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Dos muitos assuntos que abordamos nesta edição, des-
taco alguns que são merecedores de atenção especial. Co-
meço com o Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Fui recebido, junto com vários colegas, pelo Pre-
sidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Na 
ocasião, falamos sobre a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) que restabelece o ATS.  Contamos ao 
Presidente do Senado, o quanto este benefício é im-
portante para a Magistratura.

No caso do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), a AMB obteve um resultado 
menos ruim no caso de patrocínio para 
a Magistratura. O CNJ aprovou uma re-
solução estabelecendo teto de 30% de 
recursos advindos de empresas com fins 
lucrativos para eventos por Tribunais de 
Justiça, Escolas de Magistrados e Conse-
lhos de Justiça.

Já no caso da Campanha “Diretas Já”, 
agregamos uma nova aliada, a Associação dos Juízes Fe-
derais (Ajufe). Este é um projeto lançado pela AMB no 
ano passado. 

Indignação

Mas retratamos, infelizmente, um caso triste e revol-
tante: o do assassinato do Juiz   Alexandre Martins de 
Castro Filho. Estive pessoalmente num ato público para 
lembrar o bárbaro crime cometido contra o Magistrado 
há dez anos no Espírito Santo, cujos acusados de serem 
os mandantes do crime ainda não foram julgados, em 
virtude dos recursos que aguardam nas instâncias su-
periores. Na tentativa de assegurar mais transparência e 
celeridade na tramitação do caso, conseguimos inserir o 
processo no Programa Justiça Plena do CNJ.

Eventos

Na parte reservada a festividades, sublinhamos os VI 
Jogos Nacionais da Magistratura, em São Paulo. É uma 
importante confraternização entre Magistrados e seus 
familiares – filhos e cônjuges também participam.

  
Adiantamos também informações sobre o V Enaje, o 

Encontro Nacional de Juízes Estaduais, que ocorrerá em 
Santa Catarina, de 24 a 27 de outubro. 
Na oportunidade, os participantes terão 
como aprofundar seus conhecimentos. 
Tudo isso com um grande objetivo: aju-
dar na consolidação de uma Magistratu-
ra estadual unida e fortalecida.

Prêmio AMB de Jornalismo

Chegamos, com muito orgulho, à IX 
edição do Prêmio AMB de Jornalismo, 
com esta premiação alcançando o posto 

de um dos mais importantes e consolidados concursos 
do gênero no país.

 
Um dos termômetros do sucesso de nossa iniciativa 

é a enorme quantidade de participantes – eles aumen-
tam ano a ano. 

 
Neste momento, a comissão organizadora do con-

curso está na fase de ajuste de cadastros e documenta-
ção dos inscritos. Logo, logo, teremos a seleção dos três 
finalistas das nove categorias concorrentes, com maté-
rias e reportagens produzidas no decorrer de 2012.

 O detalhes diários de toda a cobertura do nosso 
jornalismo está no site www.amb.com.br
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AMB EM AÇÃO

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

Adicional por Tempo de Serviço em pauta

AMB impede fim de patrocínio para eventos da Magistratura
O corpo a corpo do Presi-

dente da AMB, Nelson Calandra, 
mais a boa vontade do relator 
da resolução, o agora Presidente 
do Tribunal Superior do Traba-
lho (TST),   Carlos Alberto Reis 
de Paula, garantiram um teto de 
30% de recursos provenientes 
de empresas com fins lucrativos 
para eventos por Tribunais de 
Justiça, Escolas de Magistrados e 
Conselhos de Justiça.

A redação inicial vetava todo 
tipo de patrocínio. O texto aprova-
do ficou menos prejudicial à Magis-
tratura, permite o limite máximo 
de 30% para o aporte de recursos. 
os eventos destinados à Magistratu-
ra não poderiam receber qualquer 
quantia em patrocínios. 

Presidente do Senado promete discutir PEC com os Parlamentares

O Presidente da AMB, Nelson 
Calandra, acompanhado por 
um grupo de Magistrados, 

visitou  o  Presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL). Du-
rante o encontro  Calandra narrou 
os anseios da Magistratura quanto à 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) que restabelece o Adicional 
por Tempo de Serviço (ATS). A pre-
visão é que a proposta seja apreciada 
pela Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (CCJ) no mês de abril.

“Viemos ao Senado homenagear 
a Mesa que foi eleita e trazer as rei-
vindicações da Magistratura bra-
sileira, como o ATS. Conversamos 
com o Senador sobre o fenômeno 
que o Ministro Ayres Britto apeli-
dou e chamou de “desprofissiona-
lização da Magistratura”. Hoje, há 
um grande êxodo de Juízes e De-
sembargadores porque não temos 
nenhuma diferença remuneratória 

Calandra afirmou que as perdas 
salariais da Magistratura, em razão da 
inflação nos últimos sete anos, ultra-
passam  30%. Na oportunidade, ele fa-
lou sobre as “Diretas Já”, uma emenda 
constitucional apresentada pela AMB, 
que viabiliza os Juízes de primeiro grau 
a participarem da escolha dos dirigen-
tes de cada Tribunal.

De acordo com Calandra, Calhei-
ros prometeu conversar com os parla-
mentares sobre o debate da matéria e 
a votação no Senado. Participaram da 
reunião, os Vice-Presidentes Raduan 
Miguel Filho,  Renata Gil, Diógenes Ri-
beiro, Rosalvo Augusto;  o Coordena-
dor da Justiça Militar, Edmundo Fran-
ca; a Diretora da Secretaria da Mulher 
Magistrada, Sérgia Miranda; a Diretora 
da Secretaria de Prerrogativas, Marília 
de Castro Neves, o Coordenador da 
Justiça Federal, José Arthur Diniz, os 
Senadores Sérgio Sousa (PMDB-PR) e 
Inácio Arruda (PCdoB-CE).

Após a sessão, o Presidente da 
AMB destacou as mudanças que alte-
ram o projeto inicial. “A Magistratura 
brasileira está disposta a colaborar 
com o CNJ. As alterações apresenta-
das pelo Ministro Carlos Alberto já 
são um começo. Precisamos estudar 
a resolução e discutir como trabalha-

remos para que a Magistratura 
não seja prejudicada”, afirmou.

Durante a sessão, os Con-
selheiros Lúcio Munhoz, Sílvio 
Rocha e Tourinho Neto defen-
deram a necessidade de mu-
danças na resolução, para não 
prejudicar os eventos realizados 
pelas Associações de Magistra-
dos. Lúcio Munhoz destacou o 
importante papel das Associa-
ções nas decisões como a ficha 

limpa, o combate ao nepotismo no Ju-
diciário e aos privilégios.

De acordo com a Diretoria da AMB, 
a apresentação do texto substitutivo e 
a aprovação da nova redação é de ex-
trema importância porque evitou uma 
invasão descabida do CNJ em matéria 
que diz respeito à vida associativa.

Corpo a corpo de Diretores garante aprovação do texto substitutivo

pelo tempo de serviço. Somos a 
única carreira sem este tipo de in-
centivo”, explicou.

Nelson Calandra e Renan Calheiros
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ELEIÇÕES NA JUSTIÇA

A Campanha “Diretas Já no Po-
der Judiciário” ganhou novos 
aliados. No mês de fevereiro, 

em cumprimento a meta anterior-
mente estabelecida, a Associação dos 
Juízes Federais (Ajufe) aderiu ao pro-
jeto lançado pela AMB em 2012. O 
Coordenador da Justiça Federal da 
AMB, José Arthur Diniz, estará à frente 
da campanha dentro da Comissão de 
Mobilização da Justiça Federal na Aju-
fe. O Coordenador da Justiça Estadual 
e da Campanha na AMB, Walter Perei-
ra de Souza, comemora a união que, 
segundo ele, fortalece o pleito. 

“É com muita satisfação que a AMB 
recebe a notícia da adesão da Ajufe 
nessa grande batalha em convencer o 
parlamento e o próprio Conselho Na-
cional de Justiça que essa ferramenta 
é muito mais do que um desejo mera-
mente classista”, afirmou o Coordena-
dor da Campanha.

José Arthur Diniz destacou que a 
Ajufe irá buscar a experiência já de-
flagrada na AMB e nas Associações 

“Diretas Já” ganha novos parceiros
Campanha recebe apoio de Parlamentares da Câmara Federal e da Ajufe

Estaduais para a realização da cam-
panha no âmbito da Justiça Federal.

Em continuidade as atividade em 
prol do restabelecimento do Adicio-
nal, no mês de março, a Diretoria da 
AMB se reuniu com o líder das mino-
rias na Câmara Federal, Deputado Nil-
son Leitão (PSDB-MT) e com o relator 
da Proposta de Emenda à Constitui-

ção nº 187, Deputado Lourival Men-
des da Fonseca Filho (PTdoB-MA), 
que manifestaram apoio ao pleito da 
Magistratura. Ainda no mês de março, 
o Presidente da AMB, Nelson Calan-
dra, acompanhado por Presidentes 
de Associações afiliadas visitaram o 
Presidente da Câmara dos Deputados, 
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN).

Requerimento pede cumprimento da Lei do subsídio
A AMB, em conjunto 

com a Associação dos Juí-
zes Federais do Brasil (Aju-
fe) e a Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), 
encaminhou requerimen-
to ao Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Ministro Joaquim Barbosa, 
solicitando a imediata im-
plementação do reajuste previsto na Lei 12.771/2012, san-
cionada em dezembro pela Presidente Dilma Rousseff.

De acordo com a Lei, a primeira parcela referen-
te aos 15,8% de reajuste concedido à Magistratura 
deveria ter sido incluída na folha de pagamento de 

janeiro, o que não ocorreu. 
As Associações compreen-
dem que os Magistrados e 
servidores não poderão 
ser prejudicados em virtu-
de da não apreciação, por 
parte do Congresso Nacio-
nal, da Lei Orçamentária 
Anual (LOA).

As entidades represen-
tativas da Magistratura 

solicitam que o mesmo posicionamento adotado 
em relação aos servidores do Ministério Público da 
União (MPU) e aos servidores do Executivo, que já 
foram contemplados com o reajuste, seja estendido 
ao Poder Judiciário.

Walter Pereira, Nelson Calandra e José Arthur Diniz: “ferramenta de modernização da Justiça”
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Conselho Executivo reúne-se em Brasília

Presidente da Associação discute necessidades do Judiciário

A Reforma da Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
(Loman), o patrocínio de eventos de Tribunais Superio-
res, o orçamento de 2013, o V Encontro Nacional dos Ju-
ízes Estaduais (Enaje), e o II Congresso Internacional dos 
Magistrados aposentados e pensionistas foram alguns 
dos temas discutidos durante a 14º Reunião do grupo 
realizado no mês de fevereiro, em Brasília. O encontro foi 
aberto pelo Presidente da AMB, Nelson Calandra, que 
avaliou a reunião como produtiva.

“Foi apresentado o orçamento de 2013 e também o 
balanço da gestão, com as devidas demonstrações contá-
beis. Agradeço o trabalho do nosso Diretor-Tesoureiro e 
Diretor-Tesoureiro Adjunto que se esmeraram para atin-
gir essa marca”, explicou Calandra. 

Segundo o Secretário-Adjunto da AMB, Thiago 
Massad, foram abordados assuntos administrativos 
e politicamente relevantes para a Associação e para a 
Magistratura.  Participaram da reunião os Vice-Presi-
dentes Diógenes Hassan Ribeiro, Lilian Lygia Mazzeu, 

Maria Luiza Santana Assunção, Renata Gil, Rosalvo Au-
gusto Vieira; os Diretores, Flavio Fenoglio Guimarães, 
Haydée Mariz de Oliveira, Irineu Fava, Marcelo Piragibe, 
Samuel Rubem Uchôa, Antonio Rulli Junior, Sérgia Mi-
randa, Marília de Castro Neves; os Coordenadores Se-
bastião Amorim, Edmundo Franca de Oliveira, Walter 
Pereira de Souza, Plinio Bolívar de Almeida, José Arthur 
Diniz; o Secretário Geral Adjunto, Thiago Elias Massad, e 
o Diretor-Presidente da ENM, Roberto Bacellar.

Juízes analisam  orçamento , balanço da gestão e as demonstrações contábeis

Requerimento pede cumprimento da Lei do subsídio

Roraima no roteiro da Magistratura

O Presidente da AMB, Nelson 
Calandra, visitou Roraima, no 
mês de fevereiro, e foi recebi-

do pelo Governador do Estado, José 
de Anchieta Júnior, dando continui-
dade à agenda itinerante.  Ele discu-
tiu com o chefe do Executivo local as 
necessidades do Judiciário e a ação da 
AMB na defesa das prerrogativas de 
toda a Magistratura. Em Boa Vista, 
Calandra também visitou o Presiden-
te do Tribunal de Justiça, Desembar-
gador Lupercino Nogueira.

Ainda durante a visita,  o Presiden-
te da AMB abriu o workshop sobre 
Gestão Administrativa, realizado no 
Plenário do Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE). Na ocasião, Calandra falou 
sobre a necessidade de uma gestão 
eficiente, no sentido de proporcionar 
uma melhor prestação jurisdicional 
à comunidade. Com objetivo de es-
treitar os laços da Associação com 

os Juízes de todo o país, o Presidente 
da AMB se reuniu com um grupo de 
Magistrados do Estado e, em seguida, 
se encontrou com o Diretor do Foro 
da Justiça Federal, Valter Leonel.

José de Anchieta Júnior conversa com Calandra. 
Ao lado, Presidente do TJ, Lupercino Nogueira
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AGENDA

O V Encontro Nacional de Juí-
zes Estaduais (Enaje), edição 
2013, que está marcado para 

ser realizado no período de 24 a 27 de 
outubro, em Florianópolis (SC), terá 
como tema “Magistrado - Garantidor 
da Democracia”. O objetivo é aprimo-
rar os conhecimentos da Magistratura 
brasileira, por meio da troca de expe-
riências entre Juízes e Desembargado-
res de todo o país. Renomados juristas 
farão um amplo debate sobre pautas 
atuais e de interesse da Magistratura, 
assim como discutirão o papel do Juiz 
como agente fundamental à consoli-
dação dos direitos primordiais e cons-
titucionais de todo cidadão.

V Enaje acontecerá em Santa Catarina

Juristas discutirão papel do Juiz na consolidação de direitos do cidadão

De acordo com o Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, durante os 
quatro dias “os participantes terão a 
oportunidade de aprofundar seus co-
nhecimentos, auxiliando na consolida-

ção de uma Magistratura estadual una 
e forte”. O evento possibilitará ainda 
aos Magistrados Estaduais dialogarem 
em prol da conquista de novos rumos 
para a categoria e para a Justiça no 
Brasil. O encontro também contará 
com  intensa atividade cultural. 

O Presidente da AMB, Nelson 
Calandra, convida os Magistrados a 
participarem do evento, enfocando 
a importância do que será debatibo. 
“Vamos discutir temas de interesse 
da Magistratura estadual para defen-
dermos várias inovações e alterações 
sempre em favor do povo brasileiro e 
também para resguardar a Magistra-
tura e o Poder Judiciário brasileiro”.

 Jogos Nacionais da Magistratura estão definidos

Os IV Jogos Nacionais da Magistra-
tura serão realizados de 17 a 21 
de abril, no Conjunto Esportivo 

“Constâncio Vaz Guimarães”, no Comple-
xo do Ibirapuera do Círculo Militar, Club 
Homs, Quartel do 2º. BPE em Osasco e 
Parque de Material da Aeronáutica - 
PAMA, em Santana, capital. 

As modalidades esportivas 
definidas para os gêneros mas-
culino e feminino foram Na-
tação, Corrida Rústica (5km 
e 10km), Tiro (fuzil, pistola 
9mm, carabina 22 e 38, re-
vólver 38), Vôlei, Basquete, 
Futsal, Tênis de Mesa, Judô, 
Xadrez, Sinuca, e provas de 
Atletismo como Corrida: 100 
mts/200 mts/400 mts, reveza-
mento 4x100, 1 km/1,4 km, Reve-
zamento 4 x 400. 

O evento esportivo receberá Juízes de 
todo o Brasil e a AMB está incentivando os 
atletas a participar dos jogos destacando a 
importância da atuação tanto pelos benefí-
cios físicos quanto pela possibilidade de con-

fraternizar com os colegas. O encontro 
esportivo busca, também promover a 

confraternização entre os familiares 
dos Magistrados, uma vez que fi-

lhos e cônjuges podem partici-
par ativamente dos jogos. 

A última edição dos Jogos 
foi realizada em 2010, em Foz 
do Iguaçu. Naquela ocasião, 
os atletas representantes da 
Associação dos Magistrados 

do Paraná (Amapar) conquis-
taram o primeiro lugar no qua-

dro geral de medalhas.
Mais informações no site 

www.amb.com.br/jogos/vi/

São Paulo - SP

17 a 21 de abril
2013
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Rosalvo (centro): “Queremos resgatar experiências, peraltices e relatos de infância”

7

A Secretaria de Cultura da AMB 
definiu o cronograma de ati-
vidades culturais que deverão 

ser realizadas no ano de 2013.  Entre 
as atividades a serem desenvolvidas, 
a programação cultural do Encontro 
Nacional de Juízes Estaduais (Enaje), 
o edital do 2º Concurso de Fotogra-
fias e o lançamento da segunda eta-
pa da coletânea de contos, poesias e 
crônicas da AMB foram alguns dos 
temas abordados. 

“Traçamos algumas metas e ati-
vidades que vamos realizar no de-
correr desse ano”, apontou Rosalvo 
Augusto Vieira, Vice-Presidente de 
Assuntos Culturais da AMB.  No 
2º Concurso de Fotografias, por 
exemplo, os participantes pode-
rão enviar as imagens através de 
e-mail, seguindo a formatação e o 
programa determinado pela AMB. 
Após isso, apenas as fotografias 
originais selecionadas deverão ser 
encaminhadas à Associação. 

Calendário cultural de 2013 está pronto

Coletânea com contos, poesias e crônicas ganhará nova edição 

As inscrições para a segunda edi-
ção da coletânea de contos, poesias 
e crônicas da AMB foram abertas  no 
dia 1º de abril. O Associado enviará 
o material pelo próprio site da insti-
tuição. A temática das crônicas será 
“Tempos de infância”. “Queremos 
que sejam resgatadas experiências, 
peraltices e relatos de memórias de 
infância”, explicou Rosalvo.  

Na Poesia, o tema será “Deslizes”, 
de toda natureza. Em Contos, os Ma-
gistrados serão norteados pelo tema 
“Gafes”. Além disso, será lançado o 
quarto livro com “Causos e Acasos 
Forenses”. “São crônicas de situações 
interessantes, envolvendo os opera-
dores do Direito, Juízes, Promotores, 
Advogados, de uma forma lúdica”, 
contou o Vice-Presidente.

Parceria com Ministério aproxima Justiça e sociedade

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, e 
o Diretor-Adjunto 

da Secretaria de Relações In-
ternacionais Marco Antonio 
Marques da Silva,  estiveram 
com a Ministra da Cultura, 
Marta Suplicy,  no Ministé-
rio em Brasília. Os Magistra-
dos apresentaram durante 
o encontro, mês passado, o 
projeto desenvolvido pelo 
grupo de pesquisa da Pós-
-Graduação da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC): Dignida-
de Humana e Estado Democrático.

De acordo com o Diretor-Adjunto 
da AMB, pretende-se firmar uma par-
ceria entre as três instituições, com in-

tuito de desenvolver atividades 
culturais e científicas, a partir 
de uma visão transdisciplinar, 
envolvendo o Direito e outras 
áreas de conhecimento como a 
Sociologia, a Filosofia e o Servi-
ço Social, resultando num con-
tato mais próximo da sociedade 
com a cultura de todo o país.

O trabalho será desenvol-
vido por meio de cartilhas, de-
bates e exposições, ampliando 

o acesso à Justiça, por meio da 
cultura”, explicou. O Magistrado ainda 
destacou a receptividade da Ministra 
no desenvolvimento do projeto.

Marta Suplicy ouve exposição do Presidente Nelson Calandra

CULTUrA
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ATUAÇÃO INTErNACIONAL

Parceria entre Juízes de língua portuguesa
Reunião da entidade internacional acontece em Lisboa, Portugal 

O Conselho Executivo da União 
Internacional de Juízes de Lín-
gua Portuguesa (UIJLP), do 

qual o Brasil faz parte, reuniu-se em 
Lisboa, no mês de fevereiro. Na pauta, 
a promoção de parcerias com faculda-
des de Direito de Lisboa e Coimbra e o 
calendário de atividades previstas para 
2013. A UIJLP é presidida pelo Diretor 
da Secretaria de Relações Internacio-
nais da AMB, Antonio Rulli Júnior.

Durante a reunião do Conselho, 
formado por Magistrados do Brasil, 
Portugal, Moçambique e Cabo Verde, 
o grupo participou do Curso de Res-
ponsabilidade Civil na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa.

Ainda durante o encontro, o De-
sembargador Márcio Vidal, Vice-
-Presidente do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso e Coordenador do CEAL 
do COPEDEM, fez o lançamento dos 

Anais de Poconé, na sede do Centro 
de Estudos Sociais e na Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra 
e na sede da Associação dos Juízes de 
Portugal, durante conferências sobre a 
formação dos Juízes. O Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, participou do 
encontro por meio de conferência. A 
reunião teve por objetivo a integração 
da América Latina e o Meio Ambiente.

Os representantes de Moçambi-
que, Vitalina Papadakis, Guiné-Bissau, 
Maria do Céu Monteiro, aproveita-
ram a ocasião e convidaram Calandra 
para visitar as Cortes de seus países. 
O Conselheiro do Tribunal de Contas 
de Portugal, José Mouraz, salientou a 
importância dessas iniciativas e con-
vidou o Presidente da AMB a visitar 
Angola e China/Macau.

As próximas jornadas Luso-Bra-
sileiras serão realizadas nos Açores, 
em 2014, com a organização e parti-
cipação da AMB. 

Presidente é convidado para debater planeta e futuro
O Secretário Geral e Administra-

tivo da Comunidade de Juristas de 
Língua Portuguesa (CJLP), Nelson 
Faria de Oliveira, visitou o Presidente 
da AMB, Nelson Calandra, para con-
vidá-lo a participar do 52º Encontro 
dos Descobrimentos – Encontro 
mundial de líderes, com o tema “O 
planeta e o futuro”. 

O evento será realizado entre os 
dias 20 e 27 de julho no Mediterrâ-
neo e contará com a presença de 
diversas autoridades do Judiciário 
brasileiro. De acordo com o Secretá-
rio-Geral da CJLP, durante o evento 
serão debatidos temas de destaque 
no Judiciário mundial. “O Encontro 
dos Descobrimentos reunirá impor-

tantes líderes e terá 
um papel muito rele-
vante, pois nele serão 
abordados os temas 
jurídicos do momento, 
principalmente os que 
se referem ao futuro do 
planeta”, explicou.

Entre as pautas que 
irão compor a progra-
mação científica do 
evento, estão: “Plane-
ta e o Ambiente”, “A 
Empregabilidade e o 
Futuro da Indústria, do Comércio 
e dos Trabalhadores”, “Desenvolvi-
mento Sustentável”, “A Saúde”, “A 
Segurança e o Bem-Estar do Ho-

mem”, “A Família – A Cultura dos 
Povos e o Bem Estar da Mulher”, “A 
Fome e a Desnutrição” e, por fim, 
“A Justiça e a Ética”.

Magistrados brasileiros e portugueses juntos com colegas de Moçambique e Cabo Verde

Nelson Faria no gabinete de Nelson Calandra, em Brasília
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Parceria entre Juízes de língua portuguesa

AMB e Anamatra trocam experiências sobre aposentados
As ações realizadas em prol dos 

Magistrados aposentados e  pensionis-
tas foram discutidas durante encontro 
de representantes da AMB e da Ana-
matra, em Brasília. O Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, participou da 
reunião, que contou com a presença 
da Diretora de Pensionistas da Ana-
matra, Terezinha Kineipp.

Sebastião Amorim, Coordenador 
de Aposentados da AMB, afirma ter 
tomado conhecimento de questões 
muito pertinentes a aposentados e 
pensionistas. “A reunião foi de alto 
grau e nos deu a noção geral do que 
se passa na Anamatra e em outras as-
sociações do Brasil”, destacou. 

 Haydée Mariz, Diretora de Pensio-
nistas da AMB,  lembra que garantir 
e resgatar valores são funções da As-

sociação.  Ele ficou empolgada com 
o encontro. “Eu achei muito valiosa a 
reunião. Assim, trocamos trabalhos e 
experiências sobre as formas de rela-
cionamento que só irão favorecer as 
pensionistas em geral”, apontou. 

Representantes de todas as associações parceiras participam da elaboração das diretrizes

Abertas inscrições para X Innovare  
Ayres Britto é o novo Presidente do Conselho Superior do Instituto

As diretrizes para a 10ª edição 
do Prêmio Innovare foram 
apresentadas durante o lan-

çamento da premiação, no mês de 
março, em Brasília. O Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, participou 
do encontro, realizado no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). As inscri-
ções estão abertas até 31 de maio. 
Pode concorrer qualquer prática ju-
rídica que tenha contribuído de for-
ma inovadora com o aprimoramen-
to do Poder Judiciário.

No mês de janeiro, o Ministro 
Ayres Britto foi nomeado Presidente 
do Conselho Superior do Instituto. 
“Esta será uma boa oportunidade 
de me manter ligado ao sistema de 
Justiça do Brasil. Queremos um judi-
ciário de facílima acessibilidade, e te-
mos recebido enormes ganhos com 
o Innovare. Estou motivado e honra-
do”, disse Ayres Britto.

Fato comemorado pelo Presiden-
te da AMB.  “A décima edição do 
Prêmio Innovare traz a chancela do 
Ministro Ayres Britto, que assume a 
presidência do Instituto e a vinda de 
várias personalidades para compor o 
Júri e a Comissão de Divulgação do 
prêmio”, ressaltou.

A Vice-Presidente de Direitos 
Humanos da AMB, Renata Gil, foi 
indicada para a Comissão Julgadora 

do Prêmio Innovare, como repre-
sentante da Magistratura de 1º grau. 
“O prêmio busca a divulgação de 
práticas inovadoras, apoio aos pro-
jetos que buscam a efetividade da 
prestação jurisdicional e diminuição 
da morosidade”, disse. As inscrições 
serão realizadas pelo portal do insti-
tuto (www.premioinnovare.com.br) 
e são aguardadas iniciativas de todas 
as regiões do país.

A Vice-Presidente de Assuntos Le-
gislativos Trabalhistas da AMB, Lilian 
Lygia Ortega Mazzeu e o Coordena-
dor da Justiça do Trabalho, Plínio Bo-
lívar de Almeida, também participa-
ram da reunião. 

Nelson Calandra (centro) ouviu também exposição sobre a situação de várias associações
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Prêmio AMB de Jornalismo chega a IX edição
Centenário do Ministro Evandro Lins e Silva será homenageado 

Após o encerramento das inscri-
ções, a comissão organizadora fará 
a seleção dos três finalistas das nove 
categorias concorrentes.

Profissionais da imprensa do 
país inteiro, de vários 
segmentos da mídia 
concorrerão nas mo-
dalidades: Mídia im-

pressa; Telejornalis-
mo; Radiojornalismo; 

Fotojornalismo; Web-
jornalismo; Mídia Regio-
nal; Mídias das Asses-
sorias das Associações 

filiadas à AMB; Especial Patrícia 
Acioli – Combate ao Crime Orga-
nizado e Segurança de Magistra-
dos e dos Fóruns e a nova, Mídias 
das Assessorias dos Tribunais.

 
Prestígio e repercussão - Para a jor-
nalista da Rede Globo Cristina Serra, 
vencedora em 2010 na categoria Te-
lejornalismo com uma série de ma-
térias sobre os “Novos Caminhos” do 
Judiciário, o grande mérito do Prêmio 
AMB está na relação mais transparen-
te entre a imprensa e o judiciário (Veja 
entrevista na íntegra no box abaixo).

Cristina Serra // Ponto a ponto

“O Judiciário tem provocado mudanças muito 
significativas para a sociedade brasileira.”

Importância do Prêmio - Acho o Prêmio AMB 
importante porque estimula reportagens sobre a 

atuação do Judiciário, que, jornalisticamente falando, 
vem recebendo menos atenção da mídia. Em geral, a im-

prensa se dedica a cobrir mais o Executivo e o Legislativo. 
Mas o Judiciário tem provocado mudanças muito signifi-
cativas para a sociedade brasileira. Temos visto as cortes superiores tomando 
decisões avançadas, que apontam para uma visão mais moderna e contempo-
rânea da sociedade civil.

Contribuição para o trabalho jornalístico - Acho que o Prêmio é um estímulo 
para que os jornalistas diversifiquem as suas pautas e se dediquem à cobertura 
do Judiciário. Ao valorizar a reportagem sobre temas do Judiciário, o prêmio 
acaba contribuindo para o processo de mais abertura, que beneficia o Jornalis-
mo, a sociedade e o próprio Judiciário.

A aproximação da classe judiciária com a sociedade - O Judiciário brasileiro 
está passando por profundas transformações e me parece que tem percebido que 
a sociedade quer mudar e avançar, que há uma enorme demanda das pessoas 
para ter seus direitos garantidos como cidadãos, contribuintes e consumidores.

A importância do prêmio para a carreira - O Prêmio AMB foi marcante pra 
mim e para toda a equipe que trabalhou na série premiada. Nossa intenção era 
exatamente mostrar que a Justiça brasileira está mudando junto com a socieda-
de e que, a despeito de dificuldades inimagináveis, há Magistrados e servidores 
abnegados que dedicam toda a sua energia a essa missão tão nobre de levar 
Justiça a quem precisa.

Ao ser lançado em novembro de 
2012, em Teresina (PI), o Prêmio 
AMB de Jornalismo oficializou 

como homenageado o grande jurista 
brasileiro, o Ministro Evandro Lins e Sil-
va, reverenciado no centenário de seu 
nascimento. “Ter o Evandro como ho-
menageado do IX Prêmio AMB simbo-
liza jornalismo e Magistratura indepen-
dentes, ambos aliados aos princípios da 
Constituição brasileira”, destacou o Pre-
sidente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), Nelson Calandra.

Com a missão de aproximar a Ma-
gistratura da sociedade e reconhecer as 
boas práticas do jornalismo brasileiro, 
o Prêmio AMB de Jornalismo chega a 
sua IX edição como um dos mais con-
solidados e importantes concursos 
do gênero. Prova desse prestígio 
está no volume de inscritos que 
ano a ano vem aumentando. A 
edição 2012 bateu recordes de 
participantes de todos os can-
tos do país.

“Ao estimular e buscar 
reconhecimento às prá-
ticas jornalísticas que 
mais se destacaram 
em vários seguimen-
tos no cenário nacio-
nal, o Prêmio AMB 
de Jornalismo já é vi-
torioso bem antes de 
chegar ao seu ápice 
só por conta do signi-
ficado número de inscri-
tos”, observou Raduan Mi-
guel Filho, Vice-Presidente 
de Comunicação da AMB. 
“Tudo isso demonstra a 
credibilidade da gestão 
de Nelson Calandra à 
frente dos desígnios da 
nossa entidade em prol 
de uma sociedade mais 
justa”, avaliou.



ENTrEVISTA

A participação das mulheres no 
poder tem sido cada vez mais 
evidente. Na Magistratura 

brasileira, por exemplo, elas repre-
sentam 30%. Em entrevista ao AMB 
Informa, a Diretora da Secretaria 
de Assuntos da Mulher Magistrada 
da AMB, Sérgia Miranda, fala sobre 
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 Magistratura fica cada vez mais feminina
Sérgia Miranda comemora o aumento da presença da mulher

a participação feminina no século 
passado e a ascensão da mulher na 
Magistratura. A Desembargadora do 
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
destaca que a gestão do Presidente 
Nelson Calandra é a primeira Direto-
ria onde existe um setor que se preo-
cupa com a mulher.

Na Magistratura, as mulheres re-
presentam 30%. O que esse número 
significa?

Trinta por cento de mulheres na 
Magistratura é uma conquista. Depois 
da Constituição de 1988, tornando 
obrigatório o concurso de ingresso, 
aliado à proibição de identificação dos 
candidatos nas provas, o número de 
mulheres com assento na Magistratu-
ra vem crescendo esplendorosamente, 
ensejando ao que chamamos de femi-
nização da Magistratura.

A Magistratura por muito foi do-
minado pelos homens. Quando a 
mulher ingressou na carreira?

A participação da mulher na vida 
política do país veio com o Código Elei-
toral de 1932. Em 31 de maio de 1939, 
a Desembargadora Auri Moura Costa é 
aprovada em concurso público para a 
Magistratura estadual do Ceará, conta-
-se que esse fato somente ocorreu na-
quela ocasião porque seu nome foi 
confundido com o masculino. Verdade 
é que a Desembargadora Auri abriu ca-
minhos e provou que a mulher mesmo 
naquela ocasião já se encontrava prepa-
rada para o exercício do poder.

Nos Tribunais estaduais, as mu-
lheres também ganharam espaço. 
Atualmente, cinco Magistradas ocu-
pam a presidência, não é mesmo?

ras e encontra-se em uma situação 
de suficiência. Estamos preocupadas, 
também, com a violência doméstica e 
familiar, o trabalho feminino, as várias 
jornadas femininas e com o incentivo 
a jovens Juízas no sentido de ascender 
aos tribunais.

No XXI Congresso Brasileiro de 
Magistrados foi lançada a exposi-
ção Trajetória da Mulher Magistra-
da. O que esse projeto representa?

A exposição itinerante e perma-
nente da mulher na Magistratura pre-
tende mostrar o histórico da presença 
feminina da judicatura com pesquisa 
pioneira. A Secretaria encontra-se à 
disposição das salas de cultura.  Basta 
para isso contatar com a AMB ou dire-
tamente comigo por meio do telefone 
(61) 2103-9000.

Em todos os ramos do Judiciário a 
mulher ganha espaços, em que pese 
esse fato ocorrer, ainda, de forma lenta 
e tímida nos Tribunais superiores. É pro-
vável que isso ocorra em consequência 
da forma de promoção que a lei reserva 
para a Magistratura: antiguidade e me-
recimento. Considerando que a grande 
via de acesso ocorreu depois dos anos 60 
e mais vigorosamente nos anos 80, esti-
ma-se que em pequeno lapso de tempo 
essa distorção possa ser corrigida.

A senhora acredita que existe 
preconceito no sistema Judiciário?

O preconceito é latente. Encontra-
-se embutido até mesmo em algumas 
mulheres quando se observa certas 
condutas de timidez e acanhamento 
diante do universo que se abre. 

 O que a Secretaria de Assun-
tos da Mulher Magistrada tem 
desenvolvido?

Essa é a primeira Diretoria da AMB 
onde existe um setor que se preocu-
pa com a mulher. Não somente com 
a Magistrada, que já quebrou barrei-

“Em todos os ramos 
do Judiciário a mulher 

ganha espaços”



O Procurador de Justiça do Estado do Paraná, Sérgio 
Kukina, foi empossado, no mês de fevereiro, como 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O 

Presidente da AMB, Nelson Calandra, prestigiou a cerimô-
nia e destacou o papel do STJ que, segundo ele, tem trazido, 
desde sua criação, novos parâmetros e novas visões para a 
Justiça Brasileira. “Hoje entra mais um membro ilustre para 
engrandecer o STJ. Nós ficamos muito felizes com a posse 
do Ministro Kukina que vem trazer uma contribuição muito 
positiva para esse Tribunal”, afirmou.

Diretoria da AMB prestigia solenidades de posse em todo o país

Visite o site: www.amb.com.br12

POSSES

Gursen de Miranda assume TRE de Roraima
Nelson Calandra prestigiou a so-

lenidade de posse do Desembarga-
dor Gursen de Miranda como novo 
Presidente do Tribunal Regional Elei-
toral de Roraima (TRE-RR), realizada 
em fevereiro. Gursen de Miranda 
adiantou que a gestão pública na Jus-
tiça Eleitoral e a conscientização do 
processo eleitoral, com foco no elei-

Sérgio Kukina é empossado como Ministro do STJ

Kukina abraça Nelson Calandra, que foi prestigiar a cerimônia

Gursen de Miranda e Nelson Calandra

AMB prestigia posse de Luzia Nadja Nascimento no Pará
O Presidente da Associação dos Magis-

trados do Pará (AMEPA), Heyder Ferreira, 
representou a AMB na cerimônia de posse 
da Desembargadora Luzia Nadja Nascimen-
to como Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará (TJPA), no mês de fevereiro. O 
Magistrado enfatizou as expectativas da cate-
goria com o trabalho da nova chefe do judi-
ciário no estado. “A Magistratura espera an-
siosamente pela atuação da Desembargadora 
Luzia Nadja”, ressaltou Ferreira. Também fo-
ram empossados os Desembargadores Cláu-
dio Montalvão da Neves, Ronaldo Marques 
Valle e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

tor, são as duas vertentes que devem 
nortear sua administração. “Destaco 
o Resgate Histórico da Justiça Elei-
toral em Roraima e a Educação Po-
lítica, com vários projetos, dentre os 
quais: Voto Ético, Ficha Limpa Obri-
gação de Todos, Eleitor do Futuro e 
Cidadania Direito de Todos – Índios 
e Ribeirinhos”, pontuou.

Desembargadora Luzia Nadja Nascimento é a nova Presidente do TJPA
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Diretoria da AMB prestigia solenidades de posse em todo o país

TJRO ganha reforço de 15 
novos Juízes substitutos
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) ga-

nhou o reforço de 15 novos Juízes substitutos que ingres-
saram na carreira da Magistratura no mês de fevereiro. A 
posse foi conduzida pelo Presidente do Tribunal, Roosevelt 
Queiroz Costa, e contou com a presença do Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, do Presidente da Associação dos 
Magistrados de Rondônia (Ameron), Francisco Borges, entre 
outras autoridades. “Receber novos Juízes em cada tribunal 
brasileiro é um momento de renovação e de esperança. Uni-
dos conseguiremos vencer os grandes desafios que o Poder 
Judiciário terá que encarar neste ano e nos próximos”, disse 
o Presidente da AMB, Nelson Calandra.

São Paulo recebe 
120 Defensores Públicos

O Estado de São Paulo contará com a atuação de 120 novos Defensores Públi-
cos. O Coordenador da Justiça Militar da AMB, Edmundo Franca, participou da 
cerimônia de posse, realizada em fevereiro, no Memorial da América Latina. Com 
a chegada dos novos Defensores, 12 cidades receberão unidades da Defensoria Pú-
blica do Estado: Barretos, Caraguatatuba, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, 
Guarujá, Itapetininga, Jacareí, Limeira, Mauá, Praia Grande, Rio Claro e Tupã. Dessa 
forma, a instituição passará a estar presente em 41 municípios.

Raduan, Calandra, Luciana Lóssio, Marília de Castro e Renata Gil

Luciana Lóssio assume cadeira da advocacia no TSE
A Diretoria da AMB participou da posse da Ministra Lu-

ciana Lóssio no cargo de titular do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Ela passa a ocupar a vaga deixada pelo Ministro Arnal-
do Versiani. “Luciana é uma querida amiga e uma brilhante 
jurista que já tem prestado, como substituta, relevantes ser-
viços ao TSE”, disse o Presidente da AMB, Nelson Calandra. 
Luciana Lóssio foi nomeada pela Presidente da República, 
Dilma Rousseff. Ela foi a primeira mulher a ocupar uma das 
vagas destinadas à advocacia no Tribunal. Também partici-
param da cerimônia, os Vice-Presidentes da AMB Raduan 
Miguel Filho, Renata Gil e a Diretora da Secretaria de Prerro-
gativas, Marília de Castro Neves.

Abertura do Ano 
Judiciário no STF

Ainda no mês de fevereiro, o Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, participou das cerimô-
nias de abertura do Ano Judiciário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Justiça 
de São Paulo. Durante a solenidade em Brasília, o 
Presidente da Suprema Corte, Ministro Joaquim 
Barbosa, falou do aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional e destacou como fundamental a in-
dependência e harmonia entre os poderes que 
constituem a República. Em São Paulo, a cerimô-
nia contou a com a presença de diversas autorida-
des e foi conduzida pelo Presidente Ivan Sartori.

Edmundo Franca durante a cerimônia
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Judiciário: muito além dos factoides

ArTIGO

Presidente da AMB defende férias de 60 dias para a Magistratura

Em artigo publicado pelo Jornal Folha de S. Paulo, em fevereiro, o Presidente da AMB, Nelson Calandra, defendeu a 
manutenção das férias de 60 dias para a Magistratura. Confira abaixo o texto na íntegra:

A emenda constitucional 45 de 2005, na chamada refor-
ma do Judiciário, extinguiu as férias coletivas em primeiro 
e segundo grau, mantendo dois períodos de férias coletivas 
nos tribunais superiores.

Na reforma, ficou declarado algo que já existia há mui-
tas décadas no nosso Judiciário: que o seu funcionamento é 
essencial e ininterrupto.

O Brasil, que é muito maior que Brasília, sempre conviveu 
com a Magistratura de segunda a domingo, especialmente 
em locais distantes onde um só Juiz atende áreas imensas.

Atualmente, nas comarcas maiores, há regime de plan-
tão, porém a enorme falta de Magistrados faz com que não 
haja compensação. Hoje, vivemos aquilo que o Ministro 
Ayres Britto nominou de desprofissionalização do Judiciá-
rio - cada mais cargos vagos não são preenchidos.

A supressão da aposentadoria integral, com a obrigação 
de pagar, o Magistrado, contribuição previdenciária sobre 

a totalidade do seu salário para receber ao final bene-
fício limitado ao teto previdenciário, é algo 

que soa kafkaniano.
Suprimidas as férias coletivas 

no primeiro e segundo grau, fala-se 
agora em redução de um período 

de férias, como panaceia para 
resolver o problema da 
lentidão processual. Seria 
reduzir a atividade da Ma-
gistratura para o mesmo 
patamar de outras catego-
rias, que desfrutam de ho-
ras extras, jornada de tra-
balho limitada e descanso 
semanal remunerado.

A política brasileira 
sempre procura localizar 

um factoide para desviar 
aquilo que deveria ser o foco. Não 
verificamos nenhuma proposta 
que traga para o Judiciário re-

cursos financeiros suficientes para 
repor o atraso de várias décadas, mo-

tivada por um sistema burocrático, sem 
compromisso com a modernidade.

É engano pensar que a supressão de um período de fé-
rias que a lei complementar 35 concedeu em 1979 irá me-
lhorar a Justiça brasileira. Quem acompanha as sessões do 
STF, com julgamentos criminais intrincados, com sessões 
nas turmas e no plenário seguidas por sessões no Tribunal 
Superior Eleitoral que adentram a madrugada, não pode 
em sã consciência propor supressão de férias.

Há menos que a intenção seja de ceifar a vida e saúde 
dos Magistrados. Aquilo que a população vê na TV Justiça 
se repete em cada Estado. Muitos colegas presidem sessões 
no tribunal do júri que atravessam dias e noites. No fim de 
semana seguinte, respondem como plantonistas.

Será que a supressão de um período de férias é a res-
posta que o povo quer dar a uma Magistratura que tra-
balhando diuturnamente e solucionou mais de 20 mi-
lhões de casos nos vários ramos do Judiciário, segundo o 
relatório de 2012 do CNJ “Justiça em Números”?

Vamos colocar luz sobre os factoides que aqueles 
que não atravessaram quase quatro décadas de trabalho 
na Magistratura, como nós, são incapazes de ver. É pre-
ciso investir no Judiciário, reequipar instalações físicas. 
Não é possível que pessoas sejam assassinadas em plena 
audiência, como ocorreu recentemente em São José dos 
Campos (SP), por falta de estrutura e segurança.

Não é possível que Magistrados sofram atentados à 
bomba, como em Rio Claro (SP). Não podemos admitir 
que uma Juíza, depois de um expediente que acabou às 
23h, seja assassinada com 21 tiros na frente de sua famí-
lia, como Patrícia Acioli.

A Magistratura tem escrito com sangue, suor e lá-
grimas a história de um país que quer poder Judiciário 
independente e democrático.

Suprimir direitos, manietar a Magistratura e o Minis-
tério Público, tentar sufocar o movimento associativo, 
que atravessou períodos ditatoriais, que teve entre seus 
expoentes vários ministros do STF que entraram e saí-
ram de cabeça erguida e nunca concordando com a vio-
lação de direitos fundamentais, como Vitor Nunes Leal, 
Edgar Moura Bitencourt, Evandro Lins e Silva e tantos 
outros heróis, jamais será a solução adequada.

Que nosso debate receba as luzes da opinião públi-
ca e que estes tristes factoides se refugiem à sombra da 
mentira e do preconceito.



SEGUrANÇA

Ato contra violência cobra solução
Manifestação pede pressa em processo que se estende desde 2003

Um ato público pelo combate 
à violência e a impunidade re-
cordou os 10 anos da morte 

do Juiz Alexandre Martins de Castro 
Filho, assassinado em Vila Velha (ES). 
Abraçados e vestidos com camiseta 
branca, Magistrados, autoridades, fa-
miliares e estudantes da Faculdade de 
Direito de Vitória (FDV) participaram 
da passeata. A mobilização contou 
com a presença dos Presidentes da 
AMB, Nelson Calandra, da Associa-
ção dos Magistrados do Espírito San-
to (Amages), Sérgio Ricardo de Sou-
za, do Diretor-Presidente da ENM, 
Roberto Bacellar, do Governador do 
Espírito Santo, Renato Casagrande, 
do Prefeito de Vitória, Luciano Rezen-
de, entre outras autoridades.

“Três réus que executaram a mor-
te do nosso colega Alexandre ainda 
não foram julgados pelo Tribunal do 
Júri e a AMB pediu a inclusão desses 
processos no projeto Justiça Plena 
do CNJ, para que apresse esse julga-
mento. Não é possível estarmos há 10 
anos sem uma resposta”, afirmou o 
Presidente da AMB, Nelson Calandra.

O Diretor-Presidente da ENM, 
Roberto Bacellar, ressaltou que é 
fundamental que os Magistrados se 
preparem e tenham condições de 
segurança.  “Quem tem que temer a 
respeitar os poderes públicos são os 
criminosos e não o contrário. Por isso, 
a ENM promove cursos de segurança 
para que o Magistrado possa agir de 
uma maneira mais tranquila perante 
a sociedade”, disse.

Para o pai do Juiz assassinado, a 
sociedade demonstra de uma forma 

Visite o site: www.amb.com.br 15

indignada que não aceita esse tipo de 
impunidade. “Essa caminhada repre-
senta uma cobrança pública a todas as 
autoridades que impedem o andamen-
to do processo”, salientou o advogado, 
que é pai da vítima.

Alexandre Martins de Castro Fi-
lho foi vítima do crime organizado. O 
Magistrado foi assassinado com três 
tiros quando chegava a uma acade-
mia de ginástica, em Vila Velha.

Veja abaixo o depoimento de al-
guns participantes:

“Nós, permanentemente, precisamos buscar a Justiça, e este ato 
busca a Justiça de forma específica, determinada, um ato de covardia 
cometido contra um Juiz que lutava combatendo o crime organizado 
e delitos desse estado. Um ato que tirou a vida de um Juiz jovem há 
10 anos atrás exige que possamos estar, aqui, manifestando para 
que todas as instituições se comprometam junto com a sociedade 
capixaba evitar que esse tipo de violência ocorra novamente”
renato Casagrande – Governador do Espírito Santo

“Esse ato é muito importante numa caminhada silenciosa. Queremos 
o fim do inquérito do caso do nosso Juiz Alexandre Martins e a 
punição dos culpados porque o Espírito Santo e Vitória não querem 
mais essa mancha de violência no nosso estado”
Luciano rezende- Prefeito de Vitória

“Esse ato representa o respeito da sociedade com a Magistratura 
e a cobrança da sociedade por uma solução final do caso do Juiz 
Alexandre Martins”
Sérgio ricardo de Souza – Presidente da Associação dos Magistrados 
do Espírito Santo (Amages)

“Esse ato é uma caminhada rumo a cobrança de celeridade 
no julgamento dos processos que ainda estão para serem 
julgados no STJ. A AMB está acompanhado o caso, inclusive, 
foi recentemente incluído no projeto Justiça Plena do CNJ”
Flávio Moulin – Juiz e Diretor – Adjunto da Secretaria de 
Prerrogativas da AMB

“É de suma importância estar aqui, apoiando a causa do 
doutor Alexandre. É uma forma de cobrar das autoridades 
uma resposta, até porque amanhã pode o caso da Patrícia 
Acioli ser vítima desse processo da demora e da sensação de 
injustiça”
Wilson Chagas – Advogado e ex-marido da Juíza Patrícia 
Acioli

“Isso representa um conforto para a família do Alexandre e 
para nós também por mais que tenhamos medo, da mesma 
forma que aconteceu com o Juiz Alexandre aconteceu com a 
minha mãe também. É muito difícil”
Ana Clara Acioli – 14 anos filha da Juíza Patrícia Acioli

Presidente da AMB une-se para protesto: 10 anos da morte de Alexandre Martins de Castro Filho



NOTÍCIAS FOrENSES

TJRO investe em segurança para Fóruns
Assassinato de Juíza do Rio reacende a preocupação de todos

No final de janeiro, foi re-
alizado o julgamento de 
outros três acusados de 

participarem da emboscada para 
assinar a Juíza Patrícia Acioli. Mor-
ta após receber 21 tiros quando 
chegava a sua residência, em Nite-
rói (RJ), em agosto de 2011, a Ma-
gistrada tornou-se ícone da tenaci-
dade no combate à criminalidade.

À época, o episódio também 
reacendeu a discussão sobre a ne-
cessidade de se elevar o nível de 
segurança dos Magistrados. Pa-
trícia não foi a primeira vítima de 
criminosos empenhados em inti-
midar o Judiciário. Outros Magis-
trados também tiveram suas vidas 
ceifadas por motivo similar. Apesar 
disso, pouco foi feito para aprimo-
rar o aparato de segurança dos que 
atuam em nome da Justiça.

Contudo, há quem enxergue a 
questão com as suas reais nuances e 
implicações. A atual gestão do Tribu-
nal de Justiça de Rondônia (TJRO), 
por exemplo, tem envidado diversos 

Desembargador Gilberto Batista dos Santos

esforços nesse sentido, por meio do 
seu Comitê de Segurança Institucio-
nal, criado em março de 2012.  

“Esta administração está traba-
lhando para implementar um siste-
ma confiável, de modo que todos se 
sintam seguros para desempenhar 
suas atividades com a indispensável 
tranquilidade”, disse o Desembar-
gador Gilberto Barbosa Batista dos 

Santos, que preside o Comitê de Se-
gurança Institucional do TJRO.

Após a aprovação da Política 
de Segurança Institucional, com 
a devida dotação orçamentária 
para este fim, o Tribunal começa 
a impulsionar as ações estratégi-
cas de seu plano de segurança. As 
providências englobam desde a 
aquisição de veículos blindados e 
equipamentos individuais (rádios 
transceptores, coletes balísticos, de 
contrainteligência, bastão retrátil, 
detectores de metal portátil, entre 
outros) até a elaboração de cursos 
de capacitação em segurança ins-
titucional voltados a Magistrados, 
servidores e familiares. 

Segundo o Desembargador, 
a implementação das iniciativas 
deve ser concluída num prazo de 
cinco anos. Além das medidas já 
citadas, integra o escopo de ações 
a realização do I Seminário de Se-
gurança Institucional, com a par-
ticipação de órgãos congêneres de 
outras unidades da federação. 
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Diagnóstico técnico
 

O Tribunal de Justiça de Rondônia, por meio de seu Comitê, 
também está realizando um diagnóstico técnico de segurança 
institucional em todos os Fóruns e instalações do Poder Judiciá-
rio, da capital e do interior. O objetivo desse levantamento, que 
tem previsão para ser finalizado em julho próximo, é conhecer a 
real situação das sedes e demais edificações judiciais. 

“Temos ciência que o nível de segurança ainda não é o ade-
quado. Esse trabalho nos ajudará a definir de que forma devemos 
aparelhar cada unidade do Judiciário do Estado”, explicou Barbosa.

O Desembargador informou que os prédios do TJ rondo-
niense dispõem de alguns equipamentos de segurança, porém 
ultrapassados, e que deverão ser substituídos a curto prazo.

Para o Presidente do Comitê de Segurança Institucional, a 
relevância atribuída pela atual gestão do Tribunal de Justiça à 
questão é pautada no entendimento de que, para o pleno exer-
cício de suas funções, os Magistrados precisam saber que se en-
contram bem resguardados.



Orçamento anual e regimento em debate

Medalha Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira

O orçamento anual da 
Escola Nacional da 
Magistratura (ENM) 

e os ajustes no sistema de 
inscrição para os cursos des-
tinados aos Juízes e Desem-
bargadores foram discutidos 
durante reunião dos Mem-
bros da Diretoria Executi-
va da Escola, em Brasília. O 
encontro foi conduzido pelo 
Diretor-Presidente, Roberto 
Bacellar. Na ocasião, tam-
bém foi discutido o regimen-
to interno da instituição.

O Presidente da AMB, Nelson 
Calandra, participou do encontro e 
relembrou os grandes avanços que 

Ajustes no sistema de inscrição para cursos também entram na pauta

sofreu a ENM na gestão de Bacellar. 
“O Roberto tem uma grande folha 
de atividades desenvolvidas à fren-

te da ENM. Sabemos que 
ele se dedica fielmente à 
Escola e fez, com sua com-
petência, com que aumen-
tassem, por exemplo, os 
números de cursos. Muita 
coisa foi feita e devemos 
seguir neste rumo”, disse o 
Presidente da AMB.  

Roberto Bacellar apontou 
o papel da Diretoria da Esco-
la que possui 25 membros 
trabalhando com responsa-
bilidades descentralizadas. 
“A dedicação de todos os 

Diretores é a grande responsável pelo 
sucesso de todas as nossas atividades”, 
apontou o Diretor-Presidente.  

A Escola Nacional da Magistratura 
(ENM) irá homenagear o Ministro do STJ 
e ex- Diretor da Escola Sálvio de Figuei-
redo Teixeira. A Diretoria da instituição 
aprovou a criação da medalha que levará 
o nome do Magistrado, durante reunião 
em Brasília. A condecoração será desti-
nada às pessoas que contribuíram para o 

Poder Judiciário e para a Magistratura do 
país. “O Ministro já foi nosso Diretor, par-
ticipou muito da vida associativa e deu 
uma grande contribuição para o Brasil”, 
afirmou o Diretor-Presidente da ENM, 
Roberto Bacellar. 

Durante a reunião foram tomadas 
providências no sentido de adequar 

os cursos e as atividades financeiras 
da ENM, voltadas a equacionar àquilo 
que foi proposto no ano de 2013 com a 
disponibilidade financeira. “Avaliamos 
também os impactos da resolução do 
CNJ que impede patrocínio naqueles 
eventos que já estavam programados 
para 2013”, completou Bacellar.

Nelson Calandra (centro) faz elogios à administração da escola

O Diretor-Presidente da Escola Nacional da 
Magistratura (ENM), Roberto Bacellar, ministrou 
palestra em fevereiro, na capacitação de docentes 
oferecida pela Escola Nacional de Formação e Aper-
feiçoamento de Magistrados (Enfam), em Brasília.

A formação discutiu a nova disciplina “Magistratura 
– Vocação e Desafios” a ser implantada como matéria 
eletiva nas Faculdades de Direito e conta com grandes 
nomes da Magistratura e da academia para capaci-
tar docentes das 17 instituições. Durante seu discur-
so, Bacellar falou que a carreira é muito mais do que 
uma visão técnico-jurídica. “A Magistratura passa por 

“Magistratura – Vocação e Desafios” 
um processo de construção permanente de co-
nhecimento, de uma visão mais ampla dife-
rentemente do raciocínio ganhar e perder. 
Essa disciplina tem que mostrar essa visão 
transdisciplinar para que as vocações 
possam ser despertadas”, disse.

O curso será dividido em quatro 
módulos, que serão os mesmos a serem 
oferecidos para os estudantes de Direito 
que optarem por cursar a 
disciplina “Magistratura – 
Vocação e Desafios”.
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O Diretor-Presidente da Esco-
la Nacional da Magistratu-
ra (ENM), Roberto Bacellar, 

representou a AMB durante a posse 
da nova administração da Associa-
ção dos Magistrados de Mato Gros-
so do Sul (Amamsul), em fevereiro. 

O biênio de 2013/2014 será presi-
dido pelo Juiz Wilson Leite Correa. 
Fazem parte da nova Diretoria Eli-
zabete Anache, Luiz Felipe Medei-
ros Vieira, Albino Coimbra Neto, 
Gabriela Muller Junqueira, Juliano 
Rodrigues Valentim, Daniela Vieira 

Tardin, Plácido de Souza Neto, Da-
rion Leão Lino. “A proposta da nova 
administração foi muito prestigiada 
pelos Associados. Reflexo de uma 
Magistratura unida, trabalhando 
em prol da sociedade” disse o Dire-
tor-Presidente da ENM.

Wilson Leite Correa comanda Amamsul
Proposta da nova administração é prestigiada pelos Associados

Bacellar comparece à cerimônia de posse da Asmac
O Juiz Raimundo Nonato da Cos-

ta Maia assumiu a Presidência da 
Associação dos Magistrados do Acre 
(Asmac), durante cerimônia realiza-
da no mês de fevereiro. O Diretor-
-Presidente da Escola Nacional da 
Magistratura (ENM), Roberto Ba-
cellar, participou da solenidade que 
contou com presença de diversas 
autoridades, entre elas, o Vive-Go-
vernador do estado, César Messias, 
e o Presidente do Tribunal de Justiça 
do Acre (TJAC), Roberto Barros. A 
Associação será conduzida ao lado 

dos Juízes Lilian Deise 
Braga Paiva, que ocupará 
o cargo de 1ª Vice-Presi-
dente e Gilberto Matos de 
Araújo, que assumirá a 2ª 
Vice-Presidência.

Presidente da ENM participa de solenidade na Ameron
A nova Diretoria da Associação dos Magistrados de Rondô-

nia (Ameron) tomou posse, no mês de fevereiro, durante ce-
rimônia realizada no Tribunal de Justiça do estado. Na mesma 
solenidade, 15 Juízes substitutos ingressaram na Magistratura 
local. O evento foi conduzido pelo Presidente do Tribunal, De-
sembargador Roosevelt Queiroz Costa. O Diretor-Presidente 
da Escola Nacional da Magistratura (ENM), Roberto Bacellar, 
prestigiou a cerimônia.

No dia seguinte, Bacellar participou de um evento ofere-
cido pela Ameron aos novos Magistrados. “Estive cercado de 
amigos e pude conhecer os bons projetos que a nova Diretoria 
da Associação pretende desenvolver. Deixei a nossa Escola Na-
cional da Magistratura à disposição para auxiliar nos eventos 
destinados à capacitação e formação dos Magistrados de Ron-
dônia”, disse Bacellar.

Presidente da ENM cumprimenta 
o novo Presidente da Associação 

dos Magistrados do Acre

Roberto Bacellar durante jantar oferecido pela Ameron
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ENM promove curso de formação na França
Capacitação será oferecida em parceria com escola em Paris

O curso “Formação de For-
madores”, promovido pela 
Escola Nacional da Magis-

tratura (ENM), em parceria com a 
AMB, a Escola Nacional da Magistra-
tura Francesa e a Embaixada da Fran-
ça, foi antecipado para o período de 

Fique por Dentro: 
Cursos Nacionais

21 a 25 de maio. A capacitação será 
realizada na Escola Nacional da Ma-
gistratura Francesa, em Paris – Bour-
deaux, na França, e tem como obje-
tivo formar instrutores para atuarem 
nas escolas de Magistraturas. São 
apenas 2 vagas disponíveis.

  CURSO LOCAL INSCRIÇÕES DATA

VIII Ciclo de Palestras -Mercado de 
Títulos de Valores Imobiliários e de 
Bolsa de Valores

Sede da BMF&Bovespa

Rua XV de novembro, 275, 
Centro, São Paulo/SP

Até 2 de maio de 2013 Junho de 2013

VII Humanismo em nove lições ESMAM, Manaus/AM Até 2 de junho de 2013 8 a 12 de julho de 2013

Curso de Ilícitos Corruptivos Auditório da AMB, Brasília/DF Até 2 de junho de 2013 25 a 27 de julho de 2013

I Fórum Nacional da Justiça Ambiental Foz do Iguaçu/PR 
(a confirmar) Até 26 de junho de 2013 7 a 9 de agosto de 2013

II Encontro Nacional dos Juízes de 
Família A definir Até 7 de agosto de 2013 11 a 13 de setembro de 2013

II Curso Ativismo Judicial – Limites e 
Possibilidades Auditório da AMB, Brasília/DF Até 4 de agosto de 2013 19 e 20 de setembro de 2013

V Encontro Nacional de Magistrados da 
Infância e da Juventude São Luís/MA Até 4 de setembro de 2013 16 a 18 de outubro de 2013

Curso Criação do Texto Jurídico Auditório da AMB, Brasília/DF Até 8 de setembro de 2013 Outubro de 2013

  CURSO LOCAL INSCRIÇÕES DATA

Curso Internacional de Segurança para 
Magistrados “Judicial SWAT” Condado de Lake/Flórida (EUA) Até 30 de maio de 2013 23 a 27 de setembro de 2013

Programa de Aperfeiçoamento 
Judicial ( Direitos Humanos/Sistema 
Penitenciário )

United Nations Interregional 
Crime and Justice Research 
Institute (órgão das Nações 
Unidas na Europa situado no 
Campus da Universidade de 
Turim/Itália)

Até 12 de maio de 2013 23 a 27 de setembro de 2013

VII Congresso Iberoamericano sobre 
Cooperação Judicial Buenos Aires/Argentina Até 8 de setembro de 2013 Novembro de 2013

Programa internacional de intercâmbio 
com a Universidade da Geórgia

Campus-sede da Universidade 
da Geórgia (Athens/Geórgia – 
EUA)

Até 30 de maio de 2013 2 a 13 de dezembro de 2013

Cursos Internacionais
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Flávio Caetano destaca papel da Mediação

A Escola Nacional da Magistra-
tura (ENM) em parceria com a 
Escola Nacional de Mediação e 

Conciliação (ENAM) irá promover em 
2013 dois cursos sobre mediação. O 
primeiro, realizado de 27 a 31 de maio, 
será de “Mediação e Conciliação para 
Magistrados” e o segundo “Técnicas 
de Mediação para Magistrados”, de 17 
a 19 de junho. As inscrições podem ser 
feitas pelo site da ENM. Para falar so-
bre a importância da mediação, entre-
vistamos o Secretário de Reforma do 
Poder Judiciário, Flávio Caetano. Con-
fira abaixo a entrevista:

Como a mediação pode colabo-
rar na qualidade da prestação juris-
dicional no Brasil?

Nós não temos dúvida de que a 
mediação de conflitos melhora, e mui-
to, a prestação jurisdicional. Pois a um 
só tempo torna a prestação jurisdicio-
nal mais rápida e é uma 
solução de consen-
so, onde ambas 
as partes acabam 
saindo satisfeitas. 
O contentamen-
to do cidadão 
é muito maior 
através da media-
ção de conflitos. 

carreiras públicas. É um conjunto de 
medidas para que nós consigamos 
começar a mudar essa cultura. En-
volvendo também o Poder Público. 
O Poder Público é o maior litigante 
em juízo e precisamos que também 
assuma essa mudança cultural. 

A Escola Nacional da Magistra-
tura (ENM) irá promover o curso de 
“Técnicas de Mediação para Magis-
trados”.  Para o senhor, é importan-
te que os Magistrados se envolvam 
mais com o tema?

O nosso público principal é exa-
tamente de Magistrados e servido-
res da Justiça, porque são eles os 
responsáveis pela prestação jurisdi-
cional. Portanto, a angústia e agonia 
da não solução rápida de um con-
flito atingem tanto o Magistrado 
como o servidor e o cidadão. Com 
essas práticas em matéria de media-
ção e conciliação, os Magistrados 
passam a ter maior capacidade para 
solução dos conflitos. Quando eles 
aprendem as técnicas, eles conse-
guem resolver um processo que às 
vezes já está há muito tempo. Com 
a aplicação dessas técnicas, eles 
conseguem em pouco tempo resol-
ver um processo que já está há mui-
to tempo sendo discutido. Então 
isso é uma satisfação para o cidadão 
e para o Magistrado, que consegue 
perceber que pode dar vazão para o 
processo e solucioná-lo da melhor 
forma possível. Por isso, nós esta-
mos com muita esperança de que 
esses cursos irão ajudar demais os 
Magistrados a darem mais vazão 
aos processos. E não só os Magistra-
dos, mas também os servidores que 
são ferramentas essenciais para que 
os processos sejam julgados com 
mais celeridade. 

Para o Secretário, a Conciliação agiliza a prestação Jurisdicional

Como o senhor enxerga a media-
ção por uma visão global?

No atual momento, o Brasil está 
um pouco atrás dos demais países 
em relação a meios ou métodos de 
mediação de conflitos. Enquanto a 
mediação vai muito bem nos Estados 
Unidos, na Espanha, na Argentina e no 
Uruguai, no Brasil ela ainda é incipien-
te. Nós tivemos um grande avanço 
com a resolução nº 125 do CNJ, que 
obriga os Tribunais a terem Núcleos e 
Centros de Mediação. A partir de ago-
ra, com a criação da ENAM, definiti-
vamente o Judiciário junto ao Ministé-
rio da Justiça entram em campo para 
colaborar com a mudança da cultura 
jurídica do país. O terceiro passo é 
discutir a legislação em vigor. A ideia 
agora é formarmos uma comissão de 
especialistas, analisarmos o que já exis-
te e aquilo que está em tramitação no 
Congresso, para vermos qual é a me-
lhor maneira para termos um marco 

legal sobre conciliação. 

A conciliação é de fato 
uma quebra de paradigmas?

É uma mudança de para-
digma porque nós aprende-

mos nas escolas a cultura do 
processo, do litígio e da deman-
da. A partir desse momento em 

que se quer mudar esse 
cenário, deve-se 

de um lado 
ter um mar-
co legal para 
isso e de ou-
tro a mudan-
ça dos cur-
rículos das 
faculdades e 
os exames de 
ingresso nas 


