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Prezados (as) colegas,
Em 2020, a Escola Nacional da Magistratura (ENM), da
AMB, dará continuidade à sua política de priorizar o oferecimento de cursos voltados às áreas que constituem
permanente desafio na atuação profissional dos magistrados, utilizando prioritariamente o modelo presencial,
sem prejuízo de envidar esforços para viabilizar os cursos próprios a distância, além de parcerias que possibilitem a implantação dessa modalidade.
Em âmbito internacional, já estão previstos dois estudos presenciais de curta duração, abrangendo temas
relevantes para a magistratura. Em janeiro, aconteceu
o curso Direito Comparado - Brasil, União Europeia e
Itália, em parceria com Accademia Juris (Itália) e o Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de
Roma (Tor Vergata). O curso sobre Procedimentos no
Direito Comparado - Brasil e EUA, realizado com a UCSD
Extension e a UCLA, está marcado para abril. Constam,
também, o mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, e outras oportunidades, cujas tratativas estão em andamento.
Como a demanda por novas disciplinas e temas ocorre

5

com dinamismo, o que pode gerar eventuais inclusões,
resolvemos manter o Guia da ENM somente no formato
virtual, no site da Escola, com ampla divulgação e disponibilização por e-mail e WhatsApp, assegurando que o
associado se programe com antecedência, ao mesmo
tempo que possibilita maior flexibilização para inserção
de novas matérias que se fizerem necessárias.
Além das capacitações oferecidas diretamente pela ENM, no
Brasil e no exterior, foram mantidos os cursos presenciais,
com parceria e certificação das escolas judiciais nacionais,
como a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (Enfam) e a Escola Nacional de Formação
e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat),
que valem para promoção ou remoção na carreira. Os cursos ocorrerão em diversas unidades da federação.
Bom proveito!
Renata Gil
Presidente da AMB

Caetano Levi Lopes
Diretor-presidente da ENM
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INSCRIÇÕES
A partir das informações contidas neste Guia, faça suas
escolhas e inscreva-se por meio do site: www.enm.org.br.
Clique em nossos cursos, digite seu CPF e preencha o formulário de inscrição.

importante
Nos termos da Lei Complementar nº 35/79, todo magistrado pode requerer afastamento temporário para
frequentar qualquer um dos cursos, podendo solicitar
auxílio da ENM/AMB para a obtenção de sua licença.

Não tire a oportunidade de outro magistrado.
O selecionado para qualquer um dos cursos oferecidos
pela ENM, que não apresentar prévio e justo motivo referente à eventual desistência, ficará excluído dos processos seletivos durante um período.
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O GUIA
Durante o ano, informaremos novos eventos e parcerias, bem como eventuais alterações de data, local e
atualizações dos cursos por meio do boletim AMB Informa e do site da ENM (www.enm.org.br), o portal da
formação e aperfeiçoamento do magistrado. Colabore
e encaminhe sua sugestão. Boa sorte!

conte com a ENM, da aMB,
que existe e se justiﬁca
para servir ao magistrado.
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CURSOS
NACIONAIS

LEI ANTICRIME E LEI DE ABUSO DE
AUTORIDADE
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 19 e 20 de março de 2020
Local: Brasília (DF)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Discutir as primeiras impressões doutrinárias
acerca das regras, princípios e tipos penais previstos na
Lei 13869/2019.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 5 de março de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: Inscrição gratuita para magistrados associados à AMB. As despesas de deslocamento e de
hospedagem ficarão a cargo do participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Juíza Michelini Oliveira Dantas Jatobá
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DIREITO E INTERNET
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 16 e 17 de abril de 2020
Local: Brasília (DF)
Organizadores: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros e Nic.br
Objetivo: Disseminar o debate sobre os desafios jurídicos relativos ao uso da internet pela sociedade, e seus
impactos no trabalho e nas decisões do Poder Judiciário.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 20 de março de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: Inscrição gratuita para magistrados associados à AMB. As despesas de deslocamento e de
hospedagem ficarão a cargo do magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Juiz Ângelo Bianco Vettorazzi
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CULTURA DE INOVAÇÃO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E TECNOLOGIA
APLICADA AO DIREITO
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 28 e 29 de maio de 2020
Local: Brasília (DF)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Promover uma verdadeira alfabetização digital e disseminar a cultura da inovação, para inserir
os magistrados no processo de transformação digital,
deixando-os a par das tendências tecnológicas atuais e
suas inúmeras possibilidades de aplicação.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 3 de abril de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: A inscrição é gratuita para magistrados
associados à AMB. As despesas de deslocamento e hospedagem ficarão a cargo do magistrado participante ou
dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Juiz Ângelo Bianco Vettorazzi
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TEMAS ATUAIS EM DIREITO ELEITORAL
– ELEIÇÕES 2020
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 8 e 9 junho de 2020
Local: Brasília (DF)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Capacitar juízes eleitorais e servidores para
a efetiva aplicação das novas regras que disciplinam
as eleições.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 10 de maio de 2020
Total de vagas: 100
Investimento: A inscrição é gratuita para magistrados
associados à AMB. As despesas de deslocamento e hospedagem ficarão a cargo do participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER: UMA ANÁLISE
JURÍDICA LEGISLATIVA E NEUROCIENTÍFICA DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 18 e 19 de junho de 2020
Local: Escola da Magistratura do Estado da Bahia (Emab)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Ao final da ação educacional, os participantes
serão capazes de compreender a dinâmica da violência
psicológica no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher e a complexidade do fenômeno, a
partir das perspectivas sociojurídica, legislativa e neurocientífica.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 10 de maio de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: A inscrição é gratuita para magistrados
associados à AMB. As despesas de deslocamento e hospedagem ficarão a cargo do participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Juiz Jamilson Haddad Campos
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MEDIA TRAINING
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 6 e 7 de agosto de 2020
Local: São Paulo (SP)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Ao final da ação formativa, o magistrado estará apto a lidar com os contextos midiáticos, preparando-se para o enfrentamento de apresentações on-line e
off-line, inclusive perante jornalistas e influenciadores
das redes sociais.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 10 de julho de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: A inscrição é gratuita para magistrados
associados à AMB. As despesas de deslocamento e hospedagem ficarão a cargo do participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Juíza Michelini Oliveira Dantas Jatobá
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GESTÃO DE UNIDADES JUDICIAIS
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 13 e 14 de agosto de 2020
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Ao final do curso, o magistrado estará apto a
estabelecer metas de trabalho focando nos resultados,
capacitando-os na implementação de plano de gestão
setorial visando aumentar a produtividade e melhorar
a qualidade dos serviços.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 5 de julho de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: Inscrição gratuita para magistrados associados à AMB. As despesas de deslocamento e hospedagem ficarão a cargo do participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Juíza Claudia Marcia Carvalho Soares
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ÉTICA
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 3 e 4 de setembro de 2020
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Ao final do curso, o magistrado deverá ter
uma atuação jurisdicional comprometida à máxima
proteção dos direitos humanos e ao desenvolvimento
dos valores constitucionais, no âmbito de sua prática
e no relacionamento com os jurisdicionados e demais
servidores que atuam no sistema judicial. Assim como
na sua vida pessoal, sob a égide da ética e do humanismo, de acordo com os princípios e valores do Estado
Democrático de Direito e humanista, levando a decidir
com segurança.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 10 de agosto de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: A inscrição é gratuita para magistrados
associados à AMB. As despesas de deslocamento e hospedagem ficarão a cargo do participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Juiz Marcelo Cavalcanti Piragibe Magalhães
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DEPOIMENTO ESPECIAL
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 24 e 25 de setembro de 2020
Local: Esmec (CE)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Ao final do curso, o magistrado deverá estar
apto a conduzir a oitiva de crianças e adolescentes em
situação de violência, na qualidade de vítima ou testemunha, viabilizando uma intervenção segura, ética e
qualificada.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 10 de agosto de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: A inscrição é gratuita para magistrados
associados à AMB. As despesas de deslocamento e de
hospedagem ficarão a cargo do participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Juíza Gisele Souza de Oliveira
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HERMENÊUTICA
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 15 e 16 de outubro de 2020
Local: Curitiba (PR)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Aprimorar a fundamentação da decisão judicial, a partir do influxo da teoria e da prática hermenêutica à luz das técnicas interpretativas e argumentativas
da “velha” e da “nova” Hermenêutica.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 10 de setembro de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: A inscrição é gratuita para magistrados
associados à AMB. As despesas de deslocamento e hospedagem ficarão a cargo do participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Desembargador Caetano Levi Lopes
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DIREITO AMBIENTAL
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 5 e 6 de novembro de 2020
Local: Belém (PA)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Ao final da ação formativa, os magistrados
serão capazes de decidir ações relacionadas à matéria
ambiental levando em consideração aspectos interdisciplinares, avaliando os impactos sociais e ambientais
das decisões.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 10 de outubro de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: A inscrição é gratuita para magistrados
associados à AMB. As despesas de deslocamento e hospedagem ficarão a cargo do participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Desembargador Eladio Luiz da Silva Lecey

20

PRECEDENTES E SÚMULAS NO
DIREITO BRASILEIRO
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 12 e 13 de novembro de 2020
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Organizador: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros
Objetivo: Ao final do curso, o magistrado deverá conhecer os conceitos de precedente e de enunciado de súmula (finalidade, funcionalidade e operacionalização).
Serão analisados os dispositivos específicos do Código
de Processo Civil e os estudos de caso de grande repercussão, a fim de decidir com segurança.
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 5 de outubro de 2020
Total de vagas: 50
Investimento: A inscrição é gratuita para magistrados
associados à AMB. As despesas de deslocamento e hospedagem ficarão a cargo do magistrado participante ou
dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.
Coordenação: Juiz Ângelo Bianco Vettorazzi
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CURSOS
INTERNACIONAIS
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CURSO DE SEGURANÇA PARA
MAGISTRADO, ENGENHARIA SOCIAL,
INTELIGÊNCIA, CONTRAINTELIGÊNCIA,
SEGURANÇA CIBERNÉTICA:
TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA DE
SEGURANÇA E DE INVESTIGAÇÃO
Carga horária: 40 horas/aulas
Período: 4 a 8 de maio de 2020
Local: Henderson (Nevada - EUA)
Organizadores: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros e US Judicial
Training Corps (USJTC)
Objetivo: Em face das ameaças virtuais cada vez mais
abrangentes e decorrentes de ações altamente especializadas, importante se apresenta o aprofundamento nos
conhecimentos pertinentes às atividades de Inteligência e Contrainteligência, impondo-se a capacitação dos
magistrados em matérias relativas que lhes permitam a
devida proteção a tentativas de invasões à privacidade
e ao sigilo de informações sensíveis à atividade jurisdicional, aliado à oportunidade de ampliar o conhecimento sobre as novas tecnologias de produção de provas.
Público alvo: Magistrados associados à AMB
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Inscrições: Até 14 de fevereiro de 2020
Vagas: 50
Investimento: US$1.750,00. A inscrição será efetivada
mediante depósito de US$300 (trezentos dólares) correspondente a 17,14% do valor total da inscrição até o
dia 30 de março de 2020. O restante do valor será pago
no primeiro dia do curso em Nevada (EUA). Todos os
magistrados receberão mochila, tablet, camisa, caneta.
Ao final será fornecido diploma de participação. Transfer do Hotel para os locais das aulas e armas, munição
e veículos para as aulas práticas serão fornecidos pela
organização do evento, que oferecerá um jantar de confraternização na conclusão do curso. Hospedagem (hotel 3 estrelas): US$550,00 (valor a ser confirmado). Passagem aérea, transfer do aeroporto e refeições serão
de responsabilidade exclusiva dos participantes.
Coordenação: Juiz Sérgio Ricardo de Souza
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CURSO SOBRE PROCEDIMENTOS NO
DIREITO COMPARADO – BRASIL E EUA
Carga horária: 16 horas/aulas
Período: setembro
Local: Los Angeles (Califórnia - EUA)
Organizadores: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros, UCSD Extension e UCLA
Objetivo: Formação, aperfeiçoamento e especialização
técnica de magistrados, bem como o desenvolvimento
institucional, mediante a implementação de ações, programas, projetos e atividades complementares de interesse comum das partes.
Público alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 10 de março de 2020
Vagas: 50
Investimento: A taxa de inscrição corresponderá a
500 dólares, além das demais despesas de transporte
aéreo, hospedagem e alimentação, que serão arcadas
pelo magistrado ou respectivo tribunal ou associação
Coordenação: Juiz Sérgio Ricardo de Souza e desembargador Fernando Bravin
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MESTRADO NA UNIVERSIDADE
AUTÔNOMA DE LISBOA 2020/2021
Período: O período 12 de julho de 2020 a 12 de fevereiro de 2021. 1º Módulo e 2º Módulo - após a frequência
em todas as aulas e a aprovação nas disciplinas, o aluno
apresentará o projeto de dissertação
Local: Universidade Autônoma de Lisboa (Portugal)
Organizadores: Escola Nacional da Magistratura (ENM)
da Associação dos Magistrados Brasileiros e Instituto
Universitário do Rio de Janeiro
Objetivo: Intercâmbio cultural e científico
Público-alvo: Magistrados associados à AMB
Inscrições: Até 2 de março de 2020
Total de vagas: 1
Investimento: Por força do convênio firmado, o magistrado associado selecionado pela diretoria da ENM
ganhará uma bolsa de estudos que cobre as despesas
de matrícula e as mensalidades do curso. Demais despesas são de responsabilidade do participante.
Condições: O magistrado selecionado deverá apresentar os documentos exigidos pela Universidade, que
deferirá a inscrição no curso. Mais informações: http://
autonoma.pt/pt/home.asp
Coordenação: Juiz Sérgio Ricardo de Souza
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APOIO A

CURSOS
INTERNACIONAIS

A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A POLÍTICA
DE COMBATE ÀS DROGAS NA AMÉRICA
LATINA: A EXPERIÊNCIA COLOMBIANA
Carga horária: 25 horas/aula
Período: 1º a 5 de junho de 2020 – hospedagem no hotel NH Collection Andino Royal (facultativa), de 31 de
maio a 6 de junho de 2020
Local: Bogotá (Colômbia) - com visitas institucionais
Organizador: Accademia Juris Roma
Objetivo: A importância da comparação de modelos no
contraste à problemática da violência de gênero e da
política de drogas no combate às organizações criminosas. Conhecendo a experiência colombiana.
Público-alvo: Juízes, promotores, advogados públicos e
defensores públicos
Inscrições: Primeira chamada até 13 de fevereiro – vagas remanescentes até 10 de março (sem possibilidade
de garantir o hotel)
Total de vagas: 8
Investimento: 1150 € sem hotel / 1800 € com hotel, em
quarto individual / 1530 € com hotel, em quarto duplo
(valor por participante).
Coordenação: Professor Federico Penna - contato:
info@accademiajuris.com
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A EXPERIÊNCIA JURÍDICA MEXICANA
Carga horária: 25 horas/aula
Período: 30 de março a 3 de abril de 2020 – hospedagem Hotel NH Collection Reforma (facultativa), de 29 de
março a 4 de abril de 2020
Local: Cidade do México (México) - com visitas institucionais
Organizador: Accademia Juris Roma
Objetivo: A importância da comparação de modelos no
contraste à problemática da violência de gênero e da
política de drogas no combate às organizações criminosas. Conhecendo a experiência mexicana.
Público-alvo: Juízes, promotores, advogados públicos e
defensores públicos
Inscrições: Primeira chamada até 4 de fevereiro de
2020 – vagas remanescentes até 2 de março de 2020
(sem possibilidade de garantir o hotel)
Total de vagas: 8
Investimento: 1200 € sem hotel / 1850 € com hotel, em
quarto individual / 1550 € com hotel, em quarto duplo
(valor por participante).
Coordenação: Professor Federico Penna - contato:
info@accademiajuris.com
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO –
A EXPERIÊNCIA ESPANHOLA
Carga horária: 25 horas/aula
Período: 9 a 13 de março de 2020 - hospedagem Hotel
NH Viapol (facultativa), de 8 a 14 de março de 2020
Local: Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha
- Sevilha (Espanha)
Organizador: Accademia Juris Roma
Objetivo: A importância da comparação de modelos
no contraste à problemática da violência de gênero. Conhecendo a experiência da Espanha sob o perfil cultural e legislativo, para o combate de um fenômeno ainda
vivo na Europa.
Público-alvo: Juízes, promotores, advogados públicos e
defensores públicos.
Inscrições: Primeira chamada até 4 de fevereiro de
2020 – vagas remanescentes até 18 de fevereiro de
2020 (sem possibilidade de garantir o hotel)
Total de vagas: 15
Investimento: 1100 € sem hotel / 1750 € com hotel, em
quarto individual / 1450 € com hotel, em quarto duplo
(valor por participante).
Coordenação: Professor Federico Penna - contato:
info@accademiajuris.com
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COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
Carga horária: 60 horas/aula
Período: 4 a 13 de maio de 2020 – hospedagem no hotel
Campus X, de 3 a 14 de maio de 2020
Local: Campus X - Via di Passolombardo n. 341, Roma (Itália)
Organizador: Accademia Juris Roma
Objetivo: A experiência italiana no combate ao crime organizado; as investigações antimafia; o sistema penal da
lavagem de dinheiro; a corrupção e crime organizado; o
combate à corrupção na experiência italiana; a delação
premiada no sistema italiano; a evolução histórica do crime organizado; a estrutura de contraste das organizações
criminosas; a procuradoria antimafia; o cárcere duro no
sistema italiano; direito penitenciário; apreensão preventiva de bens; a internacionalização das máfias; sociologia
do crime organizado; a corrupção sistêmica; as mulheres
e a máfia; e o sistema informativo da Procura Nacional Antimafia e a teoria do garantismo penal.
Público-alvo: Juízes, promotores, advogados públicos e
defensores públicos
Inscrições: Primeira chamada até 13 de fevereiro - vagas
remanescentes até 10 de março
Total de vagas: 7
Investimento: 2800 € com hotel, em quarto individual /
2500 € com hotel, em quarto duplo (valor por participante).
Coordenação: Professor Federico Penna - contato:
info@accademiajuris.com
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