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A ELEITA PELA

Kardel LIVE MEDIA

MAGISTRATURA
Renata Gil assume a presidência da AMB ao lado de uma diretoria
composta por representantes de todos os estados brasileiros. Para a
magistrada, primeira mulher a ocupar o cargo, será um período de
muito diálogo e trabalho em defesa do Poder Judiciário

palavra
do presidente
Prezados(as) colegas,

DIRETORIA

Nesses três anos de gestão, enfrentamos grandes batalhas
em defesa da Magistratura e do Judiciário. Trabalhamos incansavelmente pelo fortalecimento da imagem da Justiça brasileira,
desgastada pelas crises enfrentadas. A nossa luta não foi em
vão. Conseguimos, por meio do diálogo, ter uma relação transparente com as instituições e os magistrados.
Nesta edição, você confere como foi a atuação da entidade quanto à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 162/2019, que permite
a permuta entre juízes no âmbito de tribunais de Justiça de diferentes unidades da federação, aprovada na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados. A Casa acolheu nosso pedido e a deputada Margarete Coelho (PP-PI) assumiu a
autoria ao lado de outros parlamentares em defesa do projeto.
Outra atuação importante no Legislativo se refere à PEC 144/2019,
que pretendia alterar a independência e a autonomia do Poder Judiciário. A matéria foi retirada de pauta pelo senador Luiz do Carmo (MDBGO), após tratativas da diretoria e de representantes da Asmego.
No quesito profissionalização, após três anos em busca da adequação às normas da ISO 9001, a AMB recebeu a certificação no fim
do mês de novembro. Para a sua implementação, todos os departamentos foram auditados, a fim de garantir a melhoria contínua na
prestação de serviços e atendimentos, com procedimentos e padrões internacionais. A conquista, que foi um compromisso de campanha, foi alcançada no ano em que a entidade completou 70 anos.
Lançamos o “Estudo da Imagem do Poder Judiciário”, cujo material, riquíssimo, permitirá a construção de adequadas políticas
de comunicação para o Judiciário e a AMB.
Realizamos, de 5 a 8 de novembro, as eleições da AMB. A chapa liderada pela colega Renata Gil, que contou com o meu apoio, venceu,
por 79,32% dos votos. Um fato histórico para a maior entidade representativa da Magistratura ser conduzida, pela primeira vez, por uma
mulher. Tenho certeza de que a minha sucessora, que obteve o maior
número absoluto de votos na história da Associação, vai defender as
nossas prerrogativas e lutar pelo fortalecimento e independência do
Judiciário brasileiro.
Por fim, despeço-me e agradeço todo o apoio recebido pela
diretoria, presidentes de associações regionais, associados, além
do comprometimento dos funcionários nesses três felizes anos em
que estive à frente da AMB.
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GESTÃO

AMB recebe certificação

ISO 9001

Ascom/AMB

Todos os departamentos da entidade foram auditados. O objetivo é garantir a
melhoria contínua da prestação de serviços e atendimentos

M

eta da atual gestão, a certificação ISO 9001 foi recebida
pela AMB no final do mês de
novembro, por estar em conformidade
com os requisitos da norma. A recomendação para que a entidade fosse
habilitada foi comunicada no dia 30 de
outubro, após três dias de auditoria.
O anúncio foi feito aos funcionários
e integrantes da diretoria pelo auditor
Rogério Amaral, na reunião de encerramento dos trabalhos de exame dos
processos de gestão de todas as áreas
da Associação.
Com o status de empresa certificada, a AMB terá como compromisso
e principal objetivo o constante aprimoramento da prestação de serviços
e atendimentos. Para adequação aos
parâmetros da ISO, as boas práticas
de trabalho foram documentadas, distribuídas à equipe e aprimoradas por
meio de treinamentos e reuniões realizados desde o início de 2019.
Ao comunicar o feito, Rogério

Foram três anos de muito esforço para
chegarmos a este estágio.
Essa era a meta

Jayme de Oliveira

Amaral agradeceu a transparência
de todos em relação às informações
prestadas e apontou pequenos ajustes (que não impediram a habilitação)
a serem providenciados pela Associação. “A AMB está recomendada para a
certificação”, disse.
O presidente Jayme de Oliveira
lembrou que esse foi um compromisso
de sua campanha, de buscar a profissionalização da gestão da AMB com
procedimentos e padrões internacionais. “Foram três anos de muito esforço para chegarmos a este estágio.
Essa era a meta”, comemorou. Ele ainda destacou a importância de a certificação ter sido efetuada no ano em que
a AMB completou 70 anos.

Para a vice-presidente administrativa, Maria Isabel da Silva, trata-se de um
salto de qualidade da AMB dado por esta
gestão. “É um novo padrão de dinâmica
de trabalho que foi implantado e continuará a ser desenvolvido”, considerou.
O assessor da Presidência Levine
Raja Gabaglia disse que o reconhecimento é um marco para a entidade e
reforçou que esse foi um compromisso
assumido pela atual gestão, para que
“tivéssemos uma AMB profissional, efetivamente voltada à qualidade de seus
serviços e que atendesse aos seus associados da melhor forma possível”.
“Hoje, damos o primeiro passo para uma
nova AMB. É o resultado de muito trabalho dessa atual gestão”, complementou.
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PELO BRASIL

Compromisso

fortalecido
A relação direta e transparente com magistrados e representantes do Poder Judiciário
marcou a gestão da atual diretoria. Os diferentes aspectos e problemas de cada região
foram discutidos intensamente pelo presidente Jayme de Oliveira em suas visitas pelo
País. Rio Grande do Norte, Tocantins, Roraima, Alagoas e Acre foram os estados visitados
meses antes do término de sua administração.

Natal (RN)
26/9

Ascom/AMB

Jayme de Oliveira participou da abertura do 5º Encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais (Cojud), ocasião em
que cobrou mudança de postura dos tribunais, enquanto instituições, frente a iniciativas que, em suas palavras, “colocam em
risco a independência dos juízes”. O Congresso Nacional havia derrubado os vetos presidenciais à Lei de Abuso de Autoridade
(13.869/2019) naquela semana. Estavam presentes no evento a diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra, e o presidente da Amarn, Herval Sampaio.

Palmas (TO)
17/10

Ascom/Asmeto

O presidente da AMB participou do III Seminário de Políticas Públicas de Tratamento Adequado
de Conflitos, realizado pela Escola Superior da
Magistratura Tocantinense (Esmat), onde falou
sobre “O papel do Judiciário na nova era”. Ele também integrou o 4º Encontro dos Cejuscs do Poder
Judiciário local, onde recebeu as medalhas Desembargador Antônio Rulli Júnior e a dos 30 anos
do Poder Judiciário do Tocantins, pelo presidente
e a vice-presidente do TJTO, Helvécio Maia Neto e
Ângela Prudente, respectivamente.
No dia seguinte, foi homenageado pela Asmeto. “Jayme de Oliveira recuperou o protagonismo
da AMB no cenário nacional e fortaleceu as associações regionais, como a Asmeto”, disse Julianne
Marques, presidente da entidade regional.
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Maceió (AL)
26/9

Ascom/AMB

Na abertura do Congresso Brasileiro de Magistrados Espíritas, o presidente da AMB falou sobre comportamentos
agressivos nas relações humanas e o papel do juiz em tempos de intolerância social. A décima edição do evento marcou
os 20 anos da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas (Abrame), com debates sobre o papel da Magistratura na
construção da paz. A vice-presidente administrativa da AMB,
Maria Isabel da Silva, também participou do encontro.

11/10

Ascom/AMB

De volta à cidade, em 11 de outubro, Jayme de Oliveira participou das homenagens ao vice-presidente e corregedor do
TRE-AL, Otávio Leão Praxedes, e ao presidente da Almagis,
Ney Alcântara, em jantar na capital alagoana. Os magistrados
receberam comendas do mérito da Almagis e da Amase. Estavam presentes, ainda, Leonardo Trigueiro, da Secretaria de
Assuntos Legislativos da AMB, e a então vice-presidente Institucional, Renata Gil.

Porto Velho (RO)
10/11

Ascom/AMB

Juízes e desembargadores de Rondônia receberam a visita do presidente
Jayme de Oliveira no Tribunal de Justiça e
no Fórum Juíza Sandra Nascimento. Nos
encontros, foram abordados assuntos de
interesse da Magistratura e projetos em
tramitação no Congresso Nacional que
envolvem o Poder Judiciário. “A AMB tem
realizado um intenso trabalho de divulgação e transparência das ações com os
associados”, disse o presidente da Ameron, Alexandre Miguel, que acompanhou
a visita ao lado da então vice-presidente
Institucional da AMB, Renata Gil.
No mesmo dia, Jayme de Oliveira compôs o dispositivo de honra na abertura do I Encontro da Magistratura de Rondônia, na
Assembleia Legislativa. O evento reuniu, por dois dias, mais de uma centena de magistrados das 23 comarcas com o propósito
de integrar e aperfeiçoar o desenvolvimento dos juízes.

Rio Branco (AC)

Ascom/AMB

21/11
O presidente Jayme de Oliveira participou do I Congresso
da Magistratura do Acre, promovido pela Asmac, com o apoio
do TJAC – que o agraciou com o Colar do Mérito Judiciário, sua
mais alta honraria. O evento, realizado nas dependências do
tribunal, marcou os 40 anos da associação local.
Após a homenagem, o presidente da AMB proferiu a
palestra inaugural do Congresso, sobre “Comunicação e
Justiça: a imagem do Poder Judiciário na atualidade”. O ministro do STJ Marco Aurélio Buzzi fez o discurso de encerramento. A programação contou, ainda, com palestra de
Régis de Oliveira, desembargador aposentado do TJSP e ex
-presidente da AMB. A vice-presidente de Direitos Humanos da entidade e presidente da Asmeto, Julianne Marques,
também estava presente.

AMB Informa

5

COORDENADORIAS

No dia 19 de novembro, a Coordenadoria da Justiça do
Trabalho da AMB promoveu a sua 12ª reunião. No encontro,
que ocorreu em Brasília (DF), foram discutidos assuntos de
interesse de toda a Magistratura, como a Lei de Abuso de Autoridade e o projeto de ampliação da competência da Justiça
do Trabalho. A reunião foi presidida pelo coordenador da pasta, Diego Petacci.
De acordo com ele, o debate ocorreu em um momento importante, sobretudo, “para verificarmos erros e acertos desta
gestão e subsidiarmos a coordenadoria do próximo biênio”.
Também estavam presentes o vice-presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas da AMB, Maurício Drummond;
os presidentes da Amatra XII, José Carlos Külzer, e da Amatra
XIV, Antônio Coelho; e a diretora-adjunta da Justiça do Trabalho da ENM/AMB, Claudia Marcia de Carvalho.

Ascom/AMB

Justiça do Trabalho
realiza sua 12ª reunião

Magistratura estadual
recebe novos presidentes

Ascom/AMB

A Coordenadoria da Justiça Estadual realizou, no dia 19 de novembro, em
Brasília (DF), a 12ª reunião desta gestão. O presidente Jayme de Oliveira conduziu o encontro ao lado coordenador, Frederico Mendes Júnior.
O evento foi marcado pela presença dos novos presidentes de associações regionais. Os magistrados deram as boas-vindas e os desejaram uma
profícua administração.
Durante a reunião, foram tratados assuntos como a reforma da Previdência dos estados, bem como a possibilidade de criação de uma comissão
na AMB para acompanhar a matéria. Também foi discutida a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 162/2019, que altera a Constituição Federal para permitir a permuta entre juízes no
âmbito de tribunais de Justiça de diferentes unidades da federação - uma bandeira histórica da Associação.
Entraram em pauta, ainda, a política remuneratória da carreira; eleições diretas nos tribunais; cumprimento da
Resolução CNJ 219/2016; e ações de atenção à saúde dos magistrados. Estavam presentes integrantes da diretoria
da AMB e presidentes de associações regionais.

Magistrados aposentados e pensionistas, diretores da AMB e presidentes de
associações regionais estiveram juntos no
dia 19 de novembro para a 12ª reunião da
Coordenadoria dos Aposentados, em Brasília (DF). Entre os temas discutidos pelos
participantes estavam a criação de uma
vice-presidência de Aposentados; Valorização por Tempo na Magistratura e no Ministério Público
(VTM); e extinção da contribuição previdenciária e recomposição de subsídios dos aposentados.
O presidente Jayme de Oliveira dirigiu a reunião e apresentou o relatório financeiro de sua gestão, com destaque para o incremento de quase R$ 6 milhões no patrimônio da AMB, nos últimos três
anos. Ele ressaltou, ainda, a conquista da entidade em relação à certificação da ISO 9001. “Foi um
indiscutível salto de qualidade e doravante, ano a ano, seremos auditados, o que tornará obrigatório
aperfeiçoar, cada vez mais, os procedimentos internos e de gestão”, revelou o magistrado.
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Ascom/AMB

Valorização dos
aposentados

CONSELHOs

Ascom/AMB

Última reunião dos representantes

O Conselho de Representantes da
AMB do triênio 2017-2019, formado por
presidentes de entidades regionais e
integrantes da diretoria da Associação,
reuniu-se em 20 de novembro para o
seu último encontro nesta gestão. Na
ocasião, foi aprovada a manutenção
da Assembleia Geral Extraordinária
de Reforma do Estatuto, em caráter
permanente, até o dia 11 de dezembro,
para apresentação das procurações
necessárias à aprovação do Estatuto,

com as mudanças já aprovadas na Assembleia anterior.
Outro ponto discutido foi o Recurso
Extraordinário 103926/RS, referente à
precedência da promoção por antiguidade sobre a remoção.
Quanto às reformas Administrativa
e da Previdência, o presidente Jayme
de Oliveira afirmou que ainda há pressão do governo para a queda de alguns
direitos, sendo necessária a atuação permanente dos magistrados no

âmbito administrativo. Em relação à
Previdência, será realizado um levantamento das PECs encaminhadas nas
assembleias estaduais para acompanhamento da AMB.
Ao final, o presidente parabenizou
os candidatos ao pleito da AMB, especialmente a presidente eleita Renata
Gil, que inicia o seu mandato no dia 11
de dezembro. Ele saudou, também, os
dirigentes que deixam o Conselho de
Representantes no próximo ano.

Ascom/AMB

Novos projetos em pauta

O presidente Jayme de Oliveira
presidiu a 16ª reunião do Conselho
Executivo, realizada no dia 19 de novembro, em Brasília (DF).
Na ocasião, ele falou sobre a criação do AMB LAB e o Centro de Pesquisas Judiciais, iniciativas da sua gestão
lançadas no mês de outubro e que
prometem promover inovação, inte-

ligência e pesquisa na Magistratura,
em benefício de toda a sociedade. O
laboratório será dirigido por Ângelo
Bianco Vettorazzi, um dos coordenadores da ENM/AMB. O Centro de Pesquisas, por sua vez, terá como diretor
o ministro do STJ Luis Felipe Salomão.
O colegiado aprovou, ainda, o calendário das próximas reuniões dos

conselhos e coordenadorias da Associação para o ano de 2020. Outro
ponto destacado foi a realização dos
Jogos da Magistratura que será realizado no próximo ano, em Aracaju
(SE), sob a coordenação da AMB e
da Amase. A última reunião do Conselho Executivo ocorreu no dia 11 de
dezembro.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Gestão com transparência
No último ano à frente
da AMB, diretoria
apresenta balanço
de sua atuação com
relatórios das áreas
Jurídica e Legislativa

Ascom/AMB

N

os meses de outubro e novembro,
a AMB disponibilizou aos seus associados os primeiros relatórios
de gestão referentes ao triênio 20172019. Os documentos trazem um balanço
detalhado do trabalho da Associação nas
áreas Jurídica e Legislativa.
O relatório “Jurídico e Prerrogativas” traz parte da atuação junto ao STF,
STJ, CNJ e demais tribunais, incluindo as
decisões que, direta ou indiretamente,
afetaram a independência dos magistrados ou do próprio Poder Judiciário. O
documento destaca, ainda, que durante
a gestão do presidente Jayme de Oliveira todos os associados que buscaram a
AMB tiveram o apoio necessário.
Já o relatório “Assuntos Legislativos”
presta contas das atividades referentes
a temas de interesse da Magistratura em

tramitação no Parlamento. O material
revela que, nos três últimos anos, a AMB
atuou em 1.450 pautas importantes em
debate no Congresso Nacional. Além disso, foram elaboradas 45 notas técnicas
para fundamentar a argumentação da

entidade em relação à reforma da Previdência e ao projeto que trata do extrateto, entre outros temas.
Para ler os relatórios, acesse www.
amb.com.br, menu “Publicações”, e clique em “Publicação Especial”.

Inovação e pesquisa
prevenindo a judicialização excessiva,
entre outras vantagens. A direção do
Laboratório ficou a cargo de Ângelo
Vettorazzi, coordenador da ENM, da
AMB. De acordo com ele, a ação é um
“marco da política associativa voltada
à gestão eficiente”.
Outra novidade é a implementação
do Centro de Pesquisas Judiciais, cujo
diretor é o ministro do STJ Luis Felipe
Salomão. O objetivo é analisar acontecimentos voltados ao cotidiano e às
dificuldades enfrentadas na carreira.
“A AMB sai na frente com essa iniciativa, adequando sua atuação aos novos
tempos”, disse o ministro.
SXC

Duas iniciativas da gestão
do presidente Jayme de Oliveira,
lançadas em outubro deste ano,
prometem levar soluções para
o aperfeiçoamento da Magistratura e, com isso, beneficiar a
população.
Uma delas é o Laboratório
de Inovação e Inteligência (AMB
LAB), criado para produzir, identificar e publicar atividades dos
associados em favor da sociedade. Desta forma, pretende-se que
sejam elaboradas e sugeridas soluções conjuntas e pacíficas para
a melhoria da gestão pública,
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ENTREVISTA: JAYME DE OLIVEIRA

Aos magistrados, a minha
gratidão e o desejo de
que mantenham
a união

Que balanço o senhor faz desse
triênio à frente da AMB?
Extremamente positivo. Foram três
anos intensos, com o País instável, logo
após o impedimento da presidente da
República. Conseguimos estruturar a
AMB internamente e, externamente, fizemos um grande trabalho de união, visitando todos os estados da federação.
Quais foram os maiores desafios
no atual momento político do País, tão
polarizado?
O primeiro foi restabelecer a comunicação com o Parlamento, Cortes Superiores e demais instituições. Depois, atuar,
sem descanso, nas pautas que estouravam no Congresso, resultado dessa divisão social e instabilidade. E, paralelamente, unir a classe em torno dos interesses
comuns. Por fim, lidar com a imprensa,
igualmente dividida, e muitas vezes querendo colocar a AMB em um dos polos.
Quais os avanços conquistados nas
atuações em defesa dos magistrados?
Foi, talvez, o ambiente em que mais
a AMB atuou, o de jurídico e de prerrogativas. Além das defesas institucionais, a
individual, de cada magistrado atacado.

Cumprimos o compromisso assumido de
não julgar internamente e ceder assessoria jurídica a todos. Enfrentamos incompreensões de associados por questões
ideológicas, mas nenhum magistrado que
procurou a AMB ficou sem assistência.
Como o senhor avalia a AMB que
está deixando?
Paralelamente ao intenso trabalho
institucional, iniciamos uma profunda estruturação da gestão. Revisamos contratos, reduzimos custos, estabelecemos critérios e, ao final, recebemos a certificação
internacional da ISO 9001. Aprovamos, no
Conselho, a regra que obriga a manutenção
de reserva equivalente a uma arrecadação
mensal. Valor já em conta para transferimos à próxima gestão. Deixamos cerca de
R$ 5 milhões em caixa - o que nunca ocorreu na AMB -, mesmo investindo quase R$
2 milhões na reforma da sede e do espaço
do Brasil 21. Realizamos muitos eventos,
apoiamos outros tantos, fizemos os tradicionais congressos e deixamos a reserva.
Nessa área, esse é o legado.
O senhor encerra seu mandato
com que sentimento? Que mensagem
deixa aos associados e à nova gestão?

Kardel LIVE MEDIA

Com uma gestão pautada
por ações de governança,
engajamento e união da
Magistratura, Jayme de Oliveira
deixa um legado de decisões
que reposicionou a Associação
no cenário político do País. Deu
voz a temas de interesse não
apenas da Magistratura, mas da
sociedade. A seguir, o magistrado
fala sobre seu mandato.
São muitos os sentimentos. O sentimento do dever cumprido é o primeiro. A
honra em ter servido a Magistratura brasileira, que muito orgulha os brasileiros,
é outro. A alegria da convivência com os
associados e, em especial, com os presidentes de associações, que se tornaram
amigos. A generosidade dos colegas que,
na véspera da última reunião do Conselho, receberam-me com emoção e, no dia
seguinte, ao encerrar a última reunião do
Conselho, aplaudiram-me de pé. Nesses momentos, você agradece a Deus
e sente na alma que tudo valeu a pena.
Aos magistrados, a minha gratidão e o desejo de que mantenham a união em torno
da AMB e da nova administração. Para a
nova administração, formada com grandes e respeitáveis quadros do associativismo nacional, votos de sucesso e êxito.
E que nos momentos difíceis, unam-se
ainda mais. Sempre haverá quem queira
prejudicar, dividir. O grupo é forte, competente e vai enfrentar muitos desafios,
e, nesses desafios, sempre se pode contar com a imensa maioria dos associados,
aquela maioria que quer ajudar, que compreende as dificuldades do administrador,
que tem a dimensão dos desafios. Unidos,
eles vencerão todos os desafios.
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Ascom/AMB

ABUSO DE AUTORIDADE

Inconstitucionalidades da lei
AMB ingressa com ADI no Supremo em face de 11 dispositivos da legislação e,
para fundamentar seus argumentos, conta com o parecer jurídico de Ayres Britto

U

ma das primeiras medidas tomadas pela AMB após a derrubada dos vetos presidenciais à Lei
13.869/2019, que trata do abuso de autoridade, foi ingressar com a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6.236, no STF,
com pedido de Medida Cautelar em face
de 11 dispositivos.
Para fundamentar seus argumentos,
a AMB buscou o parecer jurídico do ministro aposentado do STF Carlos Ayres
Britto, com o objetivo de incluí-lo na Ação
(ajuizada em 28 de setembro). Para ele, a
norma inibe a prestação jurisdicional e a
independência da Magistratura, que se
vê criminalizada por uma interpretação
dada à norma geral.
“Nenhum diploma jurídico infraconstitucional pode ter a pretensão de ditar as
coordenadas mentais do juiz-juiz, ou ins-

tância judicante colegiada, para conhecer do descritor e do prescritor dessa ou
daquela norma geral a aplicar por forma
tipicamente jurisdicional”, disse o ex-ministro no documento.

Artigos

Foi destacada inconstitucionalidade
(material e formal) nos artigos: 9º (decretar ou manter a prisão em desconformidade com as normas legais); 10 (decretar
condução coercitiva de testemunha ou
investigado manifestamente descabida
ou sem prévia intimação); 20 (impedir,
sem justa causa, entrevista pessoal entre o preso e seu advogado); 25 (proceder
à obtenção de prova, em procedimento
de investigação ou fiscalização, por meio
manifestamente ilícito); e 36 (decretar a
indisponibilidade de ativos financeiros

Nenhum diploma jurídico infraconstitucional pode
ter a pretensão de ditar as coordenadas mentais
do juiz-juiz ou instância judicante colegiada”
Ayres Britto, em seu parecer.
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em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação
da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la).
Ele apontou, ainda, o artigo 43, que
altera o Estatuto da Advocacia e da OAB,
estabelecendo como crime a violação
das prerrogativas profissionais do advogado. Em sua opinião, “o tema se inscreve
nos concomitantes princípios da reserva
de Constituição e da Lei Complementar
veiculadora do Estatuto da Magistratura. Cabendo à Lei da Advocacia aportar
outros meios de conciliar a aplicabilidade dos dois orgânicos diplomas, porém
sem criminalizar jamais a interpretação
judicial dessa ou daquela norma geral (o
inconcebível crime de hermenêutica)”.
A AMB recebeu o parecer em reunião realizada, no dia 25 de outubro, da
qual participaram a vice-presidente de
Direitos Humanos, Julianne Marques;
o assessor da Presidência Levine Raja
Gabaglia; além de advogados da equipe de Ayres Britto. Em seguida, o documento foi entregue ao ministro Celso de
Mello, relator da ADI.

Movimento
contra a impunidade

Ascom/AMB

Magistrados e representantes do Ministério Público debatem ações de
conscientização da sociedade quanto à Lei 13.869/2019

A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Julianne Marques; a diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra;
e o presidente da Amapi, Thiago Brandão, participaram da reunião

A

AMB e demais entidades que integram a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público
(Frentas) definiram, em reunião ocorrida
no dia 24 de outubro, em Brasília (DF),
novas estratégias para divulgar e conscientizar a população quanto aos malefícios de dispositivos da Lei 13.869/2019,
que trata do abuso de autoridade.

Entre as ações, acertaram a realização de um ato intitulado Movimento
Contra a Impunidade. O evento foi promovido pelo grupo no dia 5 de novembro, em São Paulo (SP). (Leia mais na
matéria abaixo)
Na oportunidade, os participantes
abordaram, ainda, mecanismos de comunicação para potencializar os resul-

tados do ato, como a promoção de uma
campanha nacional de esclarecimento
sobre os impactos da nova legislação
na atividade jurisdicional e, consequentemente, na vida de toda a população.
A Frentas também estuda a divulgação
de carta dirigida à sociedade, em busca
de assinaturas que demonstrem contrariedade ao conteúdo da lei.

No dia 5 de novembro, dirigentes das associações
integrantes da Frentas reuniram-se, em São Paulo (SP),
para o Movimento Contra a Impunidade (Lei 13.869/2019). A
mobilização aconteceu em frente ao Fórum Ministro Pedro
Lessa e teve como objetivo estimular iniciativas locais para
que o tema ganhasse evidência.
A AMB foi representada pela diretora do Departamento
de Convênios da Apamagis, Ana Maria Brugin, e de lideranças
da Frente Associativa. Durante o ato, os participantes falaram
sobre a tentativa de enfraquecimento do Poder Judiciário e
do Ministério Público. Para a magistrada, “a mobilização foi
muito importante, pois serviu de alerta à sociedade de que
a Lei de Abuso de Autoridade não visa, exatamente, punir o
abuso, mas intimidar a Magistratura e o Ministério Público,
dificultando o enfrentamento à impunidade, à corrupção”.

Divulgação/Apamagis

Ato em São Paulo

Ana Maria Brugin representou a AMB em mobilização que contou com a
participação de membros da Magistratura e do Ministério Público

AMB Informa

11

LEGISLATIVO

Nova Previdência é

promulgada
AMB e Frentas apresentam, no STF, ADI que questiona dispositivos da reforma
Ascom/AMB

A

5/9 - O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), recebeu os presidentes
Jayme de Oliveira (AMB) e Elayne Cantuária (Amaap), entre outros que integram a Frentas. As
associações reiteraram o pedido de apoio às emendas
Ascom/AMB

Emenda Constitucional 103/2019,
que altera o sistema de Previdência Social e estabelece regras
de transição e disposições transitórias,
foi promulgada pelo Congresso Nacional, no dia 12 de novembro. Apresentada
pelo governo federal como Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, o
texto tramitou na Câmara dos Deputados e no Senado Federal durante cerca
de nove meses e foi uma das principais
matérias estudadas pela AMB desde que
chegou à Câmara, em 20 de fevereiro.
Durante esse período, magistrados
da diretoria da AMB, presidentes de associações regionais e a assessoria legislativa da entidade trabalharam para
modificar o texto e evitar retrocessos
aos aposentados e servidores públicos.
No entanto, apesar do intenso esforço,
muitos pontos defendidos pela entidade - principalmente quanto à regra de
transição e alíquotas confiscatórias não foram acatados.
Por essa razão, em 13 de novembro,
a AMB e as demais entidades integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas)
assinaram duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) com pedido
de medida cautelar, que foram ajuizadas no Supremo. As autoras questionavam o aumento da alíquota de contribuição previdenciária (de 11% para até
19%) sobre a maior faixa remuneratória
dos subsídios de membros do Poder
Judiciário e do Ministério Público, entre
outros dispositivos.

12/9 - Leonardo Trigueiro, da Secretaria de Assuntos Legislativos da AMB, e representantes da Frentas
junto ao senador Jean Paul Prates (PT-RN). O parlamentar apresentou emendas sugeridas pelo grupo
no Plenário do Senado

Prisão em segunda instância
A AMB acompanhou os debates da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados,
acerca da PEC 410/2018, que permite a prisão de réus
condenados em segunda instância. O relatório da
deputada Carolina de Toni (PSL-SC), favorável à admissão
da matéria, foi aprovado no dia 19 de novembro.

12

AMB Informa

A Proposta objetiva alterar o inciso LVII, do artigo 5º
da Constituição Federal, para prever que ninguém seja
considerado culpado até a confirmação de sentença
penal condenatória em grau de recurso. A PEC ganhou
prioridade na Casa assim que o STF decidiu, no dia 7 de
novembro, vetar a prisão em segunda instância.

LEGISLATIVO

PEC da Permuta
avança na Câmara
Fotos: Ascom/AMB

A proposta foi aprovada na CCJ e, agora, será analisada por uma comissão especial
da Casa. O parecer será proferido em um prazo de até 40 sessões do Plenário

Magistrados junto ao deputado Felipe Francischini, em 5 de novembro, quando ele leu seu parecer
sobre o projeto. No entanto, a sessão foi encerrada sem a deliberação da matéria

M

ais um importante passo para
que a permuta entre juízes de
diferentes tribunais estaduais
seja possível foi dado na Câmara dos
Deputados. Em 21 de novembro, a Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ) aprovou o relatório do
deputado Felipe Francischini (PSL-PR)
pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 162/2019,
que versa sobre o assunto.
“O Parlamento acolheu nosso pedido, e a deputada Margarete Coelho
[PP-PI] assumiu a autoria do projeto ao
lado de outros que o defenderam, como
os deputados Fábio Trad [PSD-MS] e
Carlos Sampaio [PSDB-SP]. O presidente da CCJ, Felipe Francischini, assumiu
a relatoria e trabalhou para que a PEC
fosse votada com rapidez. Com o auxílio dos presidentes de associações e
do Legislativo da AMB superou-se essa
fase na CCJ. Parabenizo a todos que
trabalharam pelo projeto”, comemorou
o presidente Jayme de Oliveira.

Depois, deve ser votada em dois turnos
pelo Plenário da Casa e, só então, irá
para o Senado Federal.
Para que o resultado fosse conquis-

30/10 - Felipe Francischini assume a
relatoria da PEC da Permuta

tado, diretores da AMB e dirigentes regionais se articularam com parlamentares,
tendo em vista que essa é uma bandeira
histórica da entidade. Confira as fotos:

19/11 - Magistrados articulam com deputados para
retomar a votação do parecer da Proposta na CCJ

Próximos passos

Com a aprovação na CCJ, o próximo
passo é a criação e instalação de uma
comissão especial na Câmara para
analisar a PEC e proferir seu parecer no
prazo de até 40 sessões do Plenário.

21/11 – Fernando Bartoletti (presidente da
Apamagis); os deputados Margarete Coelho e
Felipe Franchischini; Gustavo Teles (Comissão
da Permuta da AMB); e Leonardo Trigueiro
(Secretaria de Assuntos Legislativos da AMB)

5/11 - AMB e presidentes de associações
regionais conversam com o presidente da
CCJ, Felipe Francischini, antes da sessão
deliberativa
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Proposta
Ascom/AMB

encerrada

Jayme de Oliveira e Luiz do Carmo reúnem-se, no Congresso Nacional, após a decisão do senador

PEC que afetava a autonomia e a independência do Poder Judiciário
foi retirada de pauta após intensa atuação da AMB

N

o dia 27 de setembro, foi retirada de pauta pelo senador Luiz do
Carmo (MDB-GO) a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 144/2019,
que pretendia alterar a Constituição
Federal para limitar as hipóteses de
iniciativa legislativa exclusiva de tribunais e do procurador-geral da República, e estabelecia a obrigatoriedade de
os Conselhos Nacionais de Justiça e do
Ministério Público, anualmente, enviarem um relatório de atividades à Câmara do Deputados e ao Senado Federal.
A decisão do parlamentar, que é
autor da Proposta, veio após intenso
trabalho da diretoria da AMB e de representantes da Magistratura de Goiás, estado de origem de Luiz do Carmo.
A Associação argumentou que a proposta afetava a autonomia e independência do Judiciário.
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No dia 8 de outubro, o presidente
Jayme de Oliveira se reuniu com o senador, em seu gabinete, em Brasília
(DF), para levar o agradecimento de
toda a Magistratura por sua decisão
de encerrar, em definitivo, a tramitação da PEC.
Na ocasião, Jayme de Oliveira lem-

brou que o tema é caro à carreira e
elogiou os trabalhos de articulação de
Wilton Müller, presidente da Asmego;
Leobino Chaves, desembargador do
TJGO; e Jerônymo Pedro Villas Boas,
juiz de Goiânia, que atuaram diretamente no tema e levaram as alegações
contrárias à Proposta.

Apoio à Magistratura
O assessor da Presidência da AMB Levine Raja Gabaglia esteve no
Congresso Nacional, no dia 30 de outubro, para conversar com o senador Vanderlan Cardoso (PP-GO). Na oportunidade, o magistrado apontou os principais temas de interesse da carreira em tramitação no Senado Federal. “O objetivo do encontro foi estreitar relações e pedir apoio
aos pleitos da Magistratura”, disse Levine Raja Gabaglia.

LEGISLATIVO

Mudanças no
Código de Processo Penal
Na Câmara, AMB se posiciona durante audiência pública sobre
o PL 8045/2010, que atualiza o CPP

A

moveu, no dia 31 de outubro, audiência pública. A AMB estava presente na
reunião e foi representada pelo presidente da Asmac, Danniel Bomfim, no
debate sobre o tema “Da prova e das

Ascom/AMB

comissão especial da Câmara
dos Deputados que analisa as
alterações no Código de Processo Penal (CPP), propostas pelo
Projeto de Lei (PL) 8045/2010, pro-

ações de impugnação”.
Em sua participação, o magistrado
elogiou a previsão, no texto em tramitação, da figura da cadeia de custódia.
“O momento da coleta de provas é muito importante e interfere diretamente
na condenação, ou não, no resultado
prático do processo”, avaliou.
Danniel Bomfim recordou, ainda,
que diversos temas abordados no Projeto foram objeto de manifestação, por
parte dos magistrados, na pesquisa realizada pela AMB “Quem somos. A Magistratura que queremos” e divulgada
no início deste ano.
Ele também argumentou sobre as
hipóteses de inadmissibilidade das
provas ilícitas, a possibilidade da iniciativa probatória do magistrado no
processo penal, entre outros pontos. A
audiência pública foi proposta pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ).

A AMB foi representada
pela vice-presidente de Direitos
Humanos (e presidente da Asmeto),
Julianne Marques, na reinstalação
da Frente Parlamentar Mista de
Promoção e Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente. A
solenidade foi realizada, no dia
23 de outubro, no Salão Nobre da
Câmara dos Deputados, e reuniu
parlamentares, magistrados e
representantes de entidades
nacionais
e
internacionais
voltadas ao tema.
Presente no evento, o
secretário-adjunto da Secretaria
da Infância e Juventude da AMB,
Sérgio Luiz Ribeiro, frisou que a
Frente é mais um instrumento
relevante na articulação de todos os poderes e da
sociedade civil para a proteção de crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade. “É muito importante que
o Legislativo esteja diretamente envolvido neste debate,

Ascom/AMB

em defesa das crianças e adolescentes

mas não isolado”, pontuou.
Na ocasião, foram assumidos 18 compromissos,
dos quais destaca-se o comprometimento com a
construção de uma cultura paz e do direito à infância.
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STF

Vitória da
Magistratura

Corte julga procedente Arguição da AMB e anula norma da OAB que ampliava o
período de quarentena de juízes aposentados ou afastados

E

na qual alegaram ofensa à liberdade
profissional.
A Constituição Federal veda ao
juiz “exercer a advocacia no juízo ou
tribunal do qual se afastou, antes de
decorridos três anos do afastamento
do cargo por aposentadoria ou exoneração”. Por meio da ementa 18/2013, a
OAB estendeu o impedimento a todo o
âmbito territorial e, ainda, a todos os
integrantes de sociedades de advogados que possuam ou venham a admitir

magistrados aposentados em seu quadro profissional durante o período de
quarentena.
No pleno virtual, o colegiado seguiu,
por unanimidade, o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Para ele,
a OAB, mesmo no exercício da fiscalização profissional da advocacia, “não
pode agir imoderadamente, de modo a
sujeitar terceiros a uma restrição maior
do que a imposta pelo constituinte reformador à Magistratura judicial”.

Rosinei Coutinho/SCO/STF

m julgamento virtual finalizado no
dia 18 de outubro, o STF declarou
inconstitucional ato do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) que ampliava o alcance do
impedimento temporário para que os
magistrados aposentados ou exonerados voltassem a exercer a advocacia.
A Corte julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 310, ajuizada
em 2013 pela AMB, Anamatra e Ajufe,

Decisões asseguram direitos da carreira
O ministro Gilmar Mendes, do STF,
concedeu decisão monocrática, nos autos
do Mandado de Segurança (MS) 36.533,
impetrado por associado da AMB, e determinou a cassação da decisão do CNJ que
determinou a instauração de Processo
Administrativo Disciplinar (PAD), contra
ele, tendo em vista a ocorrência da pres-
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crição. A decisão é do dia 30 de outubro. O
magistrado é assistido pela entidade.
O relator entendeu que transcorreram mais de cinco anos entre a ciência
do fato pela autoridade e a instauração
do PAD, razão pela qual reconheceu
a prescrição e concedeu a segurança
para cassar a decisão do CNJ que deter-

minava a abertura do Processo.
Em outro processo, Gilmar Mendes
reconheceu a decadência da instauração de PAD contra magistrado do Piauí
e concedeu MS para anular acórdão do
CNJ que o condenou à pena de disponibilidade, com proventos proporcionais.
A AMB participou do processo.

STF

Lei do abuso de
autoridade
Ministro Celso de Mello, relator da ação da AMB que questiona a legislação,
recebe a diretoria da entidade

N

Ascom/AMB

o dia 16 de outubro, o presidente
Jayme de Oliveira se reuniu com
o ministro Celso de Mello, do
STF, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.236, ajuizada pela
entidade em face de dispositivos da Lei
13.869/2019, que versa sobre os crimes
de abuso de autoridade cometidos por
agentes públicos. O magistrado reforçou, na audiência, inconstitucionalidades em diversos dispositivos da lei, que
foram apontadas pela AMB na inicial.
Segundo a Associação, tais itens ferem os princípios: da independência judicial, que confere aos magistrados as
garantias necessárias para realizar a
prestação jurisdicional por meio de decisões fundamentadas; da segurança
jurídica (do ponto de vista subjetivo); da
confiança legítima; da intervenção penal
mínima; e da proporcionalidade, ao tipificar conduta cuja potencialidade lesiva é
mínima, passível de sanção administrativa leve ou moderada (conforme a Loman).
Jayme de Oliveira disse ao decano que
a AMB juntaria aos autos um parecer elaborado pelo ministro aposentado Carlos
Ayres Britto, que aponta as inconstitucionalidades da lei. (Leia mais na página 10)
Na ocasião, o presidente da AMB
estava acompanhado da diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra,
e do advogado Alberto Pavie.

Corte julga procedente ADI
ajuizada pela AMB
O Plenário do STF declarou, por unanimidade, em sessão virtual do dia 31 de outubro, a inconstitucionalidade
da Lei 7.917/2018 do Rio de Janeiro, que limitou a 180 dias
o prazo de vigência de prisões provisórias nas unidades
do sistema penitenciário estadual. A norma foi objeto de
questionamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 5949, ajuizada pela AMB, a pedido da Amaerj.
A AMB ingressou com a ADI no dia 23 de maio de 2018,

por entender que a legislação local viola a Constituição
Federal de forma flagrante, literal e manifesta. A relatora
da Ação, ministra Cármen Lúcia, acolheu o entendimento
da entidade em relação à competência privativa da União
para legislar sobre Direito Processual Penal (artigo 22 da
Constituição). De acordo com a ministra, o legislador estadual não tem competência para dispor sobre prazo máximo de recolhimento em prisão preventiva.
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STF

Carlos Moura/STF

Horário fixo
de atendimento

AMB apresenta proposta para alteração de ato normativo com base em
contribuições enviadas por tribunais de todo o País

N

o início de novembro, a AMB
apresentou ao STF proposta
de alteração da Resolução CNJ
130/2011, que prevê horário uniforme de atendimento ao público nos
órgãos jurisdicionais. A manifestação
foi juntada aos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4598,
ajuizada pela entidade, que questiona
o ato normativo. O processo é relatado
pelo ministro Luiz Fux.
A iniciativa da AMB atende a um
despacho do ministro, de 3 de outubro,
um dia após a audiência de conciliação
(leia ao lado) que fixou o prazo de 30
dias para que a Associação consolidasse as propostas dos tribunais.
Na petição, além dos dados recebidos, foi incluída a sugestão para
que fosse fixado um horário de atendimento ao público em todos os tribunais do País (à exceção da Justiça
Eleitoral) de seis horas ininterruptas,
cabendo a cada um, em sua autonomia
administrativa e observando as pecu-

18

AMB Informa

liaridades locais, estabelecer o início e
o final do expediente.
No documento constam informações recebidas pelo Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais
Regionais do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Colégio
dos Tribunais de Justiça; e tribunais

de: Mato Grosso, Pernambuco, Goiás,
Paraná, Alagoas, Amazonas, Amapá,
Bahia, Distrito Federal, Acre, Espírito
Santo, Maranhão, Rondônia, Minas
Gerais, Rio Grande do Norte, Santa
Catarina, Sergipe, Tocantins, São Paulo, Roraima, Rio Grande do Sul e Mato
Grosso do Sul.

Audiência de conciliação
No dia 2 de outubro, durante a audiência de conciliação realizada pelo
STF, Luiz Fux anunciou que iria apresentar ao CNJ uma proposta sobre o
horário de funcionamento dos tribunais. A reunião contou com a presença
do presidente Jayme de Oliveira e dos
presidentes das cortes.
O tema havia sido debatido pela
AMB junto aos dirigentes, em encontro
promovido pela entidade - momento

em que Jayme de Oliveira os convidou
a buscar posicionamentos de consenso
em relação ao caso.
Anteriormente, em 23 de setembro,
o assunto foi abordado pelo presidente
da AMB e a diretora-tesoureira adjunta,
Maria Rita Manzarra, em audiência na
Advocacia-Geral da União (AGU) com
Izabel Vinchon de Andrade, secretáriageral de Contencioso do órgão, e Adriano Martins de Paiva, secretário-adjunto.

CNJ

Gil Ferreira/Agência CNJ

Prestação de contas
e transparência

Sessão do colegiado é marcada por apresentação de documento sobre os
trabalhos realizados pelo ministro Humberto Martins e novo site do órgão

O

corregedor nacional de Justiça,
ministro Humberto Martins, distribuiu aos demais conselheiros
um relatório de atividades de um ano
de gestão à frente da Corregedoria, durante a 297ª Sessão Ordinária do CNJ,
em 24 de setembro.
“Acredito que prestar contas de
seus atos à sociedade é uma obrigação

de todos os ocupantes de cargos públicos, pois os cidadãos são os destinatários finais dos serviços públicos e a razão de existir do Estado”, afirmou.
Já o presidente do CNJ, ministro Dias
Toffoli, anunciou que o portal do órgão
havia sido remodelado. “Esse trabalho
traduz mais uma conquista na atualização tecnológica e na presença do

CNJ no mundo digital, caracterizando
um importante instrumento de transparência e publicidade do órgão”, disse.
A diretora-tesoureira adjunta da
AMB, Maria Rita Manzarra; o assessor
da Presidência, Fernando Cury; e a integrante da Secretaria de Prerrogativas Rita de Cássia Ramos de Carvalho,
acompanharam a Sessão.

Ascom/AMB

AMB na 298ª Sessão
Diretores da entidade e presidentes
de associações regionais acompanharam, no dia 8 de outubro, a 298ª Sessão
Ordinária do CNJ. Entre os itens em pauta,
foi apregoado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 001091256.2018.2.00.0000, relatado pelo
conselheiro Arnaldo Hossepian,
em face de juiz do TJRJ acusado
de violar os deveres funcionais de
magistrado. A AMB o defendeu
no processo.
A Sessão também marcou a
última participação dos conselheiros Arnaldo Hossepian, Iracema do Vale e Márcio Schiefler, que
chegam ao fim de seus mandatos.
Maria Rita Manzarra cumprimenta Arnaldo Hossepian
De acordo com Toffoli, eles levaram
em sua última sessão como conselheiro

“brilho e sabedoria” ao CNJ. Para as três
vagas, foram indicados Mário Augusto
Guerreiro, do TJRS; Ivana Pena, do Ministério Público de Goiás; e Luiz Fernando Keppen, do TJPR.
Estavam presentes Julianne Marques (vice-presidente de Direitos Humanos e presidente da Asmeto), Maria
Rita Manzarra (diretora-tesoureira adjunta), Flávia da Costa Viana (secretária
-adjunta de Relações Internacionais),
Fernando Cury (assessor da Presidência), Rita Ramos (membro da Secretaria
de Prerrogativas); os presidentes de associações Renata Gil (Amaerj), Danniel
Bomfim (Asmac), Gustavo Plech (Amase) e Farley Ferreira (Amatra-2); além
da advogada da AMB Samara Léda.
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CNJ

Direito constitucional
à remoção

Luiz Silveira/Agência CNJ

AMB atua no CNJ para defender magistrados do TRT-14, que tiveram seu
pedido indeferido pelo tribunal

A

AMB requereu ao CNJ, e foi admitida, na condição de interessada
em dois Procedimentos de Controle Administrativo (PCA) que tratam
do direito constitucional à remoção e
têm como parte associados da entidade. O relator dos processos é o conselheiro Henrique Ávila.
O requerido, o TRT-14 (Rondônia e
Acre), indeferiu o pedido de remoção
dos magistrados para preenchimento
de cargos vagos nos TRTs 9 (Paraná) e
12 (Santa Catarina).

Para a AMB, a questão debatida nos
autos é de interesse de toda a Magistratura, pois o direito à remoção é previsto na Constituição Federal; na Resolução 182/2017 do TST e do CSJT; e na
Resolução CNJ 32/2007.
No caso, mesmo atendido o percentual de ocupação do quadro de
magistrados de 85%, previsto expressamente em norma do TRT-14, a Corte
indeferiu todos os pedidos de remoção,
em bloco. “Portanto, forçoso convir que
o ato objeto do presente pedido mos-

tra-se carente de amparo constitucional e legal, na medida em que negou de
modo absoluto e inaceitável o direito de
remoção”, defende a AMB.
Na decisão liminar, o relator admitiu o ingresso da entidade nos processos, e deferiu parcialmente os pleitos
dos requerentes, determinando ao tribunal que mantenha ou, caso já tenha
excluído, reinclua seus nomes na lista
de interessados na remoção, bem como
proceda à reserva das respectivas vagas até decisão final nos autos.

Atuação constante
Integrantes da diretoria da AMB acompanharam a
299ª Sessão Ordinária do CNJ, no dia 22 de outubro. A vice-presidente de Direitos Humanos e presidente da Asmeto, Julianne Marques; a diretora-tesoureira adjunta,
Maria Rita Manzarra; a integrante da secretaria de Prerrogativas Patrícia Cerqueira; e o presidente licenciado da
ACM, Ricardo Alexandre Costa, estiveram no CNJ.
Dentre os itens pautados, o Pedido de Providências (PP)

20

AMB Informa

0000577-75.2018.2.00.0000 envolvendo juiz do TJPB, relatado pelo ministro Humberto Martins, não chegou a ser julgado
pelo colegiado. A AMB atua no processo como interessada.
Em outro feito, o colegiado aprovou, por unanimidade, a revisão de parte da Resolução 227/2016, que regulamenta o teletrabalho pelo Poder Judiciário, na apreciação da Comissão 0009486-09.2018.2.00.0000. O relator
é o conselheiro Valtércio de Oliveira.

CNJ

Luiz Silveira/Agência CNJ

300ª Sessão
Ordinária

Diretoria acompanha julgamento de processos em que a AMB figura como
interessada. Ocasião marca a estreia de dois novos conselheiros
de liminar no Pedido de Providências (PP)
0000536-74.2019.2.00.0000, de relatoria
do corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, e que tem o TJAC
como requerido. A entidade figura como
interessada no processo que trata da majoração do auxílio-alimentação dos magistrados do Acre. Por unanimidade, os
conselheiros seguiram o voto do relator e
foi mantida a liminar proferida para a suspensão do aumento do benefício.

Nova composição
Dois novos conselheiros participaram da Sessão: Luiz Fernando Tomasi
Keppen, desembargador do TJPR, e Mário Augusto Guerreiro, juiz do TJRS. Eles
ocupam as vagas sob indicação do STF.
(Leia mais na página 26)
Os advogados da AMB Samara Leda
e Alexandre Pontieri também acompanharam os julgamentos.

Ascom/AMB

I

ntegrantes da diretoria da AMB acompanharam a 300ª Sessão Ordinária do
CNJ, no dia 5 de novembro, em Brasília
(DF). Maria Rita Manzarra, diretora-tesoureira adjunta; Fernando Cury, assessor da Presidência; Wilka Vilela, da
secretaria de Prerrogativas; e Valeria
Lagrasta, do grupo de coordenadores da
Escola Nacional da Magistratura (ENM/
AMB); além dos presidentes Danniel
Bomfim, da Asmac, e Eduardo Siravegna, da Amamsul, estavam presentes.
No julgamento do Acompanhamento de Cumprimento de Decisão
0000681-09.2014.2.00.0000, o colegiado, por unanimidade, ratificou liminar
do conselheiro Rubens Canuto, relator
do feito, para suspender a implantação
do sistema e-Proc no TJSC. O processo
versa sobre o descumprimento da Resolução 185/2013, que institui o sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe) para o
processamento de informações e práticas de atos processuais, e estabelece
os parâmetros para a sua implantação
e funcionamento. A AMB atua no feito
como interessada.
Foi apregoada, também, a ratificação
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cnj

Pleito associativo

atendido

O

CNJ instituiu um grupo de trabalho
destinado ao estudo e elaboração
de proposta de resolução que disponha sobre a condição de trabalho de
magistrados e servidores com deficiência ou pais e responsáveis por pessoas
com deficiência, conforme a Portaria
135/2019, assinada pelo presidente Dias
Toffoli, e publicada em 18 de setembro.
A criação do grupo foi solicitada ao
CNJ pela AMB, por meio da sua Diretoria

Fotos: Ascom/AMB

CNJ cria grupo para
debater condições
de trabalho para
magistrados com
filhos especiais
de Política Institucional e de Apoio para
Magistrados com Filhos Especiais. A diretora da pasta e presidente da Amab,
Elbia Araújo, faz parte do colegiado,
que é coordenado pelo conselheiro Valtércio de Oliveira.
Na opinião da magistrada, a criação do grupo demonstra um “olhar
sensível, aberto e humano” do CNJ à
temática. “É um assunto que precisa
ser conhecido e abordado, lembrando

Atenção à saúde
A diretora de Política Institucional e de Apoio para Magistrados com Filhos Especiais da AMB e presidente da Amab,
Elbia Araújo, participou, no dia 25 de setembro, de reunião
do Comitê Gestor Nacional de Atenção Integral à Saúde de
Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, do CNJ. O encontro aconteceu na sede do órgão, em Brasília (DF).
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que a pessoa com deficiência é o principal sujeito de direito, ela que precisa
receber atenção prioritária”. Com isso,
acrescenta a juíza, magistrados e servidores que tenham filhos especiais ou
pessoas com deficiência em sua dependência poderão ter condições de trabalho que possibilitem a unidade familiar
e a dignidade da pessoa humana sem
comprometer a produtividade. Já foram
realizadas duas reuniões do colegiado.

A magistrada foi convidada pelo conselheiro Valtércio de Oliveira, em virtude de um dos tópicos do encontro, que tratava exatamente desse tema. A ideia era, a
partir da política interna do Comitê de Saúde, chamar
a atenção para a situação desses magistrados. “O Comitê deliberou que vamos iniciar a discussão no grupo
de trabalho criado pelo CNJ, para posteriormente apresentarmos os pontos abordados ao Comitê de Saúde”,
destacou Elbia Araújo.

CNJ

A

s conclusões apontadas pela
pesquisa da AMB “Quem somos. A Magistratura que queremos”, divulgada em fevereiro deste
ano, foram o ponto de partida para
os debates do seminário “A Magistratura do Futuro”, promovido pelo
CNJ no dia 5 de novembro, em Brasília
(DF). O presidente Jayme de Oliveira, ministros de tribunais superiores,
membros da comissão de estudos e
presidentes de associações regionais
participaram do encontro.
Na abertura, o presidente do STF e
do CNJ, ministro Dias Toffoli, destacou
que, segundo o levantamento, a maioria dos juízes considera legítimo recorrer a princípios constitucionais, nos
julgamentos, para compelir os demais
Poderes a assegurarem a efetividade
dos direitos, especialmente quanto à
saúde, educação e segurança. “O que
revela forte comprometimento da Ma-

gistratura com os eixos da responsabilidade e da cidadania, sempre respaldados pelo equilíbrio e pela harmonia com
os demais Poderes”, disse.
Coordenador científico do projeto e
um dos organizadores do evento, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão lembrou que “a proposta da pesquisa é dar
transparência à Magistratura e contribuir para a criação de políticas públicas
pelo CNJ”. Para o corregedor nacional
de Justiça, ministro Humberto Martins,
a apresentação do diagnóstico, duas
décadas depois da primeira sondagem,
evidencia que os juízes não ficaram incólumes às transformações sociais.
Após a abertura, Jayme de Oliveira
apresentou os resultados do estudo e
falou sobre outros a serem desenvolvidos por meio do recém instituído Centro
de Pesquisas Judiciais da entidade. “No
associativismo, para além das nossas
pautas, temos que encontrar tempo

para o pensamento científico a fim de
contribuir com o aprimoramento das
instituições, em especial do Poder Judiciário”, destacou.
Após debate com os membros da
comissão de estudos – Durval Rezende, Michelini Jatobá, Renata Gil e Márcia
Hollanda –, Luis Felipe Salomão recomendou que as sugestões apresentadas fossem encaminhadas ao CNJ.
O seminário ainda reuniu o ministro
do STJ Antônio Saldanha; o secretário
Especial de Programas, Pesquisas e
Gestão Estratégica do CNJ, Richard Pae
Kim; e conselheiros do órgão. Também
participaram a vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e presidente da
Asmeto, Julianne Marques; a presidente da Anamatra, Noemia Porto ; e o vice
-presidente da Ajufe, Newton Pereira;
entre outros magistrados. A pesquisa
está disponível em www.amb.com.br/
pesquisa/2019.

Ascom/AMB

Seminário discute
resultados de
pesquisa da AMB

Dados do estudo
realizado em parceria
com a PUC-Rio vão
orientar o Conselho em
ações de aperfeiçoamento
da Justiça brasileira
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CNJ

Teletrabalho por

Gil Ferreira/Agência CNJ

magistrados

Após consultar os associados, AMB se manifesta sobre a proposta de regulamentação
da prática como forma de tornar a atividade jurisdicional mais produtiva

E

m resposta à intimação do conselheiro Valtércio de Oliveira, no
Procedimento de Competência de
Comissão 0006711-84.2019.2.00.0000,
a AMB protocolizou no CNJ, no dia 15
de outubro, sua manifestação sobre a
proposta de regulamentação de teletrabalho por magistrados. A posição da
Associação foi subsidiada por consulta
aos associados, realizada no período de
20 a 30 de setembro.
O resultado da sondagem, que contou com 1.254 participações, demostra a
boa receptividade da carreira à tal possibilidade: 93%, ou seja, 1.171 magistrados declararam ser favoráveis à regulamentação. Ao mesmo tempo, apenas
4,90%, isto é, 61 juízes mostraram-se
contrários e 1,7% (21) indiferentes.
Entre os principais benefícios da
prática, foram apontadas questões
como o aumento da produtividade, a diminuição de custos para o Judiciário e a
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economia com deslocamentos (gestão
de tempo). A melhoria da qualidade de
vida e a segurança do magistrado também são constantemente citadas.
No que se refere a eventuais impedimentos à adoção do teletrabalho, as
respostas recaem sobre situações em
que se exige a presença física do magistrado na unidade jurisdicional, como
audiências e júris.
Sobre o atendimento às partes e advogados, inúmeras respostas apontam
para a possibilidade de regulamentação
desse diálogo por meio de programas de
telefonia com vídeo pela internet, disponibilizados na própria unidade jurisdicional, o que permitiria o contato direto
e em tempo real do advogado com o juiz,
sem violação à norma do art. 7º, VIII, do
Estatuto da Advocacia.
Para a AMB, o resultado da consulta formulada aos seus associados demonstra a boa receptividade da Magis-

tratura ao tema, pois trata-se de uma
realidade inafastável na era da informatização e modernização da Justiça
brasileira.

Filhos especiais

A Associação registrou, ainda, especial atenção à hipótese autorizativa
do trabalho remoto em questões familiares, a exemplo de magistrados com
filhos com deficiência.
Esse, inclusive, foi um dos principais motivos apontados na pesquisa
que justificaria a adoção dessa modalidade. Nesse ponto, registrou-se a criação da Diretoria de Política Institucional
e de Apoio para Magistrados com Filhos
Especiais da AMB, que conseguiu sensibilizar o CNJ a instituir, por meio da Portaria 135/2019, um grupo de trabalho
destinado ao estudo de resoluções que
flexibilizem a carreira dos juízes que
têm filhos especiais.

CNJ

Equalização da

força de trabalho

Ascom/AMB

Audiência de conciliação debate o cumprimento da Resolução 219/2016 no
Amapá no que se refere à migração do orçamento entre as duas instâncias

A

conselheira Maria Cristiana
Ziouva presidiu audiência de
conciliação no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0007142-89.2017.2.00.0000,
ajuizado no CNJ pela Amaap, que objetiva o cumprimento da Resolução
219/2016 pelo TJAP. O ato normativo
trata da equalização da força de trabalho nos tribunais brasileiros.
A diretora-tesoureira adjunta da
AMB, Maria Rita Manzarra; a presidente da Amaap, Elayne Cantuária; e
o presidente do tribunal amapaense,
João Lages, participaram da reunião,
na sede do órgão, em Brasília (DF), no
dia 7 de outubro. A AMB atua no processo como terceira interessada.
Na ocasião, as magistradas apontaram a distorção quanto ao percentual de cargos em comissão no
segundo grau a partir de dados do
Painel de Acompanhamento da Resolução 219/2016, disponibilizado pelo
Conselho. Por isso, pleitearam a migração do orçamento entre as duas
jurisdições.
Após o debate, ficou acordado que

o Procedimento ficaria suspenso até
o dia 28 de novembro, data marcada para uma reunião entre as partes
para a elaboração de uma proposta de

cumprimento da Resolução, no que se
refere ao deslocamento do orçamento dos cargos em comissão excedente
no segundo grau para o primeiro.

Processo contra o TJRO
A AMB e a Ameron ajuizaram, em 26 de setembro, o Pedido
de Providências (PP) 000728692.2019.2.00.0000 no CNJ, com pedido liminar, em face do TJRO, relativo à Resolução CNJ 219/2016. O PP
está sob relatoria do conselheiro
Luiz Fernando Keppen.
De acordo com as entidades, o
Tribunal instituiu, em 2018, o Comitê Gestor Regional para a implementação da Política Nacional de
Atenção Prioritária ao 1º Grau de
Jurisdição, mas não houve um plano de ação ou um cronograma de
execução da Resolução por parte

da Corte. O prazo para que os tribunais de todo o País promovessem a
efetivação da medida expirou em
julho de 2017.
Por isso, requerem ao CNJ que
seja determinado ao TJRO a realização de plano de ação e cronograma
para a implementação da Resolução que, efetivamente, contemple
a equalização vertical de servidores, cargos em comissão e funções
comissionadas. A AMB e a Ameron
lembram, ainda, que o trabalho
deve contar com a participação do
Comitê Gestor e da associação de
magistrados.
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CNJ

AMB prestigia
posse de novos

conselheiros
Em 5 de novembro, a diretora-tesoureira adjunta da AMB, Maria Rita Manzarra, e o
coordenador da Justiça Estadual, Frederico
Mendes Júnior, representaram a entidade
no STJ, na solenidade de posse de Luiz Fernando Keppen, desembargador do TJPR, e
de Mário Guerreiro, juiz do TJRS - ambos associados à AMB. Eles foram indicados para
as vagas sob indicação do STF. Também

Luiz Fernando Keppen, Mario Guerreiro,
André Godinho, Marcos Vinícius Jardim
e Ivana Farina passam a integrar o
colegiado em cerimônia que reuniu
a diretoria da AMB e presidentes de
associações regionais

estavam presentes o secretário de Relações Internacionais da Associação, Geraldo
Dutra de Andrade Neto (presidente da Amapar); o diretor-tesoureiro, Márcio Tokars; os
assessores da presidência José Laurindo
e Fernando Cury; além dos presidentes de
associações Vera Deboni (Ajuris), Jussara
Schittler (AMC), Elayne Cantuária (Amaap) e
Eduardo Siravegna (Amamsul).

Ainda no dia 22 de outubro, diretores da AMB participaram
da solenidade de posse da procuradora de Justiça do Ministério
Público de Goiás (MPGO) Ivana Farina como conselheira. Ela integra o órgão na vaga destinada ao representante dos Ministérios
Públicos estaduais. A cadeira era anteriormente ocupada por Arnaldo Hossepian. Julianne Marques, Maria Rita Manzarra, Patrícia Cerqueira e Ricardo Alexandre Costa estiveram no CNJ.
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Fotos: Ascom/AMB

A vice-presidente de Direitos Humanos, Julianne Marques, representou a AMB na posse dos
conselheiros André Godinho e Marcos Vinícius
Jardim, ocorrida no dia 22 de outubro. Eles ocupam as vagas destinadas a representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na ocasião,
Maria Rita Manzarra; o assessor da presidência
Maurício Kertzman; a integrante da Secretaria de
Prerrogativas Patrícia Cerqueira; e o presidente
licenciado da ACM, Ricardo Alexandre Costa, também estavam presentes na cerimônia.

PRERROGATIVAS

Ascom/AMB

Workshop debate
a Resolução
219/2016

AMB promove segunda
oficina sobre o ato do CNJ
que trata da distribuição
da força de trabalho nos
tribunais brasileiros entre
a primeira e segunda
instâncias

E

m mais uma iniciativa que visa
ao aprimoramento da prestação
jurisdicional, a AMB promoveu o
2º Workshop sobre a Resolução CNJ
219/2016, que trata da equalização da
força de trabalho entre a primeira e segunda instâncias nos tribunais brasileiros, no dia 21 de novembro, em Brasília
(DF). A atividade foi organizada pela
“Comissão da Resolução CNJ 219/2016”,
criada pela AMB para discutir o tema, e
contou com a presença de 51 magistrados de vários estados.
A abertura dos trabalhos foi feita
por Gustavo Plech, presidente da Amase e coordenador do grupo, e pela diretora-tesoureira adjunta da AMB, Maria
Rita Manzarra, também integrante.
A diretora destacou a importância desse assunto para a atual gestão
da AMB e reforçou que o Workshop é
relevante para tornar a medida mais
acessível. “A Resolução pode fazer a

diferença no Poder Judiciário, tornando
a prestação jurisdicional mais célere e
efetiva”, acrescentou.
Maria Rita Manzarra lembrou, ainda,
que alguns tribunais vêm encontrando
resistência no cumprimento da Resolução e que o prazo para a sua implementação foi encerrado em julho de 2017.
“Além da atuação dos comitês regionais
e associações, é preciso que o CNJ garanta a efetividade da norma”, pontuou.

Avanços

Na ocasião, Gustavo Plech avaliou
que a Resolução é complexa, envolve
cálculos e fórmulas, sendo necessário
entendê-la adequadamente, a fim de
que os tribunais possam efetivar a política. “São inegáveis os benefícios para os
tribunais que já conseguiram implementar a Resolução e fazer a equalização da
força de trabalho. Os números e estatísticas comprovam os avanços na melho-

ria da prestação jurisdicional”, disse.
O conselheiro Luciano Frota defendeu que a otimização do acesso à Justiça
passa pela valorização do primeiro grau,
onde são registrados o maior quantitativo de casos novos, a maior carga de trabalho (somando casos novos e pendentes) e o maior índice de produtividade
por magistrado e servidor. “Precisamos
melhorar a estrutura de trabalho daquela instância, destacando mais recursos
humanos e orçamentários. Não é para
o privilégio do juiz, é para a sociedade,
para quem nós trabalhamos”, disse.
A diretora executiva do Departamento de Pesquisa Judiciária (DPJ) do
CNJ, Gabriela Soares, afirmou que a AMB
tem sido peça essencial para dar força à
Resolução. Ela falou sobre a criação da
norma e esclareceu conceitos do texto.
Diretores da AMB, presidentes de associações regionais e membros de tribunais participaram da atividade.
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INTERNACIONAL

Secretário da AMB integra
diretoria da UIJLP
Associação reforça seu protagonismo no cenário global ao eleger
representantes em instituições internacionais
países de língua portuguesa,
pois o intercâmbio de informações pode auxiliar na solução
de problemas similares”, disse o
magistrado, que ficará no cargo
pelos próximos três anos.
Na oportunidade, foi concedido o título de Presidente Honorária à Flávia da Costa Viana, secretária-adjunta da mesma pasta
da AMB, que encerrou, neste ano,
seu mandato à frente UIJLP.

Divulgação

O

secretário de Relações Internacionais da AMB, Geraldo Dutra de Andrade Neto
(presidente da Amapar), é o novo
secretário executivo da União Internacional dos Juízes de Língua
Portuguesa (UIJLP). Ele foi eleito
durante Assembleia Geral da instituição, realizada em Guiné-Bissau,
no dia 1º de novembro.
“É importante mantermos
relações com o Judiciário dos

Magistratura latino-americana

Ascom/AMB

Diretrizes estratégicas da Magistratura latino-americana foram debatidas
em reunião de trabalho do Conselho
Executivo da Federação Latino-Americana de Magistrados (Flam), nos dias
5 e 6 de agosto, em São Paulo (SP). A
reunião foi conduzida pelo secretário-adjunto de Relações Internacionais
da AMB e presidente da Flam, Walter
Barone, e contou com a presença dos
presidentes Jayme de Oliveira (AMB),
Fernando Bartoletti (Apamagis) e Paulo
Penteado (APMP). O Conselho é composto por magistrados do Paraguai, República Dominicana, Argentina e Chile.
Geraldo Dutra de Andrade Neto, da diretoria da AMB, é o secretário-geral.

Encontro anual
da UIM

Divulgação

A AMB participou da 62ª Reunião Anual da União Internacional de Magistrados (UIM), na cidade de Nur-Sultan,
no Cazaquistão, entre 15 e 19 de setembro. No evento, que
reuniu centenas de magistrados de todo o mundo, participaram Flávia da Costa Viana e Walter Barone, integrantes
da diretoria da AMB. O presidente do grupo Ibero-Americano (IBA) e vice-presidente da UIM, Rafael de Menezes,
ocupa o cargo na instituição em nome da AMB, sendo mais
um representante da entidade em âmbito internacional.
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ELEIÇÕES

Sob nova direção
Ascom/AMB

Chapa liderada por Renata Gil vence as eleições da AMB. A magistrada será a
primeira mulher a assumir a presidência da entidade

Roberval Belinati e os demais integrantes da Comissão Eleitoral durante o anúncio do resultado

nal, Belinati agradeceu a participação
de todos e desejou um bom trabalho à
nova diretoria.
Com a vitória, Jayme de Oliveira conseguiu com que sua candidata
apoiada fosse a sucessora, evidenciando o resultado de sua liderança e
empenho nas atividades associativas.
O fato não ocorria desde 2010. Renata

Gil foi vice-presidente Institucional da
AMB até o dia 3 de setembro, quando se
licenciou para concorrer ao cargo.
“Muito obrigada a todos os magistrados que apoiaram o nosso projeto
de unidade nacional. A vitória confirma
o anseio da Magistratura em trabalhar
unida pela defesa da classe”, disse a
nova presidente.

Voto
presencial

Ascom/AMB

A

chapa 2 “AMB + Forte, Uma só
Magistratura”, liderada por Renata Gil, venceu, por 79,32% dos
votos, o pleito para escolha da nova
diretoria da Associação. O anúncio foi
feito, em 8 de novembro pelo presidente Jayme de Oliveira. Ela será a primeira
mulher a ocupar o cargo desde a criação da entidade, há 70 anos.
A equipe eleita para o triênio 20202022 obteve 6.573 votos. Já a chapa 1
“Magistratura Independente”, liderada
por Luiz Rocha, ficou em segundo lugar,
com 939 votos (11,46%); e a chapa 3 “Unidade (da carreira) e (é) Independência (da
Magistratura)”, do presidente da Amatra
12, José Carlos Külzer, com 765 (9,22%).
Após anunciar o resultado, Jayme
de Oliveira agradeceu a lealdade dos
candidatos e o empenho da Comissão
Eleitoral Geral da AMB e dos funcionários no processo eleitoral.
A apuração foi coordenada pelo presidente da Comissão, Roberval Belinati,
junto aos demais integrantes: Rubens
de Oliveira (TJMT), Maria de Lourdes
Abreu (TJDFT), Carlos Alberto Martins
(TJDFT) e Carolina Rosa (TRT14). Ao fi-

O ministro do STJ Sérgio Kukina esteve na sede da
AMB, em 8 de novembro, para
registrar seu voto presencial,
em cédula de papel. Magistrados de outros estados em
trânsito por Brasília (DF) também compareceram à Associação para participar.
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ENTREVISTA: RENATA GIL

Leveza e

Matheus Salomão

Determinação

Primeira mulher eleita à presidência da Associação após 70
anos de história, a magistrada fala sobre os desaﬁos que
encontrará ao assumir o cargo, no dia 11 de dezembro, pelos
próximos três anos. Em entrevista ao AMB Informa, ela adianta
que entre suas metas estão o fortalecimento da carreira e a
preservação de suas prerrogativas, com um trabalho coeso e
de permanente diálogo com os associados
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ENTREVISTA: RENATA GIL

Retribuiremos toda a confiança com muito
trabalho e dedicação. Vamos mostrar à sociedade
brasileira que somos, efetivamente, a melhor
Magistratura do mundo

A senhora foi eleita com quase
80% dos votos. O que os magistrados
aposentados e da ativa podem esperar da sua gestão?
O resultado confirma o anseio da
Magistratura em trabalhar unida pela
defesa da classe. É com enorme orgulho e satisfação que representarei a
Magistratura brasileira nesse próximo
triênio. Um dos meus compromissos
de campanha, que honrarei, é focar a
atuação na adequada remuneração
dos juízes, trabalhando pela aprovação da verba que prestigia seu tempo
de Magistratura. Nossa carreira é vitalícia, o que impõe o mesmo tratamento a aposentados e ativos. Atuarei
firmemente pela independência do
Judiciário, pela autonomia dos tribunais e melhores condições de trabalho
na primeira instância - que atende às
metas do CNJ e dos tribunais - sem os
meios suficientes. Saúde e segurança
dos magistrados serão cuidados de
forma permanente e objetiva.
Quais serão os desafios de conduzir a principal entidade representativa da carreira em um de seus momentos mais difíceis, em virtude da
polarização política e ideológica pela
qual passa o País?
Os desafios serão, seguramente,
menores do que a minha disposição de
enfrentá-los olho no olho, com muita confiança na capacidade da equipe
que montamos para superar quaisquer
obstáculos que venham cruzar nosso
caminho. O Poder Judiciário está em
evidência. Qualquer decisão judicial de
repercussão, hoje, é objeto de análise
por jornalistas e pela população, o que
nos deixa sujeitos a incompreensões.
Estarei sempre atenta para que as prerrogativas constitucionais da Magistratura sejam preservadas, avançando na
pauta do fortalecimento do Judiciário.
Atuaremos firmemente pela autonomia
constitucional dos tribunais.

Como será o trabalho de interlocução com as instituições?
Intensificaremos a interlocução institucional. Trabalho no movimento associativo desde 2011, quando fui vice-presidente de Direitos Humanos da AMB. Presido a
Amaerj desde 2016. Descobri, nestes anos,
minha vocação para a atuação institucional da Magistratura. Tenho facilidade em
me comunicar com o Congresso Nacional,
tribunais superiores, Conselho Nacional de
Justiça, imprensa e, especialmente, com os
tribunais e os magistrados. Essa interlocução facilitou o bloqueio de retrocessos que
seriam impostos ao Judiciário e, também, a
aprovação da recomposição constitucional dos subsídios, além do repasse devido
dos duodécimos no caso do estado do Rio
de Janeiro, por exemplo.
O fortalecimento da Magistratura está entre uma de suas principais
bandeiras. Como pretende trabalhar
para que isso ocorra?
Agora, mais do que nunca, é hora
de nos irmanarmos em torno da classe.
Magistrados unidos, Judiciário forte. Retribuiremos toda a confiança com muito
trabalho e dedicação. Vamos mostrar à
sociedade brasileira que somos, efetivamente, a melhor Magistratura do mundo e
que a AMB é a mais importante associação
de magistrados do continente americano.
Serei uma fiel guardiã das prerrogativas da
carreira e honrarei a confiança de todos.
A senhora atua no associativismo
há oito anos e já visitou todos os estados da federação. Almeja fazer uma
gestão itinerante?
Minha atuação associativa, realmente, me levou a todos os estados brasileiros, onde pude conhecer a realidade do
Judiciário em cada um deles. Não foi por
acaso que tive, na minha chapa vitoriosa,
representantes dos 26 estados e do Distrito Federal. Eles, na diretoria comigo,
a partir de 11 de dezembro, me ajudarão
nesse próximo triênio. Estados que nem

sempre foram destaque na composição
das diretorias estarão, agora, em posição de vanguarda. Posso garantir.
Em sua avaliação, existe um distanciamento entre a Magistratura e a
sociedade?
A Magistratura precisa de um canal
de comunicação constante e eficiente
com a sociedade. Noto que em alguns
segmentos pode existir uma espécie de
desconhecimento sobre a importância do
papel da Justiça no Estado Democrático
de Direito. As lideranças da Magistratura
têm a obrigação de trabalhar arduamente
para superar esse distanciamento. Sem o
Judiciário forte, não há democracia.
O que significa ser a primeira mulher a presidir a AMB, em 70 anos de
história, logo após ter sido a primeira
a dirigir a Amaerj?
Em sua história de sete décadas, a
AMB teve 31 presidentes, todos homens.
Fui a primeira mulher a concorrer à presidência da AMB, assim como já havia ocorrido na Amaerj. A dificuldade das mulheres em alcançarem cargos de liderança na
Magistratura é uma questão em pauta no
Conselho Nacional de Justiça e em todas
as frentes. Na comissão do CNJ que integro, estudamos as causas que obstam a
progressão das magistradas aos cargos
de liderança. A própria discussão do tema
já importa em avanço, mas temos muito a
fazer. Fico muito feliz de estar rompendo
paradigmas. Com leveza e muita determinação. Na AMB, a representatividade não
estará apenas na presidência. Mais de
cem mulheres, grandes magistradas de
todo o País, farão parte da nossa diretoria. Sem dúvida, a eleição inédita de uma
mulher para a principal associação de
classe da Magistratura brasileira terá reflexo na questão de gênero nos tribunais.
Nós, mulheres, temos todas as condições
de prosseguir na carreira, avançar à segunda instância, integrar o comando dos
tribunais e dirigi-los.
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ELEIÇÕES REGIONAIS

Gestão renovada
Onze associações regionais anunciam os resultados de suas eleições para presidente e
diretores, que assumirão seus cargos a partir de 2020
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Ascom/Amaerj

Ascom/Amab

Ascom/AMPB

Ascom/Amepe

Ascom/Amarr

Chapa: “Juntos Somos Ajuris”
Presidente: Orlando Faccini
Neto
Eleito com 835 votos
Período: 2020-2021

AMPB

Chapa: “Unindo a Magistratura
com diálogo, independência e
garantia de direitos”
Presidente: Max Nunes de França
Eleito com 176 votos
Período: 2019-2022

Chapa: “Repensando a Amepe
com diálogo e independência”
Presidente: Ígor Rêgo
Eleito com 270 votos
Período: 2020-2022

Ajuris

Ascom/Apamagis

Chapa: “União e inovação”
Presidente: Vanessa Ribeiro
Mateus
Eleita com 1.559 votos
Período: 2020-2021

Amepe

Chapa: “Convergir”
Presidente: Roberto
Alcântara de O. Araújo
Eleito com 153 votos
Período: 2020-2021

Chapa: “Dinamismo e
dignidade”
Presidente: Lana Leitão
Eleita com 43 votos
Período: 2019-2021

Apamagis
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Ascom/TJAP

Amase

Chapa: “+Unidos+fortes”
Presidente: Felipe Gonçalves
Eleito com 484 votos
Período: 2020-2021

Asmego

Ascom/Asmego

Amarr

Amaerj

Chapa: “Amab firme,
Magistratura forte”
Presidente: Nartir Weber
Eleita com 317 votos
Período: 2020-2022

Chapa: “A força da Amaap
somos nós”
Presidente: José Bonifácio da Mata
Eleito com 72 votos
Período: 2020-2022

Ascom/Amase

Amapi

Amab

Ascom/Ajuris

Chapa: “Consolidação e
unidade da Magistratura”
Presidente: Sóstenes Andrade
Eleito com 153 votos
Período: 2020-2022

Ascom/Amapi

Chapa: “Magistratura forte;
democracia garantida”
Presidente: Daniel Carneiro
Eleito com 299 votos
Período: 2020-2022

Chapa: “Amapi mais forte –
uma só Magistratura”
Presidente: Leonardo Brasileiro
Eleito com 121 votos
Período: 2020-2022

Amaap

Ascom/Almagis

Almagis

Ascom/ACM

ACM

Chapa: “Asmego combativa”
Presidente: Patrícia Carrijo
Eleita com 283 votos
Período: 2020-2021

FILIADAS

AJURIS
Projeto
Memória 75 ANOS
A Ajuris iniciou, no dia 17 de setembro, a publicação
em seu site de uma série de vídeos do projeto Memória
Ajuris 75 anos, que resgata a história da Associação a
partir da voz dos ex-presidentes da entidade. O primeiro vídeo é de Ivo Gabriel da Cunha, que conduziu a entidade no biênio 1986-1987, representando o movimento
dos Jagunços, que reivindicava o direito dos juízes de
também presidirem a entidade. Até então, apenas desembargadores concorriam ao cargo.
A gestão foi marcada pela primeira greve de juízes do Rio Grande do Sul e pela participação da Ajuris na elaboração
da Constituição Cidadã.

AMAMSUL

Ascom/Amamsul

I Fórum de
Igualdade
de Gênero
Promovido pela Amamsul, em
parceria com o Comitê de Gênero, Raça e Diversidade do TJMS,
o I Fórum de Igualdade de Gênero
nas Instituições debateu a igualdade de gênero e a troca de experiências em uma demonstração de que a Magistratura, com envolvimento de
parceiros, participa das mudanças mundiais de comportamento.
Na abertura do evento, na sede de campo da Associação, o presidente Eduardo Siravegna lembrou que em MS
existem 210 magistrados e destes apenas 56 são mulheres. Ele destacou a participação de tantas instituições e
apontou que, mais que o envolvimento das entidades parceiras, o Fórum abriu muitas portas para que os profissionais de carreiras jurídicas possam debater e discutir temas tão importantes quanto à igualdade de gênero.
Durante todo o dia, estiveram no evento magistradas, promotoras, defensoras, procuradoras, advogadas, professores, delegadas de polícia, entre outras. Foram realizados três painéis em um diálogo necessário e multidisciplinar.

ASMAC
Homenagem ao
desembargador
Jorge Araken
Ascom/Asmac

A Asmac, representada pela titular da 3ª Vara de
Família da Comarca de Rio Branco, juíza Maha Manasfi,
homenageou o desembargador Jorge Araken, no dia 12
de setembro. A placa entregue teve o objetivo de reverenciar um dos membros mais antigos do Poder Judiciário acreano, que faz parte da história do Estado.
A entrega da comenda foi feita durante evento realizado pela Academia Acreana de Letras (AAL), no Palácio da Justiça, em que
o desembargador foi elevado ao quadro de Emérito da entidade.
Estavam presentes na solenidade o presidente do TJAC, desembargador Francisco Djalma; o vice-presidente, desembargador
Laudivon Nogueira; a desembargadora Eva Evangelista; o presidente da Primeira Câmara Cível, o desembargador Luís Camolez; a
presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, a desembargadora Denise Bonfim; e a desembargadora Izaura Maia.

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

Evandro
Valadão TST
A AMB acompanhou,
no dia 28 de agosto, a
solenidade de posse
do ministro Evandro
Valadão, no TST. O vice-presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas da AMB, Maurício Drummond; o vicediretor presidente da ENM, Marcelo Piragibe; e a diretora
-adjunta da Justiça do Trabalho da ENM, Claudia Marcia
Soares, estavam presentes.

Luiz Felipe
Siegert
Schuch TJSC
O TJSC empossou, em
23 de agosto, Luiz Felipe
Siegert Schuch como desembargador. A sessão
solene ocorreu na sala de sessões Ministro Teori Zavascki,
no tribunal localizado em Florianópolis (SC). A AMB foi representada pela presidente da AMC, Jussara Schittler.
*Com informações do TJSC

*Com informações do TST

Em cerimônia realizada no dia 12 de agosto, o TJSP empossou Claudia Fanucchi
como desembargadora. O evento, que ocorreu no Salão do Júri do Palácio da Justiça, contou com a presença do presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli.
O 2º vice-presidente da Apamagis, Cláudio Levada, representou a AMB.
*Com informações do TJSP

Novos
membros
da Jusprev
Em 16 de agosto, a
Amapar realizou a
cerimônia de posse
dos novos membros da diretoria da Jusprev (Previdência Associativa do
Ministério Público e da Justiça Brasileira), em Curitiba
(PR). O secretário de Relações Internacionais da AMB e
presidente da Amapar, Geraldo Dutra de Andrade Neto,
assumiu a Presidência do Colégio de Instituidoras.

Augusto Aras - PGR
O novo procurador-geral da República, Augusto Aras,
foi empossado no dia 2 de outubro, na PGR, em Brasília
(DF). A AMB foi representada por Maurício Kertzman,
assessor da
Presidência,
junto à secretária de
Prerrogativas, Patrícia
Cerqueira.

*Com informações da Jusprev

Ana
Paola
Diniz TRT 5
A diretora de
Política Institucional e de Apoio
para Magistrados com Filhos Especiais da AMB e presidente da Amab, Elbia Araújo, representou o presidente
Jayme de Oliveira na sessão solene de ratificação da
posse de Ana Paola Diniz como desembargadora do TRT
5-BA, em 23 de setembro, no Pleno do tribunal baiano.
*Com informações do TRT 5
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Luis Felipe Salomão - TSE
O presidente Jayme de Oliveira prestigiou a solenidade
de posse do ministro Luis Felipe Salomão, no cargo de
ministro efetivo do TSE para o biênio 2020-2021. O evento foi realizado no dia 29 de outubro, na sede da Corte,
em Brasília (DF).
*Com informações do TSE

Alexandre Boiczar

Claudia Fanucchi - TJSP

CURTAS

AMB investe em

aperfeiçoamento
Em Barcelona, magistrados participam do Consinter 2019, ao lado de
autoridades da Espanha, Chile e Portugal

E

Consinter

m outubro, associados da AMB tiveram
mais uma oportunidade de ampliar o
intercâmbio com magistrados de outros países no VI Simpósio Internacional de
Direito Consinter 2019. O encontro, realizado
na Universidade de Barcelona, na Espanha,
contou com palestra do presidente da AMB,
Jayme de Oliveira.
Durante os três dias de evento, de 23 a
25 de outubro, catedráticos da instituição
espanhola, além de professores de universidades do Chile e de Portugal, ministraram
palestras. Representante da Magistratura
brasileira, Jayme de Oliveira falou ao público
sobre “O Princípio Jurídico da Fraternidade
e os Movimentos Migratórios”. Da mesma
mesa, participou o secretário-geral do CNJ,
Carlos Vieira von Adamek.
O evento contou, ainda, com a apresentação de artigos científicos de autores
ibero-americanos, professores e alunos de
programas de pós-graduação, advogados,
magistrados e membros do Ministério Público. A AMB subsidiou a inscrição de 16 filiados. “Nosso objetivo é possibilitar que os
magistrados participem de cursos de curta
duração ao longo do ano, por entender que
nossa atividade exige o aperfeiçoamento contínuo”, afirmou Jayme de Oliveira. Na
ocasião, ele lembrou da parceria firmada,
também, com a Universidade Pompeu Fabra
(UPF)/ Barcelona School of Management.

Ainda na Espanha, Jayme de Oliveira assinou acordo de colaboração entre a AMB e a Universidade Pompeu Fabra (UPF)/Barcelona
School of Management para promoção de cursos de tipologia e duração variadas, com descontos específicos a associados à AMB.
Em 7 de outubro, o presidente da AMB reuniu-se com a professora Carolina Luis, da UPF, e iniciou as tratativas para realização de um
curso em 2020. O encontro ocorreu em São Paulo (SP) e contou com a
presença de Walter Barone, secretário-adjunto de Relações Internacionais da entidade e presidente da Flam; Paulo Dornelles, membro
da mesma pasta; Vanessa Mateus, vice-presidente da Apamagis; e
Bernardo Frigeri, da Amatra XV.

Ascom/AMB

Parcerias internacionais
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Ascom/AMB

CURTAS

Fórum Nacional de Corregedores
A mesa de abertura do II Fórum Nacional de Corregedores (Fonacor), realizado no dia 9 de outubro, na sede do Conselho de Justiça Federal (CJF),
em Brasília (DF), contou com a presença do presidente Jayme de Oliveira. O evento promoveu a discussão de soluções e projetos para o enfrentamento dos desafios dos corregedores federais, eleitorais, trabalhistas, militares e estaduais ante a realidade atual do Judiciário.
A solenidade recebeu, ainda, diversas autoridades do Poder Judiciário, como os ministros Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ; João Otávio
de Noronha, presidente do STJ; e Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça; além do procurador-geral da República, Augusto Aras, entre
outras autoridades.
Pela AMB, também prestigiaram a cerimônia Julianne Marques, vice-presidente de Direitos Humanos e presidente da Asmeto; Sérgio Ricardo
de Souza, diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura (ENM); e os presidentes de associações filiadas Elayne Cantuária (Amaap), Renata
Gil (Amaerj) e Ney Alcântara (Almagis).

A AMB participou do 2º Seminário Gestão de Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, promovido pelo CNJ, no
dia 6 de setembro. A vice-presidente administrativa da AMB, Maria
Isabel da Silva, foi moderadora da oficina sobre Planos de Saúde e
Autogestão. Ela representa a Associação no Comitê Gestor Nacional
de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder
Judiciário do CNJ.
Entre os resultados apresentados pelos participantes, a magistrada destacou a formatação, no CNJ, de um curso destinado a
assessorar os tribunais que desejem implementar um serviço de
saúde na modalidade autogestão; a utilização da verba pública para a autogestão, tendo em vista que há manifestação do TCU pela legalidade da
destinação; a possibilidade de afastamento da jurisdição do magistrado gestor do sistema; e a possibilidade de os tribunais de menor porte poderem se unir aos outros da região para instituírem a modalidade de autogestão.

Divulgação

Migração para o RPC

36

AMB Informa

A vice-presidente administrativa da AMB, Maria Isabel
da Silva, e a diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra, reuniram-se com os demais representantes das associações que integram a Frente Associativa da Magistratura e do
Ministério Público (Frentas), no dia 29 de outubro, para uma
audiência com o secretário especial adjunto de Previdência e
Trabalho, do Ministério da Economia, Bruno Bianco.
À época, antes da promulgação da reforma da Previdência, as entidades (AMB, Conamp, Anamatra, Ajufe,
ANPR, AMPDFT, ANMPM e Amagis-DF) defenderam a necessidade de reabertura, assim que fosse possível, do prazo
de migração para o Regime de Previdência Complementar
(RPC) para servidores públicos.

Ascom/AMB

Planos de saúde e autogestão

CURTAs

Reunião com o novo PGR

Divulgação

O presidente Jayme de Oliveira fez sua primeira visita
institucional ao novo procurador-geral da República, Augusto
Aras, no dia 9 de outubro. A reunião foi realizada na Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília (DF), e contou
com a participação da vice-presidente de Direitos Humanos
da AMB e presidente da Asmeto, Julianne Marques, e da presidente da Amaerj, Renata Gil. Na ocasião, foram debatidas
questões institucionais das carreiras de Estado. Aras tomou
posse no dia 26 de setembro.

Visita institucional

Ascom/AMB

No dia 16 de outubro, o governador do Espírito
Santo, Renato Casagrande, esteve na sede da AMB,
em Brasília (DF), acompanhado do secretário de
Economia e Planejamento, Álvaro Rogério Duboc
Fajardo. As autoridades capixabas foram recebidas
pelo presidente Jayme de Oliveira e pela diretoratesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra, que acompanhou a visita institucional.

Magistrados chineses na
sede da AMB

Ascom/AMB

Uma comitiva de magistrados da província de Jiangsu, da China,
esteve na sede da AMB, em Brasília (DF), no dia 24 de setembro. O grupo veio ao Brasil com o intuito de conhecer o funcionamento do Poder
Judiciário local e promover o intercâmbio cultural entre Brasil e China.
Os juízes estrangeiros foram recebidos pelo presidente Jayme de Oliveira, acompanhado do secretário-adjunto de Relações Internacionais
da AMB e presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados
(Flam), Walter Barone. Após a visita ao Brasil, seguiram para Buenos
Aires, na Argentina.

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, foi um dos convidados
a acompanhar, no dia 4 de setembro, a reunião do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados destinado a analisar os projetos que
buscam promover mudanças na legislação penal e processual penal. A reunião foi presidida pela coordenadora do grupo, deputada
Margarete Coelho (PP-PI), e contou com a presença do ministro do
STJ e diretor-geral da Enfam, Herman Benjamin. O ministro apresentou sugestões da Escola, que realizou um estudo com a contribuição de aproximadamente 65 juristas de todo o País, entre eles,
magistrados da AMB. Jayme de Oliveira destacou que a AMB participou desde o início das audiências realizadas pela Enfam.

Ascom/AMB

Legislação Penal
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CURTAS

Representatividade na
Magistratura

Ascom/AMB

Promovida pela Amagis-DF, com apoio da AMB, a 3ª edição
do Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros (Enajun) aconteceu nos dias 24 e 25 de outubro, na sede do TRE-DF, em Brasília.
Levine Raja Gabaglia, assessor da presidência, representou a
AMB na abertura do evento, que também contou com a participação de presidentes de associações regionais filiadas, autoridades dos Poderes Judiciário e Legislativo e representantes da
sociedade civil.
O segundo dia foi dedicado aos debates de três grupos de
trabalho, divididos por assuntos. A presidente da Amaap, Elayne Cantuária, coordenou um deles e abordou o tema “Os caminhos do associativismo para a construção da representatividade”.
O objetivo do Enajun é propor a reflexão sobre a Magistratura brasileira e a questão da representatividade, tanto para magistrados negros,
como para a sociedade, que ainda não encontra no Judiciário a sua projeção racial.

Ascom/AMB

Fórum Nacional de Juízes Criminais
A Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), no Recife (PE), foi a sede do
4º Fórum Nacional de Juízes Criminais (Fonajuc), entre os dias 30 de outubro
e 1º de novembro. O encontro, que contou com o apoio da AMB, discutiu os
“Desafios da Magistratura. Estado Democrático e garantismo penal integral”. Durante a programação, integrantes da diretoria da AMB, presidentes
de associações regionais filiadas, além de autoridades do Poder Judiciário e
do Ministério Público, participaram dos grupos de trabalho e dos painéis de
debates, cujos temas foram: Sistema de penas e prisões; Poder Judiciário, sociedade e imprensa; e Sistema prisional e reintegração social.

AMB participa de
seminário do Brics

Ascom/AMB

A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Julianne Marques, representou a entidade na abertura do Seminário das Altas Cortes do Brics,
bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A
cerimônia foi realizada na sede do STF, em Brasília (DF), em 24 de outubro,
e entre as autoridades presentes estavam os ministros Gilmar Mendes e
Alexandre de Moraes, ambos do Supremo. No dia seguinte (25), Julianne
Marques ainda participou, no auditório do TSE, dos debates propostos pelo
evento acerca do tema central “Tecnologia da informação e inteligência artificial: boas práticas, oportunidades e desafios para o Judiciário”.

Ascom/AMB

Cidadania e Justiça

38

AMB Informa

A vice-presidente administrativa da AMB, Maria Isabel da Silva, representou o presidente Jayme de Oliveira no lançamento das atividades da 19ª
edição do Programa Cidadania e Justiça na Escola. O evento foi realizado no
dia 23 de agosto, no auditório do TJDFT, em Brasília (DF). A iniciativa foi lançada pela AMB em 1999 e, em 2001, foi adotada pelo tribunal e pela Amagis-DF,
com a parceria da Secretaria de Educação do Distrito Federal e o apoio da
Fundação Habitacional de Empréstimo (Poupex).
Neste ano, o Programa contemplou os alunos do 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas do DF. Na ocasião, a magistrada reforçou que
esse é o projeto social mais relevante da AMB.

CURTAS

Troféu
Dom Quixote

Ascom/AMB

O presidente Jayme de Oliveira foi agraciado com o
Troféu Dom Quixote de La Mancha, honraria concedida
pela Revista Justiça & Cidadania e a Confraria Dom Quixote. A cerimônia ocorreu no dia 9 de outubro, no STF,
em Brasília (DF).
O ministro do STJ Luis Felipe Salomão fez a outorga
do prêmio a Jayme de Oliveira e à então presidente da
Amaerj, Renata Gil. O Troféu Dom Quixote, instituído em
1999, é destinado a personalidades do mundo jurídico
pela atuação em defesa da ética, moralidade, dignidade, Justiça e direitos de cidadania. Na ocasião, também
foi entregue o Troféu Sancho Pança, que homenageia os
que já receberam o Troféu Dom Quixote e que se mantiveram fiéis aos mesmos princípios. A solenidade contou
com a presença de diretores da AMB, entre outras autoridades do Judiciário.

Durante sua participação no congresso jurídico “Leis penais extravagantes”, realizado de 25 a 27 de setembro, em São Paulo (SP), o presidente
Jayme de Oliveira teve seu trabalho reconhecido pelo TJMSP. Uma placa
em sua homenagem foi entregue pelo coordenador da Justiça Militar da
AMB, Paulo Adib Casseb, que falou sobre o apoio do presidente à pasta.
O congresso jurídico foi uma iniciativa promovida pela Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da
União (Enajum), a Coordenadoria da Justiça Militar da AMB, a ENM/AMB
e a Escola Judicial Militar do TJMSP. O Congresso busca o aprimoramento
e atualização técnico-profissional dos magistrados dessa Justiça especializada, por meio de palestras e painéis de debates envolvendo temas
afetos à justiça comum.

Divulgação

Homenagem em
congresso jurídico

A participação das mulheres nas carreiras
jurídicas, nos espaços acadêmicos e na iniciativa privada foi amplamente discutida no 1º
Seminário “A Participação das Mulheres nos
Espaços de Poder”, realizado pela Emerj no dia
4 de novembro. A programação contou com a
participação das integrantes da Comissão AMB
Mulheres Adriana Ramos de Mello e Maria Domitila Prado Manssur.
As magistradas fizeram parte da mesa de
abertura da solenidade que contou, ainda, com a
presença do diretor-geral da Emerj, André Gustavo Corrêa de Andrade. A primeira edição do Seminário contou com o apoio da Amaerj, da OAB-RJ e
do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).

Emerj

Mulheres nos espaços de poder
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TSE

Justiça Eleitoral permanece

na esfera estadual

Decisão unânime dos ministros da Corte fortalece o papel dos magistrados
especializados, após firme atuação da AMB

O

federais que atuam nas varas especializadas em corrupção, lavagem de dinheiro e crime organizado entre os que
podem atuar em âmbito eleitoral, em
casos de crimes conexos. O STF havia
decidido por maioria, no mesmo mês,
que os processos da operação Lava
Jato sobre corrupção ligados à prática
de caixa 2 deveriam ser enviados à Justiça Eleitoral.
Neste ano, o presidente da AMB
também participou de audiência pública sobre o assunto no TSE, onde
reiterou a competência da Justiça especializada. Após sua participação, ele
reforçou o ponto de vista da AMB em
visitas aos ministros que compõem,
na Corte Eleitoral, o Grupo de Trabalho
destinado ao estudo de viabilização do
cumprimento da decisão do STF. Aos
ministros Carlos Horbach e Og Fernandes foi entregue o estudo “Opinião Jurídica”, do professor da PUC-SP André

Ramos Tavares, que analisa a constitucionalidade da norma que transfere
a competência eleitoral da Justiça Estadual para a Federal.

Argumento

No julgamento de 5 de novembro,
após a sustentação oral do advogado
da AMB, o relator, ministro Luís Roberto
Barroso, defendeu que o artigo 121 da
Constituição Federal equipara juízes de
Direito aos juízes estaduais e distingue
os da esfera federal. O artigo encontra-se na seção específica dedicada
aos tribunais e aos juízes eleitorais. Ele
lembrou, ainda, que o desempenho da
jurisdição eleitoral em primeiro grau
historicamente foi direcionado, de maneira exclusiva, aos juízes estaduais. O
voto de Barroso foi acompanhado pelos
ministros Edson Fachin, Og Fernandes,
Luís Felipe Salomão, Tarcísio Vieira,
Sérgio Banhos e Rosa Weber.

Ascom/AMB

s ministros do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) decidiram, por
unanimidade, em sessão do dia 5
de novembro, manter a jurisdição eleitoral com os juízes estaduais. O presidente Jayme de Oliveira e integrantes
da diretoria da AMB acompanharam o
julgamento em que foi negado o pedido
da Associação dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe) para promover alterações
na Resolução 21.009/2002 a fim de
permitir que os juízes federais pudessem atuar no primeiro grau da Justiça
Eleitoral em sistema de rodízio.
A AMB levou, em diversas ocasiões, seu posicionamento em defesa da
Justiça Eleitoral e da competência dos
magistrados que a integram. Em março
deste ano, a Associação divulgou nota
pública sobre requerimento da Procuradoria-Geral da República enviado ao
TSE, no qual a Raquel Dodge (na época à
frente do órgão) pede para incluir juízes
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ESPORTES

Encontro anual

Elpídio Júnior

A cidade de Natal (RN) recebeu, no dia 7 de outubro,
o encontro anual da Diretoria de Esportes da AMB, que
contou com a participação de diretores de associações
regionais da mesma pasta. Na ocasião, foram definidas
as datas dos campeonatos nacionais de futebol, tênis e
basquete de 2020. Os jogos de futebol da categoria máster ocorrerão entre 15 e 18 de abril, em Florianópolis (SC).
Já as modalidades livre e super sênior, de 4 a 8 de dezembro, no Rio Grande do Sul. No tênis, o torneio master sênior será realizado de 18 a 21 de novembro, em Natal (RN).

I Campeonato de
Atletismo

Ascom/Amarn

A pista olímpica da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), em Natal, sediou o I Campeonato de Atletismo da
Magistratura, realizado entre 11 e 13 de outubro, pela AMB em
parceria com a Amarn. No primeiro dia de competição, foram
disputadas as provas de 100, 400, 1,5 mil e 5 mil metros rasos
feminino e masculino, além do revezamento 4×100 masculino.
No dia seguinte, as provas de 200, 800 e 10 mil metros rasos. Na
mesma noite, houve o jantar de confraternização dos atletas.
Com informações da Amarn

Futebol society
no Ceará

Divulgação

Vinte e seis equipes de futebol formadas por magistrados de associações regionais disputaram, em
Fortaleza (CE), nos dias 14 e 15 de agosto, o 27º Campeonato Nacional de Futebol Society da AMB - Categorias
Livre e Sênior. A vencedora foi a ACM, anfitriã do evento, e a campeã entre os jogadores com mais de 50 anos
foi a Amagis-DF.
Com informações da ACM

Os Jogos Nacionais da Magistratura, que serão realizados entre 14 e 17 de maio de 2020, em Aracaju (SE), terão
a coordenação do assessor da Presidência da AMB e presidente da Amase, Gustavo Plech. A Comissão Organizadora
também é integrada pelo diretor de futebol da AMB, Marcus
Quintas; o assessor da Presidência, Levine Raja Gabaglia; o
presidente da ACM, Ricardo Alexandre Costa; e os magistrados Roberto Araújo, Isaac Costa Lima, José Antônio Flores e
Roberto Coutinho.

Kardel LIVE MEDIA

Jogos Nacionais da
Magistratura
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LIVROS

AMB NA MÍDIA

“Democracia e Sistema
de Justiça”
Editora: Fórum
Coordenação: Alexandre

de Moraes e André Luiz de
Almeida Mendonça

O conteúdo abordado nos 42 artigos
que compõem a publicação transita
entre temas como colaboração premiada, gestão, Direitos Humanos,
desinformação, inteligência artificial, redes sociais e combate à corrupção. Os assuntos são tratados
sob a ótica das principais decisões
do ministro Dias Toffoli, atual presidente do STF, bem como do Direito,
do sistema Judiciário e da segurança jurídica. O prefácio foi escrito
pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Lei Maria da Penha
Comentada
Editora: Juruá
Autor: Sérgio Ricardo de

Souza

O livro que aborda aspectos da Lei
11.340/2006, conhecida como Lei
Maria da Penha, traz a atualização
dos comentários do autor, inclusive
em relação às mudanças inseridas
pelas novas leis editadas após 2015,
incluindo a tipificação do descumprimento de medidas protetivas, a
concessão de medidas de afastamento por policiais, além de renovar as citações jurisprudenciais e
propiciar um texto claro.

Sem
mordaças
Posicionamento da AMB contra a lei que pune
o abuso de autoridade, que pode fragilizar a
Magistratura, ganha destaque na imprensa

C

om a aprovação da Lei
13.869/2019, que dispõe sobre
os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, a
Magistratura esteve, constantemente,
nos noticiários dos principais veículos
nacionais, durante o mês de outubro.
Em entrevista ao Jornal Nacional, o
presidente Jayme de Oliveira disse que
a medida intimida e amordaça os juízes de todo o País. “Desde a aprovação
da lei, há uma intranquilidade geral na
Magistratura brasileira e nós temos
procurado mostrar isso para a sociedade”, afirmou.
A imprensa também noticiou o
posicionamento das entidades que
compõem a Frente Associativa da
Magistratura e do Ministério Público
(Frentas), a qual a AMB integra, após

coletiva de imprensa, realizada no
dia 10 de outubro, em Brasília (DF). A
vice-presidente Administrativa, Maria Isabel da Silva, falou em nome da
Associação e disse que a AMB não é
favorável a qualquer abuso de autoridade e não permitirá que o exercício
da Magistratura seja tido como abusivo e, por isso, seja criminalizado.
“Essa lei não veio só para nos deixar
intimidados, mas, também, para desproteger grande parte da sociedade”,
explicou a magistrada.
Na oportunidade, foram pontuados alguns dos principais dispositivos
da legislação que são objeto de análise em Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADIs) ajuizadas no STF pela
AMB, em conjunto com as demais entidades integrantes da Frentas.

Ascom/AMB

Código Penal
Comentado
Autores: Luiz Carlos
Figueirêdo e Larissa Pinho de
Alencar.
Editora: Juruá
O livro analisa dispositivos legais
contidos no Código Penal Brasileiro,
é constituída de comentários aos
artigos 121 a 154 do Código Penal,
formulados de forma clara, revelando ponderações adequadas sobre as questões mais relevantes
dos crimes lá tratados, de forma
pragmática, não se afastando, entretanto, das respectivas premissas científicas. Os temas abordados
têm por objetivo promover juízo
crítico dogmático, apontando a tendência do moderno Direito Penal.
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Maria Isabel da Silva representou a AMB em coletiva de imprensa com a Frentas

Ascom/AMB

Violência doméstica e familiar

A ENM promoveu, entre os dias 17 e 18 de outubro, o curso Violência Doméstica e Familiar contra as mulheres: uma análise sociojurídica, legislativa e neurocientífica da violência psicológica, no auditório
TRE-DF, em Brasília (DF). A capacitação, que contou com a participação de 33 magistrados, foi aberta pelo diretor-adjunto da Justiça Estadual, Fernando Bravin. Trata-se de curso credenciado pela Enfam e
que contou com a coordenação do juiz Jamilson Haddad.

Para o coordenador, o curso é diferenciado com abordagem
não somente jurídica e social, mas neurocientífica e psicológica.
“Isso traz uma compreensão mais ampla da complexidade do
fenômeno da violência e de que forma implica na sociedade”. Na
oportunidade, o magistrado parabenizou o diretor-presidente da
ENM, Sérgio Ricardo de Souza, pelo apoio e aprovação junto à Enfam do curso.

Simpósio sobre
Direito Imobiliário

Divulgação

O diretor-presidente da ENM, Sérgio Ricardo de Souza, participou do Simpósio Direito Imobiliário Comparado como presidente
da mesa e moderador do debate voltado à comparação entre o sistema registral imobiliário norte-americano e o brasileiro. O evento
foi realizado no dia 26 de setembro, na sede da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg-BR), em Brasília (DF).
Para Sérgio Ricardo, “a abordagem do direito imobiliário
comparado contribuiu muito para o aperfeiçoamento do público
presente. A ENM sentiu-se honrada em integrar a mesa”, disse.

O curso Gestão de Cejusc, Conciliação
e Mediação, promovido pela ENM, em parceria com o CNJ, foi realizado nos dias 12 e
13 de novembro, no auditório do TRE-DF,
em Brasília (DF). O diretor-presidente da
ENM conduziu a abertura dos trabalhos e
acompanhou todo o curso. “Foi um curso
enriquecedor e que propiciou importantes
debates acerca do aperfeiçoamento dos
Cejusc, como centros de excelência na
mediação e conciliação.”
Coordenado pelo conselheiro Henrique Ávila (CNJ) e pela coordenadora da ENM, Valeria Lagrasta, a aula inaugural foi proferida pelo

Ascom/AMB

Conciliação e Mediação

ministro Marco Buzzi, do STJ, uma das maiores autoridades
sobre o tema no Brasil.
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Estatuto da Pessoa com Deficiência

Ascom/AMB

ENM conclui capacitação sobre o tema coordenada pelo
desembargador Paulo Velten

O

curso Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei 13.146/2015 e seus Impactos no Código do Processo Civil (CPC)
e no Código Civil Brasileiro (CCB) da ENM
ocorreu, nos dias 7 e 8 de novembro, em
Brasília (DF). Para o coordenador, desembargador Paulo Velten, a Escola foi feliz na

escolha do assunto. “O tema é novo e tratase de uma mudança de paradigma.”
A formação foi ministrada pelo professor
Victor Almeida, doutor e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele explicou que a capacitação mostrou como a legislação brasileira está tentando se adequar

aos propósitos da Convenção Internacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “O
Brasil editou a Lei 13.146/2015, depois da convenção, que visa exatamente incluir a pessoa
com deficiência na sociedade em igualdade
de oportunidades, de modo que elas possam
ter a sua cidadania assegurada”, afirmou.

A ENM, em parceria com a Escola
Superior da Magistratura do Amazonas
(Esmam), promoveu o curso Liberdade
de Expressão Privacidade e Proteção
de Dados Pessoais na Internet Desafios
Técnicos e Jurídicos, entre os dias 31 de
outubro e 1° de novembro, no TJAM. Credenciada pela Enfam, a capacitação foi
coordenada pelos juízes Gisele Oliveira e
Cássio Jorge, com o apoio do Núcleo de
Informação e Coordenação do Ponto BR
(NIC.BR) e do Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI.BR).
A formação contou com a participação de 20 magistrados e teve por objeto
de estudo as Leis n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a 13.709/2018 (Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais).
As aulas foram ministradas pelos professores Antonio M. Moreiras, gerente
de Projetos e Desenvolvimento do NIC.br;
Carlos Affonso de Souza, do Instituto de
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Raphael Alves/TJAM

Liberdade de expressão

Tecnologia e Sociedade (ITS-RIO); Danilo
Doneda, consultor do NIC.br, além dos
juízes Gisele Souza de Oliveira e Cássio
Guedes, ambos da ENM.

Para o juiz Cassio Guedes, os representantes do CGI e juristas especializados
no assunto trouxeram valorosas considerações de ordem técnica aos participantes.

