por
antiguidade, remoção e promoção por
merecimento, devendo ser ofertada à

CNJ

Parceria fortalece

cultura jurídica

Termo de Cooperação Técnica entre a AMB e o Conselho Nacional de Justiça para
a realização de eventos é considerado um marco na relação entre as instituições
Andressa Lanzellotti e Marcelo Galli

Luiz Silveira / Agência CNJ

O

presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e o presidente do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, assinaram um Termo de
Cooperação Técnica para a realização
de eventos jurídicos e culturais.
Em cerimônia realizada no dia 8
de outubro, e conduzida pelo ministro, foram estabelecidas as responsabilidades de cada parte. Para Jayme de Oliveira, “o Termo é mais um
marco na história de parceria entre
os órgãos do Judiciário e do esforço
da AMB em promover ações cada vez
mais qualificadas de aprimoramento
da cultura jurídica aos magistrados
brasileiros”.
Presente na solenidade, o diretor
de Relações Internacionais da AMB e
presidente da Amapar, Geraldo Dutra,
também assinou um Termo de Cooperação Técnica entre o CNJ e a entidade paranaense. “É uma satisfação
podermos contribuir com a realiza-

ção de eventos, como, por exemplo, o
Encontro Nacional do Poder Judiciá-

rio, que envolverá todos os tribunais
do País”, analisou.

Magistrados podem receber premiações em espécie
Carolina Lobo e Marcelo Galli
Inexiste ilegalidade no recebimento
de premiações em dinheiro de instituições de ensino superior na realização de
trabalhos acadêmicos desenvolvidos a
partir de editais públicos, nos quais não
são identificados os autores e os avaliadores (sistema denominado double blind
review), concluiu o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). A decisão, por 12 votos a dois,
ocorreu durante a 36ª sessão do Plenário
Virtual, encerrada no dia 28 de setembro.
A Consulta 0008909-65.2017.2.00.0000, de relatoria do
conselheiro Valtércio de Oliveira, foi formulada por um juiz
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT17), no
Espírito Santo.
A AMB apresentou manifestação nos autos pugnando pela resposta positiva à consulta que deve observar as

normas de regência, em especial a Resolução CNJ 170. Para a entidade, após as
últimas alterações no ato normativo, a
diretriz central para o recebimento de
prêmios em concursos passou a ser o
não comprometimento da independência do juiz e a necessidade de controle
sobre o ato da premiação.
Para o relator, a Resolução e o art.
95, parágrafo único, inc. IV da Constituição Federal não permitem que juiz receba
premiação pecuniária, ainda que o critério da avaliação tenha sido o sistema double blind review.
A divergência foi inaugurada pelo conselheiro Aloysio
Corrêa da Veiga. De acordo com ele, não há óbice nesse caso,
desde que seja preservada a imparcialidade e a independência funcional do magistrado.
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Aperfeiçoamento da Resolução 106
AMB protocoliza manifestação à minuta substitutiva da norma sobre critérios de
merecimento para promoção e acesso aos tribunais de 2º grau
Carolina Lobo e Marcelo Galli

A

Em 2 de outubro, reunião com os magistrados integrantes do grupo:
José Arimatéa, Julianne Marques, Maria Rita Manzarra, Renata
Lotufo, Daniel Moreira, Jussara Schittler e Ney Alcântara

Em 12 de setembro, reunião entre o presidente Jayme de Oliveira
e os magistrados José Arimatéa, Julianne Marques, Jussara
Schittler e Leonardo Trigueiro

Mês Nacional do Júri

Ascom/AMB

Carolina Lobo e Taluama Cabral
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Em 29 de outubro, reunião com Luis Martius; Dias Toffoli; Romão de Oliveira,
presidente do TJDFT; Arnaldo Hossepian, conselheiro do CNJ; e Humberto Ulhôa,
corregedor do TJDFT, entre outras autoridades

AMB Informa

O juiz Luis Martius Holanda, da Secretaria de Segurança de Magistrados da AMB, representou o presidente
Jayme de Oliveira na cerimônia de abertura do Mês Nacional do Júri, uma mobilização do CNJ para intensificar o
julgamento de acusados por crimes dolosos contra a vida.
O presidente do Conselho, ministro Dias Toffoli, ressaltou
que o Brasil sofre com uma epidemia de homicídios.
Martius avaliou a importância da iniciativa: “Representa o esforço concentrado dos juízes para que se priorize a pauta de julgamentos pelo tribunal do júri e se acelere o julgamento de casos que, antes, demoravam anos
para serem finalizados”.

Fotos: Ascom/AMB

AMB protocolizou suas contribuições para aperfeiçoar a
minuta de alteração do ato normativo que pretende alterar a Resolução CNJ 106/2010, que dispõe sobre
critérios de merecimento para a promoção de magistrados e o acesso a
tribunais de 2º grau. A manifestação
é resultado do trabalho realizado pela
comissão instituída pela presidência
da entidade.
Em setembro e outubro, os membros analisaram a minuta elaborada
pela Comissão de Eficiência Operacional do CNJ e, atendendo ao prazo de
30 dias concedido pelo relator, conselheiro Valtércio de Oliveira, apresentaram as considerações.
O coordenador dos trabalhos da
AMB, o vice-presidente de Prerrogativas, José Arimatéa Neves, disse que
foi consolidado um texto objetivo, de
proposta democrática e plural, observando-se peculiaridades de cada
segmento da Justiça.
“A Resolução é, talvez, o mais importante mecanismo de intervenção
do CNJ na movimentação horizontal e vertical na carreira. Nela estão
demandas decorrentes da falta de
clareza, objetividade e razoabilidade
dos critérios utilizados em promoções e remoções de magistrados e
nos acessos a tribunais de 2ª instância, nas esferas estadual, federal e
trabalhista”, frisou.

CNJ

Força e independência

do Judiciário

Encontro de magistrados com o corregedor nacional de Justiça aborda,
entre outros assuntos, a preservação das prerrogativas da carreira
Carolina Lobo e Marcelo Galli

A

Renata Gil com os ministros do STJ Luis Felipe Salomão, Humberto Martins,
Antonio Saldanha Palheiro e Marco Aurélio Bellizze

Jussara Schittler, presidente da AMC; Renata Gil, presidente em exercício; ministro
Humberto Martins; Maria Isabel da Silva, vice-presidente Administrativo; Fábio Esteves,
presidente da Amagis-DF; Fernando Cury, presidente da Amamsul; e Julianne Marques,
vice-presidente de Direitos Humanos e presidente da Asmeto

Fotos: Ascom/AMB

AMB promoveu encontro com o corregedor nacional de Justiça, ministro
Humberto Martins, e seus juízes auxiliares, em 17 de outubro. Na ocasião, a presidente em exercício, Renata Gil, falou sobre a
necessidade de proteção do CNJ aos magistrados, especialmente de 1º grau, que ainda
enfrentam condições adversas ao exercer a
função jurisdicional e sofrem com as diferenças na carreira. Ela também chamou atenção
para a desigualdade de tratamento a aposentados e novos magistrados.
Foi discutido, ainda, o cenário político atual
e sua repercussão na Magistratura. “O trabalho
de preservação das prerrogativas que a AMB
vem realizando por meio do presidente Jayme
de Oliveira será de grande valia para a manutenção da força e independência do Judiciário.
Com juízes desprotegidos e acuados, a sociedade perde sua proteção”, disse Renata Gil.
O ministro abordou a aproximação com
as associações, em especial a AMB, e sua intenção em ajudar os magistrados no exercício
da sua função, colocando a estrutura do CNJ
em favor do Judiciário. Emocionado, ele disse
que, tal como canta Djavan, “a Magistratura é
o meu bem querer”.

AMB é recebida por Humberto Martins

Ascom/AMB

Carolina Lobo e Marcelo Galli

A diretora-tesoureira adjunta da AMB, Maria Rita Manzarra, Jayme de Oliveira,
Humberto Martins e o diretor-presidente da ENM/AMB, Sérgio Ricardo de Souza,
que é juiz auxiliar da Corregedoria

O presidente Jayme de Oliveira, junto a integrantes da diretoria da AMB, esteve com o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto
Martins, em 3 de outubro, para tratar de questões de interesse, como o Provimento 64/2017,
que estabelece diretrizes para o pagamento dos
subsídios dos magistrados, e a segurança no
âmbito do Judiciário.
A aplicação pelos tribunais da Resolução CNJ
219/2016, que dispõe sobre a distribuição de servidores, cargos em comissão e funções de confiança nos órgãos do Judiciário de 1º e 2º graus, e
a permuta entre magistrados da Justiça Estadual,
também foram assuntos discutidos. Reuniões das
duas comissões da AMB que tratam desses temas
foram agendadas com o ministro.
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CNJ

Em defesa

das prerrogativas

Ascom/AMB

AMB conversa com
corregedor nacional
de Justiça sobre o
Provimento 71/2018,
para acompanhar
de perto pedidos
de providências
instaurados
Carolina Lobo

A

vice-presidente Institucional da
AMB e presidente da Amaerj, Renata
Gil, reuniu-se com o corregedor
nacional de Justiça, ministro Humberto
Martins, em seu gabinete no STJ, em 24
de outubro. Também participaram do
encontro os presidentes da Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra), Guilherme Feliciano, e da Associação dos Juízes Federais
do Brasil (Ajufe), Fernando Mendes.
O objetivo foi discutir sobre o Provimento 71/2018, que dispõe sobre o uso
do e-mail institucional pelos membros e
servidores do Poder Judiciário e sobre a

manifestação nas redes sociais.
Na semana anterior, como presidente
em exercício, Renata Gil divulgou nota so-

“

[O ministro] disse que
todos os procedimentos
serão analisados com
muita serenidade e
tranquilidade

”

Renata Gil

bre posicionamento da AMB em relação à
instauração, por parte da Corregedoria,
de diversos pedidos de providências relativos às manifestações de juízes. Tal
como dito na ocasião, a entidade, em sua
atuação de forma intransigente na defesa das prerrogativas dos magistrados,
acompanha de perto caso a caso e estará
junto aos associados na apresentação
dos esclarecimentos à Corregedoria.
“O ministro Humberto nos recebeu
com muita cordialidade e disse que todos
os procedimentos serão analisados com
muita serenidade e tranquilidade”, afirmou a vice-presidente.

Humberto Martins revoga Provimento 68
O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, revogou o Provimento 68/2018. A instrução emitida pelo então ministro
corregedor João Otávio de Noronha
estabelecia aos magistrados, para
fins de uniformização, novos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao
bloqueio de valores.
A decisão foi tomada em 17 de
outubro, ao julgar procedente o Pedido de Providências (PP) 0003580-

14

AMB Informa

38.2018.2.00.0000,
do
Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil. A
AMB havia pedido, também,
a revogação à Corregedoria Nacional, em maio, por
meio de PP com Pedido de
Reconsideração 000320889.2018.2.00.0000, no qual
a entidade sustentou que o
ato normativo era primário,
abstrato e genérico, inovando o ordenamento jurídico e tornando mais complexo

Gil Ferreira/Agência CNJ

Carolina Lobo

e moroso o processo judicial na fase
do seu cumprimento.

LEGISLATIVO

Diálogo constante

com o Congresso Nacional
Rodrigo Maia, presidente da Câmara, reuniu-se com a diretoria da AMB
na sede da entidade

Marcelo Galli

O

A presidente em exercício da AMB,
Renata Gil (também presidente da
Amaerj), parabenizou o parlamentar
pela reeleição ao posto máximo da Câmara e agradeceu sua presença no encontro. Ela o entregou um ofício acompanhado de nota técnica que aponta as
matérias em tramitação no Legislativo
que mais preocupam a carreira.
Rodrigo Maia reafirmou a sua disposição em manter o constante diálogo com

Fotos: Ascom/AMB

presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
e o deputado federal Hugo Leal
(PSD-RJ), que coordena a bancada fluminense na Casa, foram à sede da AMB,
em Brasília (DF), no dia 15 de outubro,
para reunião com integrantes da diretoria da entidade, presidentes de associações regionais e lideranças da Frente
Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas).

a AMB e demais entidades representativas dos magistrados. Falou, também, das
matérias legislativas que poderão ser
trabalhadas até o final deste ano. “Não
haverá pauta na Câmara que vocês não
possam participar da discussão”, disse.
O deputado Hugo Leal se pronunciou
no mesmo sentido. “Não haverá surpresa. Vamos assegurar a participação dos
magistrados nos debates”, reforçou.
Da AMB, participaram do encontro
Maria Isabel da Silva, vice-presidente Administrativo; Julianne Marques, vice-presidente de Direitos Humanos (também
presidente da Asmeto); e Edmundo Franca, assessor da presidência. Estavam
presentes, ainda, Camila Caldas, presidente da Amatra IX; Andrea Bunn, presidente da Amatra XII; Elayne Cantuária, presidente da Amaap; Elbia Araújo,
presidente da Amab; Jussara Schittler,
presidente da AMC; Maria Aparecida Gadelha, presidente da AMPB; Vera Deboni,
presidente da Ajuris; Janete Pantaleão,
vice-presidente da Amages; Fábio Esteves, presidente da Amagis-DF; Herval
Sampaio, presidente da Amarn; Ângelo
Bianco Vettorazzi, representando a ACM;
Wellington Moura, vice-presidente da
Amapar; e representantes da Frentas nacional e do Rio de Janeiro.

AMB Informa
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Projetos de interesse da Magistratura

em pauta
Presidente e diretoria da AMB
conversam com deputados e
senadores sobre temas como
extrateto, novo CPP e orçamento

Deputado Benito Gama,
presidente da Comissão
Especial do Extrateto

Marcelo Galli

I

Deputado Capitão Augusto com Jayme de Oliveira e Frederico Mendes Júnior

Maria Rita Manzarra, deputado Fernando Francischini e Frederico Mendes Júnior
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Frederico Mendes Júnior, deputado João Campos e Jayme de Oliveira

deputados federais Fernando Francischini (PSL-PR); Sérgio
Souza (MDB-PR), membro de diversas comissões no Congresso Nacional, entre elas a do Orçamento; e Pedro Lupion
(DEM-PR), eleito neste ano.

Senador Paulo Bauer, líder do PSDB no Senado Federal

Deputado Sérgio Souza, Maria Rita Manzarra e Frederico Mendes Júnior

Fotos: Ascom/AMB

ntegrantes da diretoria da AMB conversaram com parlamentares sobre temas de interesse da Magistratura,
na última semana do mês de outubro. No dia 31, o presidente Jayme de Oliveira e o coordenador da Justiça Estadual, Frederico Mendes Júnior, estiveram com os deputados
Benito Gama (PTB-BA), presidente da Comissão Especial
do Extrateto; João Campos (PRB-GO), relator da Comissão
Especial do novo Código de Processo Penal (CPP); e Capitão
Augusto (PR-SP).
No mesmo dia, Jayme de Oliveira e lideranças da Frente
Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) fizeram uma visita institucional ao senador Paulo
Bauer (PSDB-SC), líder do partido no Senado Federal.
No dia 30, Frederico Mendes Júnior e a diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra, conversaram com os

REINAUGURAÇÃO

Novas instalações

Renata Brandão

A

Antes

Depois

Fotos: Ascom/AMB

s novas dependências da Escola
Nacional da Magistratura (ENM),
da AMB, foram inauguradas no
dia 6 de novembro pelo presidente da
AMB, Jayme de Oliveira, e por seu diretor-presidente, Sérgio Ricardo de Souza, na sede da entidade. Com o dobro do
tamanho, o espaço atual conta com 96
m², que abrigam três salas, sendo uma
delas a de reuniões, onde fica a galeria
de fotos dos ex-diretores presidentes.
“A ENM tem uma tradição enorme
construída ao longo da história, graças
ao trabalho dos ex-presidentes e da
atual diretoria”, disse Jayme de Oliveira,
ao destacar a importância desse novo
ambiente, em relação à antiga Escola.
“É um avanço cultural e acadêmico
proporcionado por Jayme de Oliveira,
ao fortalecer a Escola com uma sede
nova e mais adequada à realização dos
trabalhos pela expansão dos nossos
cursos para todo o Brasil”, elogiou Sérgio Ricardo de Souza.
Na ocasião, o presidente da AMB falou, ainda, sobre o projeto de reestruturação geral da sede da entidade. “Inauguramos o espaço no Brasil 21 [centro de
convenções em Brasília-DF], onde temos
os departamentos Jurídico e Legislativo.
Depois, a Escola e a copa. Em seguida, a
parte final, com as reformas do auditório e
demais dependências da AMB”, anunciou.
Também compareceram os ex-diretores-presidentes da ENM, Marcelo Piragibe (atual vice-diretor presidente) e
Eladio Lecey; os coordenadores Ângelo
Vettorazzi, Marcos Alaor e Ana Barbuda; a diretoria da AMB; o ex-presidente
da entidade Nelson Calandra; e presidentes de associações regionais.
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ENTREVISTA: MINISTRO SYDNEY SANCHES

“A Constituição tem muitos
direitos, poucos deveres e
detalhes excessivos”

Taluama Cabral

Presidente da AMB de 1982 a 1985, o ministro Sydney
Sanches tem uma longa história com o Judiciário. Expresidente do STF, chegou a presidir o julgamento do
impeachment do presidente Fernando Collor de Mello,
em 1992. Ao AMB Informa, disse que a Constituição
Federal deveria ser menos detalhista, e ainda
falou sobre temas como presunção de inocência,
judicialização da política e associativismo.
18
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Qual é a comparação entre o STF
atual e o das décadas de 80 e 90,
quando foi ministro?
Uma comparação é sempre muito
difícil, mas hoje há uma formação diversa da que existia à época. Divergências haviam, como há, só que naquele
tempo eram divergências de ideias,
sem ataques pessoais e sem arroubos de inconformismo com a opinião
do outro. Isso foi uma das mudanças.
As próprias competências mudaram, e
a presença na mídia antigamente era
a mínima possível. O juiz acaba perdendo aparência de imparcialidade
quando passa a manifestar-se sobre

ENTREVISTA: MINISTRO SYDNEY SANCHES

A judicialização da política tem
sido muito discutida. Qual é a sua visão sobre o tema?
Esse é um dos preços que o Supremo está pagando. Não só pelo comportamento da Corte, mas sobretudo
porque o Tribunal é procurado pelos
partidos políticos. O partido perde
uma votação na Câmara ou no Senado
e corre para o Supremo. Questão política resolve quem é eleito pelo povo. O
Supremo pode, por exemplo, na questão do aborto, dizer se a lei é constitucional, mas não querer resolver em
que hipótese deve haver o aborto.
Mas, por vezes, o Congresso, que tem a
competência, não resolve. Não por não
querer, mas por não conseguir.
Que papel o Judiciário deve assumir, principalmente neste momento
instável para a democracia?
Se o Judiciário cumprir suas funções, já será o bastante. Mas, em época
de crise, como a que estamos, e não se
sabe até quando, surge a ideia do Judiciário como Poder moderador. E há uma
polêmica nisso. Em relação às instâncias, temos, por exemplo, o problema
da presunção de inocência até o trânsito em julgado. Se levássemos em conta
literalmente o que está na Constituição,
estaria esvaziada a Justiça Penal de 1ª
e 2ª instâncias, porque suas decisões
não têm eficácia enquanto não houver transitado e julgado. Isso significa
quatro instâncias na decisão, por isso
os processos demoram indefinidamente. E uma Justiça caríssima ser ineficaz
enquanto não transitar em julgado? É a
negação do Judiciário.

“

Na Magistratura, de modo geral,
o trabalho é imenso e o reconhecimento
é menor do que deveria ser

A Constituição de 88 foi promulgada enquanto era ministro do STF,
sendo um dos responsáveis pelas
primeiras interpretações. Hoje, 30
anos depois, qual a sua visão sobre
o texto?
A Constituição foi feita em um clima de euforia da chamada Assembleia
Nacional Constituinte. Ela tem muitos
direitos, poucos deveres e detalhes
excessivos. Ao meu ver, uma Constituição deve ser um enunciado de princípios, os que são imutáveis no País.
A dos Estados Unidos tem meia dúzia
de emendas e é de 1791, e a nossa, de
1988, tem mais de 97. Prova de que não
corresponde ao que necessita. Fala-se,
ainda, em reformas, mas o novo presidente precisará de habilidade para
conviver com a fragmentação partidária no Congresso, porque não se governa se cada um for para um lado, e um
País que não é governado, termina em
impeachment. E impeachment é uma
tragédia para o País.
O senhor tem uma importante
história de atuação associativista,
inclusive tendo sido presidente da
AMB. Qual a importância deste movimento para a Magistratura?

”

Hoje, a AMB é uma potência. No
meu tempo, nossa preocupação era
com a autonomia política, orçamentária e administrativa do Poder Judiciário, assuntos mais institucionais.
Assuntos corporativos eram tratados,
também, pelas associações, mas mais
pelos tribunais. Daí o inconformismo
ao verificar que os tribunais não faziam papel suficientemente firme para
atendimento das reivindicações, e as
associações foram crescendo.
Apesar do rigoroso trabalho realizado, o Judiciário, em especial a Magistratura, tem sido alvo de muitos
ataques. Na sua visão, o que motiva
esse embate?
Para a imprensa, o Judiciário era
a bola da vez, porque o ex-presidente Lula, em dado momento, falou que
o Judiciário era uma caixa-preta que
precisava ser aberta. Então, iniciaram-se os ataques. O fato é que, na Magistratura, de modo geral, o trabalho
é imenso e o reconhecimento é menor
do que deveria ser. Os ataques recíprocos também destroem a credibilidade
das instituições. Em uma verdadeira
democracia, os Poderes se respeitam,
não se atacam.
Fotos: Ascom/AMB

todos os assuntos publicamente. Hoje,
o povo sabe o nome dos ministros e
isso tem a ver com a TV Justiça, que
permitiu ao público conhecer o funcionamento do Judiciário. Não vejo razão
para mudar o rumo da TV, mas de tornar a informação da mídia mais precisa
e menos apaixonada.

Acha que os Três Poderes são harmônicos e independentes, como diz a
Constituição?
Um pouco menos harmônicos do
que deveriam e um pouco menos independentes, também. Por exemplo,
o Legislativo depende muito do Executivo e vice-versa. Essa dependência
excessiva cria problemas no funcionamento dos Poderes, o que gera uma
aparente desarmonia. Mas as instituições estão funcionando no Brasil,
mesmo com dificuldades.
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SECRETARIAS

Em busca de normatizações

Ascom/AMB

Diretoria de magistrados com filhos especiais discute com o CNJ estratégias
de atuação para estabelecimento de uma política nacional de apoio

Andressa Lanzellotti e Renata Brandão

N

a primeira reunião da Diretoria de Política Institucional e de
Apoio para Magistrados com Filhos Especiais, no dia 9 de outubro, os
integrantes definiram que vão trabalhar em parceria com as associações
regionais em busca de normatizações
junto ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), Supremo Tribunal Federal (STF),
Receita Federal e o Ministério da Educação (MEC). Também atuarão de forma
específica, a partir de casos concretos
formalizados pelos magistrados.
“Trata-se de uma pauta muito positiva e é uma honra que seja discutida na gestão do presidente Jayme, que

mostra uma preocupação muito grande
com assuntos dessa natureza”, disse a
diretora da pasta e presidente da Amab,
Elbia Araújo.
Para o diretor-adjunto, Ezequiel Turibio,
“será um grande avanço para os magistrados pais de crianças especiais, que terão
melhores condições tanto para trabalhar
quanto para cuidar dos filhos”, explicou.
Participaram da reunião o presidente Jayme de Oliveira, a vice-presidente de
Direitos Humanos da AMB e presidente da
Asmeto, Julianne Marques, e a presidente
da AMC, Jussara Schittler. Também integram a Diretoria Israela Pontes (AMPB) e
Adriana Laia (Amaerj).

Com o objetivo de conhecer a realidade de quem enfrenta essa situação, a
AMB realiza uma pesquisa sobre o tema.
Para participar, envie para dpi@amb.com.
br: seu nome, cidade, estado, e-mail, telefone, nome e idade do(a) filho(a) especial
e a deficiência ou transtorno.

um evento para tratar da questão dos
grandes litigantes.
Participaram da reunião o vice-presidente de Assuntos Legislativos,

Jerson Gubert; a coordenadora da Secretaria Institucional, Érika Brandão; o
advogado Alexandre Pontieri; e a assessora parlamentar Isabella Tiezzi.

Planejamento
institucional
Em reunião ocorrida no dia 25 de setembro, a Secretaria Institucional da AMB
acertou detalhes do calendário de atuação da pasta junto ao Conselho Nacional
de Justiça, o Parlamento e os tribunais.
A vice-presidente Institucional
da entidade e presidente da Amaerj,
Renata Gil, conduziu o encontro, que
também abordou a possibilidade de a
entidade promover, ainda neste ano,
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Marcelo Galli e Renata Brandão

SECRETARIAS

AMB comemorará 70 anos

Ascom/AMB

Dentre as atividades programadas pela Secretaria Cultural e Ambiental está
o Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados

Da redação

A

s atividades em alusão aos 70
anos da entidade, que serão
completados no dia 10 de setembro de 2019, pautaram a terceira
reunião da Secretaria Cultural e Ambiental da AMB, no dia 19 de setembro,
em Brasília (DF).
Na ocasião, o presidente Jayme de
Oliveira; o vice-presidente da pasta,
Paulo Sérgio Barbosa; e o integrante
Rosalvo Augusto Vieira discutiram,
entre as ações programadas, os detalhes do 1º Prêmio Nacional de Litera-

tura para Magistrados.
A premiação será organizada pela
AMB, em parceria com a Academia
Paulista de Letras (APL) e as obras
vencedoras serão reunidas em um livro em homenagem ao aniversário da
Associação. A data também inspirou a
possibilidade de se promover um concurso de fotografia e, ainda, um encontro de talentos musicais dos filiados.
“Esses eventos fortalecerão a
integração entre magistrados. Queremos que o talento de cada juiz

espalhado pelo Brasil seja expresso
junto aos colegas como forma de,
culturalmente, estreitar os laços de
solidariedade e de associativismo”,
afirmou Paulo Sérgio Barbosa.
Rosalvo Vieira reforçou que a conversa foi muito positiva, “inclusive porque
foi dado o pontapé inicial para o Prêmio
Nacional de Literatura para Magistrados.
Também discutimos a viabilização do
concurso nacional de fotografia. Certamente, o fruto dessa reunião será sentido
na comemoração dos 70 anos da AMB”.

Divulgação

Regulamento já está disponível
Os interessados em participar do 1º Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados já podem consultar
o regulamento no site da AMB, na sessão “Campanhas
e Eventos”.
Podem concorrer obras inéditas de magistrados da
ativa e aposentados associados à AMB, desde que sejam
brasileiros residentes no Brasil. O concurso se centrará no
desenvolvimento da arte da escrita ficcional, abrangendo
poesia, crônica e conto. Cada candidato pode concorrer
com apenas uma obra, em um gênero. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelos Correios ou pelo e-mail premio.
literario@amb.com.br, até 31 de janeiro. A premiação será
de R$ 2 mil, R$ 1.5 mil e R$ 1 mil, respectivamente, para o
primeiro, segundo e terceiro colocados de cada categoria.

AMB Informa

21

BOAS PRÁTICAS

A Justiça em defesa do

meio ambiente
Juiz de Marabá implementa plano de recuperação da Floresta Amazônica
e concorre ao Prêmio Innovare 2018
Taluama Cabral
Na visão de Márcio Bittencourt, essa
é uma forma de dar “efetividade às sentenças ambientais”. Ele explica que antes, mesmo em casos de exploração
clandestina de espécies de grande valor
econômico, eram celebrados acordos de
quantias irrisórias, em comparação ao
bem degradado, e não necessariamente
destinadas ao reflorestamento. “Era um

SOLUÇÃO

A princípio, as áreas prioritárias são
as matas ciliares urbanas, escolhidas
por meio de reuniões de trabalho e visitas técnicas, que contam com a participação de instituições parceiras e do
Ministério Público. “A mata ciliar urbana dos Rios Tocantins e Itacaiúnas está
muito degradada em Marabá e, para
preservá-la, foi demarcada a área de
criação do Parque Ambiental Linear Rio
Itacaiúnas”, explicou o juiz titular. Nos
encontros também foram definidas as
espécies a serem utilizadas no reflorestamento da região, estabelecendo
um período de 120 dias para aprovação

Estamos no rumo certo. Em 8 de novembro,
foi publicada a Lei Federal nº 13.731/2018,
que dispõe sobre mecanismos de
financiamento para arborização
urbana e recuperação de áreas
degradadas, respaldando,
ainda mais, a nossa prática
Márcio Bittencourt
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estímulo ao desmatamento”, diz o magistrado, que é mestre em Gestão de Recursos Naturais. “Estamos no rumo certo.
Em 8 de novembro, foi publicada a Lei
Federal nº 13.731/2018, que dispõe sobre
mecanismos de financiamento para arborização urbana e recuperação de áreas
degradadas, respaldando, ainda mais, a
nossa prática”, comemorou.

de um projeto com o plantio de mudas
na estação.
Com a prática, Márcio Bittencourt
concorre ao cobiçado Prêmio Innovare
2018, na categoria Juiz. “A sobrecarga
de trabalho, tanto quantitativa, quanto qualitativa, precisa ser um estímulo
para o desenvolvimento de práticas
inovadoras focadas na solução de conflitos”, disse o magistrado.

Divulgação

O

desmatamento é um dos grandes problemas ecológicos que
o País enfrenta. As causas são
diversas e, em sua maior parte, relacionadas às atividades humanas. Em
Marabá (PA), onde tramitam mais de
100 ações sobre o tema, uma iniciativa
implementada em 2017, por Márcio Bittencourt, juiz titular da 2ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca do município,
chamada “Plano de Execução Civil Ambiental”, vem contribuindo com o reflorestamento de áreas degradadas da
Floresta Amazônica.
O Plano tem o objetivo de reparar danos causados pela exploração
madeireira ilegal por meio de reflorestamento, em área a ser indicada e
fiscalizada pelo órgão ambiental competente. Até o momento, segundo o
magistrado, mais de 30 sentenças já
foram proferidas nesses moldes, nas
quais o infrator é obrigado a replantar
a mesma quantidade de espécies destruídas, sendo responsável, também,
pelas despesas com a aquisição das
mudas, plantio e manutenção.

INTERNACIONAL

Da redação

Atuação no exterior
UIM escolhe seu primeiro vice-presidente

Divulgação

A União Internacional de Magistrados
(UIM) elegeu, no dia 16 de outubro, José
Igreja Matos, desembargador do Tribunal da Relação do Porto (Portugal), seu
novo primeiro vice-presidente para os
próximos dois anos. A votação ocorreu
durante a reunião anual da entidade, realizada entre os dias 13 e 18 do mesmo
mês, em Marrakesh, Marrocos. O presidente Jayme de Oliveira e integrantes
da diretoria da AMB participaram do
evento.

Divulgação

Walter Barone, secretário-adjunto de Relações Internacionais da AMB, foi
eleito, no dia 17 outubro, também em Marrakech, presidente da 1ª Comissão de Estudos da UIM. A juíza Flávia da Costa Viana, diretora-adjunta de
Relações Internacionais da AMB, foi eleita vice-presidente da 2ª Comissão
de Estudos de Direito Civil e Processo Civil. A votação ocorreu durante a 61ª
Reunião Anual da União Internacional.

Divulgação

Rafael de Menezes
é reeleito

União Internacional
elege membros da AMB

Durante o encontro anual da UIM, o juiz Rafael de
Menezes foi reeleito presidente do grupo Ibero-Americano (IBA) e vice-presidente da UIM. Ele ocupa o
cargo em nome da AMB. A votação foi unânime entre
os representantes da América Latina, Portugal e Espanha, e aconteceu no dia 14 de outubro, na cidade de
Marrakech. O presidente Jayme de Oliveira também
participou do encontro.

Divulgação

Balanço de gestão
Diante de mais um biênio à frente do grupo IBA e da vice-presidência da
UIM, Rafael de Menezes conclui sua gestão com um balanço das atividades realizadas até o momento. “Tem sido uma experiência de muita
responsabilidade e aprendizado esse trabalho no comitê da presidência da UIM. Muito obrigado”, disse o magistrado.

Divulgação

Paulo Casseb é o novo
presidente da AIJM
Paulo Adib Casseb é o novo presidente da Associação Internacional das
Justiças Militares (AIJM). Coordenador da Justiça Militar da AMB, o magistrado tomou posse, no dia 12 de outubro, para mandato de quatro anos, em
solenidade realizada durante o encerramento do VI Encontro Internacional
de Direito Humanitário e Direito Militar, em Lima, Peru. O encontro foi uma
realização conjunta da AIJM e da Justiça Militar do Peru.
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CURTAS

“A República que ainda não foi”

Ascom/AMB

A diretora-tesoureira adjunta da AMB, Maria
Rita Manzarra, prestigiou, no dia 26 de setembro, o lançamento do livro “A República
que ainda não foi”, de coordenação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís
Roberto Barroso. Na obra, que fala sobre os
30 anos da Constituição Federal, o ministro afirma que confia nas potencialidades
do Brasil e nas instituições democráticas.
“Compartilho uma de minhas convicções
mais profundas: a de que a história é um fluxo contínuo na direção do bem e do avanço
civilizatório. E mesmo quando, olhando da
superfície, tudo pareça cinzento e desanimador, ela flui como um rio subterrâneo no
curso que lhe cabe seguir. Os países, como
as pessoas, passam pelo que têm que passar, no aprendizado constante que leva ao
aprimoramento existencial e ao progresso
social”. Maria Rita Manzarra estava acompanhada do advogado da AMB, Alberto Pavie.

Com apoio da AMB, o Fórum Nacional de Juízes Criminais (Fonajuc), em parceria com a Brasil Caucus, realizou, nos dias
15 e 16 de novembro, em Harvard, nos Estados Unidos, um
intercâmbio e evento com objetivo de aprimorar o conhecimento dos magistrados sobre o sistema criminal, em especial o uso de técnicas de negociação em delações premiadas
e acordos de leniência. A programação conta com uma visita
institucional à Universidade de Harvard e o lançamento do
livro do Fórum Nacional dos Juízes Criminais. Os participantes também puderam assistir à uma palestra sobre o uso de
técnicas de negociação integrativa em delações premiadas.
Mais informações: fonajuc@gmail.com.

Divulgação

Sistema criminal

O coordenador da ENM/AMB, Roberto Bacellar, apresentou o programa “Cidadania e Justiça também se
aprendem na escola”, durante a 9ª Conferência da International Association for Court Administration (IACA),
que teve como tema “O Estado de Direito em um mundo
multicultural”. O evento, que aconteceu entre 16 e 19 de
setembro, em Foz do Iguaçu (PR), reuniu cerca de 250
participantes, além de ministros da Suprema Corte de 41
países. O magistrado Roberto Bacellar, coordenador da
iniciativa, participou como palestrante e explicou o funcionamento da ação, que foi criada há 25 anos pela AMB
e já atendeu a mais de seis milhões de crianças e jovens.
“O programa foi muito bem recebido e muitos países vão
querer utilizá-lo”, disse. “É o projeto mais antigo da Associação e está em funcionamento interrupto”, complementou. A Cartilha da Justiça, uma publicação em formato de gibi com informações
sobre temas que envolvem o Judiciário, é uma das ações do programa.
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Wendersson Luiz

Exemplo internacional

CURTAS

Sorteio para encontro
na Alemanha

Divulgação

A AMB sorteou, no dia 2 de outubro, dez vagas para o 2º Seminário
Internacional São Paulo-Nuremberg, realizado pelo Tribunal de
Justiça Militar de São Paulo (TJMSP), que é conveniado ao Tribunal
de Nuremberg, na Alemanha. Não haverá taxa de inscrição, mas
as despesas com transporte, alimentação e hospedagem são de
responsabilidade do magistrado. O encontro, que tem como tema
“A Justiça Penal Internacional na Era dos Direitos Humanos – Vinte Anos do Tribunal Penal Internacional”, teve sua primeira etapa
na capital paulista, em novembro. A segunda, acontecerá de 3 a 7
de dezembro, na cidade de Nuremberg, incluindo visitas a locais
históricos, como o Memorial do Tribunal de Nuremberg e a Universidade Erlangen-Nuremberg (FAU), entre outros. A lista de sorteados está no site da AMB (www.amb.com.br).

Trabalho conjunto

Ascom/AMB

O presidente Jayme de Oliveira, recebeu, no
dia 19 de setembro, o vice-presidente de
Relações Político-Institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Renato Rainha, em
seu gabinete, em Brasília (DF), para tratar
de assuntos de interesse comum das duas
entidades. Renato Rainha destacou a possibilidade de a AMB e a Atricon trabalharem
em conjunto no Congresso Nacional, em
torno de pautas que dizem respeito às duas
carreiras, como a reforma da Previdência,
por exemplo, e outras mudanças legislativas que possam afetar os membros do Judiciário e dos Tribunais de Contas.

O site do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid) foi reformulado
e passou a ser hospedado no portal da AMB, como uma
das ações de parceria entre as duas instituições. O presidente Jayme de Oliveira recebeu a presidente do Fórum,
Luciana Lopes Rocha, em setembro, para uma reunião
sobre a décima edição do evento, promovida de 12 a 15
de novembro, em Recife (PE). “Estou muito feliz com o
lançamento do novo site do Fonavid, que está hospedado na página da AMB de forma permanente, para que
magistrados, integrantes de equipes multidisciplinares
e a sociedade interessada na temática possam ter um
local para acessar essas informações a qualquer tempo”, informou a juíza. O Fórum tem como meta promover
a efetivação de ações e políticas articuladas de prevenção, enfrentamento e combate à violência doméstica e
familiar. Acesse: www.amb.com.br/fonavid

Ascom/AMB

Parceria on-line
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CURTAS

A diretoria da AMB, representada
pelo coordenador da Justiça Estadual, Frederico Mendes Júnior, e o
vice-presidente de Interiorização,
Francisco Borges, participou da
cerimônia de posse da procuradora
de Justiça Maria Tereza Uille como
integrante do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária
(CNPC). Ela também é membro do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
No encontro, realizado no dia 13 de
setembro, no Ministério da Justiça,
também foi abordada a questão da
segurança dos magistrados que
atuam na área criminal. “Ao mesmo
tempo em que prestigiamos a posse da paranaense Maria Tereza Uille Gomes, levamos ao Conselho as preocupações da Magistratura brasileira com a criminalidade que
assola o País e as dificuldades dos magistrados que atuam na área”, explicou Frederico Mendes Júnior. O evento contou com a presença do
presidente do CNPCP, Cesar Mecchi Morales.

Ascom/AMB

Maria Tereza
Uille no CNPCP

Reunião na Anfip

Ascom/AMB

A vice-presidente Administrativo da AMB, Maria
Isabel da Silva, representou a entidade, no dia
16 de outubro, em reunião com o presidente da
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal (Anfip), Floriano Sá Neto, com
representantes da Magistratura, do Ministério
Público, dos servidores públicos fiscais tributários da Administração Tributária Estadual e
Distrital, e dos auditores fiscais. No encontro,
que ocorreu na sede da Anfip, em Brasília (DF),
foram discutidos assuntos comuns às entidades
representadas, especialmente os projetos em
tramitação no Congresso Nacional.

Ascom/AMB

Ação conjunta com a APMP
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No dia 9 de outubro, o promotor de Justiça e primeiro secretário da
Associação Paulista do Ministério Público (APMP), Paulo Penteado, reuniu-se com o presidente Jayme de Oliveira. De acordo com
o promotor, que também é representante da Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público (Conamp) para assuntos relacionados ao PL 6726/2016 (PLS 449/2016 no Senado), do Extrateto, a reunião foi importante para a discussão de assuntos comuns
ao Ministério Público e à Magistratura. “O presidente Jayme é muito experiente, muito competente e há possibilidade de uma boa
ação conjunta entre as entidades das duas carreiras”, revelou. O
encontro contou, também, com a presença do diretor-tesoureiro
da AMB, Márcio Tokars; a diretora-tesoureira adjunta da entidade,
Maria Rita Manzarra; e o presidente da Amamsul, Fernando Cury.

CURTAS

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, participou da
abertura do seminário Judiciário e Cidadania, realizado
em São Paulo (SP), no dia 1º de outubro. O evento, fruto
de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Instituto Innovare e Supremo
Tribunal Federal (STF), reuniu magistrados, ministros
e professores para comemorar os 30 anos da Constituição Federal e os 15 anos de contribuições do Prêmio
Innovare. Na ocasião, foram analisadas as três décadas de avanços e desafios da Constituição e o apoio do
Prêmio para a advocacia, a defensoria pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário. No encerramento da
cerimônia, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli,
disse que “ao promover a identificação, a visibilidade e
a disseminação de boas práticas voltadas à modernização e à eficiência da Justiça, o Prêmio Innovare contribui em máxima medida
para a consecução desse objetivo”. A 15ª edição da premiação acontecerá em dezembro.

Contagem do tempo de advocacia

Ascom/AMB

A AMB e as demais lideranças da Frente
Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) se reuniram, em
25 de setembro, com o ministro Benjamin
Zymler, do Tribunal de Contas da União
(TCU). O objetivo do encontro foi o julgamento da ação sobre a possibilidade do
cômputo do tempo de advocacia para os
magistrados que ingressaram antes da
Emenda Constitucional 20/1998, com base
na certidão emitida pela OAB, afastando a
necessidade do recolhimento das contribuições previdenciárias. A Associação foi
representada pela vice-presidente Administrativo, Maria Isabel da Silva, que avaliou positivamente o encontro. “O ministro mostrou-se sensível com a situação dos magistrados que não tiveram reconhecido o
tempo de serviço de advocacia e são chamados a contribuir devido a uma nova interpretação do INSS”, destacou. Ela revelou, ainda,
que Frentas entregou um memorial para apreciação de Benjamin Zymler.

II Enajun
A diretora-tesoureira adjunta da AMB,
Maria Rita Manzarra, representou a Associação na abertura do 2º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros (Enajun),
promovido pela Amagis-DF e Ajuris, em 8
de novembro. O evento, que conta com o
apoio da AMB, busca fortalecer o debate
sobre a promoção da igualdade racial.
Na ocasião, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), citou dados que apontam a reduzida presença de negros no Judiciário. Segundo ele, o
percentual de magistrados negros que respondeu ao censo de 2013 foi de 1,4%, passando a 1,6% em 2018. Em relação às magistradas negras, o resultado foi de 1,5% em 2013 e 1,6% em 2018. O presidente da Amagis-DF, Fábio Esteves, defendeu um Judiciário mais
plural. “Este evento descortina um tema tão importante à construção de uma sociedade democrática como a nossa e que muito
supera a tão só composição racial e de gênero dos quadros da Magistratura nacional”, afirmou.

Ascom/AMB

Antonio Carreta/TJSP

Judiciário e Cidadania
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CURTAS

Questão de segurança
A diretora-tesoureira adjunta da AMB, Maria Rita Manzarra, e membros da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) participaram de reunião na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no dia 4 de
outubro. Os representantes das três entidades questionaram a possibilidade de alteração da Resolução nº 461/2018, que dispõe sobre os
procedimentos de embarque de passageiros armados, despacho de armas de fogo e de munição, e transporte de passageiros sob custódia
a bordo de aeronaves civis. Foram destacadas situações práticas vivenciadas em todo o País, que vão além de transtornos com o novo procedimento instituído – muito mais lento e burocrático –, e colocam a segurança pessoal de magistrados e membros do Ministério Público
em risco. A Superintendência da Anac solicitou aos participantes que as reivindicações fossem, também, encaminhadas por meio de um
requerimento escrito, que apontasse os casos concretos e problemas enfrentados.

Presidente interina

Ascom/AMB

A vice-presidente Institucional da AMB,
Renata Gil, que também é presidente da
Amaerj, esteve à frente da entidade entre
10 e 22 de outubro. O presidente Jayme
de Oliveira cumpria agenda oficial internacional em Portugal e Marrocos, que
incluiu o encontro da União Internacional
de Magistrados (UIM).

Ascom/AMB

Convite oficial
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No dia 10 de outubro, enquanto assumia a presidência interina da AMB, Renata Gil
e a vice-presidente Administrativo da entidade, Maria Isabel da Silva, fizeram uma
visita institucional à vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios (TJDFT), desembargadora Sandra De Santis. As magistradas a entregaram o convite para o almoço do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), com as lideranças da Magistratura brasileira (evento que foi
realizado no dia 15 do mesmo mês, no Salão Nobre da Corte). A presidente do Fórum
Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid), Luciana Lopes Rocha, também do TJDFT, estava presente.

CURTAS

Cooperação com o TJMG

Robert Leal/TJMG

A AMB e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG)
firmaram um acordo de cooperação técnica, no dia 18 de outubro, que garante aos magistrados mineiros acesso direto ao
portal da AMB na internet, por intermédio de um link próprio a
ser disponibilizado no site da Corte. A presidente em exercício da
AMB, Renata Gil (presidente da Amaerj), e o presidente do tribunal, desembargador Nelson Missias, também vice-presidente de
Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos da
entidade, estiveram em Belo Horizonte para a assinatura do documento que estabelece a parceria. O TJMG é o primeiro tribunal
brasileiro a firmar esse tipo de parceria com a Associação.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do TJMG

Análise de pesquisa

Ascom/Amaerj

Durante o período em que assumiu a presidência
da AMB, Renata Gil participou de reunião, no dia
19 de outubro, sobre a pesquisa “Quem somos? A
Magistratura que queremos”, na sede da Amaerj.
O encontro contou com a presença dos ministros Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha, do
Superior Tribunal de Justiça (STJ); a juíza Marcia
Hollanda, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJRJ); e os professores da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
Os dados coletados foram analisados pelos organizadores do questionário, que ficou disponível
aos associados de maio a agosto, no site da AMB.
O objetivo do estudo, coordenado por Luis Felipe Salomão e Renata Gil, é revelar o perfil atual da Magistratura brasileira e buscar melhorias
para a carreira, além de traçar diretrizes para o Judiciário. A última pesquisa desse porte realizada pela entidade foi há 21 anos.
*Com informações da Assessoria de Comunicação da Amaerj

Como associação membro do Conselho
Superior do Prêmio Innovare, a AMB esteve representada pela presidente em
exercício, Renata Gil, durante a escolha
dos vencedores da 15ª edição da maior
premiação jurídica do País, no dia 22 de
outubro. Ao todo, foram 654 práticas
inscritas nas categorias Tribunal (89
práticas), Juiz (71), Ministério Público
(143), Defensoria Pública (34), Advocacia
(88) e Justiça e Cidadania (229). Por região, foram 191, da Região Sudeste; 181,
Nordeste; 102, Centro-Oeste; 98, Sul; e
82, Norte. Ao mesmo tempo, todas concorrem ao destaque do ano com o tema
“Combate à corrupção”. A premiação dos
vencedores será no dia 6 de dezembro no
Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, em Brasília (DF).

Ascom/AMB

Innovare escolhe os vencedores deste ano
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Ascom/AMB

Ascom/AMB

A presidente em exercício da AMB, Renata Gil,
participou, no dia 22 de outubro, do 2º Colóquio de Jurisprudência Comparada entre o
Superior Tribunal de Justiça do Brasil e a Corte de Cassação da França: Direito Ambiental,
no STJ. Sob coordenação do diretor da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (Enfam), ministro Herman Benjamin, o evento teve como objetivo a análise
comparativa dos dois sistemas jurídicos e o
exame da jurisprudência das cortes que possibilitasse a compreensão das diferenças e
similaridades do Direito Ambiental na França
e no Brasil. O presidente do STJ, João Otávio
de Noronha, bem como outros ministros,
citou a AMB como importante apoiadora do
órgão e das iniciativas de aperfeiçoamento
contínuo dos magistrados.

Divulgação

Colóquio internacional

A AMB esteve, nos dias 17, 18 e 19 de outubro, na Universidade Complutense de Madrid (UCM), na Espanha,
para o V Simpósio Internacional de Direito Consinter.
O presidente Jayme de Oliveira participou, junto ao
coordenador da Justiça Estadual, Frederico Mendes
Júnior; ao secretário de Relações Internacionais, Geraldo Dutra (presidente da Amapar); e à diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra. Durante três
dias, catedráticos da UCM, da Universidade de Barcelona, além de cinco ministros do STF e STJ proferiram as palestras. Mais de cem artigos científicos de diversos países foram apresentados no encontro, que contou com o apoio da AMB, Conselho Federal da OAB, Associação
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e Conselho Geral da Advocacia Espanhola.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do Consinter
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Ascom/Consinter

V Simpósio Internacional
de Direito

POSSES

Tribunais elegem
integrantes da AMB

Direito ao
esquecimento
Autor: Luis Martius
Editora: SaraivaJur
O livro discute o alcance
a um direito ao esquecimento como forma de
estabelecer uma limitação temporal
para a manutenção e a divulgação
de fatos pessoais do passado, fora
de contexto da atualidade e capazes
de macular a honra, a privacidade e
a integridade psicológica das pessoas. Também debate a possibilidade
de uma intervenção judicial voltada à
cessão de uma ofensa injustificada a
um direito da personalidade albergado pelo esquecimento.

Andressa Lanzellotti
Nos últimos meses, tribunais de Justiça de diversos estados elegeram seus
novos presidentes para o biênio 2019/2020 e nomearam desembargadores.
Cinco deles estão entre os integrantes da diretoria da AMB ou são ex-presidentes de entidades filiadas.

Ascom/TJRN

No Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte (TJRN), o
desembargador João Rebouças,
membro da Secretaria de Planejamento Estratégico e Previdência
da Associação, foi eleito em 31 de
outubro. Ele assumirá o posto em
em 7 de janeiro de 2019.

Rondinelli/Ascom/TJTO

Em Tocantins, o conselheiro Fiscal da AMB e
corregedor-geral da Justiça do estado, desembargador Helvécio Maia Neto, foi escolhido, em 4 de outubro, para o Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins (TJTO). Ele
foi presidente da Asmeto de 2000 a 2004 e
assumirá em 1º de fevereiro.

Ascom/TJPI

Comentários à
Constituição do
Brasil

Autor: Gilmar Mendes,
José Gomes Canotilho,
Ingo Wolfgang Sarlet,
Lenio Luiz Streck e Léo
Ferreira Leoncy
Editora: SaraivaJur
A segunda edição da obra comenta a
Constituição Federal, que completa
30 anos com alterações em centenas
de emendas, o que causou inúmeras
ações constitucionais. Além disso, o
cenário político econômico afeta as
relações sociais. A partir desse contexto, os autores reforçam o debate
em defesa da Democracia e do Estado
de Direito. O livro pretende, mais uma
vez, estabelecer um novo marco editorial na área e inspirar esforços semelhantes.

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí
(TJPI) também escolheu seu novo líder para
os próximos dois anos. O desembargador
Sebastião Ribeiro, que ocupou a presidência da Amapi por dois mandatos consecutivos, tomará posse no dia 7 de janeiro.

Constituição
Federal
Comentada

Em abril, o vice-presidente de
Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos
da AMB, e ex-presidente da
Amagis-MG, Nelson Missias,
foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais (TJMG) e assumiu em 29 de junho.

Ascom/AMB

LIVROS

Robert Leal/TJMG

Autores: Vários
Editora: Forense/
Grupo Editorial
Nacional

No dia 26 de setembro, o presidente da Asmac, Luís Camolez, foi empossado como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). A sessão solene ocorreu
no Plenário da Corte, na capital Rio Branco.

Esse é um tributo aos 30 anos da
Constituição Federal, um marco no
processo de redemocratização nacional. Em seus mais de 250 artigos,
a Magna Carta incorporou novos
direitos, princípios e valores, refletindo as mudanças da sociedade
brasileira. A obra apresenta um panorama das alterações trazidas pela
Constituição em 1988 e sua evolução
nestas três décadas. Artigo a artigo,
grandes juristas fazem uma análise
crítica das normas constitucionais.
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ASSOCIATIVISMO

Diálogo
com a Magistratura

Encontro com o ministro
Toffoli na Apamagis e no
TJSP reuniu presidentes
dos tribunais do estado e
de associações de classe
Taluama Cabral

Fotos: Ascom/AMB

E
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m sua primeira visita oficial ao estado de São Paulo, após assumir a
presidência do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), o ministro Dias Tofolli
foi recebido em almoço-homenagem
promovido pela AMB e pela Apamagis,
em 1º de outubro, na sede da associação paulista.
De acordo com ele, o diálogo com
a Magistratura e a união dos tribunais
serão a tônica dos encontros que pretende realizar nas demais capitais.
Os anfitriões, Jayme de Oliveira e
o presidente da Apamagis, Fernando
Bartoletti, entregaram ao ministro uma
placa em agradecimento à visita.
Na ocasião, Fernando Bartoletti declarou: “Esperamos que haja um fortalecimento da Magistratura em prol do
cidadão e de uma Justiça mais eficiente
e independente”.
Jayme de Oliveira comentou que o
País vive uma transformação profunda
das instituições e é preciso haver unidade na Magistratura. “É um momento
de diálogo e há muito trabalho a ser
feito”, frisou.
O desembargador Pereira Calças,
presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP) mostrou-se
orgulhoso com a visita. “Nos honra sua
presença na Apamagis, com a AMB, que
representa todos os juízes que aqui
estão. Somos um Judiciário nacional e
isso tem que ser consagrado, cristalizado e concretizado”.
Em seu discurso, Tofolli destacou
que, nos últimos anos, “o País trafegou por ambientes políticos delicados,
com impedimento de presidente da
República, denúncias ao sucessor e a
cassação de inquéritos contra parlamentares. E quem arbitrou foi o Poder
Judiciário”. Ao concluir, revelou que “a
AMB, na gestão de Jayme de Oliveira,
tem tido uma postura de diálogo e de
colaboração com os Poderes”.
No mesmo dia, o presidente do Supremo visitou o TJSP.

FILIADAS

Amepa

Nota de apoio à juíza
Ana Carolina Barbosa Pereira
A Amepa, entidade de classe que congrega os magistrados estaduais, diante dos recentes fatos relacionados à sua associada,
Exma. Sra. Dra. Ana Carolina Barbosa Pereira, vem a público expor o seguinte: A
Amepa acompanha com muita atenção
todos os fatos que envolvem a presente situação e prestará integral apoio à
magistrada, que, inclusive, já postulou
licença médica a fim de se submeter ao
tratamento necessário. A Amepa, na oportunidade, conclama os tribunais e demais entidades de classe de magistrados e membros

do Ministério Público a atentarem para a
saúde dos magistrados e promotores de
Justiça, que, incansavelmente, submetem-se à enorme carga de trabalho e à
toda sorte de cobranças por cumprimento de metas, o que contribui para
que sejam acometidos por doenças relacionadas ao trabalho. A Amepa ratifica que está prestando e prestará todo
auxílio à sua associada, a qual, neste
instante, necessita de apoio institucional,
ante os relevantes serviços prestados ao
Judiciário e sociedade paraense.

AMPB

Encontro Nacional
dos Juízes de Família
Com o tema “O magistrado na construção da paz nos conflitos familiares: perspectiva e realidade”, o Encontro Nacional dos Juízes de
Família acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro, na Escola Superior da
Magistratura da Paraíba (Esma-PB), na cidade de João Pessoa (PB). As
inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Associação
dos Magistrados da Paraíba, onde está disponível a programação do
evento. A proposta, destinada a magistrados, contribuirá para o fortalecimento do debate, por meio de uma atuação
interdisciplinar e interinstitucional, fundada no diálogo, buscando o alcance de efetivas ações para o enriquecimento da
atividade judicante daqueles que, no silêncio de seus gabinetes, têm o dever, a responsabilidade e a missão de contribuir
e fazer justiça na edificação da paz social. Informações com a magistrada Agamenilde Dias Arruda Dantas, da Comissão
Provisória do Fonajuf, pelo telefone (83) 98831-3208 ou ainda pelo e-mail fonajuf@gmail.com.

Ameron

Entrega de prêmios do Concurso
de Redação
categorias Fundamental e Médio e um certificado para
o terceiro lugar nas categorias Fundamental e Médio.

Ascom/Ameron

Iniciada em junho, a primeira edição do Concurso de Redação da Ameron chegou à fase final no dia 1º de novembro, com a solenidade de entrega dos prêmios aos vencedores de cada categoria. Ao todo, 134 alunos de escolas
públicas participaram do certame, totalizando 21 escolas
localizadas em 11 municípios de todo o estado. O concurso foi organizado pela Ameron em comemoração aos 35
anos da instituição. O tema do concurso foi “A atuação da
Justiça como guardiã dos direitos e na defesa da cidadania”.
Foram premiados, com um retroprojetor, as três escolas
que desenvolveram os melhores trabalhos de mobilização
com os alunos para o concurso. O edital também premiou
o primeiro lugar com um notebook nas categorias Fundamental e Médio, para o estudante e o professor-orientador;
um tablet para o estudante que ficou em segundo lugar nas

*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações filiadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.
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CONVÊNIOS

Novas parcerias,

Free-picks.net

mais benefícios

Assinatura de acordos com rede de hotéis
e um restaurante, além de ampliação do
convênio com faculdade, trazem ainda
mais vantagens aos associados
Da redação

C

om o objetivo de oferecer serviços
cada vez melhores aos seus filiados, a AMB firmou mais dois convênios. O primeiro, com a Dom Pedro
Hotels & Golf Collection, uma rede internacional de hotéis e resorts no Brasil e em Portugal. Os associados têm
desconto de 20% sobre a melhor tarifa do dia (BAR) em oito hotéis localizados em Fortaleza (CE) e nas cidades
de Lisboa, Algarve e Madeira, em Portugal. As tarifas são válidas apenas
para reservas individuais de até, no
máximo, nove quartos. Os valores não
se aplicam a datas comemorativas
como Natal, Páscoa, Ano Novo etc. A
parceria vai até o dia 31 de dezembro

34
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deste ano. Para mais informações,
acesse www.dompedro.com.
O segundo convênio é com o restaurante Piantella, em Brasília (DF),
onde os associados da AMB têm
direito a couvert, prato principal,
sobremesa, café e bebida (água ou
refrigerante), com taxa de serviço
inclusa, pelo valor de R$ 90 por pessoa. Outra vantagem é que a casa
não cobra a taxa de rolha. Para obter o benefício, que vale tanto para
o almoço quanto para o jantar, basta
apresentar a carteirinha de associado à AMB. O prato da promoção é a
sugestão do chefe, exceto bacalhau,
camarão e cavaquinha.

Na área de capacitação, a entidade
também traz novidades. No dia 8 de
outubro, o presidente Jayme de Oliveira discutiu a ampliação de benefícios
do convênio já existente com a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília
(FPMB). A instituição também possui
unidades em São Paulo (SP), Alphaville
(SP), Campinas (SP) e Rio de Janeiro (RJ).
Ao todo, a AMB oferece 85 convênios com empresas de diversos
segmentos. Para saber mais, acesse
www.amb.com.br, na aba “Publicações/Publicações Especiais/ Catálogo de Convênios” e confira a lista
completa. É necessário realizar login
na área restrita do site.

Reunião setorial deﬁne novas estratégias

Fotos: Ascom/AMB

Proposições relacionadas a temas como docência, capacitação e tecnologia são
analisadas durante encontro da Diretoria Executiva da Escola

Carolina Lobo

A

ENM/AMB promoveu reunião
setorial da Diretoria Executiva
com os membros das comissões temáticas instituídas pelos Atos
Executivos 4, 6 e 7, de 2018. O encontro, realizado em 24 de setembro, foi
coordenado pelo diretor-presidente,
Sérgio Ricardo de Souza.
Os participantes apreciaram sugestões enviadas sobre instituição
do banco de magistrados docentes
parar atuar em cursos oferecidos
pela ENM e pelas escolas parceiras; atualização e aperfeiçoamento do regulamento para seleção de
magistrados para participação em
cursos de pós-graduação em nível
de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado (Resolução
ENM nº 1/2012); e de estudos, debates e pesquisas sobre as perspectivas de utilização de tecnologias de
inteligência artificial no âmbito do
Judiciário brasileiro.

Na ocasião, um representante da
empresa de tecnologia contratada
para prestar serviços à AMB explicou
aos presentes as funcionalidades do
chat on-line ENM, além de outras propostas de ferramentas digitais para o
aprimoramento da Escola.
Para o diretor-presidente, “o encontro setorial com os integrantes
das comissões foi a oportunidade de
apreciar, em caráter preliminar, as
propostas e sugestões apresentadas
pelas comissões de trabalho instituídas pela Diretoria, com o objetivo de
permitir um maior aprofundamento
nesses relevantes temas”. Sérgio Ricardo de Souza explica, ainda, que
normalmente as propostas são apresentadas aos fóruns competentes.
Estiveram presentes a diretora-adjunta da Justiça do Trabalho, Claudia Marcia Carvalho; o diretor-adjunto
da Justiça Estadual, Fernando Bravin;
e o diretor-adjunto da Justiça Militar,

Fernando José Armando; além dos coordenadores Ana Conceição Barbuda
e Marcos Alaor Granjeia, ambos da
comissão sobre inteligência artificial;
André Guasti, Carlos Alberto Martins e
José Laurindo Souza Netto, da comissão sobre banco de docentes; e Ramonilson Alves Gomes, da comissão
sobre o aperfeiçoamento da regulamentação sobre os critérios de seleção para os cursos de pós-graduação.

Sérgio Ricardo de Souza
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Direito e internet

Divulgação

No Espírito Santo, curso uniu teoria
e prática para debater iniciativas de
combate a atividades ilícitas on-line

Andressa Lanzellotti e Manuela Correa*

D

urante dois dias, magistrados de
diversos estados participaram de
atividades teóricas e práticas
propostas pelo curso “Liberdade de
expressão, privacidade e proteção de
dados pessoais na internet e o ambiente legal e regulatório brasileiro”. O
encontro foi realizado pela ENM/AMB,
em parceria com a Escola da Magistratura do Espírito Santo (EMES), em

13 e 14 de setembro, na sede da entidade capixaba, em Vitória.
A iniciativa foi coordenada pelos
magistrados Gisele Souza e Fernando
Bravin. “Os participantes puderam debater questões atuais, como privacidade e proteção de dados, bloqueio de
sites, aplicativos e serviços da internet,
no contexto do combate a atividades ilícitas on-line”, disse Gisele Souza.

Sobre a parte prática, ela revelou
que os alunos tiveram a oportunidade de
consolidar o conteúdo transmitido com
o exercício de situações reais, como uma
audiência simulada, que os desafiou a encontrar soluções para casos concretos.
Ao final, o presidente da Amages,
Ezequiel Turibio, elogiou os realizadores
e o corpo técnico de professores. “Foi
um curso de alta excelência”, disse.

*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação

Audiência pública
A possibilidade de transfusão de
sangue em pacientes capazes que manifestarem discordância por motivo de
crença religiosa foi tema de audiência
pública presidida pelo secretário-geral
da ENM/AMB, desembargador Samuel
Meira Brasil Júnior, no Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo (TJES), em
18 de setembro. Mais de 300 pessoas
compareceram.
O magistrado, que é relator do Incidente de Assunção de Competência nº

0020701-43.2017.8.0048,
na qual se baseou a sessão, registrou sua admiração aos que participaram
relatando experiências e
contribuindo para o debate sobre o tema.
Samuel Meira Brasil Júnior explicou
que o resultado do julgamento será
um norte a ser seguido pelos juízes do
estado. “A decisão final, inclusive, terá
eficácia vinculante perante toda a Ma-

TJES

Andressa Lanzellotti e Renata Brandão

gistratura do Espírito Santo”, ressaltou.
Todas as audiências públicas da
Corte são transmitidas ao vivo, no
perfil do TJES no Facebook (facebook.
com/TJESoficial).
Com informações da Ascom/TJES
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