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O ano de 2013 se inicia e com ele uma série 
de discussões sobre o futuro da Nação, que 
espera ansiosa pelo trabalho dos mais de 5,5 

mil prefeitos recentemente empossados. 
Para nós, mais de 17 mil Magistrados no Brasil, 

o novo ano simboliza a renovação de esperança no 
cumprimento da Carta Magna e do respeito às prer-
rogativas que regem o exercício das nossas funções. 
O ano findo foi um ano de grandes lutas e de articu-
lações. Defendemos de forma veemente e incansável 
a necessidade de uma Magistratura sólida e de um 
Judiciário independente.

Reivindicamos, por meio de 
todos os instrumentos legais, a 
recomposição de nossos subsí-
dios, que acumulam mais de 30% 
de perdas inflacionárias. Ocorreu 
a concessão de 15,8%, em 3 par-
celas divididas em 3 anos 2013, 
2014 e 2015. Seguimos lutando 
no mandado de injunção pela re-
posição integral das perdas infla-
cionárias.  A proposta de Emen-
da Constitucional que redigimos e apresentamos 
muito antes de disputarmos a Presidência da AMB, 
já tem relator e relatório favorável (PEC 2/2011), 
para restabelecimento do Adicional por Tempo de 
Serviço (ATS). Em defesa da ampla democracia para 
todos os Poderes, lançamos a campanha “Diretas 
Já no Poder Judiciário”, cujos projetos tramitam no 
Congresso Nacional. Conseguimos deixar claro que 
nossa luta não pretende politizar as escolhas dos 
dirigentes das Cortes no Brasil, mas aperfeiçoar o 
funcionamento da administração pública, por meio 
de gestores qualificados e vocacionados, permitindo 
que toda Magistratura possa votar.

Em 2013, nossa meta é avançar ainda mais. Por 
meio de uma categoria unida conseguiremos con-

quistar novas vitórias e tirar do papel os projetos 
que asseguram à Magistratura condições dignas de 
trabalho e de vida. Ao assumirmos a AMB, em de-
zembro de 2010, firmamos o compromisso de de-
fender, de forma intransigente, quando necessário, 
os interesses de cada Juiz e Desembargador. Tarefa 
que se renova a cada dia.

Contudo, 2013 também será um ano importante 
no aprimoramento dos Juízes e Desembargadores do 
País. Em 2012, a AMB em conjunto com a Escola Na-
cional da Magistratura (ENM), foi a campo, buscou 

novas parcerias e os frutos começam 
a ser colhidos a partir de agora. As 
novas qualificações nas áreas de ex-
tensão, pós-graduação, mestrado e 
doutorado, certamente auxiliarão no 
dia-a-dia dos julgamentos. 

No sentido de promover um in-
tercâmbio ainda mais amplo, reali-
zaremos o V Encontro Nacional de 
Juízes Estaduais (Enaje), no mês de 
outubro, em Florianópolis. Na oca-
sião, será discutido o papel do Ma-

gistrado como Garantidor da Democracia. Em es-
fera internacional, a AMB promove o II Congresso 
Internacional, na Alemanha. E afim de permitir um 
momento de congraçamento, em abril, a cidade de 
São Paulo receberá os VI Jogos Nacionais da Magis-
tratura.

Ao longo de seus 63 anos, a AMB tem atuado 
de forma constante na busca pelo reconhecimen-
to da Magistratura como uma das protagonistas da 
Democracia. Para isso, mais uma vez, conclamamos 
a todos para essa caminhada, por vezes pedregosa, 
mas necessária.

Nelson Calandra
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros

“Ao assumirmos a AMB 
firmamos o compromisso 

de defender, de 
forma intransigente, 

quando necessário, os 
interesses de cada Juiz e 

Desembargador”
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ARTICULAÇÃO

Youtube: 
http://www.youtube.com/ambMagistrados

Subsídio é reajustado 15,76% em 3 anos

Associações de Magistrados discutem estratégia para 2013
A recomposição do sub-

sídio e as propostas de va-
lorização da Magistratura 
foram discutidas durante vi-
sita dos Presidentes da Ajufe, 
Nino Toldo, Anamatra, Re-
nato Santana, e Andes, Luiz 
Eduardo Rabello, ao Presi-
dente da AMB, Nelson Ca-
landra, em janeiro. O grupo 
reforçou a importância de 
um trabalho para assegurar 
a recomposição das perdas 
salariais acumuladas ao longo dos anos.

O Presidente da AMB apresentou 
o trabalho da Associação na luta pela 
valorização da categoria. “Tivemos a 
oportunidade de apresentar as ações 
desenvolvidas desde que assumimos a 
associação e pontuamos as ações a se-
rem desenvolvidas em 2013”, afirmou.

De acordo com o Presidente da 
Anamatra, a partir da reunião “pre-
tende-se estabelecer uma estratégia 
comum de atuação das associações 
nacionais que representam a Magis-
tratura”, explicou Renato Santana. 

Discurso endossado pelo Presidente 
da Ajufe. “O propósito da reunião foi 

unir as associações em tor-
no de um objetivo comum 
visando a melhoria da car-
reira”, afirmou Nino Toldo.

A reposição do ATS foi 
um dos itens apontados 
como fundamentais, con-
forme elogiou o Presiden-
te da Andes, Luiz Eduardo 
Rabello. “Me parece mui-
to importante a pauta do 
ATS, visto tratar-se de uma 
forma de reconhecer o tra-

balho dos Magistrados. O regime de 
subsídio puro anula a existência da 
carreira”, pontuou.

Participaram da reunião os Vice 
-Presidentes da AMB, Renata Gil e 
Rosalvo Vieira, o Secretário-Geral Ad-
junto, Thiago Massad, e o Diretor da 
Ajufe, Décio Gimenez.

Lei sancionada não atende desejos da Magistratura brasileira

Recomposição dos subsídios e ATS foram discutidos no encontro 

Reposição aprovada pela Presidente não corrige déficit inflacionário

M uito aquém da 
luta firmada 
pela AMB em 

busca do reajuste do sub-
sídio da Magistratura, a 
Presidente Dilma Rousseff 
sancionou, na última se-
mana de dezembro, Lei que 
reajusta o teto dos Minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) no total de 
15,76%, escalonado em três 
anos. Em 1º de janeiro de 
2013, o salário subiu de R$ 
26.723,13 para R$ 28.059,29. Em janei-
ro de 2014, passará a ser R$ 29.462,25 
e, em janeiro de 2015, R$ 30.935,36. 

Para o Presidente da AMB, Nel-
son Calandra, “a reposição do subsí-
dio desta forma nega a eficácia a liminar 
concedida pelo STF, a pedido da AMB, 

para que o Senado votasse a proposta 
da recomposição monetária de subsí-
dio corroído pela inflação, nos moldes 
propostos pelo Supremo, que está na 
ordem de 30%, nos últimos sete anos. 
Isso provoca o que o Ministro Ayres 
Britto chamou de desprofissionalização 

da Magistratura, ou seja, o 
desinteresse dos jovens pela 
carreira”, apontou. 

A AMB prossegue nas 
tratativas para obter a in-
tegralidade na reposição 
do subsídio, além do resta-
belecimento do Adicional 
por Tempo de Serviço. “É 
um momento que avan-
çamos um pequeno pas-
so rumo à recomposição”, 
afirmou Calandra.  A apro-
vação da lei é a primeira 

etapa da caminhada pela recomposi-
ção real dos subsídios. “As perdas ao 
longo dos últimos anos foram expres-
sivas. Vamos continuar lutando por 
nossa independência orçamentária, 
em respeito à Constituição”, comple-
tou o Presidente da AMB.

Roberto Stuckert Filho
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CONSELHO EXECUTIVO

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 Magis-
trados Brasileiros (AMB) e as tratativas 
acerca do restabelecimento do Adi-
cional 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 vá-
rios Vice-Presidentes e Diretores e 
destacou a aprovação de tópicos im-
portantes para a entidade. “Foram 
aprovados vários temas ligados ao 
controle financeiro, política de pesso-
al e também trouxemos a notícia so-
bre o andamento da questão do ATS, 
a evolução do tema e uma campanha 
de ampla mobilização da Magistratu-
ra brasileira para resgatar esta impor-
tante conquista”, apontou. 

Entre os projetos apresentados, 
a realização dos Jogos Nacionais da 
Magistratura, o calendário acadêmi-
co da Escola Nacional da Magistratu-
ra (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 brilhan-
te 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 transcor-
ra de forma eficiente”, pontuou.

Participaram da reunião, os Vice- 
Presidentes, Raduan Miguel Filho, 
Humberto Vasconcelos Jr., José Dan-
tas de Paiva, Lilian Mazzeu, Maria Lui-
za Santana Assunção, Rosalvo Augus-
to Vieira da Silva e Rui Guilherme de 
V. Souza Filho; o Diretor-Presidente da 

Conselho da AMB traça metas para 2013

Magistrados elaboram calendário durante primeiro encontro do ano

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 Secretário-   
Geral Adjunto, Thiago Massad; os 
Diretores, Haydée A. Mariz de Olivei-
ra, Irineu Jorge Fava, Samuel Rubem 
Zoldan Uchôa, Getúlio Correa, Mar-
celo 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.

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

A Segurança dos 
Magistrados será 
tema de encontro 

realizado pela AMB, em 
parceria com a ENM, no 
mês de abril, na Flórida 
(EUA). Os detalhes do en-
contro foram abordados 
durante reunião da Se-
cretaria de Segurança dos 
Magistrados, realizada em 
janeiro, e conduzida pelo Diretor 
da pasta, Getúlio Correa. O encon-
tro contou com a presença do Pre-
sidente da AMB, Nelson Calandra, 
e do Diretor-Presidente da ENM, 
Roberto Bacellar.

Segurança será discutida na Flórida

Magistrados conhecerão experiências adotadas nos EUA

“Nosso objetivo é levar repre-
sentantes das comissões de seguran-
ça dos Tribunais de todo o país. O 
curso terá duração de uma semana 
com aulas teóricas e práticas e tem 
como objetivo trazer as experiências 

II Encontro Internacional de Aposentados 

O Panamá foi o destino escolhido pelo Coordenador 
de Aposentados e pela Diretora de Pensionistas da Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros (AMB), Sebastião Amorim e 
Haydée Mariz de Oliveira, para a realização do II Encontro In-
ternacional de Magistrados Aposentados e Pensionistas.

De acordo com o Coordenador de Aposentados da 
AMB, o evento pretende ampliar os vínculos entre os Magis-
trados, 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.

Secretaria de Prerrogativas

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 disponibi-
lidade. “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.

já adotadas pelas cortes 
norte-americanas” explicou 
o Getúlio Correa.

A fim de aprimorar a 
qualificação dos Magistra-
dos no tocante à seguran-
ça, o Presidente da AMB 
ainda sugeriu a realização 
de um encontro de Juízes 
criminais com as autori-
dades policiais de todos os 

estados. Também participaram da 
reunião o Diretor-Adjunto da ENM, 
Luiz Márcio Victor Alves Pereira, e 
os Juízes do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal, Luiz Martius e Ma-
ria Isabel da Silva.

AMB discutiu os detalhes do encontro que será realizado em abril

Panamá foi escolhido como sede do evento a ser realizado em junho Magistrados definiram calendário de atividades para 2013
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ATS

Em tramitação no Congresso Na-
cional, o Projeto que restabelece 
o Adicional por Tempo de Serviço 

para a Magistratura e para o Ministério 
Público (ATS) aguarda para ser apre-
ciado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado Federal 
(CCJ). Com relatoria do Senador Gim 
Argello (PTB-DF), a Proposta de Emen-
da 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 aprova-
ção de uma nova Emenda. Após tra-
tativas iniciais com Parlamentares, o 
ideal se robusteceu com o apoio de 
Juízes e Desembargadores do todo o 
país, por meio das campanhas de In-
teriorização da Magistratura.

Em maio de 2012, após intenso 
corpo a corpo do Presidente da AMB 
para agilizar a tramitação da Propos-
ta que restabelece o ATS, a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado Federal, designou 
o Senador Gim Argello como rela-
tor da PEC 002/2011. Em novembro, 
depois de inúmeros encontros a fim 
de expor as necessidades da Magis-
tratura, 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, Legisla-
tivo e Judiciário, o Presidente da As-
sociação, Nelson Calandra, acredita 
que a reparação da perda está próxi-
ma a ser corrigida.

“A Magistratura tem perdido mui-
tos talentos em virtude de falta de in-
centivos. Um jovem não se sente esti-

AMB e a luta pelo restabelecimento do ATS

Calandra pretende otimizar esforços para aprovação da proposta

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 dedi-
cação ganhe o mesmo que um colega 
que acaba de ingressar. O ATS corrige 
esse déficit”, explicou Calandra.

Discurso endossado pelo ex-Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ministro Ayres Britto, que ma-
nifestou seu apoio ao pleito por diver-
sas 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 Asso-
ciações, como guardiã dos preceitos 
constitucionais e da Justiça. 

Na conversa com os Magistra-
dos, Ayres Britto manifestou seu 
apoio à luta pelo restabelecimento 
do ATS e afirmou tratar-se de uma 
causa justa. “É de Justiça fazer a re-
composição dos subsídios dos Ma-
gistrados brasileiros, pois, eles pas-
sam 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 carrei-
ra da Magistratura”, reconheceu.

LuTA gAnhA APoio dAs AssociAçõEs EsTAduAis

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

As ações em prol do restabeleci-
mento do ATS superaram os limites 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-
diciário Federal e ganharam corpo com 
o apoio dos governos estaduais e muni-
ciais. Pauta presente durante as visitas 
da AMB às Associações, o retorno do 
ATS foi discutido com políticos, autori-
dades e lideranças de todo o país.

Em novembro de 2012, em aten-
ção a uma deliberação do Conselho 

de Representantes da AMB, a Asso-
ciação dos Magistrados Catarinenses, 
de forma pioneira, realizou um en-
contro com os Magistrados estaduais 
e a bancada catarinense no Congres-
so Nacional, para expor a proposta. 

Durante o encontro, o Presiden-
te da AMB, Nelson Calandra, refor-
çou a necessidade de um trabalho 
conjunto entre as entidades em prol 
da valorização da categoria.
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EVENTOS

7

“Magistrado – garantidor 
da democracia” será o 
tema do V Encontro 

Nacional de Juízes Estaduais (ENA-
JE), que será realizado entre os dias 
24 e 27 de outubro, em Florianópo-
lis (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 Brasi-
leiros (AMB) e será coordenado pelo 
Juiz Walter Pereira, Coordenador 
da Justiça Estadual. A programação 

Justiça Estadual se reunirá em Florianópolis

II Congresso Internacional de 
Magistrados será realizado na Alemanha

No segundo semestre de 2013, a Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB) realizará um intercâmbio para 
aprofundar a troca de experiências entre Juízes e Desem-
bargadores do Brasil e da Europa. A Alemanha foi esco-
lhida como a sede do II Congresso Internacional de Ma-
gistrados.

Em dezembro, o Vice-Presidente de Comunicação da 
AMB, Raduan Miguel Filho, participou de uma reunião com 
o Ministro da Embaixada da Alemanha, Bernhard Kamp-
mann, 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 Di-
reito da Alemanha e trazer os ensinamentos ao Brasil.

Enaje discutirá papel do Magistrado como garantidor da democracia

São Paulo sediará os VI Jogos 
Nacionais da Magistratura

São Paulo será a sede dos VI Jogos Nacio-
nais 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 seguin-
tes modalidades: Natação, Corrida Rústica, Tiro, 
Vôlei, Basquete, Futsal, Tênis de Mesa, Judô, Xa-
drez, 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, Thia-
go 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 Secre-
taria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de 
São Paulo, Mário Cesar Bortoluzo, e com o Pre-
sidente 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 “Constân-
cio Vaz Guimarães”, o Ibirapuera.

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

completa para o evento será divulga-
da durante o mês de março.

Além de um espaço de reflexão, 
o encontro possibilitará o congraça-
mento dos Juízes e Desembargado-

res de todo o país que, ao lado dos 
colegas e de seus familiares poderão 
desfrutar dos encantos e da cordiali-
dade do povo catarinense. Mais in-
formações no site da Associação.

Raduan, 
Bernhard 
Kampmann e 
Walter Pereira 
na Embaixada 
da Alemanha
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POLíTICAS PúBLICAS

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

Considerado um dos principais 
problemas da década, em 2012 
o consumo do crack no Brasil 

atingiu números alarmantes, colocan-
do o país no topo do ranking mundial 
no uso da droga. De acordo com o ‘Se-
gundo Levantamento Nacional de Ál-
cool e Drogas’, um, em cada cem adul-
tos, admitiu ter utilizado a substância, 
entre o período de 2011 e 2012.

Na tentativa de combater a “epide-
mia”, 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 aten-
ção 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 impor-
tância de um diálogo com as entida-
des e órgãos do Judiciário. “É preciso 
conhecer o perfil das pessoas envolvi-

das com drogas de uma maneira deta-
lhada”, 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 Es-

tratégia 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 pau-
ta, as ações a serem desenvolvidas 
em parceria pelas entidades. O de-
bate foi dividido em dois momen-
tos, o primeiro realizado na AMB e 
o segundo na sede da Ajufe. O Pre-
sidente 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, Re-

nata Gil, por meio da parceria, as 
associações pretendem ampliar a 
participação da Magistratura nas 
atividades desenvolvidas pela Enc-
cla. “Um discurso em conjunto ro-
bustece 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 la-
vagem de dinheiro e à corrupção 
seja mais profundo. A Ajufe está 
muito feliz com essa parceria com 
a AMB”, completou.

Nesta primeira etapa, as entida-
des vão trabalhar em quatro ações, 
entre elas a que trata dos meios es-
peciais de investigação dos crimes 
de corrupção e lavagem de dinheiro, 
como infiltração de agentes, delação 
premiada e a figura do informante.

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

Fonaje é realizado em Búzios
Membros de todas as esferas do Poder Judici-

ário 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, De-
sembargador Sérgio Cavalieri Filho. 

O Rio de Janeiro sediou pela terceira vez o en-
contro 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 As-
sociação 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 vi-
são dos aplicadores do Sistema. Além disso, ante-
cipar 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 constitu-
cional de criação legislativa.

Acordo possibilitará a formação de Magistrados que atuam no combate aos crimes contra mulheres

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

O combate aos crimes pra-
ticados contra a mulher, 
o femicídio, ganhou re-

forços a partir de um convênio 
celebrado pela AMB com a Fede-
ração de Associações de Defesa e 
Promoção dos Direitos Humanos 
da Espanha. O pacto, assinado em 
janeiro, pretende incrementar as 
ações de capacitação dos Magis-
trados brasileiros nos casos rela-
cionados a violência por gênero.

A parceria foi selada pelo Presidente 
da AMB, Nelson Calandra, com o Pre-
sidente da Federação de Associações 
de Defesa e Promoção dos Direitos 
Humanos da Espanha, Emílio Ginés 
Santidrian. No Brasil, os trabalhos se-
rão coordenados pela Vice-Presidente 
de Direitos Humanos, Renata Gil, e 
contam com a colaboração da Juíza 
Adriana Melo, titular do 1º Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra 
as Mulheres do Rio de Janeiro. 

A Magistrada comemorou a parce-
ria. “A Federação congrega várias ONGs 
de Direitos Humanos da Espanha e 
possui um trabalho muito avançado no 
combate ao femicídio. Certamente po-

derá contribuir muito com a formação 
e aperfeiçoamento dos Magistrados 
brasileiros”, explicou Adriana.

Nelson Calandra, destacou a im-
portância da aliança. “A Federação 
tem uma grande atuação junto à Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) 
e no pronunciamento da Assembleia 
da ONU, o Presidente da Federação vai 
aludir a disposição da AMB em colabo-
rar no combate ao femicídio”, disse ele.

Para o Presidente da Federação da 
Espanha, Emílio Ginés Santidrian, o 
convênio com a AMB amplia a interlo-
cução da instituição não só com o Bra-
sil, mas com países da América do Sul. 
“A Federação trabalha junto a diversas 

instituições da América Latina pelo de-
senvolvimento de um protocolo para 
a investigação do femicídio. Viemos ao 
Brasil para integrar os países da Améri-
ca do Sul a este documento”, adiantou 
Emílio Ginés, que comemorou o traba-
lho conjunto à AMB.

“Vemos a parceria com a Associação 
dos Magistrados Brasileiros como uma 
magnífica oportunidade na consolida-
ção deste trabalho de investigação ab-
solutamente necessário para combater 
a impunidade nos crimes praticados 
contra as mulheres”, completou.

Participaram do encontro a Desem-
bargadora Lilian Lygia Ortega Mazzeu e 
a Juíza Maria Isabel da Silva.



AMB reúne prefeito de Parnaíba e filho do Ministro Evandro Lins e Silva

A nona edição do Prêmio AMB 
de Jornalismo homenageia o 
Ministro Evandro Lins e Sil-

va, jurista piauiense que marcou sua 
trajetória por ter colecionado ao 
longo dos anos funções como Ad-
vogado, Jornalista, Professor, Procu-
rador 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 esta-
do do Piauí e de Parnaíba, cidade 
natal do jurista, o Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, ofereceu, 
no final do mês de janeiro, um jan-
tar ao Prefeito da cidade, Florentino 
Alves Veras Neto. Cristiano Lins e 
Silva, filho do Ministro, participou 
do encontro junto a outros convi-
dados que celebraram, sobretudo, 
a liberdade de imprensa. Nelson 

Encontro teve a presença de Magistrados, jornalistas e diplomatas das Embaixadas da França e da China

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

“O nome do Ministro é uma ho-
menagem muito merecida, assim 
como a AMB sempre costuma no-
mear pessoas que deram uma gran-
de contribuição para o Direito e 
também para o Jornalismo. Evandro 
foi um dos responsáveis por promo-
ver a liberdade de imprensa, os di-
reitos de dizer e o direito de saber, 
previstos também na declaração de 
Direitos do Homem. Primeiro, por 
ser lutador pela liberdade, segun-
do, por também ter sido jornalis-
ta, é uma pessoa que mesmo nos 
tempos mais sombrios lutou muito 
para que as pessoas tivessem opor-
tunidade de defesa perante a opres-
são do Estado. Foi brilhante o que 
ele fez”, declarou Breve. 

O Prefeito de Parnaíba demons-
trou sua satisfação em a Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros ter 
reconhecido a cidade que, para ele, 

IX PRÊMIO 

AMB
 DE JORNALISMO
Edição
Ministro Evandro Lins e Silva

“Evandro foi um dos 
responsáveis por 

promover a liberda-
de de imprensa, os 
direitos de dizer e o 
direito de saber “

Nelson Breve 
Presidente da EBC

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

PRêMIO
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vinheta

AMB reúne prefeito de Parnaíba e filho do Ministro Evandro Lins e Silva
Encontro teve a presença de Magistrados, jornalistas e diplomatas das Embaixadas da França e da China

tem o sentimento libertário desde 
a sua origem. “Parnaíba é uma ci-
dade 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 demo-
cracia”, afirmou Florentino Alves. 
“Vemos, nesse momento, uma ins-
tituição como a AMB, que tem essa 
missão institucional de também 
garantir a cidadania, reconhecer o 
nome dele como a pessoa que re-
presenta 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, especialmen-
te, ao Desembargador Nelson Ca-
landra, que de maneira justa doou 
esse título ao Prêmio deste ano. 
Fiquei muito agradecido por esse 
convite e pela possibilidade de 

conviver e jantar com o nosso Pre-
feito, com tantas presenças ilustres 
que também prestigiam esse Prê-
mio, que mostram a importância 
que teve o meu pai nessas relações 
internas e até em relações interna-
cionais”,  apontou. 

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 ape-
nas 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. 

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

O Ministro Conselheiro da Em-
baixada 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 presti-
giaram o encontro. 

Acredito que o AMB é hoje um dos prêmios mais 
cobiçados pela imprensa do país, por conta da cre-
dibilidade que inspira. Cobrir o setor de Justiça, no 
entanto, nem sempre é fácil, diante da pouca dispo-
nibilidade dos Magistrados. No entanto, quando fon-
te e repórter encontram-se para alcançar os mesmos 
objetivos de dar notícias, esclarecer fatos e mudar vi-
das, o resultado sempre pode ser surpreendente. Bas-
ta que o jornalista tenha o que chamo de “olhos de 
emoção” bem abertos na hora da apuração. As boas 
matérias, então, surgem certeiras, naturalmente, ape-
nas como consequência do trabalho conjunto entre 
Justiça e imprensa”, 

Marcionila Teixeira, o Diário de Pernambuco
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O Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), Desem-
bargador Sebastião Costa Filho, transmitiu seu cargo ao De-
sembargador José Carlos Malta Marques, eleito Presidente da 

Corte de Justiça para o biênio 2013/2014. Durante a cerimônia, rea-
lizada em janeiro, também foram empossados os Desembargadores 
Tutmés Airan de Albuquerque e Alcides Gusmão da Silva, eleitos Vice- 
Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, respectivamente. O Presi-
dente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Nelson Calandra, 
prestigiou a posse dos Magistrados. 

José Carlos Malta Marques chega à presidência da Corte estadual de-
pois 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.

Diretoria da AMB prestigia posses das Associações estaduais e Tribunais

Visite o site: www.amb.com.br12

POSSES

Nova Diretoria da AMMA toma posse
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, Le-
gislativo, 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”, de-
clarou 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 dire-
toria eleita para o triênio 2013-2015 foi empossada em sessão administrativa que con-
tou 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 intran-
sigente dos direitos, da independência, da segurança e da saúde dos Magistrados. 
“Haveremos de lutar sempre, de maneira compartilhada, com diálogo e entendi-
mento na busca de nossos objetivos comuns”, disse o novo Presidente.

José Carlos Malta Marques  assume TJAL

Herbert Caneiro e Diretores da Amagis-MG

Nelson Calandra e José Carlos Malta Marques

AMMA será presidida pelo Juiz Gervásio Santos
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POSSES

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 (Ama-
gis- 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 cam-
panha. “Principalmente na recomposição do Adicional 
por Tempo de Serviço”, afirmou.

Raduan Miguel Filho participou do encontro represen-
tando a AMB e relembrou o empenho que a Amagis-DF 
tem dedicado em prol da Magistratura. “Desejo ao San-
doval 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.

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 Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) foi representada pelo Coor-
denador da Justiça Militar, Edmun-
do Franca, em cerimônia realizada 
na primeira semana de dezembro. 

Ministro Lúcio Mário de Barros Góes

Gilmar, Sandoval, Maria Isabel e Raduan em Brasília 

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

Autoridades dos Poderes Judiciá-
rio, Legislativo e Executivo presti-
giaram o novo Ministro. 

Lúcio Mário de Barros Góes 
abriu seu discurso com um verso 
do poeta português Fernando Pes-
soa: “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 empos-
sado Ministro da mais alta corte de 
Justiça Militar do meu país”.

O general afirmou ter pela fren-
te a tarefa de buscar a aplicação da 
justiça. “Encaro este enorme desa-
fio de distribuir justiça, que requer 
o desenvolvimento das capacida-
des de ouvir, de analisar com isen-

ção e de decidir com imparcialidade 
como uma das missões mais difíceis 
da minha vida, entretanto, de extre-
ma importância para o bom funcio-
namento das instituições militares e 
da sociedade”.

Edmundo Franca cumprimen-
tou o Ministro em nome do Presi-
dente da AMB, Nelson Calandra, 
e demonstrou sua alegria em pres-
tigiar esse momento. “A posse de 
Ministros oriundos das Forças Ar-
madas é um acontecimento que se 
renova sempre e que ocorre em um 
ambiente festivo, já que oficiais le-
vam a experiência na Caverna o que 
contribui para o funcionamento de 
um colegiado composto por milita-
res, oficiais e Ministros togados. Isso 
da um equilíbrio entre o conheci-
mento Jurídico e o conhecimento 
Militar”, afirmou Edmundo.



Visite o site: www.amb.com.br14

Prêmio Patrícia Acioli de Direitos humanos

PATRíCIA ACIOLI

Cerimônia reuniu Magistrados, autoridades e familiares da Juíza

Os vencedores do 
I Prêmio Patrícia 
Acioli de Direitos 

Humanos foram divulga-
dos no mês de dezembro 
pela Associação dos Ma-
gistrados do Estado do 
Rio de Janeiro (Amaerj). 
A Vice-Presidente de Di-
reitos Humanos da AMB, 
Renata Gil, participou da 
cerimônia, que reuniu 
autoridades dos Poderes 
Judiciário, Executivo e Le-
gislativo e dos familiares 
da Juíza Patrícia Acioli.

O trabalho vencedor na cate-
goria Monografia foi o “Juiz como 
guardião dos Direitos Humanos: 
Três casos de contenção do abuso 
policial e de afirmação de direitos 
fundamentais com um olhar sobre 
o direito ao silêncio” elaborado pelo 
Juiz André Luiz Nicolitt.

O primeiro lugar de Práticas Hu-
manistas ficou com o “Projeto Grão 
- Programa de Reinserção Social de 
Egressos” elaborado pela Juíza Thelma 
Araújo Esteves Fraga.Também recebe-

ram Menção Honrosa, na categoria 
Monografia, Débora Chestays com o 
trabalho “A Possibilidade de Interven-
ção Jurisdiscional no Sistema Peniten-
ciário Brasileiro” e, em Práticas Hu-
manistas, a Desembargadora Federal, 
Marga Inge Barth Tessler com “Progra-
ma de Educação pelo Trabalho”.

Práticas elogiadas pelo Presiden-
te Claudio dell’Orto e pela Vice-        
Presidente de Direitos Humanos da 
AMB, Renata Gil. “Em verdade eu 
acho que o prêmio foi uma iniciativa 

brilhante, a Patrícia, antes 
mesmo de ter sido morta, 
já era merecedora de uma 
homenagem pelo traba-
lho que ela fazia em sua 
comarca, com as vítimas 
e testemunhas de proces-
so”, ressaltou Renata.

O advogado Técio Lins 
e Silva, membro da banca 
examinadora do Prêmio 
Patrícia Acioli, relembrou 
o início da carreira da 
Magistrada homenagea-
da. “Eu tenho confiança 
absoluta no Juiz Peterson 

Simão, que deu uma demonstração 
rigorosa que a Justiça pode ser feita 
sem violência, sem despeitar o direi-
to de defesa, na resolução desse caso 
emblemático”, enfatizou o advogado, 
que era amigo da Magistrada.

Após o discurso foram exibidos 
dois vídeos em homenagem à me-
mória da Juíza Patrícia Acioli, que dá 
nome à premiação, e à Juíza Thelma 
Fraga, também defensora dos Direi-
tos Humanos, falecida recentemente 
por problemas de saúde.

Prêmio reconheceu práticas de valorização dos Direitos Humanos

Em 2013 a Campanha “Diretas 
Já no Poder Judiciário”, lançada pela 
AMB, em 2012, deve ser intensifica-
da. De acordo com o Coordenador 
do projeto, Walter Pereira, a pers-
pectiva é ampliar o diálogo com os 
Parlamentares no Congresso Nacio-
nal, no sentido de tornar mais fácil a 
aprovação das PECs em tramitação.

“O Projeto segue com intensa 
atividade no Congresso. Além dis-
so, pretendemos ampliar o trabalho 

junto às associações regionais, para 
que mobilizem seus representantes 
nas casas legislativas sobre a impor-
tância 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.

Campanha “Diretas Já no Judiciário” será intensificada
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NOTíCIAS FORENSES

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

Iniciativas voltadas a prio-
rizar recursos como a 
conciliação e a mediação 

ganham cada vez mais espa-
ço nas jurisdições brasileiras. 
Destacam-se por primar pela 
agilidade no atendimento e 
pela pacificação social. Ao 
apostarem no “acordo”, evi-
tam, muitas vezes, que sim-
ples desentendimentos e 
disputas de pequena monta 
culminem em processos, in-
crementando ainda mais a já 
elevada demanda judicial.

Em Mato Grosso, o Judiciário adap-
tou 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 Justi-
ça mato-grossense, o Serviço de Aten-
dimento Imediato (SAI) encontrava-se 
desativado, mas foi retomado pela úl-
tima gestão, que não mediu esforços 
nem investimentos para colocá-lo no-
vamente nas ruas da capital. 

Tamanho empenho teve uma re-
compensa à altura: em apenas um 
ano (2011 a 2012), o SAI teve o nú-
mero 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 aci-
dentes é de colisão traseira e cerca de 
90% dos envolvidos apontam o des-
cuido como principal causa. 

Segundo o Juiz Coordenador do 
SAI, Mário Roberto Kono, os excelen-
tes resultados alcançados devem-se à 
disponibilização de mais recursos hu-
manos e materiais e também à divul-
gação do serviço junto à população. 

“Graças a isso foi possível ampliar 
o horário de atendimento”, infor-
ma Kono. Antes, as vans começam 

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 devi-
damente aparelhados e pro-
fissionais treinados potencia-
lizou o serviço”, considera o 
Magistrado.

Expansão
O incremento da quan-

tidade de atendimentos re-
alizados 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 ocorrên-
cias atendidas. “Em um ano, o número 
de casos acordados subiu em quase 
400%”, comemora Kono.

Composta atualmente por seis equi-
pes, integradas por motoristas e conci-
liadores, 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 de-
vem 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 Presiden-
te querer fazer”, acredita Kono, que 
além de coordenar o SAI, responde 
pela coordenação dos Juizados Espe-
ciais no Estado e é titular do Juizado 
Criminal em Cuiabá.

Prêmio Patrícia Acioli de Direitos humanos

“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.br16

HOMENAGENS

Presidente da AMB recebe medalha do TJAM
O Presidente da AMB, Nelson 

Calandra, foi homenageado com a 
medalha do Grau “Grande Mérito”, 
pelo Conselho da Ordem do Méri-
to 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 perso-
nalidades que se destacaram por 
sua atuação em favor da Justiça 
durante este ano.

O Presidente do 
TJAM, Ari Jorge Mouti-
nho da Costa, parabe-
nizou todos os home-
nageados e registrou o 
importante trabalho de-
sempenhado pelo Presi-
dente da AMB, Nelson 
Calandra, na defesa das 
prerrogativas da Magis-
tratura nacional. “Que-

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

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

Em comemoração ao Dia da Justiça, celebrado em 8 de dezembro, o en-
tão 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 Presi-

dente 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.

Calandra recebeu a medalha do Grau “Grande Mérito”

Nelson Calandra e Manoel Alberto Rebêlo

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

O Presidente da AMB, Nel-
son Calandra, recebeu o título 
e diploma de honorariedade, 
conferido pela Associação Mato- 
Grossense de Magistrados, em 
dezembro. Calandra recordou al-
guns feitos da AMB, como a cria-
ção da Frente Parlamentar Mista 
para o Aperfeiçoamento da Jus-
tiça Brasileira e o lançamento da 
campanha “Diretas Já no Poder 
Judiciário”, idealizadas em Mato 
Grosso. “Tenho uma paixão por 
este Estado de tradições, poten-
cialidade, reserva ecológica e, 
claro, pela dedicada Magistratura 
que aqui atua”, disse. “Compar-
tilho essa homenagem com os 
15 mil Magistrados associados à 
AMB, dedicados trabalhadores 
que superaram percalços e mos-
traram a força do Judiciário brasi-
leiro”, completou.

TJPA condecora personalidades com a Medalha do Mérito Judiciário 
cial, ao Presidente da AMB, Nelson 
Calandra, em dezembro. A Desem-
bargadora exaltou a personalidade 
e a atuação do agraciado, sempre 
empenhado na defesa das funções 

da Magistratura, e nas ações obje-
tivando a prestação jurisdicional 
cada vez mais efetiva à sociedade. 
O Presidente da AMEPA, Heyder 
Ferreira, também foi condecorado.

Título de honorariedade
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Guia 2013 ofertará mais de 35 cursos

Novo Sistema facilitará o acesso às inscrições

Em 2013, a Escola Nacional 
da Magistratura (ENM) 
ofertará mais de 35 cursos 

de extensão, pós-graduação, 
mestrado e doutorado, em ins-
tituições no Brasil e no Exterior. 
As informações estão disponí-
veis no Guia de Cursos de 2013, 
publicado em fevereiro.

De acordo com o Diretor-
-Presidente da ENM, Roberto 
Bacellar, os Magistrados po-
derão 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 

Magistrados poderão optar por qualificações no Brasil e no Exterior

uma nova perspectiva de se fazer 
uma integração cultural. Alguns cur-
sos 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 Tex-
to Jurídico“ e “Curso de Ilícitos 
corruptivos“. No exterior, a ENM 
firmou novos convênios com a 
Universitá de Roma Tor Vergata, 
a American University Washing-
ton College of Law e a Fordhan 
Law School – New York.

Os Magistrados associa-
dos à AMB receberão a edi-

ção 2013 do Guia em suas resi-
dências. As informações também 
estão disponíveis no endereço 
eletrônico, www.enm.org.br.

Em 2013, os Magistrados conta-
rão com um novo sistema de ins-
crições para os cursos oferecidos 
pela Escola Nacional da Magistra-
tura (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 Ma-
gistrado terá que informar apenas o 
CPF. “Com esse novo sistema de ins-
crição, o Magistrado não precisará 
reenviar todas as suas informações 
a cada inscrição. A ideia é agilizar 
e facilitar a vida do Juiz na partici-
pação dos cursos da Escola.” disse o 
Diretor-Adjunto da Justiça Federal 
da ENM, Juiz Raul Mariano Jr.

Para a Secretária–Geral da Es-
cola, Vera Lúcia Feijó, o novo sis-
tema permitirá um processo sele-

tivo mais transparente e ágil. 
“A nova ferramenta será um 
avanço bastante importan-
te para Escola, que tornará 
mais simples a vida dos Ma-
gistrados e a organização da 
ENM”, afirmou.
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A Escola Nacional da Magis-
tratura (ENM), em parceria 
com a Escola Superior da 

Magistratura de Pernambuco (Es-
mape), promoveu a 14ª edição do 
intercâmbio “Programa de Estudo 
Comparado com Foco na Adminis-
tração Judicial e nos Sistemas Cons-
titucional, Civil e Penal dos Estados 
Unidos com Base no Estado da Ge-
órgia”, destinado a Magistrados. O 
Diretor-Adjunto da Justiça Eleitoral 
da ENM, Luiz Márcio Pereira, par-
ticipou do curso, realizado em de-
zembro, na Geórgia (EUA). 

A programação do intercâm-
bio abordou estudos sobre as Cor-
tes 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 In-
ternacional e segurança nacional; 
entre outros temas.

“O curso foi muito proveitoso. 
Foi uma excelente oportunidade 
para o estudo comparado dos siste-
mas judicial brasileiro e norte-ame-

ricano, com contribuição mútua de 
ambos os países, na busca de me-
lhorias nas respectivas estruturas 
administrativas e processuais”, disse 
a Juíza Dulce Ana Opptiz que tam-
bém 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 am-
pla da realidade nacional, bem como a 
criação de laços de amizade. Participa-
ram do evento, Magistrados, servido-
res do Poder Judiciário pernambucano 
e operadores do Direito em geral.

Juízes discutem Sistema Judicial nos EUA
Programa de estudo comparado foi realizado no estado da Geórgia

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 par-
ceria com a Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam) e com o Con-
selho 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), 

Roberto Bacellar, foi um 
dos palestrantes do “Cur-
so de Iniciação Funcional 
para Magistrados – Mó-
dulo Nacional”, que tem 
como objetivo enfatizar 
a importância dos novos 
Magistrados conhece-
rem melhor o funciona-
mento e os procedimen-
tos de seis órgãos do Ministério da 
Justiça. Foram abordados assuntos 
que tratam das ações, estrutura e 
funcionamento da Administração 
Pública Federal.

A capacitação contou com a pre-
sença da Diretora-Geral da Enfam e 
Ministra do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), Eliana Calmon, que foi a 
responsável pela abertura do curso.

TJRJ promove Congresso sobre Responsabilidade Civil

Magistrados participam de capacitação na Enfam

Magistrados destacaram importância da troca de experiência com colegas de outras regiões e do exterior
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Esmal discute ética e Justiça
Intercâmbio reuniu personalidades do Judiciário alagoano

Com o tema “Magistratura, 
Ética e Justiça”, a Escola Su-
perior da Magistratura de 

Alagoas (Esmal), realizou, em de-
zembro, com o apoio da Escola Na-
cional da Magistratura (ENM), um 
Seminário destinado a Magistrados, 
Servidores do Judiciário, membros 

do Ministério Público, da Defenso-
ria Pública e da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). O Diretor-Pre-
sidente da ENM, Roberto Bacellar, 
foi um dos palestrantes do evento.

Reconhecida por seus trabalhos 
e capacitações, a Esmal foi elogia-
da 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 de-
cisões tomadas pelos Magistrados 
nas Cortes são reflexos de uma boa 
estrutura do conhecimento.

O evento contou, ainda, com 
palestras dos Conselheiros do Con-

TJRJ promove Congresso sobre Responsabilidade Civil
O Tribunal de Jus-

tiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJRJ) rea-
lizou, em dezembro 
de 2012, o Congresso 
Internacional de Res-
ponsabilidade Civil 
– A Proteção dos Vul-
neráveis, com patro-
cínio da Associação 
dos Magistrados do 
Estado do Rio de Ja-
neiro  (AMAERJ) em 
parceria com as Orga-
nizações Globo.

Na ocasião, o Pre-
sidente da Associação 
dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), Nelson 
Calandra, participou 
do painel “Tendências da Responsabi-
lidade Civil” ao lado do Presidente da 
Corte Suprema da Argentina, Minis-

selho Nacional de Justiça (CNJ), De-
sembargador 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 Arru-
da Alencar, do Presidente eleito da 
OAB/AL, Thiago Bonfim, do Pro-
curador eleitoral Rodrigo Tenório, 
do Vice-Presidente eleito do TJAL, 
do Desembargador Tutmés Airan 
de Albuquerque Melo e do Sérgio 
Rocha Cavalcanti Jucá, Procura-
dor de Justiça de Alagoas.

tro Ricardo Lorenzetti, e do Professor 
da Faculdade de Direito da Universi-
dade do Texas, William Powers.

Durante o primeiro 
dia do Congresso, fo-
ram debatidos diversos 
temas relacionados a 
“Responsabilidade Civil 
e Internet”, “Responsa-
bilidade Civil e Proteção 
ao Consumidor” e “Res-
ponsabilidade Civil e 
Dano Ambiental”.

No segundo dia do 
evento, o Ministro Luiz 
Fux, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), conduziu a 
Conferência Magna. Tam-
bém foram abordados os 
temas: “Responsabilidade 
Civil Médica”, “Responsa-
bilidade Civil e os Vulne-
ráveis: Uma perspectiva 

Brasileira” e, encerrando o ciclo de 
palestras, “Responsabilidade Civil e 
Instituições Financeiras”.

Bacellar foi um dos palestrantes do evento

Nelson Calandra discutiu as tendências da Responsabilidade Civil
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Saiba mais:
A Resolução 125, de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) institui a Política Pública de Trata-mento Adequado de Conflitos que busca assegurar a todos o direito à solução de conflitos por meios adequados à sua na-tureza ou peculiaridade. O intuito é esti-mular a busca por soluções extrajudiciais para resolver conflitos.

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 Magistratu-
ra irá oferecer em 2013 o curso 
de Mediação e Conciliação para 
Magistrados Aposentados. A ca-
pacitação será realizada no final 
de maio e tem inscrições abertas 
até o dia 7 de abril. 

O curso foi montado em par-
ceria com a Escola Nacional de 
Mediação (ENAM), entidade vincula-
da ao Ministério da Justiça e ao Conse-
lho 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 neces-
sidade de estímulo nos temas consen-
suais. 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 Pe-
dagógico 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 consensu-
ais, não apenas no Judiciário. Para 
Gomma, os Juízes aposentados car-
regam em seu histórico de vida ca-
racterísticas que os tornam eficazes 
mediadores. “Eles acabam tendo um 
domínio extraordinário do Direito, 
de condições de audiência, além de 

ter grande respeitabilidade”, avalia o 
Magistrado. 

Eutália Coutinho, Juíza aposen-
tada do TJDFT, atua na área de me-
diação e arbitragem desde 2004. Para 
ela, trabalhar com mediação é mais 
do que uma atividade, é uma rea-
lização profissional. “É muito bom 
fazer com que todos os envolvidos 
saiam contentes com o processo. 
Minha experiência como Magistra-
da 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 mudan-
ça completa de percepção, de 
forma de atuação, da recepção 
dos conflitos ao mesmo tempo 
em que concede-se segurança 
e tranquilidade para conduzir 
e aplicar as técnicas”, destaca 
a Juíza. 

A Juíza aposentada Már-
cia Terezinha Amaral também 
atua como mediadora no Dis-
trito Federal. Para ela, o mé-
todo é uma forma célere de 
resolver conflitos. “Evitam-se 
inúmeras ações e recursos, 

pois, em geral, com apenas 
algumas sessões pode-se che-
gar a um acordo. Por fim, as 
partes tornam-se capacitadas 
para que no futuro possam 
tentar solucionar seus pró-
prios conflitos”, diz. 

Para Gilberto Passos de 
Freitas, Desembargador do 
TJSP, a mediação e concilia-
ção são maneiras de auxiliar 
a demanda do Judiciário. “ 
Eu acho que são soluções 
muito importantes, inclu-
sive, para auxiliar o judiciá-
rio. Pelo volume de serviços, 
que é muito grande, a conci-
liação e a mediação facilita-

riam muito”, completa. 
Segundo Bacellar, a preferência pe-

los métodos consensuais precisa partir 
de vários setores no país. Para o Presi-
dente da ENM, é necessária a mudan-
ça na mentalidade dos operadores do 
Direito. “O método adversarial sem-
pre 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, am-
bientais, éticos. Fazemos com que a 
solução venha da manifestação das 
próprias pessoas”, explica.

Márcia Terezinha Amaral e Eutália Coutinho


