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NOVOS ASSOCIADOS,
SEJAM BEM-VINDOS
À AMB!

É

uma imensa satisfação ter
vocês como filiados da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB). A presidente da entidade, Renata Gil, e a
diretoria desejam boas-vindas aos
207 novos associados!
Em 2020, completamos 71 anos de
história. Neste tempo, a entidade
se destacou não apenas pela defesa
das causas dos magistrados e fortalecimento do Poder Judiciário, mas
também por testemunhar e protagonizar debates e fatos importantes para o país nos âmbitos político,
econômico e social.
Agora, mais do que nunca, é hora
de nos unirmos em torno da classe.
Magistrados juntos, Judiciário forte.
Retribuiremos toda a confiança com
muito trabalho e dedicação à causa
da magistratura. Vamos mostrar para
a sociedade brasileira que somos efetivamente a melhor magistratura do
mundo e que a AMB é a maior associação de magistrados entre países
democráticos. Seremos fiéis guardiões das prerrogativas da carreira e
honraremos a confiança de cada um
dos magistrados brasileiros.

Obrigada por estarem
com a gente!
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EDITORIAL

E

m 2020, a nossa forma de estar
no mundo mudou. A Covid-19
desafiou a vida e tudo o que há
nela. A provocação é reinventar-se. Com isso, os magistrados tiveram
que criar novos meios para atender aos
mais de 500 milhões de atos processuais
dentro das cortes brasileiras. O Poder
Judiciário investiu mais de R$ 500 milhões no combate ao novo coronavírus.
A Justiça do Brasil concentrou seus esforços para garantir a dignidade humana, em meio ao maior caos do século.
O desafio ainda é grande, mas a Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB) inovou-se diante da crise. A

AMB não fechou as portas na pandemia e abriu outras tantas para
novas oportunidades de fortalecer
o corpo de juízes do país. Neste ano,
foram realizadas 40 lives e 16 cursos
da Escola da Magistratura (ENM). O
AMB Lab ganhou uma nova sede e
fez mais de 25 ações em videoconferências; workshops, cursos e competições de inovação. O Centro de Pesquisas Judiciais também organizou o
primeiro concurso de artigos jurídicos da entidade.
No legislativo, a AMB assumiu um
compromisso público de preservar
os direitos da magistratura. A en-

P A L A V R A

D A

tidade participou de 35 reuniões,
produziu 52 relatórios e monitorou
1.605 novos projetos.
Neste ano, a AMB virou notícia,
3.361 vezes, nos principais veículos
de imprensa do Brasil. A presidente
Renata Gil debateu temas de interesse da magistratura em 30 artigos de
opinião, publicados em grandes jornais e revistas de circulação.
A entidade é a maior representatividade da magistratura no mundo,
com quase 14 mil filiados. O papel da
AMB é acolher a necessidade do juiz
e lutar pelos interesses da categoria
junto à sociedade.

P R E S I D E N T E

Clique aqui para assistir ao vídeo
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AÇÕES DA AMB
EM PROL DA
JUSTIÇA DURANTE
A PANDEMIA
Entidade cobrou ações relacionadas ao investimento
em tecnologia e à saúde dos magistrados

O

impacto da crise do novo coronavírus atingiu as rotinas
de trabalho dos tribunais
brasileiros. A necessidade do
isolamento social e a suspensão das atividades presenciais fizeram com que o
Poder Judiciário precisasse se adaptar
rapidamente à nova realidade para garantir o atendimento à sociedade. Em
menos de cinco meses, as cortes brasileiras adotaram novas tecnologias, que estavam previstas para serem implantadas
em dez anos, para melhorar a prestação
de serviços judiciais.
A dedicação de juízes e desembargadores
foi crucial para que a justiça não parasse.
Mesmo sob regime de plantão extraordinário, estabelecido em todos os tribunais
do país pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), a produtividade das cortes brasileiras e o ritmo de trabalho foram m
 antidos.
Os gabinetes e salões de sessão foram
transferidos para dentro de casa e as audiências e 
ses
sões foram realizadas por
videoconferência. A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), frente à essa nova
realidade, luta para garantir melhorias aos
tribunais e aos magistrados brasileiros.
ADAPTAÇÃO TECNOLÓGICA. A entidade
realizou uma pesquisa com os tribunais e

verificou que ainda existem 22 milhões de
processos físicos, do total de 80 milhões. Os
dados foram apresentados durante o seminário digital “A pandemia e o acesso à
justiça: impactos, transformações e novos
desafios”, realizado pelo CNJ em agosto.
A presidente da AMB, Renata Gil, defendeu que todos os tribunais precisam atuar de forma equânime e isso depende de
investimentos em tecnologia. “Há vários
magistrados realizando audiências via
WhatsApp, fazendo intimações e conversando com as partes por meio virtual. Uma
verdadeira revolução em curto espaço de
tempo”, afirmou.
A magistrada frisou a importância da
Justiça atuar de forma protetiva para a
população que mais precisa e que também é a mais afetada pela crise do coronavírus. O segmento é responsável por
decisões judiciais para a reabertura de
hospitais fechados, pela retomada do
pagamento de benefícios previdenciários suspensos e por impedir a interrupção no fornecimento de água e energia
elétrica para aqueles que estão enfrentando o desemprego.
Durante o XIV Encontro Nacional do
Poder Judiciário, promovido pelo CNJ, a
presidente abordou as propostas das Metas Nacionais dos Segmentos de Justiça
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to predominantemente. Apenas 7%
estavam predominantemente ou integralmente no trabalho presencial.
A maioria, 95%, afirmou que a maior
parte de seu tempo estava sendo
ocupada pelo trabalho.
Entre os entrevistados, 47,8% disseram se sentir mais cansados do que
antes da quarentena; 42,3% tiveram
piora no humor e 48% afirmaram que
a rotina de sono foi alterada. Quase
17% dos que responderam à pesquisa
SAÚDE MENTAL. Um levantamento disseram ter pensamentos negativos
e 25% revelaram
do CNJ mostrou
ter sentimentos de
que as mudanças
raiva ou melancode hábitos causaTODOS ESSES
lia.
das pelo isolamenCOMPROMISSOS QUE A
A AMB solicitou
to social fizeram M A G I S T R A T U R A A S S U M E
que sejam tomacom que magistraCOM O CNJ PRECISAM
dos e servidores L E V A R E M C O N S I D E R A Ç Ã O das ações efetivas
A PANDEMIA
para que seja asdo Poder JudiciáRenata Gil
segurada a saúde
rio apresentassem
Presidente da AMB
dos magistrados e
crises de depressão e ansiedade. A AMB é represen- servidores, à exemplo da implementatada no Comitê Gestor Nacional de ção da Resolução do CNJ nº 294, que reAtenção à Saúde de Magistrados e gulamenta o programa de assistência à
Servidores do Poder Judiciário do saúde suplementar para magistrados e
CNJ pela conselheira fiscal Maria servidores, no âmbito do Poder JudiciáIsabel da Silva, que auxiliou nos tra- rio. Cerca de 10 estados já implementaram o auxílio.
balhos de coordenação da pesquisa.
A presidente da entidade enfatizou
O estudo foi divulgado durante
o 3º Seminário de Saúde do Poder a importância de garantir a mediJudiciário. Mais de 46 mil pessoas da para todos os magistrados. “É um
foram entrevistadas de 1º a 15 de direito consagrado para ativos e inajulho. Entre os que participaram, tivos – sem qualquer discriminação
75% estavam em trabalho remoto –, e necessário para que enfrentemos
integral e 18% em trabalho remo- esse momento tão atípico”, afirmou.

para 2021 e cobrou que os objetivos
estabelecidos para o próximo ano se
adequem à realidade e nfrentada pelos tribunais durante a crise da Covid-19. “Todos esses compromissos
que a magistratura assume com o
CNJ precisam levar em consideração
a pandemia, visto que muitos estados
não têm condições de cumprir metas
rígidas diante da realidade do distanciamento social”, alertou.
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PERFIL DE TRABALHO DOS
MAGISTRADOS DURANTE A PANDEMIA

75% estavam em
trabalho remoto
integral
18% estavam em
trabalho remoto
predominantemente
7% estavam
predominantemente
ou integralmente no
trabalho presencial
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AMB DEFENDE QUE UM
TERÇO DAS VAGAS DO
STF SEJAM OCUPADAS
POR MAGISTRADOS
DE CARREIRA

Renata Gil encontrou com
presidente e reivindicou pauta
histórica dos magistrados

A
OS MAGISTRADOS POSSUEM
QUALIDADES NECESSÁRIAS AO
BOM JULGADOR, CONHECEM O
FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE
Renata Gil
Presidente da AMB

Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) entregou
ao presidente Jair
Bolsonaro um ofício com o pedido
para que um terço das vagas do
Supremo T
 ribunal Federal (STF)
sejam ocupadas por magistrados
de carreira. O objetivo é garantir
uma Corte Suprema democrática
e transparente, demanda histórica dos juízes e desembargadores.
No documento, a AMB defendeu a escolha dos ministros por
meio de critérios técnicos e éticos para tornar a Corte ainda
mais equilibrada. “Em que pese
a indiscutível capacidade jurídica dos atuais ministros que
integram a Corte Constitucional, os magistrados 
possuem
qualidades necessárias ao bom
julgador, conhecem o funcionamento da sociedade, onde
iniciam os processos e possuem
vasta experiência em decidir,
o que certamente contribuirá para o aperfeiçoamento de
todo o Poder Judiciário”, argumentou no ofício.
Em 12 de julho de 2021, Marco
Aurélio Mello se aposentará do
7

Supremo. Caberá ao presidente
da República a indicação do novo
ministro do STF. A presidente da
AMB, Renata Gil, e steve com o
chefe do executivo em duas ocasiões em setembro. “O ofício da
AMB consolida nossa pauta histórica de indicação de um magistrado de carreira para o Supremo”, afirmou Renata Gil.
A Reforma Administrativa
também entrou na pauta das
reuniões com Bolsonaro. A magistrada falou sobre a exclusão
das carreiras de Estado, inclusive da magistratura, na atual
proposta entregue pelo governo à Câmara dos Deputados, em
3 de setembro.
A presidente da AMB destacou
que a reforma da carreira de magistrado não pode ser feita pelo
Executivo, pois a alteração seria
inconstitucional. Para que as
mudanças sejam efetivadas, deveriam ser propostas pelos próprios órgãos.
“Tivemos uma conversa longa e detalhada sobre a atuação
jurisdicional no Brasil e sobre a
carreira”, relatou a magistrada sobre o encontro com o presidente.
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MAGISTRADOS
TERÃO CARTEIRA
FUNCIONAL DIGITAL,
PADRONIZADA E
UNIFICADA
Medida garante maior segurança para
os juízes e desembargadores

M

agistrados de todo o
país terão um mesmo modelo de carteira funcional. Essa
padronização da identidade nacional da magistratura é um pleito da
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) que foi atendido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Cada tribunal vai emitir as carteiras
de seus juízes e desembargadores,
inclusive aposentados.
De acordo com o diretor de Segurança da entidade, Wilton M
 üller,
a padronização garante maior segurança para os juízes e desembargadores. “A uniformização da
carteira é importante para criar
uma identidade nacional dos magistrados. Trata-se de uma luta
da AMB para que a nacionalidade

da magistratura esteja acima das
questões locais e regionais no
país”, disse.
O sistema de identificação é válido para o CNJ, o Conselho de Justiça
Federal (CJF), o Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT) e tribunais. A carteira de identidade de
magistrado digital tem fé pública
em todo território nacional e é válida como documento de identificação funcional e civil.
O novo modelo terá um elemento
de segurança QR Code para consulta on-line no banco nacional de
magistrados. A inovação favorece
a segurança para os juízes e desembargadores. Por meio dela será
possível verificar a identidade do
inscrito e a regularidade da inscrição nos quadros dos tribunais.
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TRATA-SE DE UMA LUTA
DA AMB PARA QUE A
NACIONALIDADE DA
MAGIS TRATURA E S TE JA
ACIMA DAS QUESTÕES LOCAIS
E REGIONAIS NO PAÍS .
Wilton Müller
Diretor de Segurança da AMB
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III FONAVEP DEBATEU
SISTEMA PRISIONAL,
HUMANISMO E
EXECUÇÃO PENAL
Propostas para melhoria dos processos
penitenciários foram encaminhadas ao CNJ
e ao legislativo

I

dealizado pela Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB),
o III Fórum Nacional de Execução Penal (Fonavep) foi realizado de maneira remota pela primeira
vez. O encontro debateu novas alternativas para o sistema prisional do
Brasil. Questões de gênero, crime hediondo e pacote anticrime foram temas do evento.
A presidente da entidade, Renata
Gil, agradeceu a confiança dos magistrados e a participação de juízes
e especialistas no evento. A correge-

dora nacional de Justiça e ministra
do Supremo Tribunal de Justiça (STJ),
Maria Thereza Rocha de Assis Moura,
e o ministro do STJ, Antonio Saldanha
Palheiro, participaram do painel de
abertura e pontuaram a importância
da melhoria do sistema prisional brasileiro para garantir que os direitos
humanos sejam cumpridos.
Os juristas participantes elaboraram propostas de melhorias no
sistema penitenciário e no processo de execução penal. Entre as seis
proposições escritas, cinco foram

aprovadas. O material criado pelos
magistrados durante o evento será
encaminhado ao Congresso Nacional, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aos tribunais de justiça, ao
Ministério da Justiça e aos governos
estaduais.
A votação das proposições foi realizada de forma on-line pelos participantes. Entre as questões levantadas
pelos magistrados estão a uniformização da jurisprudência, o modelo de
execução penal, além de humanismo
e questões de gênero.

ENUNCIADOS APROVADOS:

•

Proposta 1 – Desnecessária a realização da audiência
de justificação se o apenado foi ouvido na esfera administrativa sob o crivo do contraditório, de ampla defesa
e com defesa técnica. Aprovado com 80% dos votos;

•

Proposta 4 – O Acordo de Não Persecução Penal
deve ser fiscalizado pelo juízo da execução penal, juízo este responsável para o juízo de eventual rescisão.
Aprovado com 70%;

•

Proposta 2 – Falta grave cometida há mais de um ano
não constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão de regime, sob o prisma do requisito
subjetivo. Aprovado com 76,7%;

•

Proposta 5 – A aplicabilidade do percentual de 60%
para progressão de regime (LEP, art. 112, VII) exige
reincidência simples, aplicando tal percentual para o
crime hediondo. Aprovado com 73,3%.

•

Proposta 3 – Não é possível a detração penal, nem o
cômputo na pena restritiva de direitos, em sede restritiva de ANPP, porque não há aplicação de pena e sim a
imposição. Aprovado com 93.33%;

III FONAVEP
Fórum Nacional de Execução Penal
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AMB ACOMPANHOU
ELEIÇÕES DE 2020
E TRABALHOU PARA
GARANTIR LISURA
DO PLEITO
Trabalho de 2.645 juízes eleitorais durante o pleito
foi crucial para garantir a segurança das eleições
em tempos de pandemia

QUEM É DO RAMO SABE
O QUE MOVE O PAÍS; SÃO
PESSOAS QUE TRABALHAM
DEDICADAMENTE E
ANONIMAMENTE. EU
AGRADEÇO, DE CORAÇÃO, O
TRABALHO DOS JUÍZES
Roberto Barroso
Ministro do STF e presidente do TSE

A

Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) acompanhou a apuração dos votos
dos dois turnos das Eleições
Municipais de 2020 no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), em Brasília. A presidente da entidade, Renata Gil, participou
do monitoramento do pleito ao lado do
presidente do TSE, Roberto Barroso, do
procurador-geral da República, Augusto
Aras e demais autoridades.
Renata Gil reforçou seu agradecimento aos juízes eleitorais envolvidos no processo de escolha dos candidatos. “O mais seguro, mais rápido
e mais eficiente sistema eleitoral do
mundo. Foi um processo desafiador,
talvez um dos mais por todas as limitações da pandemia. Foi um sucesso,
graças ao trabalho dos servidores e
dos 2.645 juízes eleitorais dedicados
em todo o país. A AMB parabeniza e
agradece a cada um de vocês”, agradeceu a presidente.
Cabe aos juízes eleitorais, por
exemplo, fazer as diligências que
julgarem necessárias à ordem e à
presteza do serviço eleitoral, além
de processar e julgar os pedidos de
registro de candidaturas e os crimes
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eleitorais. A presidente da AMB foi
juíza eleitoral por 17 anos no Rio de
Janeiro e reafirma a importância do
TSE na garantia da lisura do pleito.
O presidente do TSE, ministro
Barroso, também agradeceu aos magistrados que se dedicaram ao pleito.
“Quero agradecer aos juízes eleitorais
que fizeram a vida acontecer nestas
eleições. Quem é do ramo sabe o que
move o país; são pessoas que trabalham dedicadamente e anonimamente. Eu agradeço, de coração, o trabalho
dos juízes”, disse Barroso.
A AMB participou ativamente
para garantir que as eleições de 2020
ocorressem de forma segura e o mais
dentro da normalidade possível. A
entidade auxiliou com notas técnicas à PEC 18/2020, transformada na
Emenda Constitucional 107/2020, que
adiou as eleições municipais deste
ano para 15 e 29 de novembro devido
à pandemia causada pelo novo coronavírus. A proposta garantiu a segurança da população durante o maior
exemplo de exercício da cidadania e
permitiu que as cortes eleitorais se
adaptassem à realidade imposta pelo
distanciamento social.

AMB VOCÊ
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AMB QUESTIONA
MODELO DO JUIZ DAS
GARANTIAS NO STF

AMB protocolou uma ADI contra o
dispositivo. Ministro Fux é relator da ação

O

debate sobre a introdução
da figura do juiz das garantias no país é marcado por
opiniões emitidas entre as
pessoas que defendem a implantação
do dispositivo e as que defendem a redação atual da Constituição Federal. A
Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB) entende que o aperfeiçoamento
do sistema processual penal deve ser
feito. É necessário. No entanto, o modelo apresentado no texto do Pacote
Anticrime aprovado pelo Congresso
Nacional e sancionado pelo presidente
Jair Bolsonaro é uma colcha de retalhos
e totalmente diverso dos aplicados em
outros países.
Em defesa das prerrogativas garantidas pela Constituição, a AMB ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI-6298) no Supremo
Tribunal Federal (STF). O presidente
da Corte, ministro Luiz Fux, relata
a medida. Para a entidade, o dispositivo aprovado no Congresso não é
compatível com o atual sistema de
Justiça. Poderia causar insegurança
jurídica levando ao engessamento dos
procedimentos investigativos diante
da insuficiência de magistrados para
exercer a função de juiz das garantias
e julgar ações penais. Ou então, resultar na edição de disciplinas diferentes
ou divergentes entre os tribunais.
Ainda seria necessária toda uma reestruturação, que não foi discutida. A
criação da figura do juiz das garantias
interfere na estrutura judiciária dos
estados, onde o efeito será mais devastador. Hoje, 96,4% do total dos pro-

cessos criminais tramitam na Justiça
Estadual. São 7,5 milhões de ações. É
temerário o fato de ainda não se ter
clara a organização, se o juiz que já
exerce a função nas varas criminais
será o juiz das garantias ou se será
formado um novo juiz para o cargo.
Também deve ser levada em consideração a necessidade de recursos para a
sua implementação diante dos recursos destinados ao Judiciário brasileiro.
Atualmente, todos os tribunais atuam
no limite da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Há dificuldade para a criação de
novos serviços, novos cargos, contratações e até o pagamento eventual de
deslocamentos e diárias de juízes de
uma comarca à outra – principalmente em casos de longas distâncias.
Há comarcas em todo o Brasil que
não dispõe de juízes e há registros de
acúmulo de atribuições a muitos dos
magistrados. Um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de J ustiça
(CNJ) aponta que 40% das comarcas
no país contam com apenas um
magistrado. No estado da Bahia,
por exemplo, mais da metade
das comarcas possui apenas um
juiz. Também há aqueles que
exercem suas funções em até
sete comarcas. A necessidade de
um juiz das garantias para cada
uma revelaria um quadro – no
mínimo – preocupante. Hoje,
existem 4,4 mil cargos vagos de
juízes no Brasil.
Cabe à AMB a promoção
de debates para esclarecer a
sociedade acerca da atuação da
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c ategoria e de temas relevantes para
o país – além de ressaltar os valores
do Estado Democrático de Direito.
Imaginamos que, com os esclarecimentos, o STF compreenda a dificuldade de implantação no território
nacional e que o modelo aprovado não é o adequado.
Atualmente, já foram ouvidos a 
Advocacia-Geral
da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR). A AMB continuará acompanhando de
perto o assunto cujos autos encontram-se conclusos
ao r elator e reitera à sociedade
o cumprimento do papel de
defender a Constituição
Federal.
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ATO EM DEFESA DA
DEMOCRACIA E DO
JUDICIÁRIO

AMB DEFENDE PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA
Manifesto ressalta a necessidade de
autonomia e independência dos Poderes
MUNIDOS DE DIÁLOGO,
PRETENDEMOS MANTER
VIVO O DESEJO DE
UM PAÍS MAIS JUSTO,
SOLIDÁRIO, CIDADÃO E
RESPONSÁVEL .
Trecho do manifesto entregue
ao presidente Bolsonaro

O

Poder Judiciário é um
dos pilares do Estado
Democrático de Direito.
Sua i ndependência é condição para a existência do regime
democrático. Por isso, a Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB),
maior entidade representativa da
magistratura do país, realizou, em
junho, um ato em defesa da Democracia e do Poder Judiciário.
Na ocasião, a presidente da AMB,
Renata Gil, entregou um manifesto,
assinado por mais de 210 representantes de entidades e instituições
participantes, ao presidente e demais membros do Supremo Tribunal
Federal (STF). “A nossa Constituição
tem todos os remédios democráticos
para solução dos problemas da sociedade. Os i nconformismos e contestações as decisões judiciais devem ser
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veiculados por recursos”, afirmou na
abertura do ato.
O manifesto ressaltou a necessidade
da autonomia e da independência dos
Poderes e repudiou os ataques e ameaças direcionados ao Supremo. Também defendeu a atuação republicana
do Tribunal e a preservação de direitos
e garantias para que o país possa sair
das crises que o assolam neste momento de pandemia.
Os signatários também enfatizaram a necessidade do diálogo e
a firmaram que a liberdade de manifestação e de expressão não abrange
discursos de ódio. A ação virtual aos
membros do STF foi transmitida ao
vivo no canal da AMB.
CLIQUE AQUI E LEIA O

MANIFESTO NA ÍNTEGRA
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SINAL VERMELHO À
VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER
Campanha da AMB e do CNJ foi crucial para garantir
atendimento às vítimas de violência durante a pandemia

S

inalizar quer dizer manifestar, conhecer, reconhecer ou
prever algo. A última definição talvez seja a mais importante. Prever também significa antecipar, antever e, se possível, prevenir e
impedir. Foi com esse mote que a Sinal
Vermelho se tornou a maior campanha
de combate à violência contra a mulher
durante o período de pandemia.
O projeto foi idealizado pela presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil, e a
diretora da AMB Mulheres, Domitila
Manssur, ambas preocupadas com
o aumento de casos de agressões às
mulheres e a diminuição do número
de denúncias, um paradoxo que nasceu no contexto da pandemia. O objetivo é romper o ciclo de violência,
defender e socorrer mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e
impedir que elas sejam assassinadas
por seus parceiros.
A AMB uniu forças com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e a campanha foi lançada em 10 de junho deste
ano. A procuradora regional da República e conselheira do CNJ à época,
Maria Cristiana Ziouva, afirmou que,
na maioria dos casos, as agressões
são cometidas por parceiros. O abuso de álcool também pode provocar
comportamentos violentos. “Situações de estresse e a instabilidade
econômica potencializam os riscos,
especialmente neste momento delicado”, explicou. Para a procuradora

PSICOLÓGICA
• Humilha
• Ameaça
• Isola
• Persegue

PATRIMONIAL E
ECONÔMICA

• Destrói objetos pessoais
• Não deixa trabalhar
• Oculta bens e propriedades
• Controla o dinheiro

MORAL

• Calúnia
• Injúria
• Difamação

SEXUAL

• Pressiona
• Nega uso de preservativo
• Nega direito a métodos contraceptivos
• Estupra

FÍSICA

• Empurra
• Chuta
• Bate
• Violenta

13

AMB VOCÊ
por

SINAL VERMELHO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | PELA VIDA DAS MULHERES

federal, a atuação conjunta no combate à violência é imprescindível.
“Precisamos de união e cada instituição apoiadora desempenha um
relevante papel nessa luta”, concluiu.
Essa realidade decorre do isolamento social e do lockdown imposto
em boa parte do país. Quem sofre violência doméstica, nesse contexto, fica
presa em casa com seu algoz, impedida de pedir ajuda nas redes de apoio
tradicionais. “Nós precisávamos de
um gesto simples e interpretativo e
de um lugar que estivesse aberto durante o período da pandemia”, contou
a presidente. “As farmácias foram as
escolhidas para servirem de intermediárias. Fizemos inúmeras reuniões
com a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Sindicatos e com
as maiores redes de farmácias. Todas
abriram as portas e adoraram a campanha”, expressou. Hoje, a campanha
conta com mais de 10 mil farmácias e
drogarias conveniadas.
De acordo com o Anuário Brasileiro
de Segurança Pública, o número de feminicídios aumentou 1,9% em comparação a 2019. Os chamados para atendimento de violência doméstica subiram
cerca de 4%. Entretanto, o número de
boletins de ocorrência caiu 9,9%. Especialistas afirmam que o distanciamento social e a exigência da presença da
vítima para a instauração de um inquérito criam obstáculos para que as
denúncias sejam encaminhadas.
O Brasil também ocupa o 5º lugar no
ranking mundial de feminicídios, ficando atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Os dados
são do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH). O feminicídio caracteriza o
assassinato violento de mulheres cometidos em razão do gênero. Em 2015,
o Brasil criou a Lei do Feminicídio,
que alterou o código penal e o tornou
crime hediondo.
É importante ressaltar que a violência contra a mulher não afeta apenas
a vida das vítimas, mas de todo o núcleo familiar. A juíza Domitila Manssur sugeriu a elaboração de outros

LUA DE MEL
EXPLOSÃO VIOLENTA

CICLO DA
VIOLÊNCIA
CONTRA A
MULHER

ACÚMULO DE TENSÃO
projetos em torno da Sinal Vermelho,
já que as mulheres que saem de casa
às pressas depois de uma situação de
violência sofrem desafios na readaptação. “Elas precisam de outros serviços, como atendimento educacional
para os filhos”, declarou.
Os filhos da violência de gênero
também são as vítimas indiretas
desse tipo de crime. Quando a mulher não consegue romper o silêncio, as crianças ficam refém de um
ambiente tenso e desenvolvem
diversos problemas psicológicos e emocionais, que têm
consequências sociais e
educacionais. “Violência não tem correspondência no amor. Quando
denunciamos, nós protegemos e evitamos a morte de um ser humano e
garantimos a proteção de quem está
suscetível. E essa responsabilidade é
de todos nós”, afirmou Renata.
BANCADA FEMININA
Em 2 de julho, a bancada feminina
da Câmara dos Deputados aderiu à
campanha Sinal Vermelho. As 77 par14
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lamentares do grupo e a Secretaria da
Mulher da casa legislativa estão ajudando na divulgação da ação nos estados a fim de fomentar a articulação
com o poder público local.
A líder da bancada, deputada Professora Dorinha Seabra (DEM-TO),
destacou a necessidade de aumentar
e tornar mais efetiva a rede de combate à violência contra a mulher no
Brasil. Segundo ela, o país tem registrado altos índices desse crime,
fenômeno que não se restringe ao período da pandemia. “É extremamente importante participarmos dessa
campanha, pois faz parte do nosso
foco de trabalho”, disse.
Para a coordenadora da Comissão
Externa de Combate à Violência Doméstica Contra Mulher da Câmara,
deputada Flávia Arruda (PL-DF), os
legisladores têm um papel crucial na
atualização jurídica que respalda as
mulheres. “Nós, no Congresso, estamos trabalhando arduamente para
aprimorar a lei Maria da Penha em
parceria com o Judiciário e com outros órgãos que atuam no dia a dia,
como a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar”, pontuou.
A campanha também conta com
o apoio de Carmen Zanotto (Cidadania-SC), Paula Belmonte (Cidadania-DF), Ângela Amin (PP-SC), Maria Rosas (Republicanos-SP), Tereza
Nelma (PSDB-AL), Tabata Amaral
(PDT-SP), Aline Gurgel (Republicanos-AP), Rejane Dias (PT-PI), Aline
Sleutjes (PSL-PR), Mara Rocha (PSDB-AC), Lídice da Mata (PSB-BA) e
Margarete Coelho (PP-PI).
APOIO ESTADUAL
Hoje, nove unidades federativas
participam da ação: Amapá, Piauí,
Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Distrito Federal, Alagoas, Rio Grande
do Norte e São Paulo. A iniciativa conta com apoio de tribunais de justiça
estaduais, varas, fóruns, prefeituras
e seccionais da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB).
O Amapá aderiu à campanha em 30
de junho com o apoio do governo do

estado. Durante a live de adesão, o vice-governador Jaime Nunes pontuou
a importância do combate à violência contra a mulher ser uma bandeira
de toda a sociedade. “Essa questão é
tratada por nós como uma política de
governo, onde todos os órgãos envolvidos são dedicados desde a porta de
entrada até o acolhimento dessas vítimas”, afirmou.
A união de esforços para o combate
a um crime que afeta toda a sociedade
brasileira foi evidenciada em reunião
virtual sobre a participação da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro
(PMRJ) na campanha Sinal Vermelho
e pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj). A reunião aconteceu em 2 de julho.
O coronel da PMRJ Marco Aurélio Santos revelou que a corporação
foi preparada e que trabalha para
o sucesso da campanha. “Vamos
nos especializar e ter um dashboard [painel de dados] somente para
os resultados dessa campanha contra a violência
doméstica. Queremos saber de onde
está partindo e poder, também, informar ao Judiciário e aos
parceiros desta campanha
todos os registros para que
possamos direcionar as
nossas ações de maneira mais técnica,
específica e buscando um 
resultado de
eficiência.
A deputada estadual Mônica Francisco
(Psol) apresentou, na Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj), o Projeto de
Lei 3457/2020. A proposta, que
está em tramitação, institui a
Campanha Sinal Vermelho em comércios do estado, repartições públicas, bares e hotéis. “Apenas nos
10 primeiros dias de quarentena, o
Plantão Judiciário da Justiça do
Rio de Janeiro registrou um
aumento de 50% nos ca15
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sos de violência doméstica no estado.
O projeto foi inspirado na estratégia
da Sinal vermelho, promovida pela
AMB e pelo CNJ, visando ampliar as
suas possibilidades de pedido de socorro e ajuda [às mulheres vítimas
de violência]”, afirma a deputada.
O Piauí foi o primeiro estado do Nordeste a lançar, oficialmente, a campanha Sinal Vermelho. O governador
Wellington Dias, durante a cerimônia
virtual realizada em 27 de julho, elogiou a iniciativa da AMB e de todos
os envolvidos. “Quero estar junto de
vocês, porque essa campanha, além
de muito relevante, é uma forma de
atingirmos bem forte o coração das
pessoas. É assim que vamos vencer a
violência contra as mulheres.”
A campanha chegou ao estado por
iniciativa da deputada federal Rejane
Dias (PT-PI). “Hoje, o Piauí recebe a
campanha de braços abertos, e ainda
podemos contar com um importante
aliado: o aplicativo Salve Maria, que
tem ajudado muitas mulheres a fazerem suas denúncias, especialmente
com o isolamento social e a dificuldade de acessar esses mecanismos”, declarou a congressista.
Com apoio da deputada federal
Flávia Morais (PDT-GO), por meio da
Secretaria da Mulher da Câmara dos
Deputados, Goiás passou a apoiar a
campanha Sinal Vermelho em 24 de
julho. Para a coordenadora da bancada goiana no Congresso, “a violência
contra a mulher ainda é uma triste
realidade que precisamos erradicar
da nossa sociedade. Precisamos aumentar a rede de estabelecimentos
participantes”.
Sob a coordenação da deputada
Tereza Nelma (PSDB-AL), e também
com apoio da Secretaria da Mulher,
a campanha Sinal Vermelho chegou
a Alagoas. “Ficamos muito preocupados com o aumento no número de
violência contra a mulher. Nós, que
estamos no poder público, precisamos ajudar as mulheres e crianças.
A ação do X vermelho na mão é simples. Em época de pandemia, precisamos zelar pelas vítimas. A campanha

conta com o meu
apoio e sabemos que
ela funciona”, afirmou.
Em 14 de outubro, foi a vez do Rio
Grande do Norte. A violência doméstica no estado cresceu 260% durante
o período de isolamento social. A secretária-geral da AMB, Julianne
Marques, fez a abertura do
evento. “Nós lutamos
por uma sociedade
mais igualitária e
para salvar vidas. É
muito triste que um
dos lugares mais perigosos para as mulheres seja dentro de
casa”, disse.
Para a governadora do estado, Fátima Bezerra (PT), a campanha é admirável. “É
uma ideia simples e
de uma capacidade extraordinária.
A ideia das farmácias
foi muito boa, porque elas estão abertas mesmo no isolamento
social e todo bairro tem uma”, disse.
“Na pandemia, as mulheres que já sofrem com os relacionamentos abusivos não conseguem escapar. Nós não
vamos tolerar a mulher morrer apenas por ser mulher”.
Em Minas Gerais, a campanha
chegou por intermédio da deputada
Greyce Elias (Avante-MG), em 27 de
julho. “Precisamos mobilizar nosso
estado para que as vítimas tomem
conhecimento dessa alternativa de
atendimento. Infelizmente, os casos
de violência aumentaram na pandemia, e as
vítimas estão confinadas com seus agressores.
Precisamos nos unir e
dar um basta nessa violência,” ressaltou a parlamentar.
A campanha ganhará
novos pontos de atendimento no estado. Além
das farmácias, mulheres
poderão denunciar ca16
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sos de violência doméstica e familiar nas
31 Unidades de Atendimento Integrado
(UAIs). O acordo foi firmado pela presidente da AMB, Renata Gil, e pela juíza Bárbara
Lívio (TJ-MG). A previsão é que o convênio
seja oficialmente assinado em 8 de março
de 2021, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Para Bárbara, garantir a expansão do projeto também significa treinar a força policial para o atendimento às mulheres vítimas de violência. “A nossa ideia é trazer a
campanha para dentro do currículo de formação dos policiais”, esclareceu a juíza, presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes
de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher (Fonavid).
Em São Paulo, o metrô e trens serão
a casa da campanha. A divulgação do X
vermelho acontece nas redes sociais e
em cartazes com instruções de como a
mulher deve agir em caso de agressão. Os
funcionários da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos foram instruídos a
chamar a polícia para atender este tipo
de ocorrência. Em situação de flagrante, a vítima será levada para uma rede
de amparo. A decisão foi tomada em 5 de
novembro, durante reunião entre CPTM,
AMB e CNJ.
No Distrito Federal, a Sinal Vermelho
virou lei (nº 6.713) e já está em vigor. Sancionada pelo governador Ibaneis Rocha

ASTRID FONTENELLE E RENATA GI

(MDB), a proposição teve autoria do deputado distrital delegado Fernando Fernandes (Pros). Além de farmácias, repartições
públicas, portarias de condomínio, hotéis
e supermercados passam a integrar o projeto. Os funcionários desses locais devem
obter nome e endereço da vítima, além de
acolhê-la e acionar a polícia.
“A lei coloca o Distrito Federal na vanguarda das ações de combate à violência doméstica e representa um grande
avanço neste momento delicado em que
as vítimas, muitas vezes, não conseguem
denunciar as agressões porque estão sob
constante vigilância”, explicou a presidente da AMB.
CAMPANHA VIRAL
A presidente da AMB gravou
um vídeo para que o atendente farmacêutico soubesse como
reagir ao ser procurado por
uma mulher com um X vermelho na mão. O tutorial viralizou
e ganhou o apoio de diversas
personalidades públicas.
Em setembro, Renata Gil participou do programa Saia Justa,
do canal GNT. Em rede nacional,
a juíza explicou a campanha e
falou para todas as mulheres
que sofrem violência que elas
não estão sozinhas. “O perío-
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do de quarentena mostrou números
alarmantes de violência contra a
mulher. A campanha Sinal vermelho
ajuda as vítimas a denunciarem seus
agressores", afirmou.
A magistrada também assumiu o
Instagram da atriz Giovanna Antonelli para falar sobre a campanha Sinal Vermelho. “É muito triste constatar que o lar é um dos lugares mais
perigosos para a mulher. Segundo o
anuário, quase 90% dos crimes que
foram registrados em 2019 foram cometidos pelos companheiros das vítimas”, afirmou durante a ação.
Ana Furtado foi madrinha da campanha. Em rede social, a jornalista
defendeu a ação. “Nesse período de
quarentena, muitas mulheres estão
confinadas com seus agressores e
com menos oportunidades de pedir
ajuda. Se você, mulher, está sofrendo violência doméstica, faça um ‘X’
na mão e mostre ao atendente de
uma farmácia. A polícia militar será
chamada”, disse.
A empresária e influenciadora Mileide Mihaile também participou
ativamente da campanha. Em redes
sociais, postou fotos e realizou uma
live para falar sobre o tema. “Me sinto
muito honrada por poder fazer parte dessa corrente, por poder ajudar
mais pessoas a refletirem sobre esse
problema. Agradeço demais à juíza

Renata Gil por confiar em mim e no
meu público para que, juntos, possamos unir forças em prol das mulheres
que sofrem com a violência diariamente dentro de casa”, afirmou.
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AMB SE TORNA
VOZ ATIVA DOS
MAGISTRADOS NA
IMPRENSA BRASILEIRA
Defesa dos direitos da mulher,
ações sobre a pandemia e
comprometimento da justiça com
a sociedade estão entre as pautas

A

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
se posicionou sobre assuntos de interesse nacional na mídia brasileira. Desde janeiro de 2020, as ações da entidade
ganharam destaque na pauta nacional. Para se ter uma ideia, mais de
3.350 notícias foram publicadas nos
principais veículos do país. A presidente da AMB, Renata Gil, publicou
mais de 30 artigos de opinião em
jornais de grande circulação.
Ao abordar temas que afetam diretamente o pleno exercício da cidadania, a entidade se consolidou como

referência no esclarecimento técnico
sobre pautas como violência doméstica, defesa da democracia e da independência dos poderes e aperfeiçoamento do judiciário.
A maior entidade representativa da
magistratura nacional atua permanentemente em defesa do respeito à
Constituição e dos direitos fundamentais de seus representados, cerca
de 14 mil magistrados que exercem
função essencial para a Justiça e para
a democracia brasileira.
Confira alguns artigos publicados
pela presidente da AMB, Renata Gil,
no link abaixo.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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AMB GARANTE TECNICIDADE
JURÍDICA EM PROJETOS DO
LEGISLATIVO
Associação intervém ativamente em PLs em tramitação
para garantir prestação judicial à sociedade

A

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) atua
diretamente com o poder
legislativo para garantir o
bom trâmite de projetos de interesse
público. Com produção de notas técnicas, reuniões e orientações aos parlamentares, a entidade está trabalhando
para garantir prestação jurisdicional
à sociedade. A AMB participou de 35
reuniões, produziu 52 relatórios e monitorou 1.605 novos projetos.
Com isso, há garantia não só que os
interesses da magistratura sejam plenamente defendidos, mas também de
que as decisões tomadas pelos legisladores sejam baseadas na tecnicidade
e no bem comum. Veja os projetos que
a AMB colaborou:
PROPOSIÇÕES QUE JÁ FORAM APROVADAS E TRANSFORMADAS EM LEI:
PL 1291/2020: Transformado na Lei
Ordinária 14.022/2020 – Torna essenciais os serviços de combate e prevenção à violência doméstica, ou seja,
não poderão ser suspensos durante a
pandemia de Covid-19.
PEC 18/2020: Transformada na Emenda Constitucional 107/2020 – Adia as
eleições municipais deste ano para 15
e 29 de novembro devido à pandemia
causada pelo novo coronavírus.
PL 1179/2020: Transformado na Lei
Ordinária 14.010/2020 – Cria regras

transitórias para as relações jurídicas privadas durante a pandemia de
Covid-19, como contratos, direito de
família, relações de consumo e entre condôminos.
PLP 39/2020: Transformado na Lei Complementar 173/2020 – Suspende pagamento de dívidas de R$ 65 bilhões e oferece repasse de R$ 60 bilhões em quatro
meses para estados e municípios.
MP 983/2020: Transformada na Lei
Ordinária 14.063/2020 – Aumenta as
penas de vários tipos de crimes ligados ao desvio de verbas destinadas
ao enfrentamento do estado de calamidade pública.
PL 1581/2020: Transformado na Lei
Ordinária 14.057/2020 – Regulamenta
acordos diretos da União, incluídas
autarquias e fundações, para o pagamento com desconto (de até 40%) dos
precatórios de grande valor, assim
como para encerrar ações contra a
Fazenda pública.
PL 5013/2019: Transformado na Lei
Ordinária 14.069/2020 – Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas
por Crime de Estupro.
APROVADAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AGUARDANDO ANÁLISE NO
SENADO FEDERAL:
PL 2801/2020: Impede a Justiça de
bloquear, em razão de dívidas, o au-
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xílio emergencial de R$ 600 pago em
decorrência da pandemia de Covid-19.
PL 1444/2020: Prevê novas medidas
de combate à violência doméstica
durante a pandemia causada pelo
novo coronavírus.
PL 1552/2020: Torna essenciais os
serviços de acolhimento institucional
às mulheres e seus dependentes que
forem vítimas de violência doméstica
durante a pandemia de Covid-19.
PL 1397/2020: Cria regras transitórias
para empresas em recuperação judicial
e também para tentar evitar que outras
empresas em dificuldades cheguem a
esse ponto, antecedente à falência.
PL 1485/2020: Aumenta as penas de
vários tipos de crimes ligados ao desvio
de verbas destinadas ao enfrentamento
do estado de calamidade pública.
APROVADAS NO SENADO FEDERAL E
AGUARDANDO ANÁLISE NA CÂMARA
DOS DEPUTADOS:
PL 2510/2020: Estabelece o dever de
condôminos, locatários, possuidores
e síndicos informarem às autoridades
competentes os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de
que tenham conhecimento no âmbito
do condomínio, e para aumentar a pena
do crime de omissão de socorro, quando
se tratar de mulher em situação de violência doméstica ou familiar.
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MAGISTRADOS E
SERVIDORES COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
TÊM CONDIÇÕES
DIFERENCIADAS DE
TRABALHO
Além da melhoria da qualidade de vida, Resolução do Conselho
atende aos princípios da dignidade, igualdade e unidade familiar

BUSCAMOS SUGERIR
UMA RESOLUÇÃO COM
CARÁTER HUMANITÁRIO
E FRATERNO PARA
TORNAR AS PESSOAS
INVISÍVEIS MAIS
VISÍVEIS.
Flávio Henrique de Melo
Juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia

D

epois de uma longa caminhada, a Resolução nº
343 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi
aprovada por unanimidade em plenário no dia 8 de setembro de 2020.
Para magistrados e servidores com
deficiência, necessidades especiais
ou com filhos e dependentes nestas
condições, o texto aprovado trouxe
dignidade. A Resolução dispõe sobre condições especiais de trabalho
para o grupo.
A medida é um pleito antigo da AMB.
A entidade requereu que o CNJ criasse um grupo de trabalho para tratar
a questão. Em 3 de dezembro de 2019,
o ex-presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, fez uma sustentação oral no
plenário do Conselho durante a 301ª
Sessão Ordinária do órgão e defendeu
a regulamentação da proposta. Também trabalhou junto aos conselheiros
para o convencimento da matéria.
O trabalho teve continuidade na gestão da presidente Renata Gil. A magistrada foi pessoalmente aos gabinetes
de autoridades para defender a causa.
O então presidente do CNJ e do STF, mi21

nistro Dias Toffoli, atendeu ao pedido
da AMB e aprovou o Ato Normativo.
Na ocasião, a presidente Renata Gil,
informou que, enquanto acontecia a
votação plenária, já recebia inúmeras mensagens de magistrados, pais
de filhos especiais, que agradeciam
a medida. “Mais uma vez, o Conselho
demonstra estar alinhado com os termos da nossa Constituição, pensando
em todos os juízes brasileiros”, finalizou a presidente.
A diretora da AMB de Política
Institucional (DPI) e de Apoio para
Magistrados com Filhos Especiais, Élbia Araújo, explicou que o ganho não
é da magistratura como carreira e
sim dos filhos que terão acompanhamento dos pais. “Não se trata de um
benefício. É uma criança, um adolescente que tem seu genitor perto dela
cuidando e acompanhando o tratamento”, disse a magistrada que tem
uma filha de 20 anos com autismo.
“Quando você muda o foco e a
perspectiva de que o direito não foi
conquistado pela magistratura, mas
sim que foi garantido à pessoa com
deficiência, percebe que esta luta é
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válida”, reforçou.
Para o juiz de Rondônia Flávio Melo,
a normativa assegura o princípio da
proteção integral à pessoa com deficiência, previsto na Constituição Federal. “Antes era como se fosse um favor.
Toda vez que mudava a presidência de
um tribunal, alguns colegas ficavam
aflitos. Eu nunca tive problema com
isso. Mas é interessante que a Resolução exista uma vez que a superioridade do CNJ é respeitada”, contou. No
Brasil, o Conselho é o órgão responsável por desenvolver políticas que melhorem o funcionamento da Justiça.
Flávio foi um dos magistrados que
escreveu o texto da normativa. “Buscamos sugerir uma Resolução com
caráter humanitário e fraterno para
tornar as pessoas invisíveis mais
v isíveis”, contou.
O juiz Ezequiel Turíbio, que também faz parte da diretoria, descobriu
que sua filha, Maria Cecília, tinha
autismo depois que a criança completou 2 anos de idade. O autismo é mais
difícil de ser detectado em meninas
do que em meninos e o diagnóstico é sensível de ser feito. De acordo
com a O
 rganização Mundial de Saúde
(OMS), a intervenção logo na primei-

JOÃO PEDRO, RENATA, MARIA CECÍLIA
E JUIZ EZEQUIEL TURÍBIO

ra infância é importante para
otimizar o desenvolvimento e
o bem-estar das pessoas com
autismo.
Segundo o magistrado, Maria tinha reflexos que atendiam às expectativas da idade,
por exemplo, falou no tempo
esperado. No entanto, às vezes
ficava indiferente, chorava
muito e dormia pouco. Esses
sinais chamaram atenção dos
pais. O vocabulário também
começou a ficar limitado e a
ritualização dos processos diários começaram a ser percebidos.
“Em um primeiro momento, ao levar aos médicos, começamos a fazer exames
por exclusão. Você começa a
procurar especialistas para
dizer o que sua filha tem. Um
dos primeiros diagnósticos
foi que ela tinha Transtorno
do Déficit de Atenção com Hiper
atividade (TDAH), mas a gente percebia que não devia ser só isso. Ela era
muito levada, corria muito, dormia
pouco, muito hiperativa. Chegamos a
um profissional que fechou o quadro
dizendo que ela era autista e só o
tempo iria dizer como seria. Foi
um susto”, contou Ezequiel.
Depois do diagnóstico, começaram as sessões de terapia ocupacional e psicológica. “Hoje ela tem
19 anos. Não conseguimos alfabetizá-la. Ela tem uma linguagem limitada. O diálogo é muito restrito
e com palavras soltas. Só nós que
temos uma convivência diária é
que sabemos o que ela quer”, relatou.
Segundo a OMS, embora algumas pessoas com Transtorno do
Espectro do Autista possam viver de forma independente, outras
com deficiências severas precisam de
atenção e apoio constante ao longo de
suas vidas. Segundo o juiz Ezequiel,
é justamente por isso que o teletrabalho e a possibilidade de ficar mais
próximo dos filhos é tão importante
22

AMANDA E JUÍZA ÉLBIA ARAÚJO

no desenvolvimento cognitivo.
Autistas têm dificuldade de lidar
com mudanças, por menores que sejam, por isso é importante manter
o seu mundo organizado e dentro
de uma rotina. Ezequiel reforçou a
importância da presença dos pais.

“Agora mesmo Maria estava em sobrepeso, tive que tirar o achocolatado e atuar para que a rotina não
saísse muito da normalidade. Ela ficou mais calma comigo em casa. Isso
ajuda a trazer um ambiente estável e
de tranquilidade. Eles confiam muito no pai e na mãe. Estamos lá desde
o n
ascimento. Eles nos conhecem.
Basta pensarmos em quando éramos
crianças e em como nos sentíamos
seguros”, disse.
A juíza Élbia também observou
que sua filha, Amanda, evoluiu a
fala e a sociabilidade por ela estar
mais presente. “Hoje eu já consegui
acompanhar minha filha na aula
especial, fiz o jantar, uma oração
e uma atividade rápida com ela. Se
eu estivesse no Fórum não acom-
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panharia nada disso. Chegaria e
provavelmente não encontraria ela
acordada. Então, meu trabalho aumenta a produtividade. Eu fico mais
tranquila e satisfeita por poder
acompanhá-la. Isso é muito digno e
muito justo”, disse. Para a magistrada, a norma atende aos princípios
da dignidade da pessoa humana, da
igualdade e da unidade familiar.
Esse novo ritmo de rotina respeita
a necessidade de crianças e adolescentes que têm seus pais mais perto e
presentes. De acordo com a normativa, o magistrado que está em regime
de teletrabalho realiza audiências e
atende às partes e seus patronos por
meio de videoconferência ou qualquer outro recurso tecnológico que
possibilite o encontro. Caso seja comprovada a inviabilidade da realização
da audiência, outro magistrado é designado para auxiliar o Juízo.
A diretoria defende que o teletrabalho possibilita melhores condições
de vida. Mas não é só sobre ele que a
norma dispõe. Para os efeitos da
Resolução, considera-se pessoa
com deficiência as abrangidas pelo a rtigo 2º da Lei nº
13.146/2015. Ou seja, pessoas que têm impedimento
de longo prazo de natureza
física, mental, 
intelectual
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
O juiz Ed Lyra Leal, que é cego,
também é abarcado na Resolução nº 343. Quando tinha
12 anos, sofreu um descolamento de retina e
perdeu 100% da visão.
É exemplo de como as
políticas públicas são
significativas para
garantir inclusão e
permitir que as pessoas com deficiência
ED LYRA LEAL • JUIZ DO TRF-1
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tenham acesso à educação.
Ed se alfabetizou em braile na rede
de ensino público do Distrito Federal e foi reintegrado à escola comum.
Passou em Direito na Universidade de
Brasília (UnB) e, depois de se formar,
decidiu fazer concursos. “Virei um
concurseiro profissional. Passei para
o Ministério Público da União (MPU),
para a Advocacia-Geral da União
(AGU) e em 2014 fui aprovado para a
magistratura federal”, disse.
O magistrado ressaltou que o
teletrabalho é um dispositivo importante que a Resolução traz, mas
que a norma também dispõe sobre
deslocamento, acessibilidade e locação. “Ela reconhece a possibilidade do magistrado pleitear a lotação
em um lugar que atenda melhor às
demandas de uma pessoa com deficiência. Isso permite usufruir recursos de uma determinada cidade, como a proximidade de algum
parente. A Resolução flexibiliza a
permanência do magistrado em um
lugar com melhores condições de
acessibilidade”, falou Ed
O juiz utiliza a tecnologia de leitura
de tela disponível nas configurações
dos dispositivos Android e IOS. “Dá
para programar para que o computador leia para mim”, explica. No
entanto, Ed contou que ainda existem alguns problemas no sistema de
Justiça, como o Processo Judicial eletrônico (PJe), que ainda precisam ser
aprimorados. “Existe a falta de acessibilidade. Nós utilizamos software
de leitura de tela, mas os arquivos
em PDF ainda não estão disponíveis.
Por isso precisamos de estagiários e
auxiliares. Juntos lemos os processos. Eu leio as petições em PDF. Para
mexer nos processos eu preciso de
auxílio”, disse.
A AMB é uma das grandes defensoras do uso de tecnologia no Poder Judiciário. Em 2020 inaugurou
o espaço físico do Laboratório de
Inovação e Inteligência (AMB Lab)
da Associação. A ideia é estimular
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ficar perto de Salvador (BA) e proporcioná-la um tratamento adequado, eu
não me promovi na carreira. Fiquei só
em uma comarca de trânsito inicial
por 13 anos”, contou.
Atualmente, a AMB analisa os proQUEREMOS SERVIR DE
cessos
que tramitam no Congresso
EXEMPLO PARA QUE
Nacional para conversar sobre possíOUTROS ÓRGÃOS, OUTRAS
veis alterações legislativas que beneEMPRESAS TENHAM
ficiem pessoas com deficiência. São
A POSSIBILIDADE DE
aproximadamente 80 textos que traIMPLEMENTAR CONDIÇÕES
tam da temática PCD.
ESPECIAIS DE TRABALHO
Em agosto deste ano, a Diretoria
Élbia Araújo
Diretora do Departamento de Política se reuniu por videoconferência com
Institucional (DPI) da AMB
o senador Izalci Lucas (PSDB-DF). A
A tecnologia também é um dos cinpauta foi centrada na possibilidade de
co pilares de gestão do ministro Luiz
estabelecer benefícios fiscais para o
Fux, presidente do Supremo Tribunal
contribuinte do Imposto de Renda da
Federal (STF) e do CNJ, nos próximos
Pessoa Física que possua dependente
dois anos. Em seu discurso ao assuacometido por doença rara. A medida
mir os cargos, o ministro afirmou
é abarcada no PL 682/2019. O senador
que a tecnologia será o alicerce para
é o relator do texto.
No Brasil, 13 milhões de
QUANDO A RESOLUÇÃO 343 COMEÇA A SER
pessoas possuem alguma
IMPLEMENTADA? O capítulo III da normativa, em que
das cerca de oito mil doconstam as disposições gerais da Resolução, explica que os
enças raras já catalogadas. Na reunião com Izaltribunais deverão regulamentar a medida em 90 dias. No
ci, Élbia observou que os
entanto, ainda não há um levantamento que informe quantas
cuidados com uma pessoa
cortes já aderiram integralmente. A AMB também enviará
com deficiência exigem
ofícios aos tribunais de Justiça para que seja informado
um alto custo para as faquais os tribunais que já estão seguindo a regra.
mílias. “São medicamentos, exercícios, fisioterapia… Há um esforço financeiro muito
que as metas sejam alcançadas.
grande. Em nome do princípio da isoBOM EXEMPLO. Segundo Élbia, o pro- nomia, peço que lutemos por esses
pósito da Diretoria da AMB é que a re- benefícios”, ressaltou.
Agora, a AMB articula para no prósolução aprovada sirva de paradigma
para outras carreiras e setor privado. ximo ano dar continuidade no andamento das propostas já existen“Se na época que eu tive o diagnóstites com outros congressistas
co da minha filha já existissem ese também trabalhar novos
sas condições de trabalho, minha
projetos de lei que encarreira não teria sido tão prejuvolvam a temática PCD.
dicada. O que eu fiz? Para poder
o desenvolvimento tecnológico na
Justiça. O laboratório incentiva a
troca de boas práticas e a prevenção
da judicialização excessiva.
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“Queremos servir de exemplo para
que outros órgãos, outras empresas
tenham a possibilidade de implementar condições especiais de trabalho,
nos mesmos termos”, contou Élbia.
A AMB se empenha para incentivar
o debate de políticas como projetos,
programas e atividades realizados
para nortear como o governo e a sociedade civil devem agir a fim de
beneficiar as minorias. Políticas públicas bem elaboradas e executadas
norteiam até mesmo o direcionamento de dinheiro público para as áreas
que necessitam.
Outra boa notícia que vem sendo
debatida pela DPI é a criação de um
banco de sentenças judiciais sobre
pessoas com deficiência na AMB. Em
30 de novembro, a Diretoria se reuniu
virtualmente e propôs a medida. A
proposta visa subsidiar os magistrados em futuras decisões sobre o tema.
O projeto ainda será encaminhado
para apreciação.
NO CNJ. O Conselho aprovou a medida por unanimidade em 8 de setembro de 2020. O então presidente do
CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli,
atendeu ao pedido da AMB e aprovou
o Ato Normativo.
Na ocasião, a presidente da AMB,
Renata Gil, informou que, enquanto
acontecia a votação plenária, já recebia inúmeras mensagens de magistrados, pais de filhos especiais, que
agradeciam a medida. “Mais uma vez,
o Conselho demonstra estar alinhado
com os termos da nossa Constituição,
pensando em todos os juízes brasileiros”, finalizou a presidente.
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ENM INICIA
FASE DIGITAL E
TRABALHA PARA
GARANTIR O
APERFEIÇOAMENTO
DOS MAGISTRADOS
AO LONGO DA
CARREIRA
Instituição também está formulando parcerias para
transformar a realidade dos estudantes e profissionais
de direito de todo o país

A

CLIQUE AQUI E CONHEÇA
OS CURSOS DA ENM

Escola Nacional da Magistratura (ENM) da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), ao longo
dos seus mais de 69 anos de história,
estreou uma nova fase em 2020: sua
atuação digital no Brasil, com o lançamento da plataforma de cursos na
modalidade a distância para toda a
comunidade jurídica.
A entidade busca o aprimoramento da formação e aperfeiçoamento de
magistrados. A instituição já emitiu
mais de 50 mil certificados e fortalece
o papel institucional do Poder Judiciário, de alcançar e transformar a realidade dos estudantes e profissionais
de direito de todo o país.
25

Os dirigentes da ENM e das instituições estaduais também estão trabalhando em parcerias educacionais.
Entre as propostas para 2021, estão a
realização de novos cursos e a criação
de calendário de eventos conjuntos
em datas magnas.
O diretor-presidente da ENM, Caetano Levi Lopes, ressaltou a importância da cooperação entre as escolas.
“O trabalho solitário mostra várias
possibilidades e caminhos, mas nem
sempre podemos alcançar objetivos maiores justamente por falta de
união”, afirmou o desembargador. A
meta é que, com a realização de reuniões frequentes, as instituições possam trabalhar juntas.
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TECNOLOGIA E FUTURO
DAS CORTES

AMB DEFENDE REVOLUÇÃO DIGITAL
NO SISTEMA JUDICIÁRIO
Defesa por mais investimentos no setor para garantir inovações
no sistema jurídico é bandeira da entidade

A

introdução de soluções
tecnológicas no judiciário ainda é um desafio. A
revolução digital dos tribunais demanda não apenas processos legais, mas reformas culturais das
cortes, que afetam o funcionamento
de diversas instituições que são independentes e autônomas. A modernização das cortes e do sistema de Justiça, com digitalização de processos,
banco de dados, tecnologia da informação e até inteligência artificial po-

dem garantir melhor acesso à Justiça,
maior transparência, eficiência e efetividade na tramitação dos autos.
A demanda perpassa por padronizar
e simplificar processos para permitir o
compartilhamento de informação dos
autos em diferentes instâncias. Tudo
isso depende do encorajamento institucional e governamental, além do
investimento em tecnologia da informação. Pensando no potencial que os
serviços digitais têm para gerar grandes benefícios em termos de qualidade
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e legitimidade, além de melhorarem a
qualidade da informação, a AMB adotou essa bandeira e instituiu o Laboratório de Inovação e Inteligência (AMB
Lab) e tem trabalhado na defesa da garantia de investimentos no setor.
Cerca de 80 milhões de processos tramitam no sistema judiciário
brasileiro. Aproximadamente, 20 milhões deles ainda não foram digitalizados. A presidente da AMB, Renata
Gil, engajada na pauta, participou do
Simpósio Internacional de Direito,

AMB VOCÊ
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A JUSTIÇA NÃO PAROU
MESMO DURANTE UMA
DAS MAIORES CRISES
DA HISTÓRIA.
Renata Gil
Presidente da AMB

Tecnologia e Soft Skills, realizado em
setembro deste ano.
“Os números do Judiciário indicam
que a forte utilização de ferramentas
tecnológicas levou o Brasil a um patamar não atingido por qualquer outro
país. Segundo o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), desde o início da pandemia até o dia 9 de outubro, o total de
movimentos processuais realizados
chega a 691,1 milhões. Foram feitas
15,5 milhões de sentenças e acórdãos,
23,9 milhões de decisões e 41,3 milhões de despachos. Além disso, já foram destinados pelos tribunais R$517,4
milhões em recursos para o combate à
Covid-19. Isso mostra que a Justiça não
parou mesmo durante uma das maiores crises da história”, afirmou.
A presidente da AMB explicou que
assim que foi decretado o estado de
calamidade, o Brasil iniciou a transição do físico para o digital, o que fez
a Justiça não paralisar. “Eu estive em
contato com professores e até mesmo
magistrados do norte da Califórnia e
eles me contaram que estiveram por
mais de um mês em sistema de lockdown na Justiça. Enquanto o Brasil,
desde o primeiro momento, sempre
funcionou com plantões e conseguiu
atender à população”, disse.
Hoje há uma normativa no CNJ (Resolução 332) que disciplina o uso da inteligência artificial. As decisões com base
em inteligência artificial devem atender aos princípios da igualdade, de não
discriminação e especialmente aos valores da Constituição Federal. “O desafio é gigantesco, mas já temos projetos
muito relevantes apresentados, como
o projeto Victor, que detecta os prece-
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dentes em ações e recursos propostos
no Supremo Tribunal Federal (STF).
Temos 
outros projetos como aqueles
que auxiliam o processamento das execuções fiscais. Todos nós sabemos que
essa é uma demanda que abarrota o
Judiciário. Também temos ferramentas
que detectam precedentes jurídicos e
até mesmo os caminhos jurídicos para
a solução de um caso. Então, são inúmeros recursos à disposição de toda a magistratura com foco na prestação jurisdicional mais célere para a sociedade”,
concluiu a magistrada.
A AMB também inaugurou o espaço
físico do AMB Lab no Complexo Brasil
21, no centro de Brasília. Na cerimônia,
a diretoria da associação ressaltou o
compromisso com a inovação e a tecnologia dentro do Poder Judiciário. O
local foi pensado para reunir magistrados de todo o Brasil, membros de tribunais, instituições de ensino, empresas
e órgãos públicos que terão um espaço
criativo para transformar ideias em
projetos. “A AMB finca mais uma bandeira na inovação com a inauguração
do AMB Lab”, disse o diretor da pasta,
Ângelo Bianco Vettorazzi. Os valores
da iniciativa são definidos como eficiência, foco no usuário, pluralidade de
ideias, liberdade de criação, colaboração e cocriação. Em novembro, a entidade realizou o I Fórum Nacional de
Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial inteiramente de forma on-line e
gratuita. No evento, foram realizadas
palestras e oficinas sobre storytelling,
design thinking, Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), blockchain, Canvas,
Visual Law, inteligência artificial e Business Intelligence (BI).
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NOVOS PRODUTOS DA AMB

NOVOS PRODUTOS DA AMB
LISTA DE TRANSMISSÃO. A AMB envia, direto em seu celular, as novidades e notícias diárias da entidade.
Para fazer parte da nossa lista de
transmissão, salve o nosso contato
na agenda (61) 98165.4974 e mande
uma mensagem, via WhatsApp, com
o seu nome completo e região.

#AMBPORVOCÊ. Toda semana, a AMB
produz um vídeo especial com ações
que realizamos por você. Nele, falamos sobre as campanhas da associação, Clube de Benefícios, fóruns e
muito mais.
CLIQUE AQUI E ASSISTA

#AMBEMAÇÃO. A AMB produz um vídeo com as notícias que foram destaques na semana. Nele, abordamos todos os assuntos que impactam a vida
do magistrado.
CLIQUE AQUI E ASSISTA

Para aderir ao Clube de Benefícios
acesse aqui e siga as etapas:
PASSO 1: clique em ativar cadastro
no topo da página;

CLIQUE AQUI, ASSISTA AO
VÍDEO E PARTICIPE

FAÇA PARTE DO CLUBE DE
BENEFÍCIOS DA AMB

FAÇA PARTE DO NOVO CLUBE DE BENEFÍCIOS DA AMB. A Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB) lançou o novo Clube de Benefícios, com
mais de 1.400 parceiros que atendem
todo o Brasil, em mais de 15 mil endereços. O associado da entidade tem
desconto em diversos setores: escolas
de educação infantil ao ensino médio;
faculdades; gastronomia; automóveis;
eletrodomésticos e muito mais.

PASSO 2: informe seu número de CPF
e clique em buscar;
PASSO 3: preencha seus dados, crie
uma senha e clique em cadastrar.
CLIQUE AQUI PARA
APRENDER A ENTRAR PARA O
CLUBE DE BENEFÍCIOS

TODAS AS AÇÕES DA AMB SÃO POSTADAS EM REDES SOCIAIS,
CANAL DO YOUTUBE E SITE. OS DESTAQUES DA SEMANA E AS
NOTÍCIAS DO DIA SÃO ENVIADOS DIRETAMENTE PARA OS
ASSOCIADOS VIA LISTA DE TRANSMISSÃO. ACOMPANHE!

EM NÚMEROS
JANEIRO A DEZEMBRO/2020

3.361

NOTÍCIAS PUBLICADAS
NA IMPRENSA

30
22

563 MIL

ARTIGOS
PUBLICADOS

+600 MIL

NOTAS
PÚBLICAS

+100

30

VISUALIZAÇÕES NO
SITE DA AMB

1,2 MI

VÍDEOS
PRODUZIDOS

IMPRESSÕES
NO TWITTER

+60 MIL

REUNIÕES

28

INTERAÇÕES
NO INSTAGRAM

VISUALIZAÇÕES
NO YOUTUBE

