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CARTA

AOS LEITORES
RENATA GIL
A nova edição da revista AMB+ surge em um momento crucial para a
magistratura e para o serviço público como um todo: tramita no Congresso Nacional
a Proposta de Emenda à Constituição que estabelece a reforma administrativa (PEC
32/2020) e provoca um verdadeiro desmonte das carreiras de Estado.
Em um primeiro momento, centramos todos os esforços na imprensa e nos
bastidores do Parlamento, para convencer deputados e senadores de uma verdade
inconteste: apenas uma proposição legislativa de autoria do Supremo Tribunal Federal
(STF) pode dispor sobre a organização do Poder Judiciário e as garantias de seus membros.
Repetimos, à exaustão, os mandamentos constitucionais pelo temor de que, a
despeito da flagrante ilegalidade, parlamentares embarcassem em iniciativas populistas
para a inclusão da magistratura no rol de medidas propostas pelo Executivo.
E é justamente isso que pode ocorrer, por meio da apresentação de emendas ao
texto original. Atualmente, a matéria se encontra em análise na comissão especial da
Câmara. Seguiremos trabalhando incansavelmente, nos colegiados temáticos e nos
encontros institucionais, para que essas sugestões não sejam aceitas pelo relator – e,
caso contrário, para que caiam durante a votação.
Não admitiremos nenhuma conquista a menos! Por esse motivo, estamos
presentes tanto na mídia quanto nos corredores do Parlamento, para demonstrar
que a reforma administrativa prejudica, na verdade, a qualidade dos serviços públicos
oferecidos à população.
Temos a certeza de que os resultados serão positivos, assim como o que tivemos
com a aprovação do “Pacote Basta!” pelo Congresso Nacional, no tempo recorde de
quatro meses. A Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, já sancionada pelo presidente da
República, transforma a campanha “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica”
em programa de cooperação nacional, a ser implementado em todo o país, ao mesmo
tempo em que criminaliza a violência psicológica contra a mulher. Um avanço
imenso em tempos de violações cada vez maiores.
Destacamos, ainda, a produtividade do Poder Judiciário, que, a despeito da pandemia
de Covid-19, soube não somente se adaptar ao expediente remoto, como incrementou os
bons resultados colhidos, no período em que a Justiça foi imensamente demandada em
decorrência dos conflitos derivados da terrível crise sanitária.
O leitor encontrará, nas próximas páginas, o retrato de uma Justiça cada vez
mais tecnológica, repleta de ferramentas que têm tornado o Judiciário mais célere e
democrático. Da mesma forma, apresentamos o Laboratório de Inovação e Inteligência
da AMB, que promove iniciativas para a automação dos processos judiciais. Outro
tema fundamental é a adoção do auxílio-saúde, que chega a 100% dos tribunais.
O êxito de todo esse trabalho é devido à força da nossa atuação coletiva. A AMB é
uma instituição respeitada porque dispõe de quadros que se dedicam diuturnamente
ao projeto de uma magistratura mais valorizada. Continuemos firmes! Temos
incontáveis desafios pela frente!
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REINVENÇÃO DO JUDICIÁRIO

Em quase um ano e meio
de crise sanitária, o Sistema
de Justiça brasileiro não
economizou esforços
para se adequar à nova
realidade e garantir o pleno
funcionamento do Poder
Des. Elvira Maria (TJ -SE)

F

oi em plena pandemia da Covid-19 que um grupo
de profissionais, responsável pela limpeza urbana
no município de Maricá – RJ, comemorou a
decisão judicial que assegurou-lhe o pagamento
de dívidas trabalhistas, isso após a empresa para a qual prestava
os serviços perder o contrato com a prefeitura e deixar de
honrar com a rescisão.
O final feliz para os garis só foi possível porque a juíza do
Trabalho Fernanda Stipp lançou mão de novos recursos para
garantir uma rápida resposta aos trabalhadores, mesmo em meio
ao cenário de isolamento social. Uma ação pautada pela resiliência.
“Por diversas vezes, eu tive que desmarcar a audiência
quando a bandeira do município ficou vermelha. Com a
pandemia, o acesso à internet e a dificuldade de conexão se
tornaram um problema. Tive que fazer audiências híbridas
para quem não tinha acesso à internet. O que mais demanda
do juiz, dos servidores, dos advogados é ter paciência, ser mais
maleável, as conexões caem mesmo”, contou a juíza.
Buscar novas conexões com o jurisdicionado tem sido um
dos principais desafios da magistratura brasileira desde 11 de
março do ano passado, quando a Organização Mundial de Saúde
(OMS) declarou a situação de pandemia do novo coronavírus.
Diante das exigências sanitárias – uma delas, a necessidade de
um se manter longe do outro –, o Sistema de Justiça foi obrigado
a fechar as portas. No entanto, não cruzou os braços.
À época, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou
normas para uniformizar o funcionamento dos tribunais de
maneira a prevenir o contágio e garantir o acesso à Justiça. A
primeira foi a Resolução nº 313/2020.

“Foram suspensos os prazos de todos os processos
físicos e virtuais, e definidas matérias que deveriam ser
apreciadas durante o plantão. Ainda, determinou-se que o
atendimento às partes ocorresse por meio não-presencial.
Desse modo, num período inicial, praticamente toda a
atividade judiciária tornou-se virtual a partir da edição
dessa resolução, excepcionadas as atividades realizadas em
plantão”, conta o conselheiro do CNJ, desembargador Luiz
Fernando Keppen, ao relembrar as primeiras medidas do
órgão diante de medos e incertezas.
Desde então, houve sucessivas edições de normas a fim
de readequar o sistema às determinações sanitárias. O físico
cedeu espaço ao virtual e o modelo de escuta das partes foi
repensado. Com a Resolução 341/2020, os tribunais passaram
a disponibilizar salas para depoimentos em audiências por
sistema de videoconferência.
Tão importante quanto amoldar o sistema foi
acompanhar os ajustes e aferir os resultados. Enquanto
magistrados e serventuários incorporaram a rotina do
teletrabalho, um relatório mensal instituído pelo CNJ
passou a espelhar os resultados dos esforços dos tribunais
para associar segurança sanitária e produtividade, por meio
de um levantamento semanal.
Os últimos dados do “Painel da Produtividade do Poder
Judiciário em Regime de Teletrabalho em razão da Covid-19”
revelou que desde o lançamento do Painel, até agora são
mais de 1.938.260.000 movimentos realizados; cerca de
111.151.000 despachos; 64.909.110 decisões; 41.065.220
sentenças e acórdãos.
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“A situação gera um profundo pesar. Contudo, é inegável
que o Poder Judiciário aproveitou esse período de crise para se
superar e desenvolver alternativas tecnológicas que demorariam
anos para aparecer”, considerou o conselheiro Keppen.
“A despeito do momento desafiador e da adversidade
profunda, o Judiciário brasileiro mostrou ter em

Esforço e parceria
Além das adaptações para a manutenção da celeridade
processual, o Sistema de Justiça teve outra importantíssima

seus quadros juízes comprometidos com seus deveres
constitucionais, apresentando produtividade exemplar
e construindo novos caminhos, mesmo que às vezes
a distância, para concretizar o acesso à Justiça”,
complementou o presidente do CNJ e do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux.

missão para atenuar os efeitos da pandemia: a liberação de
recursos para o enfrentamento da crise. Até agora são mais de
R$ 900 milhões de reais destinados ao tema.

Painel da Produtividade do Poder Judiciário em Regime de Teletrabalho em razão da Covid-19
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sentenças e acórdãos

dados referentes a outubro/2021

Tem sido assim em todos os estados. Em Sergipe, por
exemplo, o Tribunal de Justiça totalizou mais de R$ 5,5 milhões
em doações. “Todos os valores somente podem ser usados para
aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários para
combater a pandemia da Covid-19. Tenho a certeza de que,
com essa ação, o TJ-SE cumpre um importante dever social”,
enfatizou a desembargadora Elvira Maria.
Aos poucos, com o avanço da vacinação, a vida vai voltando
ao normal – e o Judiciário está atento e sensível aos novos
cenários. O que se sabe é que todos os envolvidos na prestação
jurisdicional, imbuídos de disposição e resiliência, utilizarão dos
aprendizados e mudanças exigidos pela pandemia para garantir
uma Justiça ininterrupta, célere e eficiente.
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“O Poder Judiciário brasileiro tem aprendido muito e se
reinventado. O brasileiro deve ter orgulho de ver como a Justiça
não parou e seguiu prestando serviços com a mesma qualidade
durante a pandemia. Isso mostra uma maturidade e uma evolução
muito expressiva de todo o quadro de magistrados, servidores e
colaboradores do Judiciário”, finalizou o ministro Luiz Fux.

A AMB divulga no site os dados atualizados pelo
Painel de Produtividade. Quer conferir o último
levantamento? Clique no botão ao lado.

JUSTIÇA DIGITAL

UMA JUSTIÇA CADA VEZ MAIS

TECNOLÓGICA
Como ferramentas digitais têm
facilitado a rotina dos magistrados
e transformado o Judiciário num
Poder mais célere e democrático

A

mpliar o acesso à Justiça e avançar na celeridade
processual. Esses dois propósitos, que, à primeira
vista, podem parecer distintos, já são realidade no
Brasil. Isso só foi possível graças ao amplo processo
de modernização e digitalização que está em curso no Judiciário.
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e trabalhos
de inovação realizados nos próprios tribunais buscam levar
praticidade ao dia a dia dos magistrados, aliviando a sobrecarga de
trabalho e oferecendo uma resposta rápida e eficiente à população,
principalmente aos 13,7 milhões de brasileiros que vivem em
situação de extrema pobreza, segundo o IBGE.
Com o fundamento de que sem acesso à Justiça não
há democracia, os integrantes do Poder elevaram o inciso
XXXV da Constituição brasileira, que diz ser dever do
Estado garantir Justiça a todos, e adotaram a tecnologia
como principal aliada no desafio.
De acordo com dados da primeira fase do estudo “Tecnologia
aplicada à gestão dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário
com ênfase em inteligência artificial”, produzido pelo Centro de
Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação
Getulio Vargas (FGV), atualmente, há 35 projetos de inteligência
artificial vigentes em 47 tribunais do País, além da Plataforma
Sinapses, do CNJ. Outros 29 estão em fase de idealização.
A pesquisa, coordenada pelo ministro do Superior Tribunal
de Justiça Luis Felipe Salomão, foi realizada com base em um
levantamento feito em 59 tribunais, excluindo as cortes militares
e eleitorais. O estudo aponta diversos benefícios alcançados com
a adoção das ferramentas de inteligência artificial, como busca
de jurisprudência avançada; resolução de disputas online; análise
preditiva de decisões; triagem de processos; agrupamento por
similaridade de jurisprudência; transcrição de voz para textos com
contexto e geração semiautomática de peças.
A modernização da Justiça dialoga diretamente com a Agenda
2030 da ONU no Brasil, que visa promover sociedades pacíficas
e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar

o acesso à Justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Outro grande passo foi a instauração do “Programa Justiça
4.0 – Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos”,
do CNJ, que moderniza processos e etapas da jurisdição, a fim de
acelerar os trâmites do Sistema e ampliar o acesso à população.
Também no escopo do “Justiça 4.0” está o Balcão Virtual, uma
plataforma de acesso direto e imediato do usuário ao ajuizamento
de procedimentos no CNJ e processos em trâmite no sistema PJe,
além da realização de audiências por videoconferências.
Uma pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) junto aos tribunais do Brasil verificou que há
um acervo de 80 milhões de processos no país, sendo 22 milhões
físicos. De acordo com levantamento da FGV em parceria com
o Centro de Pesquisas Judiciais (CPJ) da AMB, há uma redução
de 48% do tempo de tramitação de processos eletrônicos, em
comparação com os físicos.
Para o vice-presidente de Cultura e Tecnologia da AMB,
Thiago Brandão, quanto mais se explora as facetas da tecnologia,
mais se alcança a celeridade processual. “A tramitação de processos
em plataformas tecnológicas propicia que atividades antes feitas
manualmente, principalmente as mais burocráticas, se tornem
virtuais”, disse. O magistrado ainda destacou que a tecnologia pode
não somente otimizar o tempo de tramitação, mas proporcionar
mais transparência à Justiça brasileira. “Graças a essas ferramentas,
as informações do Judiciário estão muito mais acessíveis. Hoje, os
tribunais são obrigados a gerar links de transparência com dados
sobre Recursos Humanos, investimentos, produtividade, entre
outros quesitos”, afirmou.
No sentido de se valer do digital para dinamizar processos e
preservar vidas, a AMB tem lutado junto ao Congresso Nacional
para aprovar o Projeto de Lei 1.473/2021, que prevê a realização de
audiência de custódia por videoconferência durante a pandemia.
A medida já passou pelo Senado Federal e aguarda apreciação da
Câmara dos Deputados.
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JUDICIÁRIO

AUTOMATIZADO
Laboratório de Inovação
e Inteligência da AMB
trabalha em projeto
que leva automação a
processos criminais

F

oi pensando no princípio da dignidade humana
e na transformação digital do Poder Judiciário
que o Laboratório de Inovação e Inteligência da
AMB (AMB Lab) colocou em desenvolvimento
seu mais novo projeto, uma solução de automação para gestão
de processos criminais. A ferramenta tem como foco principal
processos judiciais nos quais houve decretação de prisão
preventiva, cujas decisões precisam ser revistas a cada 90 dias,
conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
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Na prática, trata-se de um mecanismo que automatiza o
procedimento de reanálise da decisão dentro do tempo previsto
pela lei para evitar que a prisão se torne ilegal. Ele é programado
para expedir a intimação ao Ministério Público e, posteriormente,
enviar o processo concluso ao magistrado responsável pelo caso,
para que ele aprecie se há necessidade ou não da manutenção.
“Este projeto garante que a análise do direito à liberdade
seja realizada sob o devido processo legal, dentro da dimensão
constitucional. Além do mais, a iniciativa contribui para evitar o
trabalho repetitivo, tornando o serviço mais eficiente, uma vez que
a automação possibilita que a intervenção humana ocorra apenas
nos momentos indispensáveis, canalizando a força de trabalho para
a decisão e geração de valor público”, explica o diretor do AMB
Lab, Ângelo Vettorazzi, responsável pela coordenação do projeto
ao lado do Magistrado Esdras Pinto, integrante do Conselho de
Inovação do Laboratório.
Ainda de acordo com Vettorazzi, a iniciativa “contribui para a
gestão do acervo, diminuindo as chances de perda dos prazos legais
e auxiliando os juízes a manterem o foco na decisão, evitando,
assim, a preocupação com controles operacionais”.
O projeto de automação dos sistemas de reavaliação de prisão
preventiva está em fase final de estudo. “Em breve, poderá entrar
em produção e será disponibilizado aos associados com competência
criminal”, finalizou Ângelo Vettorazzi.

Ascom AMB

Ângelo Vettorazzi, diretor do AMB Lab e Esdras Pinto, integrante do Conselho de Inovação do Laboratório

Prototipação
O Laboratório de Inovação e Inteligência, ao desenvolver as
atividades, lança mão de uma técnica baseada numa constante inovação
e ressignificação na busca de soluções: a chamada Prototipação,
caracterizada por um processo de materialização de ideias, que se
origina de um conceito abstrato, aos poucos transformado num
protótipo, previamente testado antes de ser aplicado.
E como associar esse conceito ao trabalho do Laboratório?
Considerando que um dos objetivos do AMB Lab é humanizar
o serviço judiciário, a utilização da prototipação traz todo o
diferencial na medida em que extrapola o campo da retórica e
possibilita análises mais profundas, que levam em consideração
as necessidades e as expectativas de todos os envolvidos, como
magistrados, serventuários e o próprio jurisdicionado.
Dessa forma, diante da apresentação de uma situaçãoproblema, as propostas são decorrentes da abordagem do
pensamento criativo, base de uma das etapas, conhecida como
Design Thinking. As ideias apresentadas são devidamente
exploradas e testadas de forma a garantir a maior efetividade no
momento da aplicabilidade.

AMB Lab
Fundado em 2019, o AMB Lab foi o primeiro laboratório
criado por uma entidade associativa da Magistratura, num claro
movimento de modernização, a fim de proporcionar espaços
e discussões para desenvolvimento de projetos que inovem os
serviços judiciários. A utilização de novas abordagens, como
o Design Thinking, facilita o surgimento de soluções para os
problemas relatados por quem vive o cotidiano do Judiciário.

“Nós pensamos em projetos
para as pessoas e com
base nas pessoas. Quando
falamos em inovação,
estamos falando sobre
seres humanos. Daí a
centralidade da abordagem,
que é conhecer a verdadeira
necessidade dos magistrados
e jurisdicionados”
Ângelo Vettorazzi,
diretor do AMB Lab
O resultado e tudo o que é desenvolvido pelo AMB Lab
é apresentado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como
forma de contribuição da magistratura para a promoção do
aprimoramento do Poder Judiciário.
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Pousada Infinito Mauá

Visconde de Mauá

por José Magalhães Peres,
desembargador aposentado

O clima de montanha, a fartura de riachos cristalinos e a tranquilidade típica de vilarejos
fazem parte da identidade de Visconde de Mauá. Composta por parte de dois estados, Rio
de Janeiro e Minas Gerais, e três municípios – Resende (RJ), Itatiaia (MG) e Bocaina de
Minas (MG) –, a região fica situada na parte alta da Serra da Mantiqueira, a aproximadamente 1200 metros de altitude, tendo pouco mais de cinco mil habitantes e dispondo de
mais de 150 opções de hospedagem. Entre elas está a Pousada Infinito, que existe há 12 anos
e acolhe turistas do Brasil e do exterior.

Arquivo pessoal

A pousada está localizada no centro da Vila de
Maringá de Minas, onde, a pé, o visitante encontra vários restaurantes e lojas de artesanato. A
Infinito oferece ao hóspede um contato permanente com o verde e os pássaros. Os chalés têm
velinhas e incensos espalhados para romantizar o
ambiente.
O fundador da pousada é o desembargador
aposentado e ex-presidente da Amaerj José
Magalhães Peres. Ele conta que a região é
extremamente exuberante e com clima bastante
agradável.
“Para se ter ideia, no verão, enquanto o Rio de Janeiro alcança quarenta e poucos graus,
aqui, durante o dia temos uma temperatura elevada, mas a noite é refrescante. Temos um
período de chuva que se inicia em outubro e vai até abril. A vegetação belíssima, os pássaros
e o ar puro, tudo isso nos fez fixar residência aqui”, informou.
De forma mais ampla, o nome Visconde de Mauá é atribuído ao conjunto das vilas de Mauá,
Maringá e Maromba, e a seus diversos vales, como o Vale das Cruzes, Alcantilado, Pavão e
Grama.

Fotos: Pousada Infinito Mauá

A região tem vilas bucólicas, com suas praças, igrejas e casarios antigos que compõem o
cenário da vida rural. Os rios cristalinos, as cachoeiras e grandes quedas d’água reforçam a
beleza do lugar.

O QUE FAZER POR AQUI?
Além de caminhar pelas vilas, cavalgar e visitar o Centro Cultural, os
turistas também têm a opção de conferir os ateliês de arte e artesanato
da região, a feira de produtos orgânicos aos domingos, além de shows
nos bares e restaurantes. Quem estiver precisando de massagens
terapêuticas, não pode perder a oportunidade.
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Com o aumento do consumo de
vinhos na pandemia, os exemplares
brasileiros passaram a ter destaque
entre os consumidores. Os brasileiros têm buscado sair da imposição de
vinhos com aromas excessivos de
madeira e frutas, alçando seu paladar
e olfato a outro patamar.
Com isso, indico dois excelentes
vinhos da Campanha Gaúcha.

VINHÉTICA TERROIR
D’ÉXCELLENCE
Prosutor: Vinhética

Uvas: Tannat, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Marselan, Syrah, Petit
Verdot, Ancellotta e Cabernet
Franc.
Vinificação: Esse vinho guarda a
curiosidade de ser feito a partir de
outros vinhos e de ser amadurecido
em barricas de madeiras brasileiras.
Opinião: Coloração rubi e complexo no nariz. Há notas de frutas
negras, especiarias e alguns aromas
de evolução. Um vinho equilibrado
e que desce redondo. Harmoniza
bem com carne vermelha.

ÉPICO VI
Produtor: Gatambu Estância do
Vinho
Uvas: Tannat, Cabernet Sauvignon,
Tempranillo e Merlot
Vinificação: Esse vinho é feito a
partir de uma seleção vertical de
safras (2018, 2019 e 2020), passando
em barricas de carvalho francês e
americano (80% e 20%).
Opinião: Vinho com muita fruta
vermelha, leve toque de especiarias,
tabaco, café e chocolate. Harmoniza
muito bem com cordeiro e animais
de caça.
Por José Savedra, juiz de Direito e Enófilo
(@savedra_julgamento_dos_vinhos)

C L I Q U E PA R A
F A Z E R R E Z E R VA

Para uma viagem ser completa, tão prazeroso quanto conhecer pontos turísticos e culturas locais é
saborear a culinária regional. Por isso, conversamos com magistrados de diferentes regiões do Brasil
para saber quais delícias não podem ficar de fora.

Divulgação

Ceará - Paçoca Nordestina
Por Daniel Carneiro – presidente da Associação Cearense dos Magistrados (ACM)
A mistura de carne seca com farinha de mandioca é a base para um dos pratos mais tradicionais da
Região Nordeste, a paçoca, de origem indígena. A farinha e a carne são acompanhadas de cebola e
outros temperos, que deixam o prato rico em aroma e sabor. “É um prato especial e delicioso”.

Seja como Macarrão Tropeiro, Macarrão Pantaneiro ou Macarrão de Comitiva, não importa o nome,
o turista que visita o Mato Grosso do Sul não pode deixar de experimentar esse prato feito com
macarrão frito e carne de sol. “É um prato super folclórico e cheio de densidade cultural, preparado
nas fazendas, inclusive no café da manhã. É algo que te dá sustância para aguentar o dia.”

Chef Júlia Faria

Mato Grosso do Sul - Macarrão Tropeiro
Por Fernando Cury - secretário-geral adjunto

Heloisa Nass

Amapá - Pescados de água doce
Por Elayne Cantuária – vice-presidente de Assuntos Legislativos
O camarão no bafo, que é um camarão de água doce, é o carro-chefe. Os peixes de rio também são
especiais. “O nortista tem a mãe natureza muito perto da realidade, então, ele usa muito de temperos
e especiarias que são de lá, como o jambu, a castanha, as frutas diferenciadas”.

A maior cidade da América Latina guarda temperos e sabores de todos os cantos do mundo. Para
garantir que o turista não se perca em meio a tantas opções, a presidente da Associação Paulista
dos Magistrados, Vanessa Mateus, fez um roteiro: “As cantinas italianas do bairro do Bexiga, os
restaurantes de comida contemporânea dos Jardins, os descolados de Pinheiros e, para finalizar, a
tradicional feijoada do Bolinha, que existe há mais de 30 anos”.

Pablo Merchán Montes

São Paulo - Tour gastronômico
Por Vanessa Mateus – presidente da Associação Paulista dos Magistrados (APAMAGIS)

Emerson Vieira

Rio Grande do Sul - Carreteiro de Churrasco
Por Vera Lúcia Deboni - vice-presidente de Políticas Remuneratórias
Os gaúchos não poderiam deixar de fora o tradicional churrasco. Seja na grelha ou no fogo de chão, as
carnes dos pampas são unanimidade. E o churrasco é tão adorado na região que ele não acaba quando
termina. “Quem vier não pode deixar de comer churrasco, nem o carreteiro com a sobra no dia seguinte.
Fica ainda mais gostoso. Tudo isso, obviamente, acompanhado por um bom vinho da Serra Gaúcha”.
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A REFORMA DA

INSTABILIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE
Apresentada pelo Executivo, a Reforma
Administrativa traz riscos à independência
do funcionalismo público
14
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Em nome da AMB da Frentas, Renata Gil
fez uma grande defesa das carreiras:

Ascom AMB

A reforma não é a melhor solução para
equilibrar as contas, porque busca
cortar gastos às custas de direitos
de agentes públicos que se dedicam
integralmente ao bem coletivo”

T

ramita no Congresso Nacional uma Proposta
de Emenda à Constituição cujo teor é carregado
de polêmica e possíveis ameaças à Carta
Magna brasileira. A PEC 32/2020, enviada
pelo governo federal ao Poder Legislativo, trata da Reforma
Administrativa, que prevê a restrição da estabilidade no serviço
público e cria cinco diferentes categorias de vínculo entre Estado
e servidores. O texto originário do Ministério da Economia não
contempla a magistratura, entretanto, a classe vem sendo alvo
de constantes ataques.
No material apresentado pelo secretário especial de
Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mário
Paes de Andrade, não entram na Reforma Administrativa
ocupantes de carreiras típicas de Estado, como a magistratura
e o Ministério Público. “O texto constitucional estabelece uma
distinção no que se refere à competência para proposição de
normas para servidores públicos e para membros de Poder.
Portanto, há alto risco de judicialização em proposições de
iniciativa do chefe do Executivo que atinjam membros de outro
Poder”, explica o conteúdo disponibilizado pela pasta.

No mês de junho, o ministro da Economia, Paulo Guedes,
disse em audiência pública na Câmara dos Deputados que
existem cerca de 270 carreiras no serviço público que ele
considera exclusivas, como “embaixador, membros das Forças
Armadas, do Judiciário e do Legislativo”, explicou Guedes. “São
Poderes ou carreiras típicas. E, mais do que típicas, exclusivas.
Então, são realmente especiais e, por isso, temos que garantir
que os serviços também sejam de alta qualidade”, complementou
o chefe da Economia.
A iniciativa do Executivo na não-inclusão do Judiciário
na reforma encontra fundamentação técnica no art. 68, §
1º, inciso I da Constituição Federal: “Não serão objeto de
delegação os atos de competência exclusiva do Congresso
Nacional, os de competência privativa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei
complementar, nem a legislação sobre organização do Poder
Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia
de seus membros”. Ou seja, cabe única e exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal a decisão sobre mudanças que
atingem prerrogativas da categoria.
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Ascom AMB

juiz Davidson Jahn Mello, juíza Rentata Gil (presidente da AMB) e deputado Darci de Matos (PSD/SC)

juíza Elayne Cantuária (vice- presidente de Assuntos Legislativos da AMB),
senador Lucas Barreto (PSD/AP), juíza Renata Gil (presidente da AMB),
juiz Danniel Bomfim (diretor de Assuntos Legislativos da AMB)

O desafio, no entanto, é político. Na Câmara, deputados
divergem sobre o atual texto. Leo Moraes (Podemos/RO)
entende que a PEC pode favorecer o aparelhamento do
Estado. “O maior ganho seria se a Reforma Administrativa
instituísse a meritocracia no serviço público, valorizando os
melhores servidores. Por outro lado, a maior perda seria a
penalização dos servidores gestores com o texto atual, retirando
garantias, enfraquecendo a independência técnica e funcional,
penalizando os serviços essenciais e de Estado e enfraquecendo
o concurso público em detrimento de uma ampliação dos cargos
comissionados. Cargos de livre nomeação são responsáveis por
grande parte da corrupção no país.”
A presidente da AMB, Renata Gil, concorda com o
deputado rondoniense. “A reforma cria um desmonte ao
combate à corrupção, porque quando ela trabalha com a
questão da estabilidade, esses importantes órgãos como
Coaf, Receita Federal e todos os sistemas antilavagem e
anticorrupção perdem com essa interferência e ingerência
política que, por certo, ocorrerá”, afirmou a magistrada em
audiência pública realizada em julho na comissão especial que
discute a reforma na Câmara.
A Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado
para investigar possíveis irregularidades e omissões no combate
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juíza Renata Gil (presidente da AMB) e
deputado Fernando Monteiro (PP-PE)

à pandemia mostrou esse risco. O depoimento considerado mais
promissor pela cúpula da CPI veio, justamente, de um servidor
de carreira, cuja estabilidade funcional lhe permite denunciar o
que está errado sem risco de perder o emprego.
O fim da segurança e direitos adquiridos para
servidores de carreira pode implicar ainda na diminuição da
produtividade e atratividade para as carreiras de Estado. Para
evitar tamanha precarização no serviço público, a AMB tem
acompanhado de perto toda a movimentação no Congresso
em torno da discussão da PEC. Assim que o ministro Paulo
Guedes enviou ao Legislativo o texto original da reforma, em
setembro de 2020, a Associação dos Magistrados Brasileiros
saiu em defesa do funcionalismo público.
Foram dezenas de reuniões com parlamentares para
sensibilizá-los sobre as inúmeras inconstitucionalidades
e perdas previstas na proposta. As atividades foram
intensas: só no primeiro semestre deste ano, membros
da Diretoria de Assuntos Legislativos realizaram mais de
uma audiência por semana.
A reforma também pautou reuniões da Frente Associativa
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), coordenada
por Renata Gil. O grupo se valeu da força das associações para
engrossar o debate no Legislativo.
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Em nome da AMB e da Frentas,
Renata Gil fez uma grande defesa das
carreiras: “A reforma não é a melhor
solução para equilibrar as contas,
porque busca cortar gastos às custas
de direitos de agentes públicos que
se dedicam integralmente ao bem
coletivo.” A magistrada aproveitou a
ocasião para desmontar o argumento
de que a aprovação da PEC geraria
mais produtividade. “Nós do sistema de
Justiça carregamos nos ombros mais de
80 milhões de processos. Isso significa
uma média de sete por dia para cada
magistrado, e não importa a quantidade
de páginas”, acrescentou. Segundo
dados do Conselho Nacional de Justiça
apresentados por Renata Gil, atualmente,
cada magistrado brasileiro tem sob sua
responsabilidade 4.261 processos.
Ainda segundo a magistrada, a atual
crise das políticas públicas não se trata de
falta de eficiência, mas remonta a uma
situação muito mais profunda, de ordem
econômica, fiscal, política e institucional.
“O Judiciário não pode, sob
hipótese alguma, deixar de ser um
Poder independente. E isso só é atingido
com garantia de estabilidade e todas as
prerrogativas previstas na Lei Orgânica
da Magistratura, a qual, em seu artigo
25, garante aos magistrados vitaliciedade,
inamovibilidade e irredutibilidade de
vencimentos”, ponderou Renata Gil,
que finalizou: “Quem determinou isso
foi o legislador constituinte. Querer
mudar isso na força acarretará na certeza
de judicialização. Cabe ao Congresso
Nacional entender essa complexa matriz
de riscos e benefícios.”
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A CAUSA DA MULHER
Ato inédito no Brasil marcou uma nova era

A

presidente da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), Renata Gil,
planejou uma estratégia inédita
a fim de chamar a atenção da sociedade para
a pauta mais importante da agenda feminina
– a segurança da mulher. Um dos principais pontos
turísticos do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, vestido da
campanha Sinal Vermelho, pediu ao mundo o basta à banalização
da agressão contra a mulher. O gesto de paz clamou por dignidade para
elas. No Dia do Magistrado, juízes(as), desembargadores(as) e ministros
demonstraram a humanização do Poder Judiciário, sempre atento às demandas sociais.
“As vidas das juízas Patrícia Acioli, Viviane do Amaral e de tantas outras que foram
assassinadas precisam ser lembradas. Nós estamos aqui comemorando a Sinal Vermelho,
que mobilizou a nação em prol da dignidade da mulher. A campanha foi pensada e motivada
por esse sentimento de que nós somos transformadores da sociedade’’, disse
Renata Gil, ao lado da diretora do AMB Mulheres, Domitila
Manssur, da conselheira do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) Tânia Reckziegel, e da procuradora-chefe da
Procuradoria Regional da República, Maria Cristina
Ziouva.
A presidente acrescentou ainda: “A magistratura
brasileira tem 18 mil componentes, que trabalham
pelos 230 milhões de brasileiros. Esse evento é uma
de nossas entregas à sociedade’’.
Para celebrar o momento, foi realizado um
culto ecumênico com a participação do reitor do
Santuário Cristo Redentor, padre Omar, do pastor
da Igreja Batista da Lagoinha, Felippe Valadão, e
da representante da comunidade judaica, Sofia
Levy.
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NAS MÃOS DO CRISTO
de enfrentamento à violência doméstica
Na cerimônia, que reuniu várias autoridades do Judiciário,
o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux,
destacou a importância das mulheres.
“Essa proteção da pessoa humana, hoje,
ilumina o nosso universo jurídico. Daí a razão
pela qual essa comemoração ao sucesso da Sinal
Vermelho, que eu, como homem, tive a oportunidade
de pôr (o “X’’) na minha mão. Isso significa exatamente
a proteção da dignidade de nossas mulheres. Se não fossem
elas, nós não estaríamos aqui’’, afirmou.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins abordou
a importância da campanha Sinal Vermelho para a nação brasileira.
“Este sinal vermelho significa um alerta de que o mundo precisa de mais amor
para ter o respeito, a dignidade, a igualdade, a fraternidade e a lealdade. Devemos ter
em mente que não podemos ter violência contra o ser humano. A mulher
é quem dá a vida, a mulher é quem tem a sabedoria, a mulher é quem
tem a criação da própria humanidade’’, enfatizou.
Também participou do evento o ministro Dias Toffoli
(STF). Estiveram presentes integrantes da diretoria da AMB
e presidentes de associações. O presidente Henrique Carlos
de Andrade Figueira (TJ-RJ) e o procurador-geral do
Ministério Público do Rio de Janeiro, Luciano
Mattos, também prestigiaram o evento.
Além disso, compareceram ao evento as
deputadas federais Margarete Coelho, Soraya
Santos, Greicy Elias e o prefeito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes.
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POR TRÁS DOS NÚMEROS: HISTÓRIAS
DE QUEM SOBREVIVEU À VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
Geisiane, Marizeth, Maria e Simone são vozes que representam o drama
de mulheres na luta pela dignidade
Quem já esteve na rota da tortura carrega sequelas da perversidade de um relacionamento abusivo, que trancafia a mulher no cativeiro de
angústias e traumas. No Brasil, a pauta da violência doméstica esbarra na cultura da falta. Faltam políticas públicas eficazes de proteção ao
gênero feminino, bem como estatísticas que mostrem com exatidão o tamanho dessa perplexidade que tem assolado milhões de pessoas
pela única e exclusiva razão de serem mulheres. São fatores que denunciam a dificuldade de os governos as enxergarem na condição de
vítima.
O Brasil tem recortes de uma realidade envolta na banalização – uma em cada quatro brasileiras afirma ter sofrido violência física, psicológica ou sexual. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2021.
São 17 milhões de mulheres com mais de 16 anos de idade que dizem ter sofrido violência de gênero no período do isolamento social. O
lugar mais perigoso para as mulheres é, acredite, a própria casa. Cerca de metade das vítimas (48,8%) relatou que a violência mais grave
vivenciada no último ano ocorreu dentro da residência. A rua aparece em 19,9% dos relatos e o trabalho é apontado como o terceiro local
com mais incidência de violência, com 9,4%. Os dados são da 3ª edição da pesquisa “Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no
Brasil”, divulgados em junho deste ano.
Nos últimos 17 anos, a violência contra a mulher entrou na pauta do debate público como prática que não deve ser legitimada ou tolerada.
Nesse período, o arcabouço legal com foco no enfrentamento aos diferentes tipos de violência contra o gênero feminino foi ganhando
força, a exemplo da Lei Maria da Penha, em 2006, da mudança na Lei de Estupro, em 2009, da Lei do Feminicídio, em 2015, da Lei de
Importunação Sexual, em 2018, e da Lei que tipifica o crime de perseguição – prática também conhecida como stalking, em 2021.
A mais recente vitória para mulheres é a aprovação do Projeto de Lei 741/2021 no Senado. Conhecida como Pacote Basta, a proposta
consiste em uma série de alterações no Código Penal e na Lei Maria da Penha a fim de endurecer a punição para quem comete violência
doméstica e crimes com motivação de gênero. Não à toa, uma média de 4 mil mulheres foram assassinadas todos os anos na última década.
Permanece o enorme desafio em garantir que as mulheres em situação de violência de fato tenham acesso à Justiça.
A Sinal Vermelho, criada em junho de 2020, abriu uma nova era de enfrentamento à violência doméstica no Brasil. O “X” na palma da mão
tem sido um recurso simples de denúncia para mulheres. Essa iniciativa inspirou muitos estados a incorporarem a campanha dentro das
estratégias integradas com o engajamento das forças de segurança para combater esse tipo de violência. Entre a ideia e a adesão da campa20
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nha, existe uma intensa articulação da AMB junto aos Poderes para tirar o Brasil da quinta posição de país mais perigoso para a população
feminina.
O resultado da costura política trouxe algo inédito: em um ano, a Sinal Vermelho já é lei em 15 estados – Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe –
e no DF. Além disso, as proposituras tramitam nas Assembleias Legislativas de 9 estados – Amapá, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais,
Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Cabe destacar que todos os tribunais brasileiros apoiaram a iniciativa
e aderiram à campanha.
A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, se consagrou uma grande personalidade na luta pela vida das mulheres
no País.
“A Sinal Vermelho é um farol apontado para o futuro. O ‘X’ na mão é uma quebra de paradigma – uniu as classes sociais, os Poderes. Inclusive, uma das maiores instituições financeiras do país, o Banco do Brasil, está conosco nesta batalha pela proteção da população feminina. A
campanha tornou-se uma mobilização nacional, o povo brasileiro está sensível a esta causa nobre. Alguns países já estão interessados em
levar a Sinal Vermelho para o mundo. Estamos vivendo em uma nova era de enfrentamento à violência doméstica”, afirmou a presidente.

POR TRÁS DOS NÚMEROS

Conheça a história de quatro pessoas que foram tiradas das estatísticas. Os relatos foram construídos a partir
de uma estrutura de narrativa que coloca a mulher na condição de protagonista de sua própria jornada. São
desabafos de vítimas que sobreviveram aos abusos de seus agressores – Gesiane, Marizeth, Simone e Maria.

Gesiane – desempregada

Eu me chamo Gesiane Buriola da Silva, tenho 35 anos de idade, sou moradora do Campo Novo do Parecis (MT), a 397 km de Cuiabá.
Sou mãe de dois filhos. O mais novo morreu há sete meses, por afogamento. A minha vida está de cabeça para baixo. As coisas
só pioraram depois de quase morrer nas mãos do meu ex-namorado. Nós ficamos juntos por um ano e meio.
Ele foi morar na minha casa, pouco tempo depois de nos conhecermos. Ele me tratava bem no início do relacionamento,
mas com o passar dos meses, ele ficou agressivo quando bebia. Queria me bater. Até que um dia quase morri.
Era nove de abril de 2017, domingo, às 17h. Chovia muito. O meu ex-namorado estava bebendo desde sexta-feira.
Naquele dia, a gente fez compras no supermercado. Fizemos um churrasco. No fim da tarde, ele começou a discutir
comigo. Ele estava muito irritado, tentou me enforcar. Eu consegui escapar dele. Fugi para a casa da vizinha para
pedir socorro. Eu escorreguei na calçada, que estava muito molhada. De repente, senti um facão me rasgando. Ele me
golpeou várias vezes. Não sei como sobrevivi! Eu protegi o meu rosto com as minhas mãos. Elas foram decepadas.
Perdi muito sangue, fiquei em coma durante 24 dias, mais de dois meses internada. Levei mais de mil pontos espalhados pelo corpo, além de uma alma estraçalhada.
Não posso trabalhar. Sou doméstica, mas estou sem as mãos. Vivo de ajuda das pessoas para cuidar de muitos
detalhes, inclusive pentear o meu cabelo. Eu choro de vergonha, medo e tantos outros sentimentos que me
diminuem. A minha autoestima foi ao chão. O meu corpo está todo retalhado. Eu sinto até hoje a lâmina do facão
entrando em mim. Esse terror que vivi não sai da minha mente.
Ele está preso e sinto muito medo dele. Quando sair de lá, será que ele vem atrás de mim? Eu moro sozinha com a minha
filha, tenho apoio de pouquíssimas pessoas e sinto muito ódio disso que estou vivendo.
A violência doméstica é algo que nos prende emocionalmente. Eu estava cativa nele. A porta da minha casa sempre esteve
aberta, mas a minha mente estava presa. Quero deixar um recado para as mulheres: não deixem acontecer o segundo tapa.
Denunciem! O agressor vai pedir perdão, vai lhe dizer que a ama, mas não acredite nisso. Eu aceitei e quase fui para o caixão.
Se essa campanha Sinal Vermelho tivesse existido há alguns anos, provavelmente, não teria perdido as minhas mãos.
Eu estou viva por sorte, tenho cicatrizes dos pés à cabeça.
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Maria - estudante

Eu tenho 21 anos de idade e não me chamo Maria, mas é o nome que escolho para contar o meu testemunho
de sobrevivência aos estupros praticados durante dez anos pelo meu ex-padrasto, na cidade de Timon (MA),
a 432 km de São Luiz.
Eu era obrigada a fazer sexo antes de entrar para a escola. Eu tinha quatro anos e os abusos foram até os 14.
Evidentemente, não tive uma infância tranquila. O homem, que era casado com a minha mãe, batia muito na
gente. Minha irmã também foi espancada e estuprada. Todas nós éramos torturadas.

Tudo começou poucos meses depois de ele ir morar lá em casa. Ele batia na gente sem misericórdia. A minha
mãe era surrada todos os dias e quando ele se cansava dela era a minha vez de apanhar e de ser estuprada. Era
uma rotina diária infernal. Ele conseguia manter cada uma de nós dentro de um cativeiro psicológico. É muito
louco tudo isso!
Eu sabia que minha mãe era atacada por ele, mas, ao mesmo tempo, eu me enganava achando que ela não sabia
o que acontecia comigo. Eu sofri muito quando descobri os abusos sexuais a que a minha irmã mais nova era
submetida.
Certo dia, ela pegou a boneca, um pedaço de madeira e começou esfregar nas partes “íntimas” do brinquedo. Eu
perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela só tinha seis anos e eu dez. Contei tudo para minha mãe. Ficamos
desesperadas! Até que um dia, aos meus 14 anos, a gente viu o padrasto sair do quarto e minha irmã ficou ensanguentada. Isso me fez ter coragem para sair de casa em busca de socorro. Eu fui até o Conselho Tutelar, que chamou
a polícia.
Eu levei dez anos para denunciar. Não me sentia segura. Não existia a campanha Sinal Vermelho. Se tivéssemos esse
recurso, a gente não iria sofrer por tanto tempo. Foram tantos episódios de humilhação que luto todos os dias para esquecer. Não é fácil denunciar o agressor, por causa de tantas barreiras psicológicas, mas agora ficou simples. É um “X” na mão.
Isso já dá para entender que tem uma vítima de violência pedindo socorro para não morrer.

Simone - professora

Eu prefiro não dizer onde moro. Nesta cidade pernambucana, muitas pessoas conhecem a minha história. Eu
tenho medo de muita coisa e de muita gente. Pode me chamar de Simone.
O meu lugar de fala é de uma mulher religiosa, cheia de fé e sonhos para construir minha família. O maior
desejo de vida era ter um marido e filhos. Aos 25 anos de idade, conheci um homem, com o qual namorei
durante seis meses e me casei. Tudo foi muito rápido! Na minha religião, as mulheres se casam virgens.
Eu segui esse princípio. Ele não frequentava nenhuma igreja quando namorávamos, mas queria uma
moça de lá para se casar.
Era um rapaz estudioso, trabalhador. Tudo isso me parecia confiável. Eu me enganei com alguns
meses de casada. Ele estava muito nervoso. Não me deixava conversar com ninguém. Ele implicava
com a minha família, não podia ter amigos. Eu me afastei de muita gente.
Com o passar dos anos, ele ficou ainda mais agressivo. As fechaduras das portas dos quartos e dos
banheiros foram danificadas por conta das discussões. Ele quebrava os móveis quando ficava
nervoso. Surtava e depois me pedia perdão. Tinha dia que era lua de mel, e tantos outros que eram
um verdadeiro inferno.
Ele sumia durante dias. Depois queria que eu lhe desse “direito de marido”. Como vou me deitar com um
homem que não via há dias? Ele tinha uma vida dupla. Certo dia, ele me espancou, me machucou muito.
Eu fiquei com vários hematomas no corpo. Toda vez que ele ficava nervoso eu me trancava no banheiro.
Mas da última vez não consegui e ele me bateu muito. O motivo da discussão era bobo. Ele não sabia lidar
com a frustração de nada. Tudo era agressão. Eu fui embora de casa.
É importante denunciar. Não podemos nos calar. A campanha Sinal Vermelho é uma grande ajuda à mulher. De
forma silenciosa, a gente consegue colocar atrás das grades o agressor. Essa iniciativa precisa ser cada vez mais
difundida. O “X” na mão é um sinal de liberdade. Quando saí de casa, não existia esse recurso.
Apesar do medo e de uma enorme frustração, ainda tenho o sonho de construir uma nova família.
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Marizeth - professora

Eu me chamo Marizeth Ribeiro da Costa, tenho 55 anos de idade, sou professora, moro em Valparaíso (GO).
Sobrevivi a um relacionamento abusivo de 14 anos. Eu sofri vários tipos de violência – psicológica, patrimonial
e física – do meu ex-marido.
Nós tivemos quatro anos de namoro e dez de casados. Quando éramos solteiros, ele me tratava super bem.
Eu não sabia que ele era alcoólatra. Na minha frente, ele só bebia refrigerante. Só descobri a verdade depois
que moramos juntos. Com o passar do tempo, o meu ex-marido não gostava que eu estudasse, mas queria
que trabalhasse. Achava isso estranho. Aos poucos, fui percebendo que o homem com o qual me casei era
meu algoz.
Durante as brigas, ele me dizia que era meu dono, fazendo referência à certidão de casamento. À medida
que o tempo de relacionamento avançava, eu pagava todas as contas de casa. Ele dizia que não tinha
dinheiro. Descobri que ele era viciado em jogos. Perdi carro, moto e muito dinheiro. Não aguentei essa
situação, resolvi me divorciar.
A três dias do Dia das Mães de 1998, quando não morávamos mais juntos, eu estava dentro do meu quarto
quando ele bateu no portão da minha casa. Ao abrir, ele já entrou gritando e começou a me espancar. Ele
me deu um soco na testa, caí no chão. Ele chutou muito minhas costas, meu ouvido sangrou por dentro.
Naquele momento, consegui atender ao telefone. Era o meu amigo policial. O meu ex-marido pisou na
minha mão e destruiu o aparelho. Ele fugiu. Os meus dois filhos assistiram tudo. Fiquei estirada no chão
do quarto.
Eu tive uma lesão grave lombar. Não me esqueço da botina dele. Não posso ver homens com botas.

Infelizmente, na época em que vivi esse terror não existia a campanha Sinal Vermelho. É um recurso simples
para colocar o agressor atrás das grades. Eu quase perdi a vida. Se não fosse o meu amigo ligar na hora em que
estava apanhando, eu certamente morreria. Mulheres, não se reprimam. Denunciem! Agora está simples! “X” nas
mãos. Do resto, a polícia e a Justiça cuidam.

PEDIDOS DE SOCORRO
Sobradinho (DF)

Vítima de violência
doméstica escreve bilhete
com pedido de socorro em
agência bancária no DF:
'Ele tá aí fora'.
Como só é permitida a entrada de uma pessoa por
vez, a mulher foi ao caixa sozinha, enquanto o
marido aguardava do lado de fora. Funcionário
procurou a polícia após ler a mensagem.

Fernandópolis (SP)

Mulher desenha “X” na mão para
pedir socorro durante agressões no
shopping de Fernandópolis (SP).
A vítima estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro, após término
de relacionamento, na praça de alimentação do local. A mulher pediu
ajuda com “X” na palma da mão às pessoas que passaram por ela. A
Polícia Militar foi acionada para atender o caso. A ocorrência foi
registrada em fevereiro deste ano.

O caso aconteceu em março deste ano.
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Alto Vale do Itajaí (SC)

Uma vítima de violência doméstica
simulou fazer a letra “X” na palma da
mão para pedir ajuda aos policiais
militares na cidade de Alto Vale do
Itajaí (SC).
No dia 04 de julho de 2020, os vizinhos chamaram a polícia militar
para flagrar as agressões do marido contra a mulher. Chegando ao
local, os policiais ouviram os gritos da moradora e bateram à porta. Um
homem abriu e, enquanto tentava dispensar as autoridades, a esposa
dele fez com o dedo um gesto de “X” na palma da mão. Os policiais
entenderam a mensagem e prenderam o agressor em flagrante.
Esse foi o primeiro caso em Santa Catarina.

Bady Bassitt (SP)

Um “X" desenhado na mão
e um pedido de socorro nas
redes sociais.
Foi assim que uma enfermeira de 38 anos, moradora
de Anápolis (GO), conseguiu chamar atenção das
autoridades para as agressões que vinha sofrendo
do marido, um caminhoneiro de 41 anos. Ele foi
preso pela Polícia Federal (PRF) em Bady Bassit, no
quilômetro 78 da rodovia BR-153, por volta das 17h
do dia 25 de fevereiro.

Em julho deste ano, foi registrado mais um caso. Uma mulher de 40
anos conseguiu pedir socorro em uma farmácia após ser ameaçada de
morte pelo companheiro. Ela procurou o local e mostrou um “X” na
mão ao atendente, que acionou a polícia.
Na casa do agressor, a polícia apreendeu uma espingarda e munições.

Brasil

Campanha conta violência
doméstica vira lei e busca
abrangência nacional.
Campo Grande (MS)

Com um sinal “X” na mão, uma mulher
de 39 anos pediu ajuda após ser
mantida em cárcere privado por um
ano pela própria irmã.
A vítima tem deficiência auditiva e mora também com a filha de três
anos. As duas foram resgatadas pelo Promuse (Programa Mulher Segura)
da Polícia Militar. Esse foi o primeiro caso atendido em Campo Grande da
campanha Sinal Vermelho. O caso ocorreu em junho de 2020.
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Iniciativa prevê que mulheres possam pedir ajuda
em farmácias com um "x" vermelho na palma da
mão

PACOTE BASTA

ROMPE COM
A CULTURA
DA VIOLÊNCIA
INVISÍVEL

M

anipulação, humilhação, fim da autoestima. A violência
psicológica atinge milhares de mulheres e não deixa
marcas na pele, mas pode causar traumas profundos em
suas vítimas. A boa notícia é que esse pesadelo será tratado a partir
de agora como sempre deveria ter sido: crime. A conduta está
contemplada no Pacote Basta – um conjunto de medidas que visa
punir com mais rigidez a violência doméstica.
Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos
do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em 2020,
foram registradas mais de 65 mil denúncias de violência psicológica
praticada contra mulheres. O número não chegou a 20 mil no ano
anterior. Os índices, certamente, sofrem subnotificação e crescem à
medida que as vítimas ganham coragem – e apoio – para denunciar.
Infelizmente, não são poucos os relatos de mulheres que
têm dificuldade para provar que sofreram violência física, apesar
dos inchaços e hematomas espalhados pelo corpo. Costumam ser
questionadas por familiares, amigos e até mesmo por médicos ou
policiais sobre o que teriam feito para provocar tamanha fúria no
companheiro, como se lhes quisessem imputar alguma culpa por
aquilo que passaram.
Quando a surra não é física, mas consiste em desmoralização,
ameaças e práticas que colocam à prova o estado emocional das
mulheres, essa violência fica ainda mais difícil de ser comprovada e,
o mais importante, combatida.
A jornalista Juliana Abbamonte, de 35 anos, ainda era
adolescente quando viveu um relacionamento pautado pelo medo.
“Ele ia na minha faculdade, invadia a sala de aula, me seguia de carro,
um verdadeiro pesadelo”, conta. Para ela, a falta de informação foi
fator determinante para que os abusos sofridos fossem normalizados.
“Se hoje falta, imagina como era quando eu tinha 17 anos. Até hoje
eu me pergunto como meus pais não fizeram nada”, disse a jornalista.
A inclusão da violência psicológica no Código Penal é
fundamental para que as vítimas entendam o que estão sofrendo,
conforme explica Juliana. “A gente vai dar nome para coisas que não
têm. Você está passando por aquilo, tem uma sensação de que tem

Alan Santos/PR

PACOTE

Presidente Jair Bolsonaro sanciona Pacote Basta

A Lei promete o fim do drama de quem
está refém da tortura na mente
alguma coisa errada, mas não sabe dizer, porque as pessoas não estão
falando, é algo que, na teoria, não existe. Aí você começa a falar ‘isso
é coisa da minha cabeça’. Quando tem um nome estabelecido, você
começa a entender”, afirmou.
Quebrar um ciclo de relacionamento abusivo é um processo
complexo, com oscilações de calmaria e tempestade. Juliana se
especializou no assunto e hoje comanda a ONG Soul Sisters, que
atende vítimas de violência doméstica. Ela explica o porquê de a
maioria das vítimas ter dificuldade em romper a relação: “Depois
do ato de violência, vem o que a gente chama de ‘fase da lua de
mel’. O homem se arrepende, faz loucuras de amor, te enche de
presentes, faz coisas que você só vê em filme romântico e vem com
uma promessa da mudança. Você, então, decide que quer resgatar o
‘relacionamento perfeito’. Nenhum relacionamento começa abusivo.
Ele começa muito bem, inclusive. Eu costumo dizer que foi o melhor
e o pior relacionamento que eu já tive.”
A violência sofrida por Juliana avançou para agressão física e ela
relata que só conseguiu criar coragem para terminar o relacionamento
de quatro anos quando começou a ter medo de ser morta pelo então
companheiro. Hoje, não carrega no corpo nenhuma marca deixada
pelo ex-namorado, mas há anos faz acompanhamento psicológico
para livrar-se dos traumas. “Eu tenho síndrome do pânico e fobias
específicas, minha melhora tem sido lenta. Na ONG onde atuo, são
comuns casos de vítimas que chegam a tentar suicídio”, contou.
“Nenhuma mulher é agredida sem antes ter sido mentalmente
torturada. Nenhuma mulher morre sem antes ser chamada de ‘louca,
descompensada’, sem ter suas faculdades mentais questionadas.
Exatamente por isso, fizemos questão de incluir a tipificação da
violência psicológica no Pacote Basta. Se conseguirmos fazer com
que essa prática seja interrompida já no início, certamente, estaremos
salvando milhares de vidas”, explicou a presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil.
O Pacote Basta, mencionado pela magistrada, diz respeito ao
Projeto de Lei (PL) 741/2021, apresentado à Câmara dos Deputados
pela AMB e abraçado pelas deputadas Margarete Coelho (PP/PI),
25

PACOTE BASTA

Soraya Santos (PL/RJ), Greyce Elias (Avante/MG) e Carla Dickson
(PROS/RN), que assinam a autoria do PL. O texto incorpora uma
série de alterações no Código Penal, na Lei dos Crimes Hediondos e
na Lei Maria da Penha. Consiste em tipificar a violência psicológica,
determinar o cumprimento da pena por crimes cometidos contra
mulheres sob regime fechado, afastar o agressor do lar onde reside
com a vítima e criar o Programa de Cooperação “Sinal Vermelho
Contra a Violência Doméstica”.
Inicialmente, no pacote também constavam o aumento
da pena para condenados por feminicídio e a tipificação da
perseguição (stalking), entretanto, já foram votados – e aprovados
– separadamente e, por isso, retirados do PL (veja no quadro a
seguir). “O pacote reconhece todas as múltiplas violências que
as mulheres sofrem, todas as negativas de lugar de fala, toda a
falta de reconhecimento que nos atinge”, pontuou a deputada
Margarete Coelho.
A tipificação da violência psicológica está contemplada no artigo
4 do projeto e acrescenta um item ao artigo 147 do Código Penal,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Causar dano emocional
à mulher que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à
saúde psicológica e à autodeterminação. Pena – reclusão de seis meses
a dois anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.”
Segundo as autoras, a inclusão do artigo no Projeto de Lei é
ponto-chave para a efetividade do pacote. “A autoestima é a base
da dignidade. Se a gente tem essa dignidade tão ofendida, a gente
já começa muito mal a cumprir essa Constituição em seu Artigo 5º,
esse é o diferencial dessa iniciativa, com certeza”, explicou Soraya
Santos. A deputada Margarete Coelho complementou: “Imagine
você viver constantemente sobressaltada e com medo de represálias?
Essa violência tolhe o empoderamento das mulheres, sua dignidade
como pessoas, cidadãs, como trabalhadoras. A violência psicológica,
sem dúvida, está no fundo de tudo.”
Protocolado em março, mês em que se comemora o Dia
Internacional da Mulher, o PL tramitou em regime de urgência, dada
a gravidade da situação de mulheres que se viram confinadas em casa
com seus agressores, por conta do avanço da pandemia da Covid-19.
Foi aprovado por unanimidade pela Câmara e pelo Senado e
sancionado em julho pelo presidente Jair Bolsonaro. A velocidade
com que o Projeto de Lei tramitou no Congresso Nacional só foi
possível graças ao trabalho conjunto entre os diferentes Poderes,
como ponderou a deputada Soraya Santos:
“Para que desse certo, foi fundamental percebermos que,
quando dois segmentos andam juntos, a efetividade é maior. A
nós, parlamentares, cabe promover a legislação, mas se não houver
a devida aplicação, isso de nada vale. Esse projeto traz a visão do
Judiciário na aplicação dessas leis, ele veio apontando uma série de
lacunas legais para que a gente pudesse ter uma oferta de ferramentas
para aprimorar a punição dos agressores de mulheres.”
Outro fator que contribuiu para a aprovação do Pacote Basta
foi seu caráter suprapartidário. A deputada federal e relatora do
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PL 741, Perpétua Almeida (PCdoB/AC), contou à reportagem
que conversou longamente com representantes de diversas frentes
parlamentares antes de chegar ao texto final. “Eu perdi as contas,
acho que apresentamos uns oito relatórios diferentes. Negociei à
exaustão para que a gente pudesse encontrar um ponto de equilíbrio
e concordância de todas as partes e chegarmos ao nosso único
objetivo, que é proteger as mulheres”, disse.
Para garantir que o pacote seja colocado em prática, a deputada
Greyce Elias aposta em ações junto a autoridades municipais.
“Precisamos chegar na ponta, capacitar prefeitos e secretários, eles
conhecem suas populações melhor que ninguém. É necessário
fazer com que a informação chegue aos rincões do Brasil”, afirmou
a deputada, que finalizou: “Esse é o legado que deixaremos para a
proteção das mulheres. Levando informações a todos, inclusive aos
homens, a gente vai ter a oportunidade de quebrar paradigmas e
padrões culturais. O Pacote Basta vem para somar às leis que já temos
e que são referências internacionais, mas, com certeza, trazemos
mais efetividade e uma pitada diferenciada.”
A expectativa é que a aplicação da lei minimize a dor das mais de
11.500 mulheres que são agredidas todos os dias em nosso país.

Veja o que muda na Lei com
o Pacote Basta:
Violência psicológica

Caracteriza a violência psicológica como “causar dano emocional
à mulher que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização,
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação”. A pena
para esse crime é reclusão de seis meses a dois anos e multa, se a
conduta não constitui crime mais grave.

Endurecimento de pena

Inclui-se no artigo 129 do Código Penal a previsão de reclusão de
um a quatro anos para lesão praticada contra mulher motivada pela
condição de gênero.

Afastamento do lar

Previsão de afastamento do agressor de seu lar ou local de
convivência com as vítimas se verificado risco iminente à integridade
física ou psicológica da mulher e seus dependentes.

Sinal Vermelho

Federalização da campanha “Sinal Vermelho contra a Violência
Doméstica”, com integração entre o Poder Executivo e Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de Segurança Pública
e entidades privadas na promoção e realização da campanha.
A lei determina ainda que os órgãos e entidades envolvidos
realizem campanhas e capacitação permanente dos profissionais
pertencentes ao programa para encaminhamento da vítima ao
atendimento especializado.
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Acompanhe as dicas de livros, séries e podcasts
em todas as edições.
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Crimes,
autor
Ferdinand
von Schirach

Por Luciana Buriasco - juíza TJ-MS
Ferdinand von Schirach é advogado criminalista em
Berlim, na Alemanha. Lançou este livro, que é seu
primeiro, aos 45 anos, tendo se tornado imediatamente
um best seller não só na Alemanha, onde vendeu mais de
400 mil exemplares, como em mais de 30 países. Ele é
neto de um dos condenados em Nuremberg, mas se
posicionou publicamente contra a própria avó, por ela
defender a propriedade de obras de arte das quais os
nazistas se apropriaram dos judeus, chamando esta de
sua segunda culpa. Talvez por causa dessa complexidade
vivida no interior da própria família, sua visão do crime é
quase que imparcial, evitando fazer julgamentos morais,
apesar da posição de defesa que ocupa nos processos. Os
casos, apesar de verídicos, parecem inacreditáveis aos
leigos. Sua maneira de contá-los, contudo, é que os torna
ainda mais impactantes, “hipnotizantes”, como chamou
o The New York Times, na resenha feita pela romancista
Olen Steinhauer, em 21 de janeiro de 2011. Parece que o
que lhe intriga é justamente esse “irrazoável” que a
mente humana é capaz de produzir. Parece filme! E
daqueles intrigantes, que produzem assombro. Lançou
também “Culpa” e prepara o terceiro, sempre
transformando seus casos em ficção. No Brasil, seus
livros têm sido publicados pela editora Record.

SÉ
RIE

Confession Tapes
exibido na Netflix

Por Thiago Brandão - vice-presidente
Cultural e de Tecnologia da AMB
É uma série de documentários de televisão sobre crimes
reais que apresenta vários casos de possíveis confissões
falsas que levaram a condenações por homicídio das
pessoas em destaque nos episódios. A obra discute a
inocência desses condenados, destrinchando as
investigações em busca da verdade e exibindo a gravação
original dos depoimentos. Daí o título, que significa “as
fitas de confissões”. Para quem se interessa por Justiça
Social e pelos desafios do sistema carcerário, a série traz
argumentos muito válidos.

POD
CAST
Praia dos Ossos
disponível no Spotify

Por Secretaria Cultural e de Tecnologia
da AMB
No dia 30 de dezembro de 1976, Ângela Diniz foi
assassinada com quatro tiros numa casa na Praia dos
Ossos, em Búzios – RJ, pelo então namorado Doca Street,
réu confesso. Três anos depois do crime e do julgamento,
ocorre algo intrigante nesta história – o assassino
tornou-se a vítima. O podcast retrata o significado da
mulher para a sociedade da época.

Clique no botão e
ouça o podcast.
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AUXÍLIO-SAÚDE

AUXÍLIOSAÚDE
CHEGA A
DOS
TRIBUNAIS

D

esde que tomou posse, há pouco mais de um ano
e meio, a atual gestão da AMB saiu em defesa não
só das prerrogativas e valorização da carreira, mas
também de outra vertente essencial à magistratura:
a qualidade de vida dos magistrados.
Entre as lutas, ganhou destaque a mobilização pelo Programa
Nacional de Assistência à Saúde Suplementar para magistrados
e servidores do Poder Judiciário, que abrange o pagamento do
chamado auxílio-saúde. A mobilização revelou-se muito bem
sucedida e o benefício chegou em 100% dos tribunais brasileiros.
“Essa é uma das prioridades da AMB, por isso é um esforço
que muito nos honra. Não foi um caminho fácil. Buscamos
regulamentação pelo CNJ; articulamos com tribunais de cada estado
e todos deram retorno atento e sensível à demanda. A luta não para!
Continuarei com um trabalho incansável em duas frentes: uma
para unificar o piso mínimo, visto que identificamos discrepâncias
de valores de norte a sul do país; e a outra para garantir que esse seja
um direito de todos – ativos, aposentados e pensionistas”, afirmou a
presidente da AMB, Renata Gil.
Contemplado pela Resolução nº 294/2019 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), o auxílio consiste em assistência médica, hospitalar,
odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada diretamente pelo
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Freepik

100%

Graças à força associativa,
magistrados e servidores do Judiciário
agora podem contar com o benefício
órgão ou entidade com a qual o beneficiário tiver vínculo, mediante
convênio ou contrato, ou, na forma de auxílio, mediante reembolso
do valor despendido pelo magistrado ou servidor com planos ou
seguros privados de assistência à saúde/odontológicos.
A conquista, assinada em dezembro de 2019 pelo então
presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro
Dias Toffoli, contou com a atuação da AMB. “Foram diversas
reuniões. A nossa presidente, Renata Gil, esteve em diálogo com os
conselheiros (...) para extrair o melhor para a magistratura”, afirmou
o vice-presidente de Prerrogativas da AMB, Ney Alcântara.
Tão logo a resolução entrou em vigor, a entidade iniciou
uma série de tratativas junto aos tribunais para discutir as
facilidades e dificuldades da implantação, dadas as particularidades
administrativas e financeiras de cada estado. Os diálogos foram
capitaneados pela presidente da AMB, Renata Gil, contando
com total empenho e atuação da conselheira Fiscal da entidade,
Maria Isabel da Silva. O intuito foi estabelecer uma conversa
que respeitasse a autonomia e a limitação, inclusive financeira,
de cada Corte. E assim ocorreu, com conversas presenciais e
on-line pelos órgãos. Os tribunais estaduais da Bahia (TJ-BA),
Pernambuco (TJ-PE) e Rio Grande do Sul (TJ-RS) estão entre
os que recentemente instituíram o programa, a ser prestado por

meio de pagamento, em pecúnia, de forma a reembolsar total ou
parcialmente as despesas médicas e odontológicas de magistrados
e servidores, bem como de seus dependentes.
Na Paraíba, a verba será paga em caráter indenizatório para
cobrir as despesas. “Enfim, estamos a ratificar uma política de saúde
da magistratura nacional, capitaneada pelo CNJ, em prol de uma
categoria profissional cujo fortalecimento e higidez pressupõem o
próprio Estado Democrático de Direito”, declarou o presidente do
TJ-PB, desembargador Saulo Benevides.
A AMB e as associações estaduais que representam a
magistratura estão de mãos dadas nessa linha de frente, a exemplo
da Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase). “Nós somos
uma magistratura única, dividida em seus respectivos estados e
competências, mas as garantias, prerrogativas e deveres são todos
uniformes e nacionais”, analisou o presidente da Amase, Roberto
Alcântara de Oliveira Araújo.
Ainda segundo o magistrado, o alcance nacional do auxíliosaúde demonstra a unificação e padronização da magistratura. “É
esse sentimento de pertencimento de todos os magistrados a um
Poder Judiciário único e uniforme”, destacou.

Direito de todos

Ascom/Amerj

A ideia é que os tribunais não limitem o pagamento apenas aos
ativos, mas estendam-no aos aposentados e pensionistas – tendência
adotada pela maioria das cortes.

Roberto Luís Felinto - coordenador dos Aposentados da AMB

À frente da Coordenadoria dos Aposentados da AMB, Roberto
Luis Felinto de Oliveira revela que tem acompanhado os esforços
para garantir o pagamento sem diferenciações. “Por questões
orçamentárias, alguns tribunais demoraram a implementar o
auxílio para os aposentados, mas o trabalho desenvolvido pela
nossa AMB, especialmente pela presidente Renata Gil, tem
corrigido esses esquecimentos’’, pontuou.
O magistrado destacou ainda que garantir o benefício aos
inativos leva segurança para quem está na linha de frente. “Dar
certeza aos colegas da ativa tranquiliza-os quanto ao futuro, de que
estarão garantidos quanto às questões de saúde, ensejando a eles as
condições psíquicas necessárias a uma boa prestação jurisdicional,
tudo visando o bem-estar do povo – missão primeira da atividade
judicial”, concluiu o coordenador.
O empenho não está apenas no discurso. O Ato Executivo
101 de 4/5/2021 instituiu uma comissão para realizar em 90 dias o
levantamento referente aos direitos dos Pensionistas nos Tribunais.

Haydée Aparecida Mariz De Oliveira - secretária de Pensionistas da AMB

Arquivo Pessoal

AUXÍLIO-SAÚDE

Integram o grupo a vice-presidente de Políticas Remuneratórias,
Vera Lúcia Deboni, o coordenador da Justiça Estadual, Frederico
Mendes Júnior, e a secretária de Pensionistas, Haydée Aparecida
Mariz de Oliveira.
“Aguardamos com ansiedade esse levantamento para melhor
nos situar e planejar etapas conjuntas de ação. O prazo será no
início de agosto e teremos tempo hábil para, junto com a comissão,
darmos prosseguimento ao trabalho que deverá ser apresentado
aos demais. Com o mapeamento da situação poderemos, em
conjunto, saber como atuar e quais providências poderão ser
tomadas”, comentou a secretária de Pensionistas.
Ao comentar a iniciativa da AMB, Haydée Oliveira destacou
o respeito e a confiança que o grupo mantém com relação à
associação. “Pensionistas constituem grupo com idade avançada,
sem o respaldo de seus companheiros, que precisa da AMB, das
associações locais, dos tribunais de Justiça e da sociedade. São os
pilares onde os maridos estavam engajados e que fazem parte de
sua construção familiar, motivo de orgulho.
Agradecemos à presidente da AMB e a toda a comissão,
fazendo um destaque às mulheres e a todos que, com sensibilidade,
compreendem a situação do grupo minoritário que são as
pensionistas da Magistratura Nacional”, finalizou.
As conquistas em relação ao pagamento do Auxílio-Saúde
a aposentados e pensionistas, sem distinção, resultam da intensa
articulação da AMB em garantir o pagamento a todos. No ano
passado, a entidade submeteu uma Questão de Ordem à apreciação
do CNJ, após constatar discrepâncias, por algumas cortes, em
relação à implementação do programa de assistência médica. A
Associação entende que os tribunais não podem criar distinção
entre ativos, inativos e pensionistas, sob pena de afronta ao
espírito da norma.
“A Resolução prevê textualmente que aposentados e
pensionistas tenham direito. Essa foi uma luta muito forte. A
responsabilidade dos tribunais é total para atender aos magistrados.
Nós percebemos que os diversos estados da Federação tinham
formas diferentes de fornecer esse tipo de auxílio e muitos nem
sequer forneciam”, explicou o vice-presidente Ney Alcântara.
“A saúde dos nossos magistrados não pode esperar. São
servidores públicos que não medem esforços para o pleno
funcionamento do Sistema de Justiça e têm direito ao programa de
saúde suplementar, livre de disparidades e desigualdades”, finalizou
a presidente da AMB, Renata Gil.
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TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL NO ENSINO
DA MAGISTRATURA
A Escola Nacional da Magistratura (ENM) tem investido
em novas plataformas para oferecer um sólido
conhecimento jurídico aos associados à AMB e aos
demais profissionais do Direito. A quebra de barreiras
demográficas é o viés da democratização do ensino de
qualidade a distância para quem está em busca de
capacitação com renomados juristas do Brasil e do
mundo.
A inovação da ENM, por intermédio das tecnologias
digitais, tem fortalecido o capital simbólico da
instituição diante da comunidade jurídica. Importantes
instituições brasileiras e estrangeiras têm firmado
parceria com a Escola, que tem realizado grandes debates
e cursos com célebres personalidades do Direito.
Os cursos da plataforma digital são oferecidos em uma
parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), considerada a melhor
universidade privada do Brasil, e com a UOL EdTech, a
maior empresa de tecnologia para educação do país, o
que coloca a ENM como referência no mercado do
ensino jurídico.
Com cerca de 50 mil certificados emitidos ao longo
história, a ENM é uma entidade que busca
aprimoramento da formação e o aperfeiçoamento
magistrados. Para isso, desempenha o papel
orientadora da atuação das demais Escolas
Magistratura no país.
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Em face da globalização, a transformação digital da ENM
vem sendo um caminho que tem possibilitado a juristas
de vários lugares criarem um espaço de aprendizagem e
de troca de experiências a partir da multiculturalidade
formada no âmbito virtual.
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“Sem dúvida, a grande importância do ensino a distância
(EAD) é a democratização. Uma quantidade cada vez
maior de pessoas passa a ter acesso à formação com um
custo bastante reduzido”, avaliou o diretor-presidente da
Escola Nacional da Magistratura (ENM), desembargador
Caetano Levi Lopes, que acrescentou ainda: “No caso da
Magistratura, juízes de todo o território nacional, sem
necessidade de deslocamento, custo de transporte, estada
e alimentação, não necessitando de afastamento do
trabalho, têm acesso ao ensino da melhor qualidade. É o
futuro tornando-se realidade hoje”.
Para a coordenadora da ENM Marcela Bocayuva, a
instituição acompanhou a revolução tecnológica jurídica
qualificável, como a Justiça 4.0.
“A transformação da ENM presencial para o caminho
digital trouxe um impacto significativo para a formação
do magistrado. Os desafios dessa transformação foram
imensos, entendemos que a parceria com grandes
instituições nacionais e internacionais tornou esse
caminho possível”, comentou Marcela Bocayuva, que
acrescentou: “As tecnologias expandiram os ambientes
de aprendizagem e estão ao alcance dos magistrados de
todo o país a um clique. Não é possível ignorar os
desafios da transformação digital, a verdade é que um
país de dimensões continentais precisa encontrar meios
de comunicar-se de maneira rápida, o que se reflete no
fluxo educacional da comunidade jurídica”.

ENM E UNIVERSIDADE DE
SALAMANCA LANÇAM PARCERIA
INÉDITA PARA CERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL
A Escola Nacional da Magistratura (ENM), em parceria com a
Universidade de Salamanca na Espanha, está com as inscrições
abertas para o programa inédito de “Certificação em
Compliance e Anticorrução”. As vagas são limitadas.
Para garantir a participação é preciso acessar o site
usalamb.com.br, onde está disponível o formulário de
inscrição. A iniciativa é destinada à comunidade jurídica. O
curso terá 100 horas/aula com professores renomados do
Brasil e da Espanha, além de tutoria e profícuos debates sobre
temas como corrupção transnacional, lavagem de dinheiro,
cooperação judiciária, corrupção privada e outros aspectos do
Direito Penal e do Direito Processual Penal.

CLIQUE E SAIBA MAIS

Audiências
Criminais
com Renata Gil

Democracia, fake
news e eleições
com os professores, juristas e
ministros do Supremo Tribunal Federal,
Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e
Alexandre de Moraes

MESTRADO PROFISSIONAL EM
PARCERIA COM A UERJ

A Escola Nacional da Magistratura (ENM) firmou parceria
acadêmica com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro
para o lançamento do mestrado profissional. A iniciativa foi
uma das grandes conquistas da atual gestão da AMB com foco
na capacitação dos Magistrados Associados a AMB, com
previsão de início das aulas no primeiro semestre de 2022.
A partir do mês de outubro, os Magistrados Associados à AMB
poderão participar do grupo de pesquisa que servirá como base
para iniciar os estudos e desenvolver projetos acadêmicos.
Confira as linhas de pesquisas disponíveis no site
https://my.forms.app/escolanacionaldamagistra/grupo
s-de-pesquisa-uerj-e-enm

CLIQUE E SAIBA MAIS

Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) do
Brasil
com Leonardo Roscoe Bessa

Crimes Eleitorais e
processo penal eleitoral

Direito Digital Eleitoral e
Mídias Sociais nas Eleições

Gestão de Gabinete e
Assessoria Política de
Parlamentares

com Luiz Carlos dos Santos Gonçalves

com Alexandre Basílio Coura

com Alessandro Rodrigues da Costa

Direito
Previdenciário
com Eduardo Brandão

Clique e
confira os cursos
da ENM
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NOVAS TECNOLOGIAS:
CPJ LANÇA SITE PARA HOSPEDAR O
MAIOR ACERVO DE DADOS SOBRE A
MAGISTRATURA BRASILEIRA
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Plataforma tem ferramenta para inclusão digital
de pessoas com deficiência visual e auditiva

A

Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB) deu um passo importante dentro
do campo acadêmico com a criação do
Centro de Pesquisas Judiciais (CPJ) em
2019, órgão social permanente, sob a direção do ministro
Luis Felipe Salomão (STJ). Os estudos produzidos pelo
CPJ agora estão disponíveis em cpj.amb.com.br. A
plataforma possibilita aos magistrados e pesquisadores
acesso aos conteúdos científicos desenvolvidos pela
AMB. São trabalhos de um recorte histórico de 25 anos.
Para o ministro Luis Felipe Salomão, a nova
plataforma do CPJ tem a proposta de abrir um
diálogo com a sociedade sobre os assuntos mais
importantes do Judiciário.
“Creio que o site do CPJ vai hospedar o maior
acervo de dados sobre a Magistratura e o Poder
Judiciário brasileiro de que se tem notícia. Nesse
contexto, o site vem contribuir com o debate sobre
a Magistratura e o Poder Judiciário, com vistas a um
sistema de justiça transparente e colaborativo no
fomento de estudos científicos”, afirmou.
A presidente da AMB, Renata Gil, afirma que a
criação do site do CPJ é uma conquista importante
para o fortalecimento da comunidade jurídica. “A
plataforma digital é o caminho que o Judiciário tem
buscado para atender às urgências da sociedade, de
forma inovadora e eficiente”, disse.
O diretor-adjunto do CPJ, Marcelo Cavalcanti
Piragibe Magalhães, acredita que a nova plataforma
serve para ampliar a discussão acadêmica produzida na
AMB. “A criação do site possibilita fomentar o debate
do conteúdo produzido pelo órgão com as demais
instituições de pesquisa e com a sociedade”, afirmou.
A nova plataforma contempla layout moderno e
recursos que garantem fácil navegação. Outra novidade
é a ferramenta hand talk, que traduz simultaneamente
conteúdos em português para a língua brasileira de
sinais. O aplicativo tem o objetivo de fazer a inclusão
social de pessoas surdas. Além disso, o dispositivo
atende pessoas com deficiência visual.
“A acessibilidade digital é uma pauta importante
para a AMB e toda a sociedade. O mundo vivencia um

processo de renovação tecnológica sem precedentes,
e a atividade jurisdicional precisa acompanhar todo
esse movimento inovador e adaptar-se, sob pena de
tornar-se ultrapassada”, concluiu o diretor do CPJ,
ministro Luis Felipe Salomão.
No site, é possível conhecer os estudos
desenvolvidos desde 1996 até as últimas pesquisas
coordenadas pelo órgão, acessar documentos e
conferir as atualizações sobre o trabalho do CPJ.
O site hospeda ainda um rico acervo que reúne
dados, análises e diagnósticos obtidos por intermédio
de pesquisas e estudos a respeito de problemas
estruturais e conjunturais. Agregam-se a esse material
artigos, livros e revistas.
Há quase três décadas, a Associação dos
Magistrados Brasileiros tem dedicado esforços no
campo científico para compreender, aperfeiçoar e
humanizar a dinâmica do Sistema de Justiça. Ao longo
de 25 anos, a AMB – pari passu às demandas sociais e
da categoria – tem investigado a realidade do Poder
Judiciário. Em 2020, o Centro de Pesquisa Judiciais
tornou-se órgão social permanente da entidade na
gestão da presidente da AMB, Renata Gil. Com isso,
a instituição vem se consolidando como referência no
fomento de diagnósticos, estudos e pesquisas sobre a
organização da Justiça.
De acordo com a secretária-geral do CPJ, Patrícia
Cerqueira Kertzman Szporer, o Poder Judiciário tem
sido impactado, ao longo das décadas, pelos estudos
produzidos sobre a magistratura.
“É muito importante conhecermos a realidade
em que estamos; analisar os motivos dos conflitos;
refletir sobre o fenômeno da crescente judicialização,
quais seus efeitos em relação à própria Magistratura,
bem como a maneira pela qual o Judiciário vem
lidando com essas mudanças que demandam uma
atuação cada vez mais intensa e variada. Ao lado disso,
tanto o desenho institucional tem experimentado
novos contornos quanto os avanços tecnológicos têm
incrementado as atividades de praticamente todos
os segmentos da sociedade moderna”, comentou a
secretária-geral do CPJ.
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Associados à AMB contam com vantagens e descontos exclusivos em cerca de

1.500 parceiros, que atendem mais de 15 mil endereços em todo o Brasil.
São descontos em diversos setores, como escolas de educação infantil ao ensino médio;
faculdades; gastronomia; automóveis; eletrodomésticos e muito mais.

6,5%
de desconto

6%
de desconto

14%

de desconto

em notebooks da Asus

em automóveis Honda

em automóveis Volvo

10%

até
de desconto

além de

na Magazine Luiza

descontos
especiais
em produtos da Apple na iPlace

Clique no botão ao lado
e faça parte do Clube de Benefícios da AMB.

RETRANCA

Clique e assista ao vídeo em comemoração aos 72
anos da AMB em defesa dos magistrados e da
sociedade brasileira
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