
Ao lado de integrantes de todas as regiões do Brasil, a representante nacional da 
Comissão AMB Mulheres, Maria Domitila Manssur, trabalha incansavelmente para 

que não apenas o Judiciário, mas toda a sociedade, viva e exerça a plena equidade de 
gênero. Em entrevista, ela explica os desafi os e as conquistas dessa missão
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Prezados (as) colegas, 

A proposta de regulamentação do uso de redes sociais pelos ma-
gistrados é desnecessária. Em todas as oportunidades em que a AMB 
foi chamada a se pronunciar sobre a matéria, manifestei-me contrário 
à Resolução, inclusive com o respaldo dos presidentes das associa-
ções regionais, sob o argumento de que a Loman e o Código de Ética 
regulam suficiente e satisfatoriamente o assunto. 

Se as únicas condutas vedadas são aquelas previstas em lei, re-
produzidas no art. 4º da proposta de Resolução, acreditamos que a 
melhor solução será a construção de uma jurisprudência, caso a caso, 
perante aos tribunais e ao CNJ, a partir do exame das condutas de cada 
magistrado, que possam ser tidas como infracionais.

É imprescindível o amplo debate público acerca da necessidade de 
regulamentação de parâmetros para os limites de utilização das re-
des sociais. Com o objetivo de  evitar um grave retrocesso ao direito 
de liberdade de expressão dos magistrados, a AMB requereu ao con-
selheiro Aloysio Corrêa, coordenador do grupo de trabalho instituído 
pela Portaria nº 69/2019 que trata sobre o assunto, a realização de 
audiência pública. O mesmo pedido foi feito ao presidente do CNJ, Dias 
Toffoli. Recentemente, entregamos a eles uma nota técnica ressaltan-
do a importância do pleito e requeremos, ainda, o adiamento da vota-
ção, acolhido pelo ministro Toffoli,  em 5 de agosto. 

No primeiro semestre, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
6/2019, da reforma da Previdência, também exigiu um grande esfor-
ço e atuação permanente no Congresso Nacional. Apesar do intenso 
trabalho, o texto-base do substitutivo do deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), aprovado na Comissão Especial ainda contém injustiças 
que penalizam, não apenas o serviço público, mas os trabalhadores 
em geral. Nesse processo, continuaremos atuando para amenizar os 
efeitos da PEC e proteger os direitos dos magistrados e dos servidores 
públicos, de forma que a reforma da 
Previdência seja justa e equilibrada. 

Nesta edição, você confere, 
também, as atividades programa-
das para celebrar os 70 anos da 
AMB entre os dias 11 e 14 de se-
tembro. Participe!

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB
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PELO BRASIL 

Mobilização 
permanente 

No TJGO, o presidente da AMB palestrou para uma 
plateia de magistrados sobre os riscos da PEC 6/2019 
(reforma da Previdência). Foram destacados os pon-
tos da Proposta que precisam ser alterados, sob pena 
de prejuízo aos servidores públicos. Os participantes 
trocaram informações e receberam esclarecimentos 
sobre os impactos da reforma na carreira.

Jayme de Oliveira reuniu-se com magistrados da região de São José do 
Rio Preto para atualizá-los sobre as resoluções de projetos que envol-
vem a Magistratura no Congresso Nacional, especialmente o Projeto de 
Lei da Câmara 27/2017, conhecido como as ‘10 medidas contra a corrup-
ção’. O evento ocorreu na colônia de férias da Apamagis, em Ibirá (400 
km da capital), com a presença do presidente e da vice-presidente da 
associação, Fernando Bartoletti e Vanessa Mateus, respectivamente.

No 76º Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Re-
gionais Eleitorais (Coptrel), Jayme de Oliveira pediu o apoio de 
todos para a alteração do texto da reforma da Previdência, em 
especial os tópicos sobre regras de transição, alíquotas confis-
catórias e cálculo da pensão por morte. “Precisamos da união 
e da mobilização de todos”, enfatizou. O evento foi conduzido 
pelo presidente do Coptrel e do TRE-SP, Cauduro Padin.

Goiânia (GO) – 28/6 Ibirá (SP) – 29/6

São Paulo (SP) – 5/7

Propostas de criminalização da atividade judicial e destruição do regime 
previdenciário público são alguns dos temas que exigiram atuação extrema da 
AMB no Congresso Nacional. Essas e outras questões foram pautas de encontros 
do presidente Jayme de Oliveira com magistrados dos diversos estados brasileiros

Jayme de Oliveira reuniu-se com cerca de 120 magistrados 
para tratar da necessidade da formulação de medidas que 
fomentem boas práticas no Judiciário e que impactem a 
vida dos cidadãos. Na ocasião, ele ressaltou o trabalho do 
TJMA que, por meio da Esmam, inicia um programa de es-
truturação do Laboratório de Inovação e Monitoramento 
de Políticas Públicas Judiciárias. 

Ainda na capital maranhense, ele conversou com os presidentes 
do TJ e do TRE-MA, José Joaquim dos Anjos e Cleones Cunha, 
respectivamente, sobre temas sensíveis à carreira. Também 
participaram membros da Enfam; o presidente da Amma, Ângelo 
Santos; e os juízes Paulo Ribeiro e Marcela Lobo. 

São Luiz (MA) – 13/5
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ATUAÇÃO AMB

Um dos principais pleitos da Dire-
toria de Política Institucional e 
de Apoio para Magistrados com 

Filhos Especiais da AMB é a criação de 
um grupo de trabalho no CNJ para edi-
tar resoluções que flexibilizem a car-
reira de quem vive essa realidade. 

A proposta foi tema de audiência 
com o presidente do STF e do CNJ, mi-
nistro Dias Toffoli, em 4 de junho. Na 
ocasião, o presidente Jayme de Olivei-
ra e a diretora da pasta, Elbia Araújo, 
relataram os desafios do cotidiano 
desses magistrados. A entidade de-
fende a edição de resoluções que pre-
vejam a possibilidade do teletrabalho 
parcial; lotação/remoção provisória; 
pagamento de indenização de férias 
para despesas com os filhos; e semi-
nários temáticos.

Estão abertas, até o dia 30 de agos-
to, as inscrições para os Jogos Come-
morativos dos 70 anos da AMB, que se-
rão realizados de 11 a 14 de setembro, 
no Minas Brasília Tênis Clube (MBTC), 
em Brasília (DF). A atividade será pro-
movida pela entidade em parceria com 
a Amagis-DF.

Diretoria de apoio a magistrados com 
fi lhos especiais trabalha junto ao 
CNJ por medidas que atendam aos 
associados que vivem essa realidade

Flexibilidade 
para cuidar

Inscrições abertas para os Jogos Comemorativos
Para participar, acesse www.amb.

com.br/jogos2019 e preencha o formu-
lário. A inscrição é gratuita e o torneio 
é aberto a entidades filiadas e demais 
associados da AMB, bem como seus de-
pendentes - respeitadas as modalidades, 
categorias e limitações estabelecidas no 
regulamento. Ao todo, serão oito moda-

lidades: basquete, beach tênis, corrida 
rústica, futebol super sênior, futsal, tênis 
de quadra, voleibol de areia e voleibol de 
quadra. Para esse campeonato, a AMB 
inovou ao trazer categorias coletivas e 
em dupla, a corrida rústica de 5 e 10 km, 
além das participações masculina, femi-
nina e mista no beach tênis. 

O assunto também foi o foco da 3ª 
reunião da pasta, no dia 5 de junho, em 
Brasília (DF), quando a diretora falou 
sobre a audiência com o ministro e a 
possibilidade do grupo de trabalho no 
CNJ. Ela explicou que planeja se reu-

nir, ainda, com o presidente do Comitê 
Gestor Nacional de Atenção Integral 
à Saúde de Magistrados e Servidores 
do Poder Judiciário do CNJ, conselheiro 
Valtércio de Oliveira, para reforçar a ne-
cessidade de atenção ao assunto.
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Dias Toff oli recebe Jayme de Oliveira, Elbia Araújo e o presidente da Apamagis, Fernando Bartoletti

A 3ª reunião da Diretoria debateu a criação de um grupo de trabalho no CNJ sobre o tema
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ATUAÇÃO AMB

Equidade de gênero 
na Magistratura

Com o objetivo de debater o processo de elaboração e implemen-
tação da Resolução CNJ 225/2016, que criou a Política Pública Nacio-
nal da Justiça Restaurativa, foi realizado nos dias 17 e 18 de junho, o 
primeiro seminário sobre o tema, na sede do TST, em Brasília (DF). 

Sob coordenação do CNJ, a iniciativa reuniu magistrados e ser-
vidores de tribunais que trabalham com a temática para um inter-
câmbio de experiências e soluções.

A AMB apoiou o evento, que contou com uma palestra do secre-
tário para a Justiça Restaurativa da entidade, Marcelo Salmaso, so-
bre o Planejamento da Política Pública Nacional para a Justiça Res-
taurativa. De acordo com ele, o Seminário foi um marco das ações 
do Comitê Gestor sobre o tema, do CNJ, do qual faz parte.

As vice-presidentes Administrativo e de Direitos Humanos da 
AMB, Maria Isabel da Silva e Julianne Marques (presidente da As-
meto), respectivamente, participaram da cerimônia de abertura.

Justiça Restaurativa
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Jayme de Oliveira com os representantes Maria Domitila Manssur (nacional), Ariel Dias (Sul), Ana Cristina de Freitas (Nordeste); Adriana Ramos e 
Márcia Faria (Sudeste); Jamilson Haddad e Luciana Lopes (Centro-Oeste); Shirlei de Oliveira (Norte); e a secretária-adjunta, Hermínia Azoury

Primeira reunião da Comissão AMB Mulheres discute estratégias de 
atuação e já programa evento para o segundo semestre deste ano

A Comissão AMB Mulheres, que in-
clui representantes de diversas 
regiões do País, realizou sua pri-

meira reunião oficial com o presidente 
Jayme de Oliveira no dia 14 de junho, em 
São Paulo (SP), para debater os projetos 
que devem servir de parâmetro para a 
atuação da entidade em relação ao tema. 

Segundo Maria Domitila Manssur, 
representante nacional da Comissão, o 

nome da pasta, que era “Secretaria de 
Gênero de Violência Doméstica e Fami-
liar da AMB”, foi modificado para facili-
tar a compreensão sobre a essência do 
trabalho desenvolvido. 

Na ocasião, foram discutidas ações re-
lacionadas ao desenvolvimento de núcleo 
de estudos na ENM/AMB para o debate 
de questões de gênero; a participação de 
especialistas diversos nas reuniões da 

Comissão; e a organização de cinco linhas 
de comprometimento da AMB alinhadas 
às diretrizes da ONU-Mulher, entre outros 
pontos. Também foi abordado o projeto 
pedagógico do primeiro seminário “A mu-
lher magistrada: desafios profissionais e 
sociais”, programado para o segundo se-
mestre deste ano, como parte das come-
morações dos 70 anos da AMB. (Leia mais 
nas páginas 28 e 29)
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STF

tendo em vista que não se pode cogitar a 
possibilidade de um policial ou delegado 
adentrar tais locais, sem ordem judicial, 
para retirar alguém do ambiente e ainda 
mantê-lo afastado, privando-o da sua li-
berdade, antes do devido processo legal. 

O relator da ação, ministro Alexan-
dre de Moraes, adotou, no caso, o rito 
abreviado previsto no artigo 12 da Lei 
da ADI (9868/1999).

conceder medidas protetivas em caso 
de risco à vida ou integridade física da 
mulher em situação de violência do-
méstica e familiar ou de seus depen-
dentes. Nesses casos, segundo a regra, 
o agressor pode ser imediatamente 
afastado do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida. 

Para a AMB, trata-se de clara ofen-
sa ao princípio da reserva de jurisdição, 

A AMB requereu ao STF sua participação como amicus 
curiae no julgamento da ADI 6045, proposta por uma ex-
-governadora de Roraima, sobre o Fundo Especial do Poder 
Judiciário do Estado de Roraima (Fundejurr). O relator é o 
ministro Marco Aurélio Mello.

O questionamento da autora diz respeito à compatibili-
dade dos incisos V e VI do artigo 3º da Lei Estadual 297/2001 
com a Constituição Federal. Tais dispositivos determinam o 
direcionamento das sobras do orçamento anual do estado ao 
Fundejurr, o que impede que a verba seja devolvida ao Poder 

A AMB ajuizou, perante o STF, a 
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 6138, com pedi-

do de Medida Cautelar, em face da Lei 
13827/2019, que alterou a Lei Maria da 
Penha (11340/2006) e passou a autori-
zar que autoridades policiais pratiquem 
atos da competência do Poder Judiciário.

Pelo novo texto da norma, os agen-
tes passam a ter a permissão para 

Lei Maria da Penha

Fundo especial

AMB questiona mudança na legislação que autoriza policial a conceder medida 
protetiva às vítimas de violência doméstica e familiar

Executivo ou mantida no Poder Judiciário para abate dos duo-
décimos no exercício financeiro seguinte.

A AMB explica que o Fundo objetiva contribuir ao aparelha-
mento do Judiciário (aquisição de bens móveis e imóveis), e o 
eventual deferimento do pedido afetaria diretamente o regular 
funcionamento do Poder Judiciário do Estado de Roraima. “Há, 
portanto, o interesse da AMB na defesa da constitucionalidade 
da norma impugnada porque, dentre as finalidades institucio-
nais da requerente, está a da defesa do regular funcionamento 
do Poder Judiciário”, afirmou trecho do documento. 
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Marco Aurélio Mello explica, em sua 
decisão, que não houve vínculo entre a 
infração penal cometida e a atividade 
judicante exercida, tendo em vista que 
os fatos narrados na acusação aconte-
ceram em setembro de 2013 e o afasta-
mento do magistrado em 2018. Assim, o 
ministro entendeu que o afastamento 
não se mostrou proporcional à pena e 
aos antecedentes do juiz paranaense.

(36325-DF), relatada por ele. A AMB 
prestou assistência jurídica ao ma-
gistrado do TJPR.

De acordo com o vice-decano da 
Corte, o afastamento cautelar, deter-
minado de ofício, foi feito a partir de 
uma fundamentação sumária, alu-
dindo à gravidade dos fatos e à con-
fiança da sociedade no conteúdo das 
decisões proferidas.

O presidente Jayme de Oliveira de-
fendeu o combate a informações fal-
sas, especialmente em relação ao Po-
der Judiciário, durante o lançamento do 
Painel Multisetorial de Checagem de In-
formações e Combate a Notícias Falsas, 
na sede do STF, no dia 11 de junho.

A iniciativa lançada pelo CNJ re-
úne órgãos do Poder Judiciário, en-
tidades de classe de magistrados, 
como a AMB, a OAB e veículos de co-

O ministro Marco Aurélio Mello, 
do STF, deferiu a tutela de ur-
gência que assegurou o retor-

no imediato de um magistrado afas-
tado de suas funções jurisdicionais 
pelo STJ, em razão de recebimento de 
denúncia por infração penal. A deci-
são, publicada em 14 maio, foi profe-
rida em Medida Cautelar, no Recurso 
Ordinário em Mandado de Segurança 

Magistrado tem seus 
direitos assegurados

AMB presta assistência jurídica a juiz do Paraná, que retornou às suas funções 
judiciais após punição desproporcional

Rede do bem

municação com o intuito de comba-
ter a proliferação de conteúdos in-
verídicos disseminados na internet e 
nas redes sociais.

“É nítida a existência do que po-
demos chamar de uma rede virtual 
que atua para destruir pessoas e ins-
tituições. O que não tínhamos ainda, 
e temos agora por uma iniciativa do 
CNJ, é a ‘Rede do Bem’ que começa a 
trabalhar em conjunto para combater 

essas notícias falsas e as nefastas 
consequências que isso tem causado 
à sociedade e às instituições brasilei-
ras”, disse Jayme de Oliveira.

O presidente do STF e do CNJ, minis-
tro Dias Toffoli, ressaltou que as notí-
cias falsas são alvo de preocupação no 
Brasil e no mundo, por colocar em risco 
os processos e valores democráticos, 
além de contribuírem para o aumento 
da polarização na sociedade.



8 AMB Informa

STF

por si só, desde que isoladamente con-
siderados, a imediata instauração da 
persecução criminal ou de procedimen-
to disciplinar, uma vez que as peças 
apócrifas não podem ser incorporadas 
formalmente ao processo. A exceção se 
dá em casos em que tais documentos 
constituem o próprio corpo de delito ou 
quando são produzidos pelo acusado. 

Citando orientação jurisprudencial 
da Corte, Celso de Mello negou provi-
mento ao Recurso Extraordinário (RE) 
1.193.343 e acolheu pedido da Amase, 
que contestou a prática, sob o argumen-
to de que o anonimato é vedado pela 
Constituição Federal. 

De acordo com o ministro, os es-
critos anônimos não podem justificar, 

O ministro do STF Celso de Mello man-
teve, no dia 18 de junho, decisão que proí-
be a Ouvidoria-Geral do TJSE de aceitar 
denúncias anônimas contra magistrados. 
Para ele, relator do processo, as autorida-
des públicas não podem iniciar qualquer 
medida de persecução administrativo-dis-
ciplinar, ou mesmo de natureza penal, fun-
dadas unicamente em delação anônima.  

Vitória associativa
Ouvidoria de tribunal não pode aceitar denúncia anônima contra 

magistrados, decide Celso de Mello

Revisão disciplinar não tem natureza de recurso
Por entender que a revisão discipli-

nar no CNJ não tem natureza recursal, a 
2ª Turma do STF manteve, por maioria, 
a decisão do ministro Gilmar Mendes 
que anulou a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD) contra 
desembargadora do TRF-1. A AMB pres-
tou assistência jurídica à associada. 

Na sessão do dia 4 de junho, o cole-
giado negou provimento ao agravo regi-
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mental da PGR no Mandado de Segurança 
(MS) 30072 e confirmou o entendimento 
do ministro Gilmar Mendes, de que a re-
visão disciplinar no CNJ não tem natureza 
recursal. Ficou vencido o ministro Edson 
Fachin. A ministra Cármen Lúcia declarou-
-se suspeita de participar do julgamento.

No caso em questão, o CNJ acolheu 
o pedido da Procuradoria Regional da 
República para rever decisão do Órgão 

Especial do TRF-1 que, por unanimidade, 
arquivou procedimento avulso contra a 
magistrada. No MS, a desembargadora 
alegou que o Conselho não poderia ter 
determinado a abertura do PAD, atuan-
do como juízo recursal, tendo em vista 
que o procedimento no TRF-1 para apu-
rar os fatos havia sido arquivado. O ar-
gumento foi acolhido por Gilmar Men-
des, em decisão monocrática. 
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STJ

regem o exercício do cargo deve se dar 
conforme legislação específica da car-
reira. Salomão ressaltou, ainda, que o 
comportamento de qualquer pessoa que 
falte com o dever de verdade, seja des-
leal e empregue artifícios fraudulentos 
é absolutamente reprovável, “simples-
mente porque tal conduta não se com-
padece com a dignidade de instrumento 
desenvolvido pelo Estado para atuação 
do Direito e realização da Justiça”. 

A decisão foi tomada em sede de 
Mandado de Segurança impetrado 
pela Ajuris, em defesa de uma associa-
da – juíza em Porto Alegre (RS) – con-
tra ato de desembargador que aplicou 
a punição à magistrada.

Para o relator do recurso, ministro 
Luis Felipe Salomão, a multa previs-
ta no Código não pode ser aplicada a 
magistrados, pois a investigação de 
condutas contrárias aos princípios que 

A Quarta Turma do STJ decidiu, por 
unanimidade, que o magistrado 
que conduz o processo não pode 

ser punido com a multa prevista para 
casos de ato atentatório ao exercício 
da jurisdição, prevista no parágrafo 
único do artigo 14 do CPC de 1973 (pa-
rágrafo segundo do artigo 77 do CPC de 
2015). De acordo com o colegiado, tais 
situações devem ser analisadas nos 
termos da Loman.

Respeito à Loman 
Juiz que for acusado de atentar contra os princípios da probidade, boa-fé e lealdade 

responde nos termos da Lei Orgânica da Magistratura, e não do CPC

Direitos Humanos e Fraternidade
Promover o debate sobre o princípio 

constitucional da fraternidade na prática 
judicial. Esse é um dos objetivos do Semi-
nário Direitos Humanos e Fraternidade: O 
Princípio da Fraternidade na Prática Judi-
cial, que será realizado no dia 19 de agos-
to deste ano, no TJDFT. A iniciativa é co-
ordenada pelo ministro do STJ Reynaldo 
Soares da Fonseca; a vice-presidente de 
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Direitos Humanos da AMB e presidente 
da Asmeto, Julianne Marques; e o presi-
dente da Amagis-DF, Fábio Esteves, 

O presidente Jayme de Oliveira e 
Reynaldo Soares da Fonseca acertaram 
as tratativas para o evento em reunião 
ocorrida em junho, no gabinete do minis-
tro, em Brasília (DF). Julianne Marques e 
Elbia Araújo, diretora de Política Institu-

cional de Apoio a Magistrados com Filhos 
Especiais da AMB e presidente da Amab, 
também estavam presentes.

O Seminário será promovido pela 
AMB e Escola Nacional da Magistratura 
(ENM/AMB), em parceria com a Amagis-
-DF. As inscrições estão abertas no site 
da Escola (www.enm.org.br - área de 
cursos) até o dia 16 de agosto.
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escolas, que tal paridade seja observa-
da igualmente para o cumprimento do 
objetivo 5 da Recomendação 35 do Co-
mitê para Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação contra a Mulher 
(Cedaw)”, disse, citando a iniciativa da 
ONU voltada para tais questões no âm-
bito das relações internacionais.

Jayme de Oliveira ainda ressaltou a 
necessidade de se enfrentar a questão 
da permuta entre magistrados estadu-
ais, tema que a AMB defende há anos e 
que tem sido uma das principais pautas 
da atual gestão. “Impõe-se o enfrenta-
mento dessa nova realidade. Se pensa-
mos há tempos em regras gerais para 
todos os concursos, não há por que dei-
xar de admitir a permuta na Justiça Es-
tadual nessa nova realidade”, salientou.

Sobre a capacitação dos magistra-
dos, sugeriu transferir às escolas da 
Magistratura a responsabilidade pela 
realização dos concursos. “O melhor 
caminho seria encaminhar a questão 
do recrutamento às escolas judiciais, 
pois teríamos condições de ter uma 
profissionalização com uma discussão 
permanentemente coordenada pela 
Enfam, que tem esse papel constitucio-
nalmente definido”, defendeu.

Paridade
Outro ponto evidenciado pelo presi-

dente da AMB foi a igualdade de gênero 
para o ingresso na Magistratura. Ele re-
forçou o pleito para alteração do artigo 
19 da Resolução 75/2009. “Caso algum 
dia o recrutamento seja transferido às 

O presidente Jayme de Oliveira 
apresentou aspectos do atual 
modelo de ingresso na Magis-

tratura que devem ser aperfeiçoados 
e destacou a importância de se discu-
tir outras formas de acesso à carreira 
além do concurso público. Ele foi uma 
das autoridades a discursar durante a 
audiência pública promovida pelo CNJ, 
em 10 de junho, sobre a revisão nas 
regras de concurso para a carreira da 
Magistratura e que altera a Resolução 
CNJ 75/2009.

Para lançar reflexão sobre a neces-
sidade de mudanças, Jayme de Oliveira 
baseou-se na pesquisa “Quem Somos: 
A Magistratura que Queremos”, e men-
cionou a nomeação pelo presidente da 
República para as cortes superiores e 
o quinto constitucional. “A recente son-
dagem da AMB revelou que 89,5% dos 
magistrados de primeiro grau entendem 
que o sistema de ingresso pelo quin-
to constitucional não mais se justifica 
e deve ser suprimido, percentual que 
alcança 63,4% na segunda instância, 
69,7% entre os aposentados e 55% entre 
ministros de tribunais superiores. Esses 
dados não devem ficar esquecidos em 
uma discussão séria quando se discute 
o perfil da Magistratura”, afirmou. 

Uma nova realidade
Presidente da AMB defende aperfeiçoamento do modelo de ingresso na 

Magistratura em audiência pública do Conselho Nacional de Justiça 
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Se pensamos há tempos em regras gerais 
para todos os concursos, não há por que 
deixar de admitir a permuta na Justiça 
Estadual nessa nova realidade

Jayme de Oliveira

Em sessão do dia 10 de junho, Jayme de Oliveira falou sobre a necessidade de alterações na Resolução 75/2009
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AMB participa de apresentação do relatório sobre a integração das metas do 
Judiciário a indicadores internacionais

CNJ
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Diretrizes 
da Justiça brasileira 

A diretora-tesoureira adjunta da 
AMB, Maria Rita Manzarra, re-
presentou a Associação na so-

lenidade de apresentação do primeiro 
relatório que aponta as conexões en-
tre a Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e as diretrizes 
da Justiça brasileira, no dia 7 de maio, 
na sede do CNJ, em Brasília (DF).

O trabalho foi elaborado pelo Co-

mitê Interinstitucional, instituído pelo 
CNJ, para realizar estudos de integra-
ção das metas do Poder Judiciário aos 
Indicadores e Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS).

O presidente do CNJ e do STF, 
ministro Dias Toffoli, afirmou que o 
documento contribui para a criação 
de novos caminhos e a promoção de 
“ações para acabar com a pobreza, fo-

mentar a prosperidade e o bem-estar 
para todos, proteger o meio ambiente 
e enfrentar as mudanças climáticas, 
abrangendo três dimensões: econô-
mica, social e ambiental”.

De acordo com a coordenadora do 
comitê instituído pelo CNJ, conselheira 
Maria Tereza Uille, o trabalho desenvol-
vido aproxima a missão do Poder Judici-
ário de uma agenda internacional. 
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Atuação constante
Integrantes da diretoria da AMB e presidentes 
de associações regionais acompanharam a 290ª 
Sessão Ordinária do CNJ, no dia 7 de maio, na sede 
do órgão, em Brasília (DF). Estiveram no Plenário 
do CNJ, Maria Rita Manzarra (diretora-tesoureira 
adjunta), Michelini Jatobá (integrante da Secre-
taria de Assuntos Institucionais), Rita de Cássia 
Ramos de Carvalho (integrante da Secretaria de 
Prerrogativas); e os presidentes Danniel Bomfim 
(Asmac), Maria Aparecida Gadelha (AMPB) e Edu-
ardo Siravegna (Amamsul). Os advogados da AMB, 
Samara Léda e Alexandre Pontieri, também acom-
panharam a reunião.
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O Plenário do CNJ arquivou a Recla-
mação Disciplinar (RD) 0004987-
21.2014.2.00.0000, de relato-

ria do corregedor nacional de Justiça, 
Humberto Martins, contra o titular da 
2ª Vara de Armação dos Búzios (RJ), na 
291ª Sessão Ordinária do CNJ, realizada 
no dia 21 de maio. O magistrado foi acu-
sado de se recusar a declarar sua sus-
peição para atuar em determinados fei-
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Arquivamento de 
reclamação disciplinar

AMB atuou como interessada no processo envolvendo titular da 2ª Vara de 
Armação dos Búzios (RJ)

tos e de perseguir o reclamante. A AMB 
figura no processo como interessada.

Por maioria, o colegiado acompa-
nhou o voto divergente do conselheiro 
Aloysio Corrêa da Veiga, que apontou 
a inexistência de infração disciplinar. 
Disse, ainda, que o caso revelava maté-
ria de natureza eminentemente jurisdi-
cional, equacionada na via própria, por 
meio de exceção de suspeição.  

Também votaram a favor do arqui-
vamento o presidente do CNJ e do STF, 
ministro Dias Toffoli, e os conselheiros 
Iracema Vale, Márcio Schiefler, Fernan-
do Mattos, Valtércio de Oliveira, Daldice 
Santana, Luciano Frota, Cristiana Ziouva, 
Arnaldo Hossepian e Maria Tereza Uille. 
Acompanharam o relator, pela abertura 
de PAD, os conselheiros Henrique Ávila, 
André Godinho e Valdetário Monteiro.

No mesmo dia, o Plenário aprovou a 
alteração da Resolução 194, que insti-
tui a Política Nacional de Atenção Prio-
ritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. 
A mudança se deu no procedimento 
0004664-45.2016.2.00.0000, relata-
do pelo conselheiro Luciano Frota, que 
apresentou nova redação ao art. 5º da 
Resolução, definindo nova composição 
mínima do Comitê Gestor Regional de 
Priorização do Primeiro Grau.

De acordo com o relator, as vagas 
de juiz de 1º grau, eleitos pelos seus 
pares, devem ser ampliadas no Comi-

tê, assegurando-se, assim, que não 
haja na composição mais magistrados 
de 2º grau do que de 1º. Nesse ponto, 
o conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga 
divergiu por entender que não poderia 
haver superioridade no número de ju-
ízes de 1º grau, devendo ser garantida 
a paridade dos membros. Os demais 
conselheiros acompanharam o voto 
do relator, ficando vencido Aloysio 
Corrêa da Veiga.

A decisão do relator também modi-
fica o §1º do Regimento, para que a co-
ordenação do Comitê não seja exercida 

por magistrado vinculado à administra-
ção do tribunal. 

A proposta aprovada originou-se 
nas demandas surgidas em reuniões da 
Rede de Priorização do Primeiro Grau 
de Jurisdição, do CNJ, e no requerimento 
formulado pela AMB junto à Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra) e à Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) em 
2016. O objetivo das entidades era o 
aprimoramento da determinação, es-
pecialmente quanto à composição dos 
comitês gestores regionais.

Alteração da Resolução 194
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PAD instaurado contra um magistrado 
pelo Órgão Especial da Corte, anular a 
pena de aposentadoria compulsória, a 
fim de que sua proposta de aplicação 
seja deliberada pelo Pleno.

Em seguida, o relator, conselheiro 
Valtércio de Oliveira, aderiu à pro-
posta de Toffoli e retificou seu voto 
anterior. Por maioria, foi dado parcial 
provimento ao recurso, vencidos os 
conselheiros Luciano Frota e Cris-
tiana Ziouva, que negavam, e Aloysio 
Corrêa da Veiga.

Foi reconhecida a competência do 
órgão especial do TJGO para instaurar 
e conduzir PAD em face do recorrido, 
mas, pela falta de atribuição regimen-
tal, reconheceu-se a nulidade da pena 
de aposentadoria compulsória, deter-
minando que o Pleno delibere sobre 
o assunto. Com a decisão do CNJ, fica 
restabelecido o afastamento preven-
tivo do magistrado até que o Pleno do 
TJGO aprecie a questão.

tensão punitiva. Além disso, o conse-
lheiro afirmou que o Pleno do TJPA, ao 
julgar o Procedimento Administrativo 
Disciplinar (PAD) contra o juiz e fixar 
a penalidade, não observou o rito de-
terminado pelo STF no julgamento da 
ADI 4638, que conferiu interpretação 
conforme o parágrafo único da Reso-
lução 135/2011. Tal ato dispõe sobre a 
uniformização de normas relativas ao 
PAD aplicável a magistrados.

Aposentadoria 
compulsória

Já a apreciação do recurso do 
TJGO no Procedimento de Contro-
le Administrativo (PCA) 0004618-
22.2017.2.00.0000, que tem a AMB 
como requerente, foi concluída com 
a apresentação do voto-vista do mi-
nistro Dias Toffoli, presidente do CNJ 
e do STF. Ele votou no sentido de jul-
gar parcialmente provido o recurso do 
Tribunal para, mantida a higidez do 

A AMB conquistou duas importan-
tes vitórias em favor de magis-
trados na 292ª Sessão Ordinária 

do CNJ, realizada no dia 4 de junho. O 
presidente da entidade, Jayme de Oli-
veira, membros da diretoria e presiden-
tes de associações regionais acompa-
nharam a reunião do colegiado.

No julgamento da Revisão Disci-
plinar 0003740-97.2017.2.00.0000, foi 
absolvido um magistrado que recebeu 
a pena de advertência do TJPA por des-
cumprimento dos princípios da inércia 
da jurisdição e da imparcialidade. A 
AMB atuou no caso como interessada e 
alegou inexistência de qualquer condu-
ta violadora, por parte do magistrado, 
de suas funções de cumprir com inde-
pendência, serenidade e exatidão as 
disposições legais e os atos de ofício.

Por unanimidade, venceu o voto 
do conselheiro Luciano Frota, pela 
extinção da punibilidade em face do 
reconhecimento da prescrição da pre-

Em defesa das 
prerrogativas

AMB conquista duas vitórias 
referentes a magistrados do 
Pará e de Goiás, durante a 
292ª Sessão Ordinária do 
Conselho

Gi
l F

er
re

ira
/A

gê
nc

ia
 C

NJ

Fernando Cury (assessor da Presidência), Maria Rita Manzarra (diretora-tesoureira adjunta), Julianne Marques (vice-presidente de Direitos Humanos) e 
Cássio Borges (Amazon). Também participaram Patrícia Cerqueira (Prerrogativas); Érika Brandão (Assuntos Institucionais); e os presidentes Angelo Santos 
(Amma), Elayne Cantuária (Amaap), Elbia Araújo (Amab), Ricardo Alexandre Costa (ACM), Fernando Bartoletti (Apamagis), Gustavo Plech (Amase) e 
Vanessa Mateus (vice-presidente da Apamagis)
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O CNJ começou a julgar o ato 
normativo que estabelece os 
parâmetros para o uso ade-

quado das redes sociais pelos mem-
bros do Poder Judiciário na 293ª 
Sessão Ordinária, última do primeiro 
semestre de 2019, realizada no dia 
25 de junho. 

O relator, Aloysio Corrêa da Vei-
ga, explicou que, independentemente 
da normativa atual sobre o tema, “a 
ética judicial é uma espécie de apelo 
ao compromisso íntimo do juiz com o 

Última sessão do semestre
Colegiado aprecia ato que estabelece parâmetros para uso das redes sociais 
e se despede do conselheiro Valdetário Monteiro, que terminou seu mandato 
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resgate da confiabilidade do Poder Ju-
diciário perante a sociedade”. 

Após a leitura do relatório, a reu-
nião foi encerrada em razão de pedi-
dos de vista de alguns conselheiros. 
O feito deve retornar à pauta no se-
gundo semestre, com o fim das férias 
do Judiciário. 

Dos 19 itens da pauta, entre pe-
didos de providências, processos ad-
ministrativos disciplinares, consultas 
e propostas para edição de atos nor-
mativos, 11 foram julgados.

A presidente interina da AMB, Maria 
Isabel da Silva, participou da solenida-
de de recondução da conselheira do 
CNJ Maria Tereza Uille, em 25 de junho. 
Como é o seu segundo mandato na vaga 
ocupada pela indicação da Câmara dos 
Deputados, desta vez ela ficará no co-
legiado durante o biênio 2019-2021.

A ocasião ainda foi marcada pela 
despedida do conselheiro Valdetário 
Monteiro, que, no biênio 2017-2019, 
ocupou a vaga do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
Em agosto, tomará posse Marcos Vi-
nícius Jardim. Em seu discurso, o pre-
sidente da Casa, ministro Dias Toffoli, 
agradeceu o trabalho do conselheiro, 
enfatizando que ele engradeceu o co-
legiado e a classe da advocacia, dei-
xando “inúmeros conhecimentos e um 
potencial transformador”. 

AMB prestigia cerimônia de recondução

O presidente do CNJ e do STF, minis-
tro Dias Toffoli, falou sobre a atuação 
da conselheira, sempre colaborativa, 
profícua e ativa. Ele mencionou, ainda, 
que Maria Tereza Uille obteve grande 
destaque na condução dos trabalhos 
do Observatório Nacional sobre Ques-
tões Ambientais, Econômicas e Sociais 

de Alta Complexidade e Grande Impacto 
e Repercussão. Na sequência, foi reali-
zada a 293ª Sessão Ordinária.

Também estavam presentes a di-
retora-tesoureira adjunta da entidade, 
Maria Rita Manzarra; o assessor da 
Presidência Edmundo Franca; e o presi-
dente da Amamsul, Eduardo Siravegna. 
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Medida fi xa percentual mínimo de cargos em comissão para servidores efetivos, 
difi cultando que tribunais implementem a Política de Priorização de Primeira Instância

AMB propõe revisão 
da Resolução 88

A AMB propôs Pedido de Providências 
(PP) 0004252-12.2019.2.00.0000 
para a revisão parcial da Resolução 

CNJ 88/2009, que dispõe sobre jornada 
de trabalho no Judiciário, preenchimento 
de cargos em comissão e limite de servi-
dores requisitados. 

Ao relator Henrique Ávila, a entida-
de expõe a dificuldade enfrentada por 
tribunais em observar os percentuais 
fixados, o que fez o CNJ permitir, em 
procedimentos autônomos ajuizados, 
a flexibilização de seus termos, conce-
dendo a implementação gradual.

As dificuldades se agravaram desde 
a aprovação, pelo Plenário, da Resolução 
219/2016, que trata da distribuição equi-
tativa da força de trabalho, proporcional 
à demanda processual. A AMB explica 
que, embora as duas normas não coli-
dam em seus propósitos, na prática, os 
engessados percentuais fixados pela 
Resolução 88 dificultam a efetiva imple-
mentação da Resolução 219.

“Urge, então, que o CNJ se debruce 
sobre o problema e promova ajustes na 
Resolução CNJ 88/2009 que se apliquem 

indistintamente aos tribunais, desenges-
sando-os e permitindo mais autonomia 
para que encontrem soluções de acordo 
com suas peculiaridades, para satisfazer 
a Política de Priorização de Primeira Ins-
tância”, pondera a Associação.

Assim, a AMB requer a alteração no 
texto para deixar expresso que a obriga-
toriedade de reserva de 50% dos cargos 

em comissão para servidores efetivos re-
caia apenas sobre a área de apoio indireto 
à atividade judicante (excluindo áreas de 
apoio direto), para promover a necessá-
ria compatibilização entre as resoluções. 
A entidade pede, ainda, a alteração para 
que os 50% sejam afixados como meta a 
ser cumprida pelos tribunais, observan-
do-se as peculiaridades locais.

 Conselheiro Henrique Ávila é o relator do Pedido de Providências 
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O ministro Dias Toffoli, presiden-
te do CNJ, recebeu o presidente 
Jayme de Oliveira e integrantes 

da Comissão criada pela entidade para 
discutir a implementação da Resolução 
CNJ 219/2016, que dispõe sobre a dis-
tribuição equitativa de servidores, fun-
ções e cargos comissionados nos tribu-
nais brasileiros proporcionalmente à 

Distribuição 
da força de trabalho

Presidente do Conselho recebe Jayme de Oliveira e 
integrantes da Comissão da Resolução 219/2016

demanda processual, no dia 4 de junho.
Na oportunidade, foi entregue ao 

ministro um ofício com as providên-
cias urgentes relativas ao ato nor-
mativo que, se não empreendidas, 
podem comprometer a efetividade 
da Política Permanente de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de Juris-
dição, instituída pelo CNJ.

Segundo o documento, a Resolu-
ção vem encontrando resistência no 
seu cumprimento por parte de alguns 
tribunais no País. O prazo para sua 
implementação (1º de julho de 2017) 
foi encerrado sem que muitos tribu-
nais tenham sequer iniciado qualquer 
procedimento para cumpri-la. A AMB 
requereu a sua participação no Comitê 
Gestor Nacional da Política de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau de Juris-
dição para fornecer elementos que 
contribuam para o aprofundamento da 
discussão sobre o tema. 

A AMB foi admitida como terceira 
interessada no Pedido de Providên-
cias (PP) 0004017-45.2019.2.00.0000, 
ajuizado pela Amazon em desfavor do 
TJAM, a fim de efetivar o cumprimento 
da Resolução CNJ 219/2016 no âmbito 
do Tribunal. O PP é relatado pelo conse-
lheiro André Godinho.

De acordo com o PP, o TJAM apre-
sentou Protocolo de Intenções para a 

 Também participaram do encontro Gustavo Plech (coordenador do grupo), Maria Rita Manzarra (diretora-tesoureira adjunta), Fernando Cury (assessor da 
Presidência); as presidentes Elayne Cantuária (Amaap) e Maria Aparecida Gadelha (AMPB); e a vice-presidente da Apamagis, Vanessa Mateus

Atuação pela aplicação da Resolução 219 no TJAM 
implementação da Resolução, mas a 
proposta era insuficiente, uma vez que 
desconsiderou as principais sugestões 
propostas pelo comitê regional, além 
de diminuir o quantitativo de servidores 
a serem lotados.

Em sua manifestação, a AMB in-
forma que o processo aborda temas 
de interesse de toda a Magistratu-
ra, o que justificava o seu ingresso 

no feito. Após o pedido, Maria Rita 
Manzarra (diretora-tesoureira ad-
junta), Cássio Borges (presidente da 
Amazon) e Fernando Cury (assessor 
da Presidência) estiveram no gabi-
nete do relator e postularam a de-
signação de audiência de conciliação 
para buscar uma solução consensu-
al para o conflito, pleito deferido 
pelo relator. 
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Pleito da AMB pauta reunião com o conselheiro André Godinho

O juiz Augusto Cézar de Luna 
esteve, no dia 21 de junho, na 
sede do CNJ, para conversar 

com conselheiros sobre o Pedido de 
Providências (PP) 0004074-05.2015-
2.00.0000, que trata da regulamen-

Permuta 
entre juízes estaduais

tação da permuta de magistrados es-
taduais - demanda antiga da AMB. Ele 
é membro do grupo de trabalho cria-
do pela entidade para acompanhar 
o processo pendente de apreciação 
pelo Plenário. Sobre a visita ao conse-

lheiro André Godinho, relator do feito, 
ele destacou que “renovamos a soli-
citação para que o PP seja colocado 
para votação, destacando a necessi-
dade de o presidente do CNJ, ministro 
Dias Toffoli, pautar a matéria”. 

O presidente Jayme de Oliveira reuniu-se, em 12 de junho, com o corregedor nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins, para tratar de questões institucionais da entidade. Participaram o vice-presidente de 
Políticas Remuneratórias, Paulo César Neves; a diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra; o presidente 
da Asmego, Wilton Müller; o juiz auxiliar do TJGO, Fabiano Aragão; e os juízes auxiliares da corregedoria Marcio 
Freitas e Daniel Carnio Costa.

Em defesa da Magistratura
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A AMB se faz presente nas redes sociais 
Conheça a nossa atuação nos endereços

www.amb.com.br

www.youtube.com/AMBMagistrados

@magistradosbrasileiros 

www.facebook.com/magistradosbrasileiros Aplicativo: AMB Magistrados 

www.fl ickr.com/magistradosbrasileiros www.twitter.com/Magistrados
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No dia 7 de maio, Jayme 
de Oliveira, acompanhado 
do presidente da Amepe, 
Emanuel Bonfim, conver-
sou com o coordenador 
do Grupo, ministro Og 
Fernandes. No dia se-
guinte, reuniu-se com o 
ministro Carlos Horbach. 

Aos integrantes do 
GT, foi entregue o estu-
do “Opinião Jurídica”, de 
André Ramos Tavares. O 
material, elaborado a pe-
dido da Apamagis, anali-
sa a constitucionalidade 
da norma que transfere 
a competência eleitoral 
da Justiça Estadual para 
a Federal.

Relatório final
Uma semana após os encontros, 

no dia 14 de maio, o Grupo de Trabalho 
entregou para a presidente do TSE, mi-
nistra Rosa Weber, o relatório final com 
todas as propostas. O documento foi 
entregue com 12 dias de antecedência 
do prazo fixado. 

O texto apresentado sugere que a 
situação atual se mantenha, ao propor 
que os juízes federais sigam afastados 
do preenchimento de vagas na Justiça 

A ssim que o TSE começou a co-
lher contribuições para o cum-
primento da decisão do STF 

sobre o Inquérito 4435, que reconhe-
ceu a competência da Justiça Eleitoral 
para julgar os crimes comuns que te-
nham conexão com delitos eleitorais, 
a AMB foi uma das primeiras entidades 
a apresentar posicionamento ao Grupo 
de Trabalho (GT) criado no TSE para via-
bilizar o cumprimento da decisão. 

Após sua participação na audi-
ência pública realizada pela Corte 
Eleitoral para colher propostas de 
diversas instituições sobre o tema, o 
presidente Jayme de Oliveira refor-
çou o ponto de vista da AMB em visi-
tas aos gabinetes dos ministros que 
compõem o GT. 

Competência 
da Justiça 
Eleitoral

Presidente da AMB 
entrega contribuições da 
entidade a ministros do 
TSE para o cumprimento 
de decisão do STF no 
Inquérito 4435

Eleitoral. Também propõe duas ou mais 
zonas eleitorais em cada estado espe-
cializadas no julgamento de crimes co-
nexos a caixa dois.

A ministra elogiou o Grupo que, de 
acordo com ela, não poderia ter atuado 
de forma mais produtiva e qualificada. 
Ela ainda observou que, após a análise 
do relatório, o TSE terá condições de 
escolher a melhor forma de atender à 
determinação do STF. 
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Jayme de Oliveira entrega estudo da AMB ao ministro do TSE, 
Carlos Horbach, integrante do Grupo de Trabalho
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PL sobre juizados especiais inclui dispositivos que viabilizam o julgamento de questões 
sobre a uniformização de intepretação de lei e a solução de demandas repetitivas

respectivo tribunal de Justiça, receber o 
pedido de instauração de Incidente de Re-
solução de Demandas formulado em ra-
zão de demanda proposta perante juizado 
especial civil de sua competência”, disse. 

Para o coordenador de Juizados 
Especiais da AMB e presidente da Co-
missão Legislativa do Fonaje, Ricardo 
Chimenti, com a decisão evita-se, den-
tre outras questões, o Recurso Especial 
para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Especiais (ou Turma Recursal Única) 
para o julgamento de questões que 
envolvam a uniformização de intepre-
tação de lei e a solução de demandas 
repetitivas processadas pelo Sistema 
de Juizados Especiais Estaduais.

Ao complementar seu voto, o relator 
destacou a colaboração da Associação. 
“Analisando as sugestões da AMB, enten-
do, que, de fato, compete à Presidência da 
Turma da Recursal, e não à Presidência do 

O Plenário do Senado Federal apro-
vou a nomeação dos juízes Rubens 
Canuto Neto e Candice Jobim para com-
por o CNJ no biênio 2019-2021. A confir-
mação dos nomes foi aprovada pelo Ple-
nário da Casa no dia 10 de julho. Ambos 
foram indicados pelo STJ.

Os magistrados foram sabatinados 
na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado, em 18 de junho, ocasião 
em que o presidente Jayme de Oliveira, 

A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJC) da Câmara dos 
Deputados aprovou, em 7 de maio, 

o Projeto de Lei (PL) 7483/2017, que acres-
ce dispositivos à Lei 9.099/1995, sobre os 
juizados especiais cíveis e criminais.

O texto substitutivo do relator, de-
putado Fábio Ricardo Trad (PSD-MS), 
acolheu a sugestão da AMB para re-
conhecer a competência da Turma de 
Uniformização do Sistema de Juizados 

Senado confi rma novos membros do CNJ 
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integrantes da diretoria da AMB e presi-
dentes de associações regionais acom-
panharam os debates. 

Durante a avaliação, os indicados 
foram questionados sobre ativismo ju-
rídico, acúmulo de processos na Justiça 
brasileira, abuso de autoridade, entre 
outros assuntos. Também foi sabatina-
da a procuradora de Justiça Ivana Farina 
Navarrete Pena, recomendada pela PGR 
à vaga de membro do Ministério Público. 

CCJ acolhe sugestão da AMB
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Durante esse período de intensos diá-
logos, a AMB buscou o apoio de deputados 
para aprovação de destaques de emendas 
que modificassem o texto da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 6/2019. 

Na votação na Comissão Especial, em 
4 de julho, foram alcançadas algumas vi-
tórias. O relator acolheu emendas para 
suprimir o regime de capitalização e, de 
forma parcial, as sugestões sobre regra de 
transição e competência, separação dos 
poderes e inafastabilidade do Judiciário.

A conquista de uma nova Previdên-
cia que não penalize as carreiras 
públicas foi o grande pilar do 

trabalho da AMB no primeiro semestre 
do ano. Apesar de todos os esforços, o 
texto-base do substitutivo do deputa-
do Samuel Moreira (PSDB-SP), aprova-
do na Comissão Especial e em primeiro 
turno pelo Plenário da Câmara dos De-
putados, ainda contém injustiças que 
penalizam, não apenas o serviço públi-
co, mas os trabalhadores em geral. 

Previdência: 
Atuação para corrigir injustiças 
Durante a tramitação da PEC 6/2019 na Comissão Especial e no Plenário da 
Câmara, AMB e integrantes da Frentas atuaram pelo seu aperfeiçoamento

Não convencidos do texto aprovado 
em Plenário, no dia 11, a AMB e a Frente 
Associativa da Magistratura e do Mi-
nistério Público (Frentas) permanece-
ram em busca do apoio de deputados 
em relação aos destaques atinentes à 
regra de transição e pensão por morte.

As entidades das carreiras públicas 
continuarão atuando no Congresso Na-
cional por mudanças ao texto, que deve 
ser votado em segundo turno, em agos-
to. Veja como foram os encontros:

3/7: Antes da votação na Comissão Especial, o presidente 
Jayme de Oliveira, diretores da AMB e presidentes de entidades 
buscaram apoio do vice-líder do PRB, João Campos (GO)

12/6: O 1º vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (PRB-SP), 
recebeu Jayme de Oliveira, diretores da AMB, presidentes de 
associações e lideranças da Frentas, que defenderam alterações 
para o aprimoramento do texto 

18/6: Jayme de Oliveira e presidentes de associações expuseram ao líder do MDB, 
deputado Baleia Rossi (SP), as preocupações da Magistratura quanto ao tema 

11/6: AMB e Frentas conversam com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge; 
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); o relator da reforma da Previdência, 
deputado Samuel Moreira; e o secretário especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Rogério Marinho

28/5: A vice-presidente de 
Direitos Humanos, Julianne 
Marques, representou a AMB 
quando as entidades da Frentas 
protocolizaram, na Comissão 
Especial, as emendas. Foram 
apresentadas quatro sugestões
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AMB e Frentas trabalharam, no Senado, por modificações ao PL da Câmara 
que pune magistrados e membros do MP por abuso de autoridade

Conhecido popularmente como as “10 medidas 
de combate à corrupção”, o Projeto de Lei da Câ-
mara (PLC) 27/2017 foi aprovado pelo Plenário 

do Senado Federal, em 26 de junho. Apesar da intensa 
atuação da AMB e da Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público (Frentas), o texto apro-
vado ainda penaliza magistrados e procuradores em 
artigos sobre abuso de autoridade, enfraquecendo o 
próprio combate à corrupção. 

Mas foi na CCJ da Casa que a AMB conseguiu incor-
porar mudanças significativas ao relatório do senador 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Ele acolheu três emendas 
supressivas que retiraram dispositivos relacionados a: 
desídia e à atuação incompatível com a dignidade e o 
decoro por parte de magistrados e membros do MP; cri-
minalização, a título de culpa, da violação de direito ou 
prerrogativa de advogado; e concessão de legitimidade 
à OAB e organizações da sociedade civil para oferecer 
queixa em ação penal nos crimes de abuso de autoridade 
contra magistrados e procuradores.

O Projeto retornou para a Câmara, que decidirá so-
bre o acolhimento das mudanças.

Confira imagens da atuação das entidades durante 
a tramitação no Senado: 

Combate à corrupção 

18/6: Jayme de Oliveira, presidentes de associações e integrantes da Frentas 
entregam nota técnica sobre o assunto ao senador Rodrigo Pacheco

25/6: Em reunião da Frentas com o 
senador Marcos do Val (Cidadania-ES), 
os presidentes Fernando Bartoletti 
(Apamagis) e Fábio Esteves (Amagis-DF) 
representaram a AMB

25/6: Audiência com o presidente do STF 
e CNJ, ministro Dias Toffoli. Renata Gil 
representou a entidade na ocasião em que 
foi entregue nota técnica contrária ao PLC

18/6: Senador Ciro Nogueira (PP-PI) com o presidente 
Jayme de Oliveira, o vice-presidente de Assuntos 
Legislativos, Jerson Gubert, a diretora-tesoureira 
adjunta, Maria Rita Manzarra e o presidente da 
Amapi, Thiago Brandão. Eles reforçaram que o PLC 
penaliza magistrados e procuradores

25/6: Com os senadores Weverton Rocha (PDT-MA), Rodrigo Pacheco e Fabiano Contarato (Rede-ES). 
Representaram a AMB as vice-presidentes Renata Gil (Institucional) e Julianne Marques (Direitos 
Humanos), e o coordenador da Justiça Estadual, Frederico Mendes Júnior

26/6: Após a aprovação na CCJ, Renata 
Gil e Fernando Bartoletti conversaram 
com a senadora Selma Arruda (PSL-MT) e 
agradeceram o apoio a emendas supressivas 
votadas no Plenário
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18/6: Os presidentes Jayme de Oliveira, Ney Alcântara (Almagis) e Fernando 
Bartoletti (Apamagis); diretores da AMB; e integrantes da Frentas reunidos 
com o 2º vice-líder do PSDB no Senado, Rodrigo Cunha (AL). Eles defenderam 
mais tempo para avaliação do texto do relator
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outros diplomas já vigentes, além da 
jurisprudência corrente dos tribu-
nais. Ele ainda frisou que, entre as 
preocupações da entidade, estão os 
crimes de hermenêutica e a hipótese 
de prisão preventiva. 

Uma das inovações do substitu-
tivo refere-se ao direito de regresso, 
buscando limitar a responsabilização 
pessoal de juízes e membros dos tri-
bunais de contas, ou com funções es-
senciais à Justiça, em casos de dolo 
ou culpa grave. 

A proposta estabelece a respon-
sabilidade objetiva do Estado pelos 
atos de seus agentes em caso de 
omissões, bem como a responsabili-
zação subjetiva, condicionada à com-
provação de dolo ou culpa. A ideia é 
que o Estatuto tenha alcance nacio-
nal e incidência sobre todas as esfe-
ras federativas.

Para Felipe Viaro, o Projeto avan-
ça na tentativa de sistematizar a ma-
téria. No entanto, alertou sobre a ne-
cessidade de conformar o texto com 

 Foi realizada, no dia 21 de maio, audiência pública 
na Câmara dos Deputados com a participação de magis-
trados, advogados e especialista em direito constitucio-
nal penal para debaterem o Projeto de Lei Anticrime, PL 
882/2019. Maria de Fátima dos Santos Gomes, do Conse-
lho Fiscal da AMB, representou a entidade.

Ao se pronunciar, a magistrada informou que os juízes 
brasileiros serão ouvidos pela AMB sobre as propostas. “As 
sugestões serão apresentadas ao grupo de trabalho criado. 
Tudo oriundo dessa discussão sobre a peculiaridade de cada 
região”, anunciou. O referido grupo, instituído pela Associa-
ção, analisa os projetos anticrime e anticorrupção que trami-
tam no Congresso (PLs 882/19, 10372/2018 e 10373/2018).

Na ocasião, ela defendeu que é preciso haver um 
aprimoramento das técnicas judiciais. “Os três projetos 
encaram, com uma amplitude maior, uma atualização da 
forma de investigação. Quando se trata de crime organi-
zado, as práticas desses delitos são atualizadas minuto 
a minuto”, disse.

A AMB apresentou suas contribui-
ções, em audiência pública re-
alizada no dia 21 de maio, à Co-

missão de Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado sobre o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 126/2015, que institui o Estatuto de 
Responsabilidade Civil Extracontratual 
do Estado. A sessão foi conduzida pelo 
senador Antônio Anastasia (PSDB-MG), 
relator da matéria, e contou com a par-
ticipação do integrante da Secretaria de 
Assuntos Legislativos da AMB, Felipe 
Viaro, que representou a Associação.

Responsabilidade Civil

AMB participa de debates no Senado 
sobre o Projeto que responsabiliza 
penalmente o juiz pela interpretação 
equivocada da lei com a tomada de 
decisões erradas

Debate sobre 
propostas anticrime
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APOSENTADOS

ria. No Paraná, Jayme de Oliveira disse 
que o pleito é essencial para unifor-
midade das carreiras, e deve avançar 
no segundo semestre deste ano, in-
clusive com o empenho do presidente 
do STF, ministro Dias Toffoli.

Representação
A questão remuneratória também 

foi pauta da terceira reunião das dire-
torias dos aposentados das entidades 
que compõem a Frente Associativa da 
Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas), em junho. O subcoordena-
dor de Aposentados da AMB, Roberto 
Felinto, representou a AMB. 

Memória viva da história associativa, o subcoordena-
dor regional de Aposentados da AMB e 1º vice-presidente 
da Asmego, entidade da qual foi fundador, Homero Sabino 
de Freitas, é fiel aos princípios do início de seus 45 anos de 
Magistratura. Crítico da Lava Jato e contrário às delações 
premiadas, diz ser a favor da responsabilização direta do 
promotor e até do juiz, se ele não estuda o processo e, cons-
cientemente, age dolosamente na sentença. “O Judiciário 
não pode abrir mão do garantismo”, afirma. 

Para ele, “é preciso que seja retomado o comedimento e a 
irrestrita observância à Constituição na aplicação do Direito”. 
Em relação às pautas associativas, revela: “temos que garan-
tir nossos direitos conquistados. E essa defesa, o [presidente] 
Jayme faz muito bem, dia e noite.” De acordo com Sabino, a 
recomposição do subsídio, conquista da atual gestão em 2018, 
já foi uma grande vitória. “Ganhamos tudo o que a lei permite, 
mas sei que ele [Jayme de Oliveira] vai continuar nessa luta, 
pois nunca deixou os aposentados de fora”, conclui. 

Magistrados ativos, aposenta-
dos e pensionistas reuniram-se 
no dia 22 de março, em Foz do 

Iguaçu (PR), para debater estratégias 
de defesa dos interesses da carreira. O 
presidente Jayme de Oliveira destacou 
a atuação da AMB no Congresso Nacio-
nal, em especial ao que se refere à PEC 
63/2013, que institui a parcela indeniza-
tória da Valorização por Tempo na Ma-
gistratura e no Ministério Público (VTM). 

A matéria foi desarquivada em 
março, pela presidência do Senado, 
logo após visita do presidente da AMB 
ao senador Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), e aguarda designação de relato-

Coordenadoria defi ne estratégias 
em defesa da VTM

A união pela 
equiparação salarial 

entre ativos e 
aposentados deu 
o tom da reunião 

realizada no Paraná

“Temos que garantir nossos direitos conquistados”
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A s estratégias de articulação de 
defesa dos interesses da carreira, 
especialmente relacionadas às 

políticas remuneratórias, pautaram a 10ª 
reunião do Conselho de Representantes, 
em 22 de maio, em Foz do Iguaçu (PR). 

Na ocasião, o presidente Jayme de 
Oliveira destacou o trabalho da AMB e 
dos integrantes de associações regionais 
na apresentação de sugestões de emen-

CONSELHOS

Integrantes da diretoria da AMB 
e presidentes de associações 
regionais se reúnem para defi nir 
a atuação, no Paraná
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Participaram da reunião os vice-presidentes da AMB, presidentes de associações 
regionais e os ex-presidentes da AMB João Ricardo Costa e Nelson Calandra

Prestação de contas 

das à Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 6/2019, que trata da reforma da 
Previdência, durante sua tramitação na 
Comissão Especial da Câmara dos Depu-
tados. Segundo ele, todas as proposições 
da AMB estão com as assinaturas regi-
mentais necessárias à apresentação.

Outro ponto discutido foi a PEC 
58/2019, que limita a duração das fé-
rias a 30 dias, veda a adoção da apo-

O Conselho Executivo da AMB rea-
lizou sua 13ª reunião no dia 22 de maio, 
em Foz do Iguaçu (PR). Ao conduzir a 
reunião, o presidente Jayme de Oliveira 
apresentou as contas da entidade, o re-
latório das ações do trimestre e os even-
tos agendados para este ano.

A reforma da Previdência também 
esteve entre os assuntos discutidos, bem 
como as atividades programadas para o 
aniversário da Associação. “Em comemo-
ração aos 70 anos da AMB, realizaremos 
os Jogos Comemorativos entre os dias 12 
e 14 de setembro. Também haverá uma 
sessão especial no auditório do Superior 
Tribunal de Justiça, em 11 de setembro, e, 
ainda, sessão solene no Congresso Nacio-
nal, que terá a data marcada em breve”, 
informou Jayme de Oliveira.

sentadoria compulsória como sanção 
disciplinar e prevê a demissão, por inte-
resse público, de magistrados e mem-
bros do Ministério Público. 

Em relação à reforma do Estatuto 
da AMB, foi deliberado que o tema será 
abordado em setembro, durante as co-
memorações dos 70 anos da AMB. As 
contas da entidade foram apresentadas 
e aprovadas por unanimidade. 

Ações da Magistratura 
em debate 

Jayme de Oliveira entre Frederico Mendes Júnior (Justiça 
Estadual) e Ricardo Dourado (Secretaria-Geral) da AMB
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Justiça Estadual discute portaria do CNJ sobre o uso adequado das redes sociais e, 
também, a mobilização da AMB em torno da reforma da Previdência 

de assinaturas dos deputados. 
Outra questão abordada foi a uni-

dade remuneratória da Magistratura, 
pauta que vem sendo discutida inter-
namente pela AMB e que passa pela 
aprovação da PEC 63/2013, que institui 
a parcela indenizatória de Valorização 
por Tempo na Magistratura (VTM). Em 
março, a proposta foi desarquivada no 
Senado Federal. Os presidentes do STF, 
ministro Dias Toffoli, e do Senado, Davi 
Alcolumbre, são receptivos ao pleito. 

a entidade vai lutar para preservar o direi-
to de expressão e debater internamente o 
tema junto às associações regionais. 

Sobre a mobilização em torno da 
reforma da Previdência, o dirigente 
destacou o trabalho da AMB e de in-
tegrantes de associações filiadas na 
apresentação de sugestões de emen-
das ao texto da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 6/2019, durante sua 
tramitação na Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados, e na colheita 

Na 10ª reunião da Coordenadoria da Justiça 
do Trabalho da AMB,  realizada no dia 14 de maio, 
em Brasília (DF), foi  discutida a PEC 58/2019, de 
autoria do Senado Federal. A medida altera a lei 
para permitir a limitação da duração das férias a 
30 dias, além de vedar a adoção da aposentadoria 
compulsória como sanção disciplinar e prever a 
demissão, por interesse público, dos magistrados 
e membros do Ministério Público.

Na ocasião, foi discutida a possibilidade de 
criação de um grupo de estudo da ENM/AMB para 
contribuir com a nova política de retorno parcial 
das custas judiciais ao tribunal arrecadador. A 
ideia é contar com a participação de representan-
tes de todas as Amatras. 

A Portaria CNJ 69/2019, que insti-
tuiu grupo de trabalho destina-
do a avaliar os parâmetros para 

o uso adequado das redes sociais pelos 
magistrados, foi abordada na 10ª reu-
nião da Coordenadoria da Justiça Esta-
dual, que ocorreu no dia 22 de maio, em 
Foz do Iguaçu (PR).

O presidente Jayme de Oliveira relatou 
que a entidade protocolizou ofício no ór-
gão em que requer a realização de audiên-
cia pública sobre o assunto. Ele frisou que 

Uso das redes sociais
COORDENADORIAS
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O coordenador da pasta, Frederico Mendes 
Júnior, conduziu a reunião, que contou 

com a participação da diretoria da AMB e 
presidentes de associações regionais

Presidido pelo coordenador da Justiça do Trabalho, Diego Petacci, o encontro recebeu a 
diretoria da AMB e da ENM, além dos presidentes das Amatras XIV, XII, IX, II e Ajutra

Pauta trabalhista
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POSSES E HOMENAGENS

Com informações do TRT-5

Medalha de Honra ao Mérito 
O presidente Jayme de Oliveira foi homenageado no dia 16 de maio, durante a ceri-
mônia de abertura do 81º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais 
dos Tribunais de Justiça do Brasil (Encoge), em São Paulo (SP). Ele recebeu a Medalha 
de Honra ao Mérito Desembargador Décio Antonio Erpen e o respectivo diploma em 
reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário. A soleni-
dade de entrega ocorreu no Palácio da Justiça, sede do TJSP.

Condecoração pelo TRT-5
O vice-presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas da AMB, Maurício Drummond, 
representou o presidente Jayme de Oliveira na solenidade de entrega da Comenda da 
Ordem de Mérito Judiciário do Trabalho da Bahia Ministro Coqueijo Costa, no dia 29 
de maio. A condecoração é concedida pelo TRT-5 (BA) a pessoas e instituições que se 
destacaram pelos serviços prestados à sociedade. Para Maurício Drummond, “a sole-
nidade registra um momento de fortalecimento dos operadores do Direito do Trabalho”.

Novo ministro efetivo do TSE
O presidente Jayme de Oliveira prestigiou, no dia 16 de maio, a posse do ministro Sérgio Banhos como in-
tegrante efetivo do TSE, em cerimônia conduzida pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Sérgio 
Banhos assume, por dois anos, a vaga deixada pelo ministro Admar Gonzaga. Ele já atua no TSE como 
ministro substituto desde 2017 e sua nomeação foi formalizada em abril pelo presidente da República, 
Jair Bolsonaro. O evento também foi prestigiado pelo assessor da Presidência da AMB Fernando Cury.
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Cerimônia de posse no TJDFT
A vice-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel da Silva, representou a 
entidade na posse do novo desembargador do TJDFT, Carlos Divino Rodrigues, 
no dia 14 de junho.
Ele atuava como juiz substituto de 2º grau e é o 2º vice-presidente da Ama-
gis-DF. O magistrado passa a ocupar a vaga deixada por João Batista Teixeira 
(aposentado em abril deste ano), após ser eleito por unanimidade na sessão 
extraordinária de 17 de maio.  O presidente da Amagis-DF, Fábio Esteves, tam-
bém participou da solenidade.

AMB prestigia solenidade no TJSC
O advogado Osmar Nunes Júnior assumiu, em cerimônia realizada no dia 19 de ju-
nho, o cargo de desembargador do TJSC, pelo quinto constitucional, e se tornou o 
94º desembargador da corte catarinense. A sessão foi conduzida pelo presidente 
do Tribunal e ex-presidente da AMB, Rodrigo Collaço, e contou com a presença da 
AMB, que foi representada pela secretária de Comunicação Institucional, Karen 
Schubert, e pelo vice-presidente da AMC, Vitoraldo Bridi.

Desembargador Leoberto Brancher
O TJRS empossou, no dia 24 de junho, Leoberto Brancher no cargo de desem-
bargador. O vice-presidente de Assuntos Legislativos da AMB, Jerson Gubert, 
representou a entidade na solenidade, que foi prestigiada por autoridades e 
servidores da corte gaúcha. A presidente da Ajuris e desembargadora do Tri-
bunal, Vera Deboni, fez o discurso de boas-vindas. Leoberto Brancher é um dos 
pioneiros nos estudos e implementação da Justiça Restaurativa no Brasil.

Com informações do TRT-5
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FILIADAS

Amaerj

Amase

Ameron 

Estão abertas, até 12 de agosto, as inscrições para 
a 8ª edição do Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos. A premiação nacional tem quatro catego-
rias: Reportagens Jornalísticas, Trabalhos dos Magis-
trados, Práticas Humanísticas e Trabalhos Acadêmi-
cos. Um júri integrado por especialistas de destaque 
nas quatro áreas selecionará os premiados. Haverá 
cinco finalistas por categoria e o primeiro lugar de 
cada uma ganhará R$ 15 mil. O segundo ficará com R$ 
10 mil e o terceiro R$ 5 mil. Os três primeiros coloca-
dos também receberão troféus e os demais finalistas 
serão homenageados com menções honrosas. A ceri-
mônia de premiação será realizada no dia 21 de outubro, às 18h, no Pleno do TJRJ. Criado em 2012, a premiação celebra 
a memória da juíza Patrícia Acioli, titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, que foi morta em 2011, em Niterói (RJ), por 
policiais militares. Além de homenageá-la, a iniciativa tem o objetivo de identificar, disseminar e estimular ações em prol 
dos direitos humanos, dando visibilidade a boas práticas.

A Amase realizou, no dia 17 de junho, no TJSE, uma reunião com 
café da manhã entre magistrados e a bancada federal de Sergipe 
no Congresso Nacional. O presidente da associação sergipana, 
Gustavo Plech, considerou o encontro muito proveitoso. “Expuse-
mos questões da Magistratura que estão sendo discutidas no Con-
gresso Nacional, a exemplo da manutenção da Justiça Eleitoral; da 
PEC que trata das eleições diretas nos tribunais; da lei do abuso de 
autoridade, com um olhar especial aos magistrados que já seguem 
uma linha de comportamento descrito na Loman; da PEC 63, que 
reconhece o tempo de serviço; e da reforma da Previdência, em re-
lação a alíquota, pensão e transição. Trabalhamos juntamente com 
a AMB em prol de todo o funcionalismo público. O que se busca são 
melhorias gerais e uma Previdência mais justa”, explicou. Também 
participaram do evento o presidente do Tribunal, Osório de Araújo 
Ramos Filho, e a corregedora-geral de Justiça, Elvira Silva.

Prêmio Patrícia Acioli

Reunião com a bancada federal

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

Muitas vezes, levar uma palavra de conforto a pes-
soas que se encontram em situação de vulnerabilidade 
já é considerado o bastante, mas o programa Justiça 
Rápida Itinerante, desenvolvido pelo TJRO, vai além. Em 
uma embarcação, magistrados e servidores do Tribunal 
levam cidadania, com um atendimento amplo e gratui-
to, a comunidades distantes dos centros urbanos, regi-
ões ribeirinhas e à periferia da cidade para a solução de 
questões nas esferas Cível, Criminal, Infância e Juventude, Família e Registros Públicos. A ação, coordenada pela juíza 
do TJRO Fabíola Inocêncio, também leva informações e orientações sobre os direitos do cidadão e realiza a entrega 
documentos. No entanto, a diversidade da prestação de serviços varia de acordo com a peculiaridade de cada local. O 
Justiça Rápida Itinerante inspira-se na necessidade de adequação à nova política de atendimento à população local, 
intensificada a partir de 1990, com a criação do Juizado de Pequenas Causas e da Justiça Itinerante. 
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ENTREVISTA: MARIA DOMITILA MANSSUR

A juíza paulista Maria 
Domitila Manssur é a 
representante nacional 
da Comissão AMB 
Mulheres, voltada à 
defesa dos direitos 
femininos. Com o olhar 
de quem acompanhou a 
evolução da Lei Maria 
da Penha (11340/2006) 
de perto, revela ao AMB 
Informa sua visão do 
que deveria ser tema de 
reflexão em relação aos 
desafios que ainda se 
impõem para a conquista 
de uma sociedade mais 
segura para as mulheres 
e com a efetiva equidade 
de gêneros.

Igualdade de gênero  
no Judiciário 

Este ano tem sido marcado por 
diversos casos de violência contra 
mulheres, inclusive feminicídios. 
Houve um agravamento desse tipo 
de crime? Ou a imprensa tem dado 
mais atenção aos casos?

Sim às duas perguntas. A violên-
cia contra mulheres e meninas é uma 
pandemia mundial, segundo a ONU. 
Portanto, não se limita ao Brasil, que, 
infelizmente, apresenta um altíssimo 
número de feminicídios. A ascensão 

das mulheres a cargos de liderança 
e a liberdade financeira em socie-
dades de tradição patriarcal podem 
justificar uma certa resistência e um 
crescimento da violência, o que é visi-
bilizado pelos meios de comunicação, 
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ENTREVISTA: MARIA DOMITILA MANSSUR

“
”

que representam, outrossim, clamor 
público por atuação estatal de pre-
venção e enfrentamento.

Como enxerga a condição da mu-
lher no Brasil, atualmente? Quais 
são as questões mais urgentes?

A mulher está presente nos três 
poderes da República, nas ciências 
e à frente de empresas. Porém, lida 
diuturnamente com a questão da 
violência física, psicológica, moral, 
patrimonial e/ou sexual. São agres-
sões que procrastinam o desenvol-
vimento econômico, cultural e social 
do País. Há vítimas que não conse-
guem se fazer ver e ouvir, e ainda não 
foram tocadas pelo sistema de Justi-
ça, por falta de conhecimento, recur-
sos ou, simplesmente, descrença e 
medo. O Estado precisa olhar essa 
população vulnerável, fortalecendo 
as redes de proteção.

Recentemente foi sancionada a 
lei que permite à autoridade policial 
determinar a aplicação de medidas 
protetivas a vítimas de violência do-
méstica. Quais são os riscos dessa 
medida e de que forma poderia haver 
uma proteção mais efetiva?

Além de flagrante afronta aos 
princípios constitucionais da reser-
va de jurisdição e da tripartição de 
poderes, a alteração legal coloca as 
vítimas em risco. A comunicação de 
atos por meio digital, a rápida apre-
ciação, o atendimento especializado 
e a fiscalização das medidas proteti-
vas protegem, efetivamente, a vítima. 
A AMB, inclusive, ingressou com uma 
ação contra essa Lei 13827/2019 (ADI 
6138), afirmando desvirtuamento do 
Estado Democrático de Direito.

Como o problema da violência 
contra a mulher poderia ser supera-
do? E quais seriam os papeis do Es-
tado, do Direito e da sociedade civil 
nesse contexto?

A conscientização da população, 
por meio de campanhas sobre os 
efeitos deletérios da violência contra 
mulheres e meninas, com a inclusão 
de matéria específica no currículo 
escolar e a contínua discussão sobre 
gênero são imprescindíveis à implan-
tação da cultura de paz. A solidarie-
dade e o respeito encorajam a víti-
ma a abandonar o ciclo de violência. 
Nesses 20 anos como juíza, diante 
desses casos, aprendi a “não julgar”. 
A vítima tem seu tempo, e o medo e a 
vergonha dificultam o dever do Esta-
do de prevenir e erradicar o problema. 
No Judiciário, as unidades especiali-

O maior desafio da magistrada é 
não ser vencida pelo tempo. É estar 
presente e continuar comprometida 

com seus ideais e sonhos

zadas e o trabalho contínuo no refina-
mento de dados estatísticos buscam 
cumprir seu papel.

Segundo recente pesquisa da 
AMB, as mulheres representam cerca 
de apenas 35% da Magistratura brasi-
leira. Essa desproporção interfere na 
forma como o Judiciário atua em rela-
ção à violência de gênero e racial?  

É importante que a população se 
veja representada no Judiciário, por 
isso se espera igual número de ho-
mens e mulheres nos tribunais. Mas, 
o que faz a diferença no julgamento 
desses casos é o entendimento de 
gênero, o comprometimento com o 
princípio da igualdade e o respeito à 
dignidade da pessoa humana.

Para além da baixa representa-
ção, quais são os maiores desafios 
da magistrada?

O maior desafio da magistrada 
é não ser vencida pelo tempo, estar 
verdadeiramente presente e conti-
nuar comprometida com seus ideais 
e sonhos. 

Qual o objetivo da Comissão AMB 
Mulheres, da qual está à frente?

Integro a AMB Mulheres ao lado de 
representantes das regiões Norte, Nor-
deste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A 
Comissão tem duas linhas principais de 
atuação: a representação institucional 
das magistradas e a atuação em prol 
de mulheres e meninas vítimas de vio-
lência. Estabelecemos metas como a 
interlocução com consulados e embai-
xadas, com atenção à violência contra 
mulheres; a implementação das diretri-
zes da Missiva de Maceió; e o acompa-
nhamento da Resolução CNJ 255/2018, 
sobre a participação feminina no Judici-
ário, entre outras.

Como a AMB vem contribuindo 
para o avanço das discussões sobre 
políticas em prol dos direitos das 
mulheres?

A AMB atua em total harmonia 
com o Fórum Nacional de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
(Fonavid), apoiando ações em todas 
as instâncias e esferas de poder, e 
acompanhando projetos legislativos 
que possam afetar os direitos das 
mulheres. Está previsto para setem-
bro o primeiro seminário sobre os de-
safios profissionais e sociais enfren-
tados pelas magistradas.
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BOAS PRÁTICAS

Projeto implementado em Araguaína diminui a judicialização da saúde e qualifica 
a prestação jurisdicional

de um tipo de insulina não disponibili-
zada pelo SUS. Alegava, em síntese, que 
o medicamento fornecido pelo SUS 
era ineficiente. Depois de instado pelo 
juiz, o núcleo encaminhou o caso para 
a ouvidoria e esta, como órgão de in-
terlocução, o transmitiu para uma das 
sub-redes da Secretaria, que coorde-
na diversos programas com previsão 
de visita pessoal. 

Após a visita de uma equipe da pre-
feitura à paciente, foi constado que o 
insucesso do tratamento convencional 
ocorria porque ela não seguia a dieta 
recomendada. Com essa informação - 
que não constava na inicial -, o juiz aca-
bou negando a liminar.  

De 2011 a junho de 2019, foram rea-
lizadas 3.200 consultas pré-processu-
ais/administrativas ao NatJus e, desses 
casos, somente 565 foram judicializa-
dos, ou seja, 2.635 pedidos deixaram de 
bater na porta do Judiciário, o que cor-
responde à 82% de desjudicialização.

casos, a equipe faz a interlocução com 
a Secretaria Municipal de Saúde, evi-
tando a judicialização.

A boa prática envolve a coopera-
ção da Secretaria Municipal de Saúde, 
Ouvidoria Municipal do Serviço Único 
de Saúde (SUS) e o Judiciário. Forma-
do por uma equipe técnica interdis-
ciplinar, o Núcleo tem qualificado a 
prestação jurisdicional e melhorado a 
gestão do Poder Público. Consequen-
temente, desonera os cofres públicos 
dos excessivos gastos oriundos de 
decisões judiciais que, em sua maio-
ria, são proferidas de forma genérica, 
ao autorizar medicamentos ou trata-
mentos não listados pelo SUS.

Caso concreto 
Milene de Carvalho Henrique exem-

plifica o trabalho realizado pelo NatJus 
com o caso concreto de uma mulher dia-
bética que ajuizou uma ação, por meio da 
Defensoria, pleiteando o fornecimento 

Preocupada com o crescente nú-
mero de ações judiciais individu-
ais na área da saúde que tinham 

como parte usuários do serviço públi-
co, Milene de Carvalho Henrique, juíza 
da 2ª Vara da Fazenda e Registros Pú-
blicos de Araguaína (TO), em 2011, em 
conjunto com a Secretaria Municipal 
de Saúde, instituiu, de forma empírica, 
o Núcleo de Apoio Técnico (NatJus). A 
iniciativa é pioneira no País a funcionar 
em um município.

De acordo com a magistrada, que 
coordena o projeto, o objetivo é apoiar 
o Judiciário em suas decisões. Ou seja, 
profere notas técnicas, informando so-
bre a existência, ou não, de uma política 
pública em cada caso concreto. Se ne-
cessário, informa sobre a base científi-
ca de tratamentos ou medicamentos. O 
Núcleo ainda tem a função resolutiva, 
uma vez que promotores e defensores 
podem consultá-lo antes de ajuizarem 
determinado pedido. Na maioria dos 

Mais eficiência 
e menos processos 
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CAMPANHA

Campanha da AMB nas redes 
sociais mostra o trabalho dos 
juízes das Varas da Infância 

e Juventude para viabilizar o 
encontro de futuros pais e fi lhos

A Magistratura no 
processo de adoção

No ano passado, a AMB também deu projeção 
ao tema quando lançou nacionalmente o proje-
to “O ideal é real – adoções necessárias”, no dia 
14 de agosto. O projeto, idealizado pelo secre-
tário-adjunto de Infância e Juventude da AMB, 
Sérgio Ribeiro, teve como objetivo estimular o 
acolhimento de crianças e adolescentes fora do 
perfil normalmente escolhido, com a promoção 
de encontros entre eles e os pretendentes à 
adoção. A ideia surgiu a partir de uma iniciativa 
da Amaerj desenvolvida em 2017. 

O mês de maio é reconhecido por celebrar a ado-
ção, uma importante iniciativa que muda a vida 
de todos os envolvidos. Para homenagear a 

data, oficialmente comemorada no dia 25 de maio, a 
AMB realizou uma campanha nas redes sociais com 
destaque à adoção sob o olhar dos magistrados. 

Com o uso da hashtag #AdotarÉAmor, a entidade 
revelou todas as etapas do processo, especialmen-
te a participação dos juízes das Varas da Infância e 
Juventude, tendo em vista que são os responsáveis 
por garantir a segurança jurídica de quem adota e de 
quem é adotado, conforme as regras do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com a secretária de Infância e Juven-
tude da AMB, Valéria Rodrigues, os magistrados que 
atuam nessas Varas são os responsáveis por não 
permitirem a eternização de crianças em abrigos 
aguardando sua definição jurídica. 

Siga a AMB nas redes sociais 
e conheça essa e outras campanhas:

@magistradosbrasileiros 

www.facebook.com/magistradosbrasileiros

www.twitter.com/Magistrados

No ano passado, a AMB também deu projeção 

aguardando sua definição jurídica. 
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Encontro com Hamilton Mourão 

Mulher, Família e Direitos Humanos

O presidente Jayme de Oliveira e demais lideranças da Frente As-
sociativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) foram 
recebidos para uma audiência, no dia 18 de junho, com o vice-presi-
dente da República, Hamilton Mourão. A reunião, realizada em seu 
gabinete, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), teve como obje-
tivo debater aspectos sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 6/2019, que trata da reforma da Previdência, e o Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) 27/2017, conhecido popularmente como as “10 
medidas de combate à corrupção”.

Visita institucional ao TJDFT

AMB recebe presidente do TJAC  
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O presidente Jayme de Oliveira, acompanhado da vice-presidente Ad-
ministrativo da AMB, Maria Isabel da Silva, reuniu-se com o presidente 
do TJDFT, Romão Cícero de Oliveira, em audiência realizada no dia 30 de 
maio, em Brasília (DF). Na oportunidade, o presidente da corte entregou 
a Jayme de Oliveira o livro de sua autoria intitulado “Enigmas entre cac-
tos anantos e lírios do campo”. A obra, publicada pela Editora CIA em ou-
tubro de 2017, é uma coletânea de textos em prosa e versos que desco-
necta o autor da ciência do Direito e homenageia suas raízes potiguares.

Com informações do TJDFT 

O presidente Jayme de Oliveira recebeu o presidente do TJAC, Fran-
cisco Djalma, no dia 28 de junho, na sede da AMB, em Brasília (DF). 
Eles trataram de assuntos institucionais relacionados à Corte esta-
dual. O assessor da presidência da AMB e presidente da 1ª Câmara 
Cível do TJAC, Luís Camolez, também participou do encontro. No 
último ano, o magistrado foi eleito desembargador do Tribunal por 
unanimidade, depois de mais de 20 anos de serviços prestados à 
Justiça acreana no âmbito do primeiro grau.

Em visita institucional à ministra da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, Damares Alves, ocorrida em 14 de 
maio, o presidente Jayme de Oliveira falou à ministra 
que a entidade está à disposição do Ministério para 
colaborar e trabalhar em prol de projetos de interes-
se do País. Ele aproveitou a ocasião para apresentar 
a pesquisa “Quem somos. A Magistratura que quere-
mos”, realizada pela Associação, que traça o perfil do 
magistrado brasileiro; e, também, a Cartilha da Justiça, 
principal instrumento de apoio ao programa chamado 
“Cidadania e Justiça também se aprendem na escola”, 
da AMB. A publicação alerta sobre os direitos e deveres 
básicos do cidadão. O encontro contou, ainda, com a 
participação de Flávio Britto, do TRE-DF.
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Garantias constitucionais Encontro com 
presidente da ANPT

Judiciário em Movimento  

Conciliação Trabalhista  
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O presidente Jayme de Oliveira recebeu o juiz Felipe Alcântara Peixo-
to, do TJGO, e o advogado Neilton Cruvinel para uma reunião no dia 10 
de junho, na sede da Associação, em Brasília (DF). No encontro, Felipe 
Alcântara agradeceu o comprometimento da AMB na defesa institu-
cional das garantias constitucionais indispensáveis para atuação dos 
magistrados brasileiros. Segundo ele, o trabalho da Associação leva, 
aos juízes de todo o País, a necessária segurança funcional, e isso “se 
traduz em efetiva independência e autonomia na prestação jurisdicio-
nal – pilar do Estado Democrático de Direito”. 

A vice-presidente Institucional da AMB e presidente da Amaerj, 
Renata Gil, representou o presidente Jayme de Oliveira na segun-
da edição do projeto “Judiciário em Movimento”, promovido pelo 
TJMT, no dia 14 de junho. O evento, que reuniu iniciativas da Escola 
Itinerante, Jornada de Estudos, audiências públicas e de acesso à 
Justiça, além de agregar outros serviços oferecidos por institui-
ções parceiras, foi realizado em parceria com a Amam.

Com informações da Ascom/TJMT

Foi realizada, de 27 a 31 de maio, a 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, 
que tem, em todas as suas edições, o objetivo de dar mais celeridade à solução de 
conflitos trabalhistas. A solenidade de abertura aconteceu no TRT da 1ª Região, no 
Rio de Janeiro (RJ), e contou com a participação do vice-presidente de Assuntos 
Legislativos Trabalhistas da AMB, Maurício Drummond, que representou a Asso-
ciação. O evento é promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em 
parceria com tribunais de todo o País. Com o slogan “Menos Conflitos. Mais Solu-
ções: com a conciliação o saldo é sempre positivo”, a Justiça do Trabalho pretende 
ampliar o número de audiências entre empregadores e empregados, para obter o 
maior número possível de acordos.

Com informações da Ascom/TST e Ascom/TRT-RJ
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O presidente Jayme de Oliveira recebeu, no dia 6 de 
junho, a visita do presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e coordenador 
da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), Ângelo Fabiano Farias da Costa. O en-
contro, realizado na sede da AMB, em Brasília (DF), teve 
como objetivo abordar temas comuns às carreiras, em 
especial a reforma da Previdência.
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A Magistratura que queremos 

AMB participa do 45º Fonaje 

A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj) pro-
moveu, em 17 de junho, o seminário “A Magistratura que queremos”. 
O evento contou com a presença do presidente Jayme de Oliveira, 
além de ministros, magistrados, sociólogos e jornalistas para de-
bater temas relacionados à pesquisa da AMB “Quem somos. A Ma-
gistratura que queremos”, que traça o perfil da carreira. Na ocasião, 
o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirmou que uma das 
qualidades de relevo dos juízes é a independência.

Audiência pública no CNMP 

O futuro do trabalho   
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A AMB participou, no dia 12 de junho, da audiência pública “Liber-
dade de Expressão dos Membros do Ministério Público Brasileiro”, 
promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais 
(CDDF) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
no Plenário do CNMP. Na ocasião, o presidente Jayme de Olivei-
ra revelou que é prematuro estabelecer uma normatização para 
manifestações nas redes sociais, seja no Ministério Público ou 
na Magistratura. De acordo com ele, a preocupação da entidade 
é com a possibilidade de uma normatização extrapolar ou cercear 
a atuação de ambas as carreiras.

O TRT da 15ª Região promoveu, nos dias 6 e 7 de junho, a 19ª edição do Congresso 
Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, com o tema central “O 
futuro do trabalho em tempos de indústria 4.0”. O encontro aconteceu no Thea-
tro Municipal de Paulínia, no interior do estado de São Paulo. A AMB foi represen-
tada pelo desembargador Lorival Ferreira dos Santos, assessor da Presidência. 
Organizado pela Escola Judicial da Corte (Ejud), o Congresso viabilizou o debate 
entre especialistas do Brasil e do exterior acerca das relações de trabalho no 
País e seus reflexos nos valores sociais e na dignidade do ser humano.

Com informações do TRT-15

A vice-presidente Institucional da AMB e presidente da Amaerj, 
Renata Gil, representou a entidade, no dia 14 de junho, na 45º edição 

do Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje), em Florianópo-
lis (SC). O evento abordou o tema “Juizados Especiais como Ins-

trumento de Acesso à 
Justiça Informal e Sim-
plificada”. Ao discursar, 
a magistrada destacou 
a atuação da AMB no 
Congresso Nacional em 
defesa dos Juizados e 
dos magistrados, prin-
cipalmente no que se 
refere a temas de inte-
resse da carreira.

Com informações 
da Amaerj 
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CURTAS

Rede Nacional de 
Cooperação Judiciária

Comissão Julgadora discute o 16º Innovare   Tempo de advocacia   

Conselho Superior da Enfam  
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O assessor da presidência da AMB Fernando Cury representou o presi-
dente Jayme de Oliveira durante a solenidade de abertura do III Encontro 
da Rede Nacional de Cooperação Judiciária. O evento, promovido pelo CNJ, 
ocorreu no dia 5 de junho, no auditório do TSE, em Brasília (DF). Instituí-
da pela Recomendação CNJ 38/2011 e reativada pela Portaria 32/2019, a 
Rede foi criada para fomentar a cultura da cooperação entre magistrados 
e tribunais para atender, de forma célere, aos milhares de atos processu-
ais que dependem de mais de um magistrado ou tribunal.

A vice-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel da Silva, representou a entidade 
na reunião do Conselho Superior e da Comissão Julgadora da 16ª edição do Prêmio Inno-
vare, no dia 17 de maio, em Brasília (DF). A AMB é parceira institucional da premiação. Na 
ocasião, foram apresentadas as estatísticas das inscrições recebidas e informado o cro-
nograma para verificação e apreciação das práticas pela Comissão Julgadora. Os vence-
dores dessa edição serão conhecidos no dia 3 de dezembro, durante cerimônia no STF.

Por cinco votos a três, o TCU decidiu, na 
sessão ordinária do dia 19 de junho, que a 
contagem do tempo de advocacia para ma-
gistrados que ingressaram antes da Emen-
da Constitucional 20/1998, pode ser feita 
com base na certidão emitida pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), afastando a 
necessidade do recolhimento das contribui-
ções previdenciárias (TC 012.621.2016-1). A 
AMB e as demais lideranças da Frente Asso-
ciativa da Magistratura e do Ministério Pú-
blico (Frentas) se reuniram com o ministro 
Benjamin Zymler, do TCU. O encontro acon-
teceu em 25 de setembro do ano passado, 
no gabinete do ministro, e foi o segundo 
promovido pelo grupo no órgão. 

O presidente Jayme de Oliveira participou, por 
videoconferência, da reunião do Conselho Su-
perior da Escola Nacional de Formação e Aper-
feiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio 
de Figueiredo Teixeira (Enfam), realizada no dia 
24 de junho, no STJ, em Brasília (DF). Ele é inte-
grante do Conselho e discutiu com os demais 
membros sobre temas como a proposta de um 
Curso de Mestrado Profissional em Direito e 
Poder Judiciário. A iniciativa tem como objetivo 
elevar o nível de qualificação dos magistrados 
nas competências necessárias para o exercício 
da função judicial, levando-se em considera-
ção a complexidade crescente das relações 
sociais, os desafios nos avanços tecnológicos, 
a transnacionalidade dos direitos e a necessi-
dade de democratização do Poder Judiciário. As
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Maria Isabel assume 
presidência interina

Pacto Nacional pela Primeira Infância 

A vice-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel da Silva, 
assumiu interinamente a presidência da entidade entre os dias 
20 e 25 de junho. A magistrada substituiu o presidente da As-
sociação, Jayme de Oliveira, devido a compromissos assumi-
dos no exterior. Essa foi a quinta vez que a vice-presidente 
fica à frente da entidade.

Homenagem a Gilson Dipp  
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O lançamento do livro “Novas perspectivas jurídicas - uma homena-
gem a Gilson Dipp”, contou com a presença da presidente interina da 
AMB, Maria Isabel da Silva. O evento foi realizado no dia 25 de junho, no 
Espaço Cultural do STJ. A obra, organizada pelo advogado Rafael Ara-
ripe Carneiro, reúne artigos de 15 autores e foi inspirada na trajetória 
pública e jurídica do ministro Gilson Dipp.

Com informações da Ascom/ STJ

A presidente interina da AMB, Maria Isabel da Silva, esteve presente, no dia 25 de junho, 
na abertura do Seminário Pacto Nacional pela Primeira Infância – Região Centro-Oeste, 
promovido pelo CNJ, no auditório do Instituto Serzedello Corrêa (ISC), da Escola Superior 
do TCU, em Brasília (DF). Na ocasião, firmou o Pacto Nacional pela Primeira Infância, con-
siderado um marco histórico para as políticas públicas nacionais sobre o tema, que busca 
o aprimoramento por meio de cooperação técnica e operacional, da infraestrutura neces-
sária à proteção dos interesses das crianças.

Atualize suas 
informações   
Tendo em vista que grande parte 
dos dados cadastrais dos asso-
ciados estão desatualizados, a 
AMB realiza campanha para a re-
visão dessas informações. Dessa 
forma, os mais de 13 mil juízes e 
desembargadores continuarão a 
receber os comunicados da en-
tidade normalmente. Para par-
ticipar, acesse o site da AMB, em 
“Associado” - “Atualização Cadas-
tral” e preencha o formulário. Se 
preferir, envie o nome completo, 
e-mail, telefone, endereço e uma 
foto 3x4 recente para o e-mail: 
cadastro@amb.com.br.
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CURTAS

1º Seminário da Frentas

A Mulher juíza 

Igualdade de Gênero   

As
co

m
/A

M
B

As
co

m
/A

M
B

Di
vu

lg
aç

ão
/T

RT
-P

R

Mediado pelo presidente Jayme de Oliveira, 
1º Seminário da Frente Associativa da Ma-
gistratura e do Ministério Público (Frentas) 
sobre Direito e Democracia, aconteceu no 
dia 7 de maio, no Centro Internacional de 
Convenções do Brasil (CICB), em Brasília 
(DF). A unidade necessária não é só uma demanda corporativa dos in-
teresses das respectivas associações, mas, antes de tudo, uma defesa 
das instituições e da Constituição da República de 1988, que completou 
30 anos”, alertou o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli.  
No painel “Direitos fundamentais dos membros da Magistratura e do 
Ministério Público”, o secretário-adjunto de Relações Internacionais 
da AMB e presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados 
(Flam), Walter Barone, questionou as restrições dos direitos funda-
mentais de Magistrados e membros do MP.

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e a vice-
-presidente Institucional da AMB e presidente da 
Amaerj, Renata Gil, participaram, do primeiro cur-
so nacional “A Mulher Juíza: desafios na carreira 
e atuação pela igualdade de gênero”, na sede do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), em Brasília 
(DF). A entidade foi uma das apoiadoras do even-
to promovido pela Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sál-
vio de Figueiredo Teixeira (Enfam), pelo CNJ e a 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados do Trabalho (Enamat). 

A questão da representatividade nas instituições esteve em debate no dia 14 de junho, durante o Seminário In-
ternacional sobre Igualdade de Gênero, realizado no TRT-PR, em Curitiba (PR). A presidente da Amatra 9, Camila 
Caldas, representou a AMB no evento. Na ocasião, foram abordados temas como: a mulher no espaço de trabalho; 
representatividade institucional feminina; discriminação de raça e gênero nas instituições; e igualdade de gênero 
no Poder Judiciário e Ministério Público. Flávia da Costa Viana, secretária-adjunta de Relações Internacionais da 
AMB e presidente da União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa (UIJLP), também participou do encontro.
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AMB NA MÍDIA

Novas perspectivas 
jurídicas - Uma 
homenagem 
a Gilson Dipp 

Organizador: Rafael 
Araripe Carneiro
Editora: Trevisan Editora 

A obra reúne artigos de 15 autores e 
foi inspirada na trajetória pública e ju-
rídica do ministro do STJ Gilson Dipp. 
Entre os temas abordados estão: Po-
der Judiciário; administração pública; 
judicialização da política; as investi-
gações criminais e os conflitos entre 
os Poderes; Justiça Criminal; relação 
entre Direito Penal e Eleitoral; o aper-
feiçoamento da democracia pelos 
partidos políticos; migração e anistia; 
acordos de leniência; e compliance.

Manual da 
Sentença Cível  
Autores: Adelmar Aires 
Pimenta da Silva e Flávio 
da Silva Andrade
Editora: JusPodivm  

A obra, que chegou à terceira edi-
ção em 2019, tem o propósito de 
auxiliar aqueles que têm a missão 
de elaborar sentenças cíveis, ser-
vindo de suporte, especialmente, 
para magistrados, assessores de 
juízes e candidatos de concursos 
para ingresso nas carreiras da 
Magistratura estadual e federal. O 
livro também se revela útil a es-
tudantes e demais operadores do 
Direito que almejam conhecer me-
lhor a forma de elaboração do ato 
culminante do processo.

Hermenêutica 
tributária – 
A proteção 
constitucional dos 
contribuintes

Autores: Fernando Antônio 
de Lima e Adriana Monteiro 
Sanches de Lima 

O livro traz a análise de mais de 
100 casos atuais do Direito Tributá-
rio e aborda temas como: Teoria do 
Círculo Magnético Constitucional; 
novos institutos e classificações de 
Direito Constitucional e Tributário; 
tributação não saturada; síntese 
disjuntiva; e etapas da interpreta-
ção constitucional, entre outros. A 
obra é direcionada, especialmente, 
a advogados e profissionais de de-
fensorias, do Ministério Público, da 
Magistratura e de procuradorias.

A obra, que chegou à terceira edi-

LIVROS

Uso das redes sociais por magistrados, abuso de autoridade 
e alteração na lei Maria da Penha foram os assuntos mais 

noticiados em maio e junho

Magistratura no 
centro do noticiário

A conduta dos magistrados nas redes sociais tem sido tema recorrente 
na mídia desde o início de maio, quando o CNJ criou um grupo de tra-
balho para avaliar os parâmetros para o uso adequado das platafor-

mas digitais. O presidente Jayme de Oliveira falou sobre o tema ao Jornal da 
Cultura, além de outros veículos, inclusive impressos.

“Solicitamos que o grupo do CNJ faça audiências públicas e ouça a Ma-
gistratura, especialmente porque nos preocupamos, por um lado, com os 
riscos que a rede apresenta e, por outro, com o resguardo do direito de ex-
pressão da Magistratura”, disse Jayme de Oliveira na entrevista. Em 31 de 
junho, o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, reuniu-se com a 
AMB e outras associações representativas para abordar o tema.

A entidade foi citada em 300 notícias, entre maio e junho, alcançando mais 
de 60 milhões de leitores. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6138, 
ajuizada pela AMB no STF contra a Lei 13.827/2019, que altera trecho da Lei 
Maria da Penha e permite que policiais concedam medidas protetivas a vítimas 
de violência doméstica e familiar, gerou grande repercussão em maio. 

Em junho, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 27/2017, conhecido como 
as “10 medidas de combate 
à corrupção”, foi tema de 
grande relevância nacio-
nal. À imprensa, Jayme de 
Oliveira declarou que “o 
Projeto criminaliza as prer-
rogativas funcionais atri-
buídas a juízes pela Cons-
tituição Federal”. No final 
do mês, ele foi destaque no 
programa Data Vênia (Rede 
TV), sobre Magistratura, 
Justiça e cidadania.
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O Projeto criminaliza 
as prerrogativas 
funcionais atribuídas 
a juízes pela 
Constituição Federal” 

Presidente da AMB, no dia 27 de junho, em entrevista ao programa Data Vênia, da Rede TV

Jayme de Oliveira, 
sobre o PLC 27/2017
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Escola conclui curso 
de Gestão Judicial 

II Congresso 
Ibero-Americano

Curso na Itália
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A ENM/AMB promoveu, em 17 e 18 e junho, na Ama-
gis-DF o curso “Gestão Judicial”, em parceria com a as-
sociação anfitriã. O treinamento foi ministrado e coor-
denado por Marcos Alaor Granjeia e teve o objetivo de 
transmitir técnicas relacionadas ao planejamento es-
tratégico; redução da morosidade na prestação jurisdi-
cional; implementação de rotinas; gestão de processos; 
e divisão de tarefas em cartórios.

De 17 a 19 de junho, Lisboa e Coim-
bra (Portugal) receberam o II Congres-
so Ibero-Americano sobre Cooperação 
Judiciária Internacional, no qual pa-
lestraram o diretor-presidente, Sérgio 
Ricardo de Souza, e a diretora-adjunta 
de Relações Internacionais da AMB e 
presidente da União Internacional de 
Juízes de Língua Portuguesa (UIJLP), 
Flávia da Costa Viana. A AMB sorteou 
cinco vagas para o Congresso.

Capacitação em 
Poder Judiciário 

Em parceria com a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), a ENM/AMB, promoveu em 27 e 28 de junho, 
o curso “Capacitação em Poder Judiciário”, no Rio de 
Janeiro (RJ). A iniciativa, coordenada por Ramonilson 
Alves Gomes, ofereceu formação multidisciplinar 
nas áreas jurídica e de gestão. Foram abordados os 
temas Gestão Cartorária e os principais aspectos do 
Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno.

“A eficácia do Processo Civil como instrumento de 
concretização do Direito e de pacificação social” foi o 
título do curso realizado pela ENM/AMB, em Roma, na 
Itália, de 24 a 28 de junho. O presidente Jayme de Oli-
veira participou da abertura, junto aos coordenadores, 
Sérgio Ricardo de Souza (diretor-presidente da Escola) 
e Fernando Bravin (diretor-adjunto da Justiça Estadu-
al). Participaram 45 magistrados.
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Reunião avalia estratégias e cursos 

 Integrantes da diretoria da Escola 
Nacional da Magistratura (ENM), da AMB, 
e coordenadores participaram da reunião 
setorial da Escola, no dia 23 de maio, 
em Foz do Iguaçu (PR). Eles discutiram 
o alinhamento das estratégias organi-
zacionais da instituição, analisaram os 
cursos realizados no primeiro semestre e 
debateram sobre as ações previstas até 

dezembro. Dentre os temas programados 
para este ano, está “Direito e Internet”, 
cujo treinamento deverá ocorrer em Ma-
naus (AM), em setembro.

Na ocasião, o diretor-presidente da 
ENM, Sérgio Ricardo de Souza, destacou 
a importância das parcerias com as esco-
las da Magistratura locais para a promo-
ção das capacitações. 

Além dele, participaram do en-
contro o vice-diretor presidente, 
Marcelo Piragibe, e os coordenado-
res Ângelo Vettorazzi, Gisele Sousa 
de Oliveira, Hertha de Oliveira, Mar-
cos Alaor Granjeia, Rafael Brumana, 
Rogério de Almeida, Teresa Germana 
Lopes de Azevedo, Valéria Lagrasta e 
Michelini Jatobá. 

A ENM/AMB, completou, em 24 de 
maio, 68 anos de sua fundação. 
Durante quase sete décadas, tem 

desempenhado o papel de orientadora 
geral de todo o sistema de formação, in-
tegrado pelas 98 escolas da Magistratura 
no País, além de ofertar cursos de espe-

Escola completa 68 anos
almente os seus cursos, sendo comum 
a referência feita por juízes de estados, 
segmentos e gerações diversos, de que 
grandes amizades e trocas permanentes 
de experiências tiveram início em cursos 
da ENM”, destacou o diretor-presidente, 
Sérgio Ricardo de Souza.

Segundo ele, a Escola trabalha com 
o apoio da direção da AMB e das demais 
escolas da Magistratura, “para que essa 
experiência seja cada vez mais frutífera”.

cialização e aperfeiçoamento cultural, 
jurídico e humanístico no Brasil e no exte-
rior, para juízes e desembargadores.

Durante esse tempo, foram realiza-
das ações educacionais referentes à for-
mação inicial, continuada, de formadores, 
além de educação a distância (EaD). “A 
ENM/AMB vem atuando não só com viés 
acadêmico, avançando também na inte-
gração e confraternização entre centenas 
de magistrados que frequentam anu-


