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ATS aguarda apreciação pela CCJ
Agência Senado

Após receber parecer favorável do relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 02/2011, a PEC do ATS aguarda apreciação pela
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal para ser encaminhada ao Plenário. Caso aprovada, Emenda corrigirá
uma das principais reivindicações da categoria.

Página 6

Prêmio AMB celebra liberdade de imprensa

Páginas 10 e 11

Conselho Executivo discute metas para 2013

Página 4

Guia ENM oferece novas capacitações
Página 17

Palavra do Presidente

O

quistar novas vitórias e tirar do papel os projetos
ano de 2013 se inicia e com ele uma série
que asseguram à Magistratura condições dignas de
de discussões sobre o futuro da Nação, que
trabalho e de vida. Ao assumirmos a AMB, em deespera ansiosa pelo trabalho dos mais de 5,5
zembro de 2010, firmamos o compromisso de demil prefeitos recentemente empossados.
fender, de forma intransigente, quando necessário,
Para nós, mais de 17 mil Magistrados no Brasil,
os interesses de cada Juiz e Desembargador. Tarefa
o novo ano simboliza a renovação de esperança no
que se renova a cada dia.
cumprimento da Carta Magna e do respeito às prerContudo, 2013 também será um ano importante
rogativas que regem o exercício das nossas funções.
no aprimoramento dos Juízes e Desembargadores do
O ano findo foi um ano de grandes lutas e de articuPaís. Em 2012, a AMB em conjunto com a Escola Nalações. Defendemos de forma veemente e incansável
cional da Magistratura (ENM), foi a campo, buscou
a necessidade de uma Magistratura sólida e de um
novas parcerias e os frutos começam
Judiciário independente.
Reivindicamos, por meio de
“Ao assumirmos a AMB a ser colhidos a partir de agora. As
qualificações nas áreas de extodos os instrumentos legais, a
firmamos o compromisso novas
tensão, pós-graduação, mestrado e
recomposição de nossos subsíde defender, de
doutorado, certamente auxiliarão no
dios, que acumulam mais de 30%
dia-a-dia dos julgamentos.
de perdas inflacionárias. Ocorreu
forma intransigente,
No sentido de promover um ina concessão de 15,8%, em 3 parquando necessário, os
tercâmbio ainda mais amplo, realicelas divididas em 3 anos 2013,
2014 e 2015. Seguimos lutando
interesses de cada Juiz e zaremos o V Encontro Nacional de
Juízes Estaduais (Enaje), no mês de
no mandado de injunção pela reDesembargador”
outubro, em Florianópolis. Na ocaposição integral das perdas inflasião, será discutido o papel do Macionárias. A proposta de Emengistrado como Garantidor da Democracia. Em esda Constitucional que redigimos e apresentamos
fera internacional, a AMB promove o II Congresso
muito antes de disputarmos a Presidência da AMB,
Internacional, na Alemanha. E afim de permitir um
já tem relator e relatório favorável (PEC 2/2011),
momento de congraçamento, em abril, a cidade de
para restabelecimento do Adicional por Tempo de
São Paulo receberá os VI Jogos Nacionais da MagisServiço (ATS). Em defesa da ampla democracia para
tratura.
todos os Poderes, lançamos a campanha “Diretas
Ao longo de seus 63 anos, a AMB tem atuado
Já no Poder Judiciário”, cujos projetos tramitam no
de forma constante na busca pelo reconhecimenCongresso Nacional. Conseguimos deixar claro que
to da Magistratura como uma das protagonistas da
nossa luta não pretende politizar as escolhas dos
Democracia. Para isso, mais uma vez, conclamamos
dirigentes das Cortes no Brasil, mas aperfeiçoar o
a todos para essa caminhada, por vezes pedregosa,
funcionamento da administração pública, por meio
mas necessária.
de gestores qualificados e vocacionados, permitindo
que toda Magistratura possa votar.
Nelson Calandra
Em 2013, nossa meta é avançar ainda mais. Por
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros
meio de uma categoria unida conseguiremos con-
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ARTICULAÇÃO

Subsídio é reajustado 15,76% em 3 anos
Lei sancionada não atende desejos da Magistratura brasileira

M

Roberto Stuckert Filho

da Magistratura, ou seja, o
uito aquém da
desinteresse dos jovens pela
luta
firmada
carreira”, apontou.
pela AMB em
A AMB prossegue nas
busca do reajuste do subtratativas para obter a insídio da Magistratura, a
tegralidade na reposição
Presidente Dilma Rousseff
do subsídio, além do restasancionou, na última sebelecimento do Adicional
mana de dezembro, Lei que
por Tempo de Serviço. “É
reajusta o teto dos Minisum momento que avantros do Supremo Tribunal
çamos um pequeno pasFederal (STF) no total de
so rumo à recomposição”,
15,76%, escalonado em três
anos. Em 1º de janeiro de Reposição aprovada pela Presidente não corrige déficit inflacionário afirmou Calandra. A aprovação da lei é a primeira
2013, o salário subiu de R$
etapa
da
caminhada
pela recomposi26.723,13 para R$ 28.059,29. Em janei- para que o Senado votasse a proposta
ro de 2014, passará a ser R$ 29.462,25 da recomposição monetária de subsí- ção real dos subsídios. “As perdas ao
e, em janeiro de 2015, R$ 30.935,36.
dio corroído pela inflação, nos moldes longo dos últimos anos foram expresPara o Presidente da AMB, Nel- propostos pelo Supremo, que está na sivas. Vamos continuar lutando por
son Calandra, “a reposição do subsí- ordem de 30%, nos últimos sete anos. nossa independência orçamentária,
dio desta forma nega a eficácia a liminar Isso provoca o que o Ministro Ayres em respeito à Constituição”, compleconcedida pelo STF, a pedido da AMB, Britto chamou de desprofissionalização tou o Presidente da AMB.

Associações de Magistrados discutem estratégia para 2013
unir as associações em torA recomposição do subno de um objetivo comum
sídio e as propostas de vavisando a melhoria da carlorização da Magistratura
reira”, afirmou Nino Toldo.
foram discutidas durante viA reposição do ATS foi
sita dos Presidentes da Ajufe,
um dos itens apontados
Nino Toldo, Anamatra, Recomo fundamentais, connato Santana, e Andes, Luiz
forme elogiou o PresidenEduardo Rabello, ao Presite da Andes, Luiz Eduardo
dente da AMB, Nelson CaRabello. “Me parece muilandra, em janeiro. O grupo
to importante a pauta do
reforçou a importância de
ATS, visto tratar-se de uma
um trabalho para assegurar Recomposição dos subsídios e ATS foram discutidos no encontro
forma de reconhecer o traa recomposição das perdas
salariais acumuladas ao longo dos anos.
De acordo com o Presidente da balho dos Magistrados. O regime de
O Presidente da AMB apresentou Anamatra, a partir da reunião “pre- subsídio puro anula a existência da
o trabalho da Associação na luta pela tende-se estabelecer uma estratégia carreira”, pontuou.
Participaram da reunião os Vice
valorização da categoria. “Tivemos a comum de atuação das associações
oportunidade de apresentar as ações nacionais que representam a Magis- -Presidentes da AMB, Renata Gil e
Rosalvo Vieira, o Secretário-Geral Addesenvolvidas desde que assumimos a tratura”, explicou Renato Santana.
associação e pontuamos as ações a seDiscurso endossado pelo Presidente junto, Thiago Massad, e o Diretor da
rem desenvolvidas em 2013”, afirmou.
da Ajufe. “O propósito da reunião foi Ajufe, Décio Gimenez.
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CONSELHO EXECUTIVO

Conselho da AMB traça metas para 2013
Magistrados elaboram calendário durante primeiro encontro do ano

O

Conselho Executivo da AMB
realizou sua primeira reunião
anual, no mês de janeiro, em
Brasília. Na pauta, o cronograma de
atividades da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e as tratativas
acerca do restabelecimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).
O encontro foi aberto pelo Presidente
da Associação, Nelson Calandra.
O Magistrado salientou o clima
de cooperação durante o encontro
que contou com a presença de vários Vice-Presidentes e Diretores e
destacou a aprovação de tópicos importantes para a entidade. “Foram
aprovados vários temas ligados ao
controle financeiro, política de pessoal e também trouxemos a notícia sobre o andamento da questão do ATS,
a evolução do tema e uma campanha
de ampla mobilização da Magistratura brasileira para resgatar esta importante conquista”, apontou.
Entre os projetos apresentados,
a realização dos Jogos Nacionais da
Magistratura, o calendário acadêmico da Escola Nacional da Magistratura (ENM) e a previsão orçamentária
para o exercício, conforme explicou
o Secretário-Geral Adjunto da AMB,
Thiago Massad.
“Fizemos um resumo do ano de
2012, que terminou de forma brilhante com o nosso Congresso, e traçamos
os objetivos para 2013. Apresentamos
o calendário de eventos e reuniões e
já começamos a tomar providências
para que o processo eleitoral transcorra de forma eficiente”, pontuou.
Participaram da reunião, os VicePresidentes, Raduan Miguel Filho,
Humberto Vasconcelos Jr., José Dantas de Paiva, Lilian Mazzeu, Maria Luiza Santana Assunção, Rosalvo Augusto Vieira da Silva e Rui Guilherme de
V. Souza Filho; o Diretor-Presidente da
4

Roberto Bacellar, Raduan Miguel Filho, Nelson Calandra e Thiago Massad durante reunião em Brasília

Depoimentos:
“Foi a primeira reunião do ano de 2013. Nós traçamos o cronograma de atividades
e elaboramos o orçamento da AMB. A reunião foi bastante proveitosa, bastante
participativa. Eu só tenho, mais uma vez, a elogiar o Dr. Calandra”.
Rosalvo Augusto Vieira – Vice-Presidente para Assuntos Culturais
“Hoje foi um dia muito importante. Em todos os itens discutidos, os presentes
demonstraram interesse no sentido de fazer algo em prol da Magistratura. Temos
a consciência de que o momento é muito difícil, e, portanto, essa reunião teve
muitos méritos. Todos participaram, todos demonstraram suas opiniões, e nós
pretendemos, então, que isso aí seja uma tônica para que nós possamos reunir mais
forças para continuarmos o trabalho, que tem sido muito bem feito pela AMB”.
Sebastião Amorim – Coordenador dos Aposentados
“A reunião foi muito proveitosa, já que vários assuntos de interesse da Magistratura
foram tratados e tantos outros esclarecidos e debatidos. O Presidente revelou a
preocupação em reunir todos os companheiros, já que o seu projeto se dirige em
favor de todos os Magistrados, tal como de toda sociedade brasileira”.
Edmundo Franca de Oliveira – Coordenador da Justiça Militar
Foi um encontro muito importante tendo em vista o planejamento para
2013, além do calendário para o exercício. Também tivemos discussões
importantíssimas, como a atuação da Diretoria de Prerrogativas e o trabalho da
Escola Nacional da Magistratura.
Maria Luiza Santana Assunção - Vice-Presidente de Interiorização

ENM, Roberto Bacellar; o SecretárioGeral Adjunto, Thiago Massad; os
Diretores, Haydée A. Mariz de Oliveira, Irineu Jorge Fava, Samuel Rubem
Zoldan Uchôa, Getúlio Correa, Marcelo Cavalcante Piragibe Magalhães e
Marília de Castro Neves; os coordena-

dores, Edmundo França de Oliveira,
Sebastião Luiz Amorim, Graça Marina
Vieira e Plínio Bolívar de Almeida; o
Conselheiro Fiscal, Aristóteles de Lima
Thury, o membro da Secretaria de
Cultura José Carlos Laitano, e o Juiz do
TJGO, Rodrigo Prudente.

rEUNIÕES

Segurança será discutida na Flórida
Magistrados conhecerão experiências adotadas nos EUA

A

Segurança
dos
já adotadas pelas cortes
Magistrados será
norte-americanas” explicou
tema de encontro
o Getúlio Correa.
realizado pela AMB, em
A fim de aprimorar a
parceria com a ENM, no
qualificação dos Magistramês de abril, na Flórida
dos no tocante à seguran(EUA). Os detalhes do ença, o Presidente da AMB
contro foram abordados
ainda sugeriu a realização
durante reunião da Sede um encontro de Juízes
cretaria de Segurança dos
criminais com as autoriAMB discutiu os detalhes do encontro que será realizado em abril
Magistrados, realizada em
dades policiais de todos os
“Nosso objetivo é levar repre- estados. Também participaram da
janeiro, e conduzida pelo Diretor
da pasta, Getúlio Correa. O encon- sentantes das comissões de seguran- reunião o Diretor-Adjunto da ENM,
tro contou com a presença do Pre- ça dos Tribunais de todo o país. O Luiz Márcio Victor Alves Pereira, e
sidente da AMB, Nelson Calandra, curso terá duração de uma semana os Juízes do Tribunal de Justiça do
e do Diretor-Presidente da ENM, com aulas teóricas e práticas e tem Distrito Federal, Luiz Martius e Macomo objetivo trazer as experiências ria Isabel da Silva.
Roberto Bacellar.

II Encontro Internacional de Aposentados

Secretaria de Prerrogativas

Panamá foi escolhido como sede do evento a ser realizado em junho

Magistrados definiram calendário de atividades para 2013

O Panamá foi o destino escolhido pelo Coordenador
de Aposentados e pela Diretora de Pensionistas da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Sebastião Amorim e
Haydée Mariz de Oliveira, para a realização do II Encontro Internacional de Magistrados Aposentados e Pensionistas.
De acordo com o Coordenador de Aposentados da
AMB, o evento pretende ampliar os vínculos entre os Magistrados, além de discutir temas de interesse para a categoria.
“Os Congressos permitem aos Magistrados Aposentados e as
Pensionistas conhecerem novos lugares e culturas e debater
temas importantes”, afirmou Sebastião Amorim.
Opinião compartilhada pela Diretora de Pensionistas.
“O Congresso permitirá uma troca de experiências entre
Magistrados e Pensionistas de todo país e um contato
maior com as decisões tomadas pela Associação, além de
interagir com o Presidente Nelson Calandra”, disse.

A suspensão de férias dos Magistrados Criminais e a
promoção pelo critério de merecimento foram alguns dos
itens discutidos durante reunião da Secretaria de Defesa
de Direitos e Prerrogativas da AMB, realizada em janeiro.
A reunião contou com a presença do Presidente da AMB,
Nelson Calandra, e foi coordenada pela Juíza Marília de
Castro Neves, Diretora da Secretaria.
Os Magistrados discutiram a ação judicial contra a
União de perdas e danos por omissão legislativa, o ingresso
da AMB em PAD no CNJ e a reversão da pena de disponibilidade. “Estabelecemos a agenda para 2013, as prioridades
que serão abordadas, os direitos e estratégias que vamos
implementar”, salientou Marília de Castro.
Participaram da reunião os Diretores-Adjuntos, Flávio
Moulin e James Magalhães e o Desembargador Otávio
Leão Praxedes.
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ATS

AMB e a luta pelo restabelecimento do ATS
Calandra pretende otimizar esforços para aprovação da proposta

E

m tramitação no Congresso Nacional, o Projeto que restabelece
o Adicional por Tempo de Serviço
para a Magistratura e para o Ministério
Público (ATS) aguarda para ser apreciado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado Federal
(CCJ). Com relatoria do Senador Gim
Argello (PTB-DF), a Proposta de Emenda à Constituição nº 02/2011 pretende
corrigir uma antiga reivindicação da
categoria, no sentido de combater a
desprofissionalização da Magistratura.
Com o arquivamento da Proposta
de Emenda à Constituição n° 46/2008,
em janeiro de 2011, o Presidente da
AMB, Nelson Calandra, travou uma
intensa batalha em prol da aprovação de uma nova Emenda. Após tratativas iniciais com Parlamentares, o
ideal se robusteceu com o apoio de
Juízes e Desembargadores do todo o
país, por meio das campanhas de Interiorização da Magistratura.
Em maio de 2012, após intenso
corpo a corpo do Presidente da AMB
para agilizar a tramitação da Proposta que restabelece o ATS, a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) do Senado Federal, designou
o Senador Gim Argello como relator da PEC 002/2011. Em novembro,
depois de inúmeros encontros a fim
de expor as necessidades da Magistratura, o relator apresentou parecer
favorável a pauta, tornando-o apto a
ser apreciado pela CCJ.
Diante de toda peregrinação e
dos avanços na discussão do tema
junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Presidente da Associação, Nelson Calandra, acredita
que a reparação da perda está próxima a ser corrigida.
“A Magistratura tem perdido muitos talentos em virtude de falta de incentivos. Um jovem não se sente esti6

Diretores da AMB durante reunião com o relator da Proposta de Emenda, Senador Gim Argello

mulado em ingressar em uma carreira
que exige tanta abdicação e sacrifício,
mas cujas perdas tem se acumulado
ao longo dos anos. Não é coerente que
um Magistrado com 30 anos de dedicação ganhe o mesmo que um colega
que acaba de ingressar. O ATS corrige
esse déficit”, explicou Calandra.
Discurso endossado pelo ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), Ministro Ayres Britto, que manifestou seu apoio ao pleito por diversas ocasiões. Em 2012, durante visita
à Associação, o Ministro fez questão
de destacar seu compromisso com a
Magistratura Brasileira, representada

por meio da AMB e das demais Associações, como guardiã dos preceitos
constitucionais e da Justiça.
Na conversa com os Magistrados, Ayres Britto manifestou seu
apoio à luta pelo restabelecimento
do ATS e afirmou tratar-se de uma
causa justa. “É de Justiça fazer a recomposição dos subsídios dos Magistrados brasileiros, pois, eles passam por um temerário período de
desencanto remuneratório com a
profissão. Outras carreiras, mesmo
que, no âmbito jurídico, já têm um
poder de atração maior que a carreira da Magistratura”, reconheceu.

Luta ganha apoio das associações estaduais

As ações em prol do restabelecimento do ATS superaram os limites
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Federal e ganharam corpo com
o apoio dos governos estaduais e municiais. Pauta presente durante as visitas
da AMB às Associações, o retorno do
ATS foi discutido com políticos, autoridades e lideranças de todo o país.
Em novembro de 2012, em atenção a uma deliberação do Conselho

de Representantes da AMB, a Associação dos Magistrados Catarinenses,
de forma pioneira, realizou um encontro com os Magistrados estaduais
e a bancada catarinense no Congresso Nacional, para expor a proposta.
Durante o encontro, o Presidente da AMB, Nelson Calandra, reforçou a necessidade de um trabalho
conjunto entre as entidades em prol
da valorização da categoria.

EVENTOS

Justiça Estadual se reunirá em Florianópolis
Enaje discutirá papel do Magistrado como garantidor da democracia

“M

agistrado – garantidor
da democracia” será o
tema do V Encontro
Nacional de Juízes Estaduais (ENAJE), que será realizado entre os dias
24 e 27 de outubro, em Florianópolis (SC). Durante os quatro dias, os
Magistrados terão a possibilidade de
discutir o aprimoramento da Justiça
Estadual e da Magistratura brasileira.
O encontro será realizado pela
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e será coordenado pelo
Juiz Walter Pereira, Coordenador
da Justiça Estadual. A programação

Santa Catarina será sede do encontro a ser realizado no mês de outubro

completa para o evento será divulgada durante o mês de março.
Além de um espaço de reflexão,
o encontro possibilitará o congraçamento dos Juízes e Desembargado-

São Paulo sediará os VI Jogos
Nacionais da Magistratura
São Paulo será a sede dos VI Jogos Nacionais da Magistratura. O evento, promovido pela
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB),
acontecerá entre os dias 17 e 20 de abril. Os jogos
reunirão Magistrados de todo o país.
Os participantes poderão disputar as seguintes modalidades: Natação, Corrida Rústica, Tiro,
Vôlei, Basquete, Futsal, Tênis de Mesa, Judô, Xadrez, Sinuca, e provas de Atletismo como Corrida:
100 mts/200 mts/400 mts, revezamento 4x100, 1
km/1,4 km, Revezamento 4 x 400.
No mês de janeiro uma comissão formada
pelo Secretário-Geral Adjunto da AMB, Thiago Massad, o Diretor Executivo de Esportes da
Associação, Walter da Silva, e o Desembargador
Luiz Edmundo Marrey se reuniu para discutir os
preparativos do encontro. O grupo se encontrou
com o Coordenador de Esporte e Lazer da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de
São Paulo, Mário Cesar Bortoluzo, e com o Presidente do Círculo Militar de São Paulo, General
Manoel Morata Almeida.
Para se inscrever os Magistrados deverão
acessar a página da AMB na internet. O evento
será realizado no Conjunto Esportivo “Constâncio Vaz Guimarães”, o Ibirapuera.

res de todo o país que, ao lado dos
colegas e de seus familiares poderão
desfrutar dos encantos e da cordialidade do povo catarinense. Mais informações no site da Associação.

II Congresso Internacional de
Magistrados será realizado na Alemanha

Raduan,
Bernhard
Kampmann e
Walter Pereira
na Embaixada
da Alemanha

No segundo semestre de 2013, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) realizará um intercâmbio para
aprofundar a troca de experiências entre Juízes e Desembargadores do Brasil e da Europa. A Alemanha foi escolhida como a sede do II Congresso Internacional de Magistrados.
Em dezembro, o Vice-Presidente de Comunicação da
AMB, Raduan Miguel Filho, participou de uma reunião com
o Ministro da Embaixada da Alemanha, Bernhard Kampmann, para apresentar a proposta do evento e buscar apoio
institucional do país. O Coordenador da Justiça Estadual da
AMB, Walter Pereira, acompanhou a visita.
Para Raduan, o encontro foi uma oportunidade de
apresentar o interesse que a AMB tem em conhecer o Direito da Alemanha e trazer os ensinamentos ao Brasil.
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Políticas Públicas

Magistratura na luta contra o crack
No Brasil, um, a cada cem adultos, admite ter consumido a droga

Plano “Crack, é Possível Vencer” faz parte da estratégia do Governo Federal para enfrentar os problemas relacionados ao tráfico de drogas no país

C

onsiderado um dos principais
problemas da década, em 2012
o consumo do crack no Brasil
atingiu números alarmantes, colocando o país no topo do ranking mundial
no uso da droga. De acordo com o ‘Segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas’, um, em cada cem adultos, admitiu ter utilizado a substância,
entre o período de 2011 e 2012.
Na tentativa de combater a “epidemia”, em dezembro, o Governo Federal
apresentou o Plano “Crack, é Possível
Vencer”, criado em 2011. O Presidente
da AMB, Nelson Calandra, participou

da reunião realizada no Ministério da
Justiça. O plano pretende aumentar a
oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de drogas, enfrentar o
tráfico e ampliar a prevenção.
O Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, abriu a reunião. “O Projeto é
um grande desafio, portanto será de
grande importância receber outras
contribuições, ouvir críticas e avaliações
que tenham a nos propor”, enfatizou.
Nelson Calandra apontou a importância de um diálogo com as entidades e órgãos do Judiciário. “É preciso
conhecer o perfil das pessoas envolvi-

das com drogas de uma maneira detalhada”, destacou o Presidente da AMB.
Para o Magistrado, o Judiciário é
protagonista de um Poder do Estado,
então cabe a ele sempre aplicar as leis
do país. “Uma das maiores pandemias
brasileiras é a falta de efetividade das
leis, especialmente ao que diz respeito
à Justiça Criminal”, citou.
O Plano “Crack, é Possível Vencer”,
pretende articular União, estados,
Distrito Federal e municípios, além
da participação da sociedade civil. A
iniciativa conta com o aporte de R$ 4
bilhões do Governo Federal.

AMB e Ajufe se unem no combate à corrupção
As ações da Magistratura na Estratégia Nacional de Combate à
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
(Enccla) foram discutidas no fim do
mês de janeiro, em Brasília, durante
reunião entre AMB e Ajufe. Na pauta, as ações a serem desenvolvidas
em parceria pelas entidades. O debate foi dividido em dois momentos, o primeiro realizado na AMB e
o segundo na sede da Ajufe. O Presidente da AMB, Nelson Calandra, o
Presidente da Ajufe, Nino Toldo, e o
Presidente da ENM, Roberto Bacellar,
prestigiaram o encontro.
De acordo com a Vice-Presidente
de Direitos Humanos da AMB, Re8

nata Gil, por meio da parceria, as
associações pretendem ampliar a
participação da Magistratura nas
atividades desenvolvidas pela Enccla. “Um discurso em conjunto robustece a atuação da Magistratura.
Hoje, discutimos a pauta conforme
as ações que assumimos na plenária
da Enccla. Também traçamos todo
o cronograma para o próximo ano
e agendamos como vamos organizar
esse trabalho”, explicou.
O Coordenador da Ajufe junto à
Enccla, Rafael Wolff, ressaltou que
as associações atuarão de forma
mais efetiva pelo aprimoramento
da Persecução penal da lavagem

de dinheiro e da corrupção, a fim
de valorizar o trabalho do Juiz. “A
Magistratura nacional e o Poder
Judiciário são unos. Nossas pautas
são comuns e as duas associações
têm interesse que o combate à lavagem de dinheiro e à corrupção
seja mais profundo. A Ajufe está
muito feliz com essa parceria com
a AMB”, completou.
Nesta primeira etapa, as entidades vão trabalhar em quatro ações,
entre elas a que trata dos meios especiais de investigação dos crimes
de corrupção e lavagem de dinheiro,
como infiltração de agentes, delação
premiada e a figura do informante.

convênio

AMB apoia combate ao femicídio
Ações serão desenvolvidas por meio de convênio com a Espanha

O

combate aos crimes praticados contra a mulher,
o femicídio, ganhou reforços a partir de um convênio
celebrado pela AMB com a Federação de Associações de Defesa e
Promoção dos Direitos Humanos
da Espanha. O pacto, assinado em
janeiro, pretende incrementar as
ações de capacitação dos Magistrados brasileiros nos casos rela- Acordo possibilitará a formação de Magistrados que atuam no combate aos crimes contra mulheres
cionados a violência por gênero.
A parceria foi selada pelo Presidente derá contribuir muito com a formação instituições da América Latina pelo deda AMB, Nelson Calandra, com o Pre- e aperfeiçoamento dos Magistrados senvolvimento de um protocolo para
a investigação do femicídio. Viemos ao
sidente da Federação de Associações brasileiros”, explicou Adriana.
Nelson Calandra, destacou a im- Brasil para integrar os países da Améride Defesa e Promoção dos Direitos
Humanos da Espanha, Emílio Ginés portância da aliança. “A Federação ca do Sul a este documento”, adiantou
Santidrian. No Brasil, os trabalhos se- tem uma grande atuação junto à Or- Emílio Ginés, que comemorou o trabarão coordenados pela Vice-Presidente ganização das Nações Unidas (ONU) lho conjunto à AMB.
“Vemos a parceria com a Associação
de Direitos Humanos, Renata Gil, e e no pronunciamento da Assembleia
contam com a colaboração da Juíza da ONU, o Presidente da Federação vai dos Magistrados Brasileiros como uma
Adriana Melo, titular do 1º Juizado de aludir a disposição da AMB em colabo- magnífica oportunidade na consolidaViolência Doméstica e Familiar contra rar no combate ao femicídio”, disse ele. ção deste trabalho de investigação abPara o Presidente da Federação da solutamente necessário para combater
as Mulheres do Rio de Janeiro.
A Magistrada comemorou a parce- Espanha, Emílio Ginés Santidrian, o a impunidade nos crimes praticados
ria. “A Federação congrega várias ONGs convênio com a AMB amplia a interlo- contra as mulheres”, completou.
Participaram do encontro a Desemde Direitos Humanos da Espanha e cução da instituição não só com o Brapossui um trabalho muito avançado no sil, mas com países da América do Sul. bargadora Lilian Lygia Ortega Mazzeu e
combate ao femicídio. Certamente po- “A Federação trabalha junto a diversas a Juíza Maria Isabel da Silva.

Fonaje é realizado em Búzios
Membros de todas as esferas do Poder Judiciário participaram, no mês de dezembro, da XXXII
edição do Fórum Nacional dos Juizados Especiais
(Fonaje). O encontro foi realizado na cidade de
Armação dos Búzios (RJ) e contou com palestras
de renomados juristas, como o Ministro Luiz Fux,
do STF, o Ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, e
o professor emérito da EMERJ e ex-Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador Sérgio Cavalieri Filho.
O Rio de Janeiro sediou pela terceira vez o encontro que em 2012 teve como tema central “O
Sistema dos Juizados Especiais como Instrumen-

to de Política Judiciária de Gestão de Conflitos”.
A Diretora da Secretaria da Mulher Magistrada da
AMB, Maria Abadia de Castro, representou a Associação no evento.
Dentre as atribuições do FONAJE está a troca
de experiências e de boas práticas, com o intuito
de colocar à disposição do Judiciário Nacional a visão dos aplicadores do Sistema. Além disso, antecipar eventuais dificuldades que possam surgir das
inovações legais e buscar meios para cumprir com
eficácia as normas que surgem do compromisso
das várias forças que atuam no sistema constitucional de criação legislativa.
9

PRÊMIO

AMB reúne prefeito de Parnaíba e fi
IX AMB
PRÊMIO

Encontro teve a presença de Magistrados, jorna

DE JORNALISMO

Edição

Ministro Evandro Lins e Silva

Trabalho de Evandro Lins e Silva pela liberdade de imprensa e como Ministro das Relações Exteriores foi destacado durante o jantar em Brasília

A

nona edição do Prêmio AMB
de Jornalismo homenageia o
Ministro Evandro Lins e Silva, jurista piauiense que marcou sua
trajetória por ter colecionado ao
longo dos anos funções como Advogado, Jornalista, Professor, Procurador Geral da República, Ministro
de Estado, Ministro do Supremo
Tribunal Federal e ser, além de tudo,
um intelectual imortalizado pela
Academia Brasileira de Letras.
Para agradecer o apoio do estado do Piauí e de Parnaíba, cidade
natal do jurista, o Presidente da
AMB, Nelson Calandra, ofereceu,
no final do mês de janeiro, um jantar ao Prefeito da cidade, Florentino
Alves Veras Neto. Cristiano Lins e
Silva, filho do Ministro, participou
do encontro junto a outros convidados que celebraram, sobretudo,
a liberdade de imprensa. Nelson
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“Evandro foi um dos
responsáveis por
promover a liberdade de imprensa, os
direitos de dizer e o
direito de saber “
Nelson Breve
Presidente da EBC

Breve, Presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Raduan
Miguel Filho, Vice-Presidente de
Comunicação da AMB, estiveram
presentes.

“O nome do Ministro é uma homenagem muito merecida, assim
como a AMB sempre costuma nomear pessoas que deram uma grande contribuição para o Direito e
também para o Jornalismo. Evandro
foi um dos responsáveis por promover a liberdade de imprensa, os direitos de dizer e o direito de saber,
previstos também na declaração de
Direitos do Homem. Primeiro, por
ser lutador pela liberdade, segundo, por também ter sido jornalista, é uma pessoa que mesmo nos
tempos mais sombrios lutou muito
para que as pessoas tivessem oportunidade de defesa perante a opressão do Estado. Foi brilhante o que
ele fez”, declarou Breve.
O Prefeito de Parnaíba demonstrou sua satisfação em a Associação dos Magistrados Brasileiros ter
reconhecido a cidade que, para ele,

vinheta

lho do Ministro Evandro Lins e Silva

alistas e diplomatas das Embaixadas da França e da China
tem o sentimento libertário desde
a sua origem. “Parnaíba é uma cidade que o povo tem esse desejo
de construção da liberdade. Então,
nós vemos assim, com um filho seu,
que foi Evandro Lins e Silva, foi um
defensor da liberdade, da democracia”, afirmou Florentino Alves.
“Vemos, nesse momento, uma instituição como a AMB, que tem essa
missão institucional de também
garantir a cidadania, reconhecer o
nome dele como a pessoa que representa a liberdade e a liberdade
de imprensa”, completou.
Durante o jantar, Cristiano Lins
e Silva, filho do Ministro, contou
altivo alguns detalhes da carreira
de seu pai. “Eu me sinto como um
filho orgulhoso e extremamente
agradecido à AMB, especialmente, ao Desembargador Nelson Calandra, que de maneira justa doou
esse título ao Prêmio deste ano.
Fiquei muito agradecido por esse
convite e pela possibilidade de

Entre os presentes, Cristiano Lins e Silva, filho do homenageado do IX Prêmio AMB de Jornalismo

conviver e jantar com o nosso Prefeito, com tantas presenças ilustres
que também prestigiam esse Prêmio, que mostram a importância
que teve o meu pai nessas relações
internas e até em relações internacionais”, apontou.

O Ministro Conselheiro da Embaixada da China, Zhu Quinjqiao,
os Adidos de Cooperação Técnica
da Embaixada da França, Rose-Anne
Bisiaux e Antoine Barbe, e Membros
da Diretoria da AMB também prestigiaram o encontro.

Jornalistas de todas as partes do Brasil já foram agraciados com o Prêmio AMB de Jornalismo.
Confira abaixo o depoimento de uma vencedora da premiação:
“Há três anos, envio matérias
para o Prêmio AMB de Jornalismo.
Escolho textos que tratem não apenas da atuação da Justiça no meu
estado, Pernambuco, mas que contem histórias de vida.
Um exemplo disso é o material intitulado A vida (não)
é uma questão de escolha, que conta a história de Léa
(nome fictício), uma mulher desempregada e grávida
de um filho que não desejava. Em 2012, conquistei pela
primeira vez o AMB, na categoria regional, com esse
material. Acredito que a reportagem, que ocupou duas
páginas do jornal Diario de Pernambuco, ajudou outras
pessoas a conhecerem o drama de alguém que deseja
entregar o filho e as soluções apontadas pela Justiça do
meu estado para enfrentar a situação.

Acredito que o AMB é hoje um dos prêmios mais
cobiçados pela imprensa do país, por conta da credibilidade que inspira. Cobrir o setor de Justiça, no
entanto, nem sempre é fácil, diante da pouca disponibilidade dos Magistrados. No entanto, quando fonte e repórter encontram-se para alcançar os mesmos
objetivos de dar notícias, esclarecer fatos e mudar vidas, o resultado sempre pode ser surpreendente. Basta que o jornalista tenha o que chamo de “olhos de
emoção” bem abertos na hora da apuração. As boas
matérias, então, surgem certeiras, naturalmente, apenas como consequência do trabalho conjunto entre
Justiça e imprensa”,
Marcionila Teixeira, o Diário de Pernambuco
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POSSES

Diretoria da AMB prestigia posses da

O

José Carlos Malta Marques assume TJAL

Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), Desembargador Sebastião Costa Filho, transmitiu seu cargo ao Desembargador José Carlos Malta Marques, eleito Presidente da
Corte de Justiça para o biênio 2013/2014. Durante a cerimônia, realizada em janeiro, também foram empossados os Desembargadores
Tutmés Airan de Albuquerque e Alcides Gusmão da Silva, eleitos VicePresidente e Corregedor-Geral da Justiça, respectivamente. O Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Nelson Calandra,
prestigiou a posse dos Magistrados.
José Carlos Malta Marques chega à presidência da Corte estadual depois de 33 anos de carreira, sendo 27 deles como Promotor de Justiça do
Estado de Alagoas e seis anos como Desembargador do TJAL.
O trabalho do novo Presidente é credenciado pelas atividades que
exerceu ao longo de sua carreira.

Nelson Calandra e José Carlos Malta Marques

Nova Diretoria da AMMA toma posse

AMMA será presidida pelo Juiz Gervásio Santos

A Diretoria Executiva da Associação dos Magistrados
do Maranhão (AMMA), eleita para o biênio 2013/2014,
tomou posse no mês de janeiro. O evento contou com a
presença de representantes do Judiciário, Executivo, Legislativo, Ministério Público, Advogados e convidados. A
AMB foi representada pelo Diretor-Adjunto da Secretaria
de Relações Institucionais, Raimundo Freire Cutrim. O Juiz
Gervásio Santos é o novo Presidente da Entidade.
Os novos Diretores acreditam que terão uma gestão de
muito trabalho. “O nosso desafio maior será reposicionar
a AMMA no trilho das discussões políticas e sociais”, declarou o novo Presidente, Gervásio Santos.

Herbert Carneiro é o novo Presidente da Amagis-MG
União e valorização dos Juízes mineiros. Essa foi a tônica do discurso de posse do
novo Presidente da Amagis-MG, Herbert Carneiro, realizada no mês de janeiro. A diretoria eleita para o triênio 2013-2015 foi empossada em sessão administrativa que contou com a presença de diversas autoridades do Judiciário, além do Vice-Governador
de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, e do Secretário de Estado, Danilo de Castro.
Herbert Carneiro disse que seu primeiro compromisso é com a defesa intransigente dos direitos, da independência, da segurança e da saúde dos Magistrados.
“Haveremos de lutar sempre, de maneira compartilhada, com diálogo e entendimento na busca de nossos objetivos comuns”, disse o novo Presidente.
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Visite o site: www.amb.com.br

Herbert Caneiro e Diretores da Amagis-MG

posses

as Associações estaduais e Tribunais
Sandoval Gomes presidirá Amagis-DF até 2014
O Vice-Presidente de Comunicação da AMB, Raduan
Miguel Filho, participou, em dezembro, da posse do Juiz
Sandoval Gomes de Oliveira para o cargo de Presidente
da Associação dos Magistrados do Distrito Federal (Amagis- DF). Tomaram posse os membros da nova diretoria
que estará à frente da entidade no biênio 2012/2014.
A solenidade foi aberta pelo então Presidente, Gilmar
Soriano, que relembrou sua trajetória a frente da Amagis.
O Presidente empossado, Sandoval Gomes de Oliveira,
prometeu fazer o possível para cumprir as metas da campanha. “Principalmente na recomposição do Adicional
por Tempo de Serviço”, afirmou.
Raduan Miguel Filho participou do encontro representando a AMB e relembrou o empenho que a Amagis-DF
tem dedicado em prol da Magistratura. “Desejo ao Sandoval que tenha uma gestão muito boa e reitero que no
que a entidade necessitar, a AMB estará sempre de portas
abertas”, apontou o Vice-Presidente.

Gilmar, Sandoval, Maria Isabel e Raduan em Brasília

A solenidade, realizada na sede da Associação, contou
com a presença dos Magistrados Gilmar Soriano, das exPresidente da Amagis-DF, Maria Isabel da Silva, entre outras
autoridades do Poder Judiciário.

General Lúcio Mário de Barros toma posse no STM
O General-de-Exército Lúcio
Mário de Barros Góes tomou posse
como novo Ministro do Superior
Tribunal Militar (STM). A Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB) foi representada pelo Coordenador da Justiça Militar, Edmundo Franca, em cerimônia realizada
na primeira semana de dezembro.

Ministro Lúcio Mário de Barros Góes

Autoridades dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo prestigiaram o novo Ministro.
Lúcio Mário de Barros Góes
abriu seu discurso com um verso
do poeta português Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena quando a
alma não é pequena”. Ele registrou
sua satisfação com a nomeação
para o cargo de Ministro: “Após
muitas transferências no Brasil e
missões no exterior, numa dessas
enormes surpresas que a vida nos
reserva, aqui estou para ser empossado Ministro da mais alta corte de
Justiça Militar do meu país”.
O general afirmou ter pela frente a tarefa de buscar a aplicação da
justiça. “Encaro este enorme desafio de distribuir justiça, que requer
o desenvolvimento das capacidades de ouvir, de analisar com isenVisite o site: www.amb.com.br

ção e de decidir com imparcialidade
como uma das missões mais difíceis
da minha vida, entretanto, de extrema importância para o bom funcionamento das instituições militares e
da sociedade”.
Edmundo Franca cumprimentou o Ministro em nome do Presidente da AMB, Nelson Calandra,
e demonstrou sua alegria em prestigiar esse momento. “A posse de
Ministros oriundos das Forças Armadas é um acontecimento que se
renova sempre e que ocorre em um
ambiente festivo, já que oficiais levam a experiência na Caverna o que
contribui para o funcionamento de
um colegiado composto por militares, oficiais e Ministros togados. Isso
da um equilíbrio entre o conhecimento Jurídico e o conhecimento
Militar”, afirmou Edmundo.
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PATRÍCIA ACIOLI

Prêmio Patrícia Acioli de Direitos humanos
Cerimônia reuniu Magistrados, autoridades e familiares da Juíza

O

brilhante, a Patrícia, antes
s vencedores do
mesmo de ter sido morta,
I Prêmio Patrícia
já era merecedora de uma
Acioli de Direitos
homenagem pelo trabaHumanos foram divulgalho que ela fazia em sua
dos no mês de dezembro
comarca, com as vítimas
pela Associação dos Mae testemunhas de procesgistrados do Estado do
so”, ressaltou Renata.
Rio de Janeiro (Amaerj).
O advogado Técio Lins
A Vice-Presidente de Die Silva, membro da banca
reitos Humanos da AMB,
examinadora do Prêmio
Renata Gil, participou da
Patrícia Acioli, relembrou
cerimônia, que reuniu
o início da carreira da
autoridades dos Poderes
Magistrada homenageaJudiciário, Executivo e Leda. “Eu tenho confiança
gislativo e dos familiares
Prêmio reconheceu práticas de valorização dos Direitos Humanos
absoluta
no Juiz Peterson
da Juíza Patrícia Acioli.
Simão,
que
deu
uma
demonstração
O trabalho vencedor na cate- ram Menção Honrosa, na categoria
goria Monografia foi o “Juiz como Monografia, Débora Chestays com o rigorosa que a Justiça pode ser feita
guardião dos Direitos Humanos: trabalho “A Possibilidade de Interven- sem violência, sem despeitar o direiTrês casos de contenção do abuso ção Jurisdiscional no Sistema Peniten- to de defesa, na resolução desse caso
policial e de afirmação de direitos ciário Brasileiro” e, em Práticas Hu- emblemático”, enfatizou o advogado,
fundamentais com um olhar sobre manistas, a Desembargadora Federal, que era amigo da Magistrada.
Após o discurso foram exibidos
o direito ao silêncio” elaborado pelo Marga Inge Barth Tessler com “Progradois
vídeos em homenagem à meJuiz André Luiz Nicolitt.
ma de Educação pelo Trabalho”.
mória
da Juíza Patrícia Acioli, que dá
O primeiro lugar de Práticas HuPráticas elogiadas pelo Presidenmanistas ficou com o “Projeto Grão te Claudio dell’Orto e pela Vice- nome à premiação, e à Juíza Thelma
- Programa de Reinserção Social de Presidente de Direitos Humanos da Fraga, também defensora dos DireiEgressos” elaborado pela Juíza Thelma AMB, Renata Gil. “Em verdade eu tos Humanos, falecida recentemente
Araújo Esteves Fraga.Também recebe- acho que o prêmio foi uma iniciativa por problemas de saúde.

Campanha “Diretas Já no Judiciário” será intensificada
Em 2013 a Campanha “Diretas
Já no Poder Judiciário”, lançada pela
AMB, em 2012, deve ser intensificada. De acordo com o Coordenador
do projeto, Walter Pereira, a perspectiva é ampliar o diálogo com os
Parlamentares no Congresso Nacional, no sentido de tornar mais fácil a
aprovação das PECs em tramitação.
“O Projeto segue com intensa
atividade no Congresso. Além disso, pretendemos ampliar o trabalho
14

junto às associações regionais, para
que mobilizem seus representantes
nas casas legislativas sobre a importância do projeto”, explicou.
O Coordenador ainda destacou o
pedido de Nota Técnica encaminha
do ao Conselho Nacional de Justiça,
a fim de reconhecer a relevância do
projeto. Para conhecer a Campanha
“Diretas Já” acesse a página da AMB
na internet: www.amb.com.br.

Visite o site: www.amb.com.br

NOTÍCIAS FORENSES

SAI registra recorde de atendimentos
Retomado em 2011, serviço destaca-se pelo número de acordos

I

niciativas voltadas a priorizar recursos como a
conciliação e a mediação
ganham cada vez mais espaço nas jurisdições brasileiras.
Destacam-se por primar pela
agilidade no atendimento e
pela pacificação social. Ao
apostarem no “acordo”, evitam, muitas vezes, que simples desentendimentos e
disputas de pequena monta
culminem em processos, incrementando ainda mais a já
elevada demanda judicial.
Em Mato Grosso, o Judiciário adaptou essas premissas para atender os
casos de acidentes de trânsito que
não resultem em vítimas nem tenham
o envolvimento de veículos oficiais.
Criado em 2001 pelo Tribunal de Justiça mato-grossense, o Serviço de Atendimento Imediato (SAI) encontrava-se
desativado, mas foi retomado pela última gestão, que não mediu esforços
nem investimentos para colocá-lo novamente nas ruas da capital.

a atender os chamados a
partir das 9 horas. Agora, o
trabalho inicia-se às 6 horas,
estendendo-se até 21 horas,
de segunda a sexta-feira. “O
provimento de veículos devidamente aparelhados e profissionais treinados potencializou o serviço”, considera o
Magistrado.

Tamanho empenho teve uma recompensa à altura: em apenas um
ano (2011 a 2012), o SAI teve o número de atendimentos ampliado em
466% — um desempenho avaliado
como extraordinário.
O Serviço, que serve ainda aos
jurisdicionados de Várzea Grande,
também responde de forma bastante
satisfatória ao quesito “agilidade”. A
duração média de cada atendimento
fica entre 27 e 35 minutos. Dados do
TJ/MT revelam que a maioria dos acidentes é de colisão traseira e cerca de
90% dos envolvidos apontam o descuido como principal causa.
Segundo o Juiz Coordenador do
SAI, Mário Roberto Kono, os excelentes resultados alcançados devem-se à
disponibilização de mais recursos humanos e materiais e também à divulgação do serviço junto à população.
“Graças a isso foi possível ampliar
o horário de atendimento”, informa Kono. Antes, as vans começam

Expansão
O incremento da quantidade de atendimentos realizados não é o único indicativo de
sucesso. O SAI também computa um
alto índice de acordos, cuja média no
ano passado foi de 82% nas ocorrências atendidas. “Em um ano, o número
de casos acordados subiu em quase
400%”, comemora Kono.
Composta atualmente por seis equipes, integradas por motoristas e conciliadores, a estrutura de atendimento
do SAI deve ganhar novo reforço. Mais
uma van deve, em breve, começar a
rodar pelas ruas da capital e de Várzea
Grande. “Portanto, outras equipes devem ser contratadas”, diz o Magistrado.
Impulsionado pela boa aceitação
do público atendido, o Serviço pode
ter sua atuação ampliada, atendendo
jurisdicionados de outras comarcas. “É
algo bem possível de o novo Presidente querer fazer”, acredita Kono, que
além de coordenar o SAI, responde
pela coordenação dos Juizados Especiais no Estado e é titular do Juizado
Criminal em Cuiabá.

“Tenho acompanhado o grande esforço do Dr. Calandra na condução da AMB e,
se não alcançado melhores resultados, me parece ser por causa do Executivo e
do Legislativo, que engessam o Judiciário.”
Mário Roberto Kono, Juiz coordenador do SAI e dos
Juizados Especiais de Mato Grosso e titular do Juizado Especial Criminal da capita

Visite o site: www.amb.com.br
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HOMENAGENS

Calandra é homenageado no Dia da Justiça
Tribunal condecorou personalidades do Judiciário em 2012

E

Nelson Calandra e Manoel Alberto Rebêlo

m comemoração ao Dia da Justiça, celebrado em 8 de dezembro, o então Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Manoel
Alberto Rebêlo dos Santos, conferiu o Colar do Mérito Judiciário ao
Presidente da AMB, Nelson Calandra.
“O Brasil anseia, mais do que qualquer outra coisa, por Justiça”, declarou o Presidente do TJRJ. Ele acrescentou que nunca houve tanta cobrança por uma sociedade
realmente justa. “O caminho da transparência é irreversível. Aos Tribunais só restam
o aperfeiçoamento e a total integração à sociedade. E é isso que os Magistrados
desejam, como também desejam respeito. É preciso que haja responsabilidade de
todos. A convivência democrática e respeitosa é o alicerce da Justiça”, completou.

TJPA condecora personalidades com a Medalha do Mérito Judiciário
A Presidente do Tribunal de
Justiça do Pará (TJPA), Raimunda Gomes Noronha, procedeu a
outorga da Medalha do Mérito
Judiciário, no Grau de Grande Ofi-

cial, ao Presidente da AMB, Nelson
Calandra, em dezembro. A Desembargadora exaltou a personalidade
e a atuação do agraciado, sempre
empenhado na defesa das funções

Presidente da AMB recebe medalha do TJAM

Título de honorariedade

ro registrar aqui, o Desembargador
Calandra e a sua obstinação na defesa de nossa instituição em todos
os fóruns nacionais e, particularmente, dos Magistrados associados,
junto às instâncias administrativas e
judiciais, quando violadas ou ameaçadas na sua liberdade de decidir e
na sua independência funcional, a
sua intransigente atuação na defesa
das prerrogativas da Magistratura
nacional”, enfatizou o Presidente.

O Presidente da AMB, Nelson Calandra, recebeu o título
e diploma de honorariedade,
conferido pela Associação MatoGrossense de Magistrados, em
dezembro. Calandra recordou alguns feitos da AMB, como a criação da Frente Parlamentar Mista
para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira e o lançamento da
campanha “Diretas Já no Poder
Judiciário”, idealizadas em Mato
Grosso. “Tenho uma paixão por
este Estado de tradições, potencialidade, reserva ecológica e,
claro, pela dedicada Magistratura
que aqui atua”, disse. “Compartilho essa homenagem com os
15 mil Magistrados associados à
AMB, dedicados trabalhadores
que superaram percalços e mostraram a força do Judiciário brasileiro”, completou.

O Presidente da AMB, Nelson
Calandra, foi homenageado com a
medalha do Grau “Grande Mérito”,
pelo Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça
do Amazonas (TJAM). A cerimônia
foi realizada em dezembro, na sede
do Tribunal, em Manaus (AM). A
comenda foi conferida a 14 personalidades que se destacaram por
sua atuação em favor da Justiça
durante este ano.
O Presidente do
TJAM, Ari Jorge Moutinho da Costa, parabenizou todos os homenageados e registrou o
importante trabalho desempenhado pelo Presidente da AMB, Nelson
Calandra, na defesa das
prerrogativas da Magistratura nacional. “Que-

Calandra recebeu a medalha do Grau “Grande Mérito”
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da Magistratura, e nas ações objetivando a prestação jurisdicional
cada vez mais efetiva à sociedade.
O Presidente da AMEPA, Heyder
Ferreira, também foi condecorado.

Visite o site: www.amb.com.br

Guia 2013 ofertará mais de 35 cursos
Magistrados poderão optar por qualificações no Brasil e no Exterior

E

m 2013, a Escola Nacional
da Magistratura (ENM)
ofertará mais de 35 cursos
de extensão, pós-graduação,
mestrado e doutorado, em instituições no Brasil e no Exterior.
As informações estão disponíveis no Guia de Cursos de 2013,
publicado em fevereiro.
De acordo com o Diretor-Presidente da ENM, Roberto
Bacellar, os Magistrados poderão optar por uma série de
atividades que proporcionarão
um melhor desempenho da função
judicante presente “Ampliamos o
número de cursos internacionais,
nacionais, e agora, inclusive, com

uma nova perspectiva de se fazer
uma integração cultural. Alguns cursos têm formação científica, técnica
e humanista”, disse ele.

Há alguns novos cursos
como “Direitos Fundamentais
da Pessoa Humana“, “Direito
do Consumidor: O Presente e o
Futuro”, “Curso Criação do Texto Jurídico“ e “Curso de Ilícitos
corruptivos“. No exterior, a ENM
firmou novos convênios com a
Universitá de Roma Tor Vergata,
a American University Washington College of Law e a Fordhan
Law School – New York.
Os Magistrados associados à AMB receberão a edição 2013 do Guia em suas residências. As informações também
estão disponíveis no endereço
eletrônico, www.enm.org.br.

Novo Sistema facilitará o acesso às inscrições
Em 2013, os Magistrados contarão com um novo sistema de inscrições para os cursos oferecidos
pela Escola Nacional da Magistratura (ENM), em parceria com a
AMB. Os formulários deverão ser
preenchidos pela internet, cujos
dados ficarão armazenados em
uma central, facilitando a adesão a
dos Juízes a novos cursos .
Para acessar seus dados, o Magistrado terá que informar apenas o
CPF. “Com esse novo sistema de inscrição, o Magistrado não precisará
reenviar todas as suas informações
a cada inscrição. A ideia é agilizar
e facilitar a vida do Juiz na participação dos cursos da Escola.” disse o
Diretor-Adjunto da Justiça Federal
da ENM, Juiz Raul Mariano Jr.
Para a Secretária–Geral da Escola, Vera Lúcia Feijó, o novo sistema permitirá um processo sele-

tivo mais transparente e ágil.
“A nova ferramenta será um
avanço bastante importante para Escola, que tornará
mais simples a vida dos Magistrados e a organização da
ENM”, afirmou.
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Juízes discutem Sistema Judicial nos EUA
Programa de estudo comparado foi realizado no estado da Geórgia

A

Escola Nacional da Magistratura (ENM), em parceria
com a Escola Superior da
Magistratura de Pernambuco (Esmape), promoveu a 14ª edição do
intercâmbio “Programa de Estudo
Comparado com Foco na Administração Judicial e nos Sistemas Constitucional, Civil e Penal dos Estados
Unidos com Base no Estado da Geórgia”, destinado a Magistrados. O
Diretor-Adjunto da Justiça Eleitoral
da ENM, Luiz Márcio Pereira, participou do curso, realizado em dezembro, na Geórgia (EUA).

A programação do intercâmbio abordou estudos sobre as Cortes Estaduais nos Estados Unidos,
tomando por referência o Estado
da Geórgia; lei criminal e processo;
provas; profissionalismo e ética para
Magistrados; prática do Direito nos
Estados Unidos; júri; operação da
Suprema Corte Federal; Direito Internacional e segurança nacional;
entre outros temas.
“O curso foi muito proveitoso.
Foi uma excelente oportunidade
para o estudo comparado dos sistemas judicial brasileiro e norte-ame-

ricano, com contribuição mútua de
ambos os países, na busca de melhorias nas respectivas estruturas
administrativas e processuais”, disse
a Juíza Dulce Ana Opptiz que também participou do evento.
Para a Magistrada, o contato com
os colegas de várias regiões do Brasil
e com atuação em diferentes áreas do
Direito oportuniza uma visão mais ampla da realidade nacional, bem como a
criação de laços de amizade. Participaram do evento, Magistrados, servidores do Poder Judiciário pernambucano
e operadores do Direito em geral.

Magistrados destacaram importância da troca de experiência com colegas de outras regiões e do exterior

Bacellar prestigia capacitação para novos Juízes
Aprimorar a qualificação dos
novos Juízes desde seu ingresso à
Magistratura é uma das metas da
Escola Nacional da Magistratura
(ENM), que tem atuado em parceria com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados (Enfam) e com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Nesse sentido, em dezembro, a
Enfam promoveu a capacitação de
62 Juízes recém-empossados pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo.
O Diretor-Presidente da Escola
Nacional da Magistratura (ENM),
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Roberto Bacellar, foi um
dos palestrantes do “Curso de Iniciação Funcional
para Magistrados – Módulo Nacional”, que tem
como objetivo enfatizar
a importância dos novos
Magistrados conhecerem melhor o funcionaMagistrados participam de capacitação na Enfam
mento e os procedimenA capacitação contou com a pretos de seis órgãos do Ministério da
sença
da Diretora-Geral da Enfam e
Justiça. Foram abordados assuntos
que tratam das ações, estrutura e Ministra do Superior Tribunal de Jusfuncionamento da Administração tiça (STJ), Eliana Calmon, que foi a
responsável pela abertura do curso.
Pública Federal.

Esmal discute ética e Justiça
Intercâmbio reuniu personalidades do Judiciário alagoano

C

om o tema “Magistratura,
Ética e Justiça”, a Escola Superior da Magistratura de
Alagoas (Esmal), realizou, em dezembro, com o apoio da Escola Nacional da Magistratura (ENM), um
Seminário destinado a Magistrados,
Servidores do Judiciário, membros

Bacellar foi um dos palestrantes do evento

do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O Diretor-Presidente da ENM, Roberto Bacellar,
foi um dos palestrantes do evento.
Reconhecida por seus trabalhos
e capacitações, a Esmal foi elogiada por suas realizações sempre
seguirem os princípios éticos de
que os Juízes não podem parar de
estudar. De acordo com a política
pedagógica da instituição, as decisões tomadas pelos Magistrados
nas Cortes são reflexos de uma boa
estrutura do conhecimento.
O evento contou, ainda, com
palestras dos Conselheiros do Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ), Desembargador José Roberto Neves
Amorim e Jefferson Kravchychyn,
Juízes Auxiliares da Presidência
do TJAL, Alberto Jorge Correia de
Barros Lima e Diógenes Tenório,
do Corregedor geral do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT/19), do
Desembargador João Leite de Arruda Alencar, do Presidente eleito da
OAB/AL, Thiago Bonfim, do Procurador eleitoral Rodrigo Tenório,
do Vice-Presidente eleito do TJAL,
do Desembargador Tutmés Airan
de Albuquerque Melo e do Sérgio
Rocha Cavalcanti Jucá, Procurador de Justiça de Alagoas.

TJRJ promove Congresso sobre Responsabilidade Civil
Durante o primeiro
O Tribunal de Jusdia do Congresso, fotiça do Estado do Rio
ram debatidos diversos
de Janeiro (TJRJ) reatemas relacionados a
lizou, em dezembro
“Responsabilidade Civil
de 2012, o Congresso
e Internet”, “ResponsaInternacional de Resbilidade Civil e Proteção
ponsabilidade Civil
ao Consumidor” e “Res– A Proteção dos Vulponsabilidade Civil e
neráveis, com patroDano Ambiental”.
cínio da Associação
No segundo dia do
dos Magistrados do
evento, o Ministro Luiz
Estado do Rio de JaFux, do Supremo Tribunal
neiro (AMAERJ) em
Federal (STF), conduziu a
parceria com as OrgaConferência Magna. Tamnizações Globo.
bém foram abordados os
Na ocasião, o Pretemas: “Responsabilidade
sidente da Associação
Civil Médica”, “Responsados Magistrados Brabilidade Civil e os Vulnesileiros (AMB), Nelson
Nelson Calandra discutiu as tendências da Responsabilidade Civil
ráveis: Uma perspectiva
Calandra, participou
do painel “Tendências da Responsabi- tro Ricardo Lorenzetti, e do Professor Brasileira” e, encerrando o ciclo de
lidade Civil” ao lado do Presidente da da Faculdade de Direito da Universi- palestras, “Responsabilidade Civil e
Instituições Financeiras”.
Corte Suprema da Argentina, Minis- dade do Texas, William Powers.
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Aposentados são aposta para Mediação

A

experiência de vida do
Magistrado aposentado,
sua intimidade com o
Direito e a credibilidade formam
um conjunto de características
que mostram a colaboração que
pode dar um Juiz que não está
mais na ativa como mediador
ou conciliador. Pensando nisso,
a Escola Nacional da Magistratura irá oferecer em 2013 o curso
de Mediação e Conciliação para
Magistrados Aposentados. A capacitação será realizada no final
de maio e tem inscrições abertas
até o dia 7 de abril.
O curso foi montado em parceria com a Escola Nacional de
Mediação (ENAM), entidade vinculada ao Ministério da Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça que foi lançada
no mês de dezembro. O Presidente da
ENM, Roberto Bacellar, que colaborou
na idealização do projeto, acredita que
ter uma escola junto ao Poder Público
aumenta a credibilidade e envolve o
estado no tema. “Hoje, há uma necessidade de estímulo nos temas consensuais. É excelente poder ter uma escola
de mediação que possa, por exemplo,
fazer convênios com universidades”,
opina o Magistrado.
O Juiz de Direito do TJBA, André
Gomma, que é Instrutor de técnicas
autocompositivas do Movimento
pela Conciliação e Coordenador Pedagógico do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), afirmou que a ENAM
foi criada com o intuito de fomentar
o desenvolvimento da mediação, da
conciliação e de práticas consensuais, não apenas no Judiciário. Para
Gomma, os Juízes aposentados carregam em seu histórico de vida características que os tornam eficazes
mediadores. “Eles acabam tendo um
domínio extraordinário do Direito,
de condições de audiência, além de
20

Márcia Terezinha Amaral e Eutália Coutinho

pois, em geral, com apenas
algumas sessões pode-se chegar a um acordo. Por fim, as
partes tornam-se capacitadas
para que no futuro possam
tentar solucionar seus próprios conflitos”, diz.
Para Gilberto Passos de
Freitas, Desembargador do
TJSP, a mediação e conciliação são maneiras de auxiliar
a demanda do Judiciário. “
Eu acho que são soluções
muito importantes, inclusive, para auxiliar o judiciário. Pelo volume de serviços,
que é muito grande, a conciliação e a mediação facilitariam muito”, completa.
Segundo Bacellar, a preferência pelos métodos consensuais precisa partir
de vários setores no país. Para o Presidente da ENM, é necessária a mudança na mentalidade dos operadores do
Direito. “O método adversarial sempre foi estimulado. Agora começamos
a considerar o que é melhor para as
pessoas, e não melhor para o debate
jurídico. Estamos discutindo aspectos
emocionais, comunicacionais, ambientais, éticos. Fazemos com que a
solução venha da manifestação das
próprias pessoas”, explica.

ter grande respeitabilidade”, avalia o
Magistrado.
Eutália Coutinho, Juíza aposentada do TJDFT, atua na área de mediação e arbitragem desde 2004. Para
ela, trabalhar com mediação é mais
do que uma atividade, é uma realização profissional. “É muito bom
fazer com que todos os envolvidos
saiam contentes com o processo.
Minha experiência como Magistrada e o conhecimento do arcabouço
jurídico fazem com que eu trabalhe
com facilidade em qualquer tipo de
conflito, seja qual for a área. Atuar na
mediação exige uma mudança completa de percepção, de
forma de atuação, da recepção
dos conflitos ao mesmo tempo
em que concede-se segurança
e tranquilidade para conduzir
A Resolução 125, de 29
de novembro
de 2010 do Conselho Na
e aplicar as técnicas”, destaca
cional de Justiça
(CNJ) institui a Política Pú
a Juíza.
blica de Tratamento Adequado de Confl
A Juíza aposentada Máritos que busca
assegurar a todos o direito
cia Terezinha Amaral também
à solução de
conflitos por meios adequ
atua como mediadora no Disados à sua natureza ou peculiaridade.
trito Federal. Para ela, o méO intuito é estimular a busca por soluções
todo é uma forma célere de
extrajudiciais
para resolver conflitos.
resolver conflitos. “Evitam-se
inúmeras ações e recursos,
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