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AMB assegura auxílio-alimentação

O Presidente Nelson Calandra diz que a Diretoria da Associação atuou intensamente para que a simetria já
declarada por resolução do CNJ fosse mantida para fins de pagamento retroativo.
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Palavra do Presidente
O mês de junho finaliza o primeiro semestre de um
com leis da década de 40 do século passado, leis que
ano atípico em todo o Brasil pelas inúmeras manifestahoje não reprimem adequadamente a violência cometições que ocuparam a mídia nacional, nas quais a socieda principalmente os crimes de morte.
dade reivindica para a população, a redução do preço da
Costumo dizer que no Brasil sua Excelência é o réu,
passagem de ônibus, mais saúde, segurança e educação.
não é o Juiz nem o corpo de Jurados, não é o PromoEssa mobilização foi alavancada pela comunicação
tor nem são as Testemunhas. Vivemos esse paradoxo, no
online, situação que demonstra o atual momento do
qual presidimos um Júri por toda uma semana e o condeEstado Democrático em que vivemos e o uso intenso
nado a mais de trinta anos de prisão, findo o julgamento
da tecnologia.
sai pela porta da frente, junto com os familiares da vítiLamentavelmente, no mesmo período, a Juíza Glauma e testemunhas. Temos de mudar essa triste realidade,
ciane Chaves de Melo foi morta a tiros
respeitando o acusado mas não menos a
dentro do Fórum na Comarca de Alto
Nós Juízes (as) há anos sociedade.
Taquari, em Mato Grosso. Isso ocorreu
Diante de tantas mobilizações da
temos alertado sobre a
a menos de dois anos de outro assassisociedade civil, apoiamos as manifestafalta de segurança dos
nato, o da Juíza Patrícia Acioli, em Niteções pacíficas, a exemplo daquela que
rói, no Rio de Janeiro. O que demonstra Magistrados no exercício realizamos em setembro de 2011, onde
mais uma vez a falta de segurança dos
reunimos cerca de 2 mil pessoas entre
da profissão
Magistrados no exercício da profissão.
Magistrados e Promotores no Congresso
Nós Juízes (as) há anos temos alerNacional. Em março deste ano, participatado sobre a falta de segurança dos Magistrados no
mos no Espírito Santo, do ato público em homenagem
exercício da profissão. Glauciane não teve chance de
ao Juiz Alexandre de Castro Martins Filho assassinado
defesa, prova disso é que temos mais de 500 Magishá 10 anos. Até hoje, os mandantes do crime não foram
trados ameaçados e insistimos em dizer que a seguranjulgados.
ça dos Juízes precisa ser revista.
Assim, continuemos alertas, como sentinelas avanA recondução da Juíza Clarice Andrade, no Tribunal de
çadas da cidadania e da Justiça, em todas as causas em
Justiça do Estado do Pará (TJPA), é um momento especial
que se mostre necessária a firme atuação da Associação
para todos nós, pois foi feita, ainda que tardiamente, Justiça.
dos Magistrados Brasileiros.
A Magistratura não tem se furtado e já se posicionou
enviando ao Legislativo várias pautas urgentes, como a
Nelson Calandra
da reforma do Código Penal e a PEC 15. Trabalhamos
Presidente da AMB

AMB sela parceria com Hotel Feller e Magistrados já podem usufruir do benefício
Com o objetivo de oferecer os melhores serviços aos seus associados, a AMB firmou convênio com a rede de hotéis “Feller”
que está há 10 anos no ramo hoteleiro.
A Feller Hotéis conta com 1.500 hotéis em território nacional nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país.
Os Magistrados interessados em usufruir desse benefício podem entrar em contato com central de reservas no telefone
0800 55 00 58 ou no site www.fellerhoteis.com.br.
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suprema corte

AMB prestigia posse de Barroso no STF
Novo Ministro assume cadeira deixada pelo Ministro Ayres Britto

O

Advogado e Jurista
Luís Roberto Barroso é o mais novo
Ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF). A
posse ocorreu no dia 26 de
junho, em cerimônia conduzida pelo Presidente da
Corte, Ministro Joaquim
Barbosa. O Presidente da
AMB, Nelson Calandra,
acompanhado de Diretores da Associação, prestigiou a solenidade que
contou com a presença de
autoridades dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, além de familiares
e amigos.
Barroso assume a cadeira deixada pelo Ministro Ayres Britto, que se
aposentou em novembro
do ano passado.
Para o Presidente da
AMB, o grande premiado é o povo brasileiro.
“Em poucas oportunidades tivemos alguém
que tenha profundo
conhecimento da Constituição, da sua problemática e, sobretudo,
alguém que vem do sofrimento da tribuna, da
sustentação de causas
muitas vezes impopulares e de defesas extremamente complicadas, agora, sentado na
cadeira de julgador vai
poder colocar a serviço da cidadania todo o
seu talento e conhecimento”, disse Calandra
ao afirmar que Barroso
já foi advogado da AMB
em algumas gestões.

Calandra e Renata Gil ao lado do novo Ministro Luís Roberto Barroso

Magistrados falam sobre o novo Ministro:
“A expectativa é muito positiva pelas qualidades intelectuais
e morais. A história de Roberto Barroso vai certamente engrandecer muito o STF em todos os aspectos, principalmente,
o técnico”
Rosalvo Vieira – Vice-Presidente de Assuntos Culturais da
AMB
“A expectativa é de que ele como grande constitucionalista
faça garantir os direitos que a constituição prevê para toda a
Magistratura”
Fernando Ganem – Presidente da Associação dos Magistrados
do Paraná (Amapar)
“A expectativa da comunidade jurídica é a mais efetiva possível. Roberto Barroso foi nos últimos tempos uma unanimidade na escolha para o STF, por todas as características e
requisitos que ele traz, professor emérito, advogado, jurista
consagrado, sendo responsável por mudanças de interpretações no sistema constitucional brasileiro”
Marcus Faver – Presidente do Colégio de Presidentes de
Tribunais de Justiça
“Luís Barroso sempre pautou a sua vida pela liberdade, tolerância e pela busca do direito. Agora, na Suprema Corte vai
ter essa rara oportunidade de reafirmar todos esses princípios. A expectativa é de que tenhamos um mandato coroado
de decisões que iluminem a boa causa da Justiça”
José Barroso Filho – Presidente da Associação dos Magistrados
da Justiça Militar da União (Amajum)
Visite o site: www.amb.com.br

Calandra falou ainda mais da competência
de Barroso. “O Ministro,
Luís Roberto, é alguém
que soma e vem para
adicionar conhecimento jurídico, agora, ele
vai aumentar a bancada
do bom humor e da inteligência no STF. A sua
dimensão de jurista e
trazendo todo o cabedal
da Advocacia do Estado
do Rio de Janeiro, muito
acrescentará para o Brasil”, afirmou.
Renata Gil, Juíza do Rio
de Janeiro, elogiou a atuação do novo Ministro. “Luís
Roberto Barroso é um carioca brilhante. O reputo
como um dos maiores
constitucionalistas do país.
Ele robustece em qualidade com o seu conteúdo a
Corte Suprema, festejamos
mais um carioca na Corte”,
ressaltou.
Dias antes da posse,
Barroso visitou a AMB e
assinou pedido de filiação,
tornando-se o mais novo
associado.
À noite, a AMB, o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e a Associação dos
Procuradores do Estado
do Rio ofereceram um
coquetel ao novo Ministro, em Brasília. O evento
contou com a presença
de 900 convidados, entre
Ministros, Presidentes de
Tribunais, Parlamentares, Magistrados, Advogados, familiares e amigos do homenageado.
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Femicídio

AMB realiza Seminário sobre Femicídio
Encontro reuniu Juristas e Parlamentares na Câmara dos Deputados

O

combate à violência
praticada contra a
mulher, em virtude
do gênero, foi discutido durante o Seminário Femicídio no Brasil, realizado em
maio, em Brasília.
O encontro foi aberto pelo Deputado Federal
Wellington Fagundes (PR-MT), Presidente da Frente
Parlamentar Mista para o
Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira, e contou com
a presença do Presidente
da AMB, Nelson Calandra.
A partir de inúmeras
tratativas da AMB, com
apoio da Frente, pretende-se inserir o Femicídio
como tipo penal no Código Penal Brasileiro. “Somos
a sexta economia mundial e, em contrapartida,
vivemos uma realidade
que nos coloca em sétimo
lugar no mundo em crimes praticados contra a
mulher. Assistimos a uma

verdadeira barbárie contra
as mulheres. O Seminário
auxiliou na construção
de uma tipificação penal
específica para o tema,
contudo, precisamos de
uma mudança urgente no
processo penal brasileiro”,
ressaltou Calandra.
Durante a cerimônia de
abertura, Wellington Fagundes afirmou tratar-se
de mais uma oportunidade de chamar a atenção da
sociedade, do parlamento
e do judiciário para a discussão do femicídio. “Esse
é um evento em favor da
justiça e da igualdade. Infelizmente, ainda hoje temos
um alto índice de violência
contra as mulheres. Já tivemos avanços como a Lei
Maria da Penha, mas precisamos esclarecer e mostrar
o tema a sociedade”.
Para a Vice-Presidente de
Direitos Humanos da AMB,
Renata Gil, “o movimento

Magistratura pede a tipificação penal do crime contra a mulher

proposto pela Associação na
Câmara muda um paradigma de comportamento, pois
a Magistratura aproxima-se

da sociedade e dos poderes
constituídos para discutir
uma pauta de amplo interesse social”, explicou.

ONU para as Mulheres faz radiografia da violência de gênero no país
Os índices de violência em virtude do gênero chamaram a atenção da comunidade internacional, como
a Organização das Nações Unidades (ONU) para as Mulheres. A representante da entidade no Brasil, Rebecca
Tavares, apresentou dados alarmantes. “No Brasil, a cada
duas horas uma mulher é assassinada e a cada cinco minutos uma mulher é vítima de agressão, contudo, apenas
um terço dos casos são julgados e condenados”, indicou.
A Diretora da Secretaria da Mulher Magistrada da
AMB, Sérgia Miranda, defendeu a necessidade de mudanças na legislação. “É preciso dar mais clareza ao Magistrado
na hora de aplicar as leis, por isso o debate é necessário,
uma oportunidade de levar ao conhecimento dos Deputados e da sociedade a discussão desse tema”, completou.
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Opinião compartilhada com a Deputada Federal
Nilmar Ruiz (PEN-TO). “Precisamos de mudanças na
esfera penal para que o crime seja julgado com base
em uma legislação específica. Faz-se necessária uma
investigação ampla para que os crimes possam ser punidos”, afirmou.
Também participaram do evento os Magistrados
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Maria Isabel da Silva e Ben-Hur Viza,
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) Adriana Ramos de Mello e os Deputados Federais Marina
Sant’Anna (PT-GO), Rosane Ferreira (PV-PR), Nilmar
Ruiz (PEN-TO), Lincoln Portela (PR-MG), entre outras autoridades.

Visite o site: www.amb.com.br

homenagem

Magistratura se despede de Glauciane
Juíza será homenageada no 2º Seminário Internacional dos Direitos da Mulher

A

morte da Juíza
Glauciane Chaves
de Melo, no dia 7
de junho deste ano, dentro do Fórum da Comarca
de Alto Taquari, em Mato
Grosso (MT), comoveu a
Magistratura de todo o país.
A Juíza foi assassinada pelo
ex-marido, em seu gabinete.
As homenagens à Juíza
se estenderam do sepultamento até a missa de sétimo dia, em Belo Horizonte,
na Igreja Nossa Senhora da
Boa Viagem, e contou com
a presença do Presidente
da AMB, Nelson Calandra,
da mãe da Juíza, Maria de
Lourdes Chaves, familiares,

Calandra assiste missa de sétimo dia, em Belo Horizonte (MG)

Magistrados, colegas de
trabalho, e representantes
do Judiciário, como o Juiz
Coronel PM James Ferreira Santos, do Tribunal de
Justiça Militar de Minas
Gerais, a Procuradora do
Estado de Mato Grosso,

Mônica Pagliuso Siqueira, e Geraldo Fidelis Neto,
representante dos Juízes
do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (TJMT).
Glauciene será homenageada no 2º Seminário
Internacional dos Direitos

da Mulher, em Fortaleza
(CE), no mês de setembro.
Nelson Calandra reiterou sua preocupação com a
segurança dos Magistrados
e garante que continuará
lutando na defesa da proteção dos Juízes. “Esse crime aconteceu a menos de
dois anos do ocorrido com
a Juíza Patrícia Acioli, não
podemos ficar parados, temos de agir”, disse Calandra,
lembrando que em sua gestão foi criada a Secretaria de
Segurança dos Magistrados
e tem insistido que o governo federal invista mais em
segurança nos Tribunais e
Fóruns de todo o Brasil.

Confira outros depoimentos de participantes na despedida à Juíza Glauciane
“Hoje os Fóruns brasileiros são deficientes
na segurança e no trânsito – tanto das pessoas que lá trabalham como das que frequentam eventualmente os prédios públicos do Judiciário”.
Walter Pereira de Souza - Coordenador da
Justiça Estadual
“A AMB já se mostrou preocupada com essa
questão. Nós criamos uma comissão de Segurança dentro da Associação e temos reuniões
periódicas e vamos cobrar mais investimento
da União nessa questão de guarnecer os Fóruns com equipamentos, especialmente, nos
das cidades do interior”.
Flávio Moulin - Diretor-Adjunto da Secretaria
de Defesa de Direitos e Prerrogativas
“É inadmissível que tenhamos perdido a
Patrícia Acioli e, agora a nossa colega Glauciane. A segurança dos Magistrados é precária e tem de ser repensada”.
Thiago Massad - Secretário-Geral da AMB

“A Magistratura está muito preocupada com a questão da violência doméstica. A AMB tem feito seminários e cursos para orientar Juízes para enfrentar
essa questão, e isso é um exemplo de
que a violência doméstica atinge todos
os níveis sociais, qualquer pessoa e até
uma colega nossa é vítima de Femicídio, praticado nessas circunstâncias
de violência contra a mulher“.
Sérgio Ricardo de Souza - Vice-Diretor
Presidente da Escola Nacional da Magistratura (ENM)

“Ofício que ela conquistou com
muito custo. Deixou uma dor
imensa e irreparável na sua família. A AMB não poderia deixar de
estar presente nesse momento,
trazendo solidariedade de todos
os Magistrados brasileiros à família enlutada“.
Maria Isabel da Silva - Juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)

“É com muita tristeza que a Secretaria
da Mulher Magistrada se faz presente
nesse momento, mas reconhece a necessidade de um olhar mais atento à
situação de vulnerabilidade que os Juízes hoje enfrentam no seu dia a dia de
trabalho“.

“É um momento de muita tristeza e comoção. O Judiciário como
um todo tem se mobilizado ao
longo dos tempos para ajudar
a segurança dos Magistrados e
de seus familiares. Existe uma
mobilização muito grande para
proteger os Magistrados”.

Gisele Souza de Oliveira - Diretora-Adjunta da Secretaria da Mulher
Magistrada

James Ferreira Santos - Juiz Coronel da Polícia Militar do Tribunal
de Justiça Militar de Minas Gerais

Visite o site: www.amb.com.br
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Auxílio-Alimentação

AMB garante retroativo do benefício
Medida assegura a simetria para fins de pagamento do auxílio

O

Conselho Nacional
de Justiça (CNJ)
derrubou a liminar
deferida pelo Conselheiro
Bruno Dantas, que suspendia o pagamento retroativo
de auxílio-alimentação aos
Magistrados de oito Tribunais. A decisão foi proferida durante a sessão do
CNJ realizada em junho,
em Brasília.
Seguindo entendimento do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro
Francisco Falcão, a maioria
dos Conselheiros manifestou-se contrária à liminar,
assegurando o pagamento
do benefício aos Magistrados, por oito votos a cinco.

Diretoria atua intensamente em defesa das prerrogativas dos Magistrados junto ao CNJ

“A Diretoria da AMB
atuou de modo intenso
para que a simetria já declarada por resolução do
CNJ fosse mantida para

fins de pagamento retroativo. É importante para
nós não retrocedermos
naquilo que já foi conquistado pela Diretoria

da AMB, no sentido de
que seja mantida a simetria para a Magistratura
que é nacional”, destacou
Nelson Calandra.

Magistrados comemoram a decisão do CNJ sobre o auxílio
O Vice-Presidente de
Comunicação da AMB, Raduan Miguel Filho, comemorou a conquista. “Essa
é uma vitória da Magistratura brasileira, voltando ao
império da lei e da tranquilidade jurídica”, afirmou.
Opinião compartilhada com o Secretário-Geral,
Thiago Massad. “Mais uma
vez a AMB desempenha seu
principal papel: lutar pela
defesa das prerrogativas e
direitos dos Magistrados.
A ideia de nos unirmos foi
em prol da carreira, concretizada pelo convite feito
pelo Presidente Nelson Calandra aos representantes
das associações, para juntos
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conversarmos com os Conselheiros, surtiu efeito, pois
corrigiu-se uma desigualdade entre os colegas”, disse.

“Com a decisão reconhece-se o direito dos Magistrados que ainda não
receberam o retroativo”.

“Foi determinante a atuação da AMB junto ao
CNJ para o reconhecimento desse direito e dar
tranquilidade aos tribunais que já efetuaram os
pagamentos. Com a decisão reconhece-se o direito dos
Magistrados que ainda não receberam o retroativo”
Nelson Calandra,
Presidente da AMB

Para Calandra foi determinante a atuação da
AMB junto ao CNJ para o
reconhecimento desse direito e dar tranquilidade
aos Tribunais que já efetuaram os pagamentos.

O Diretor-Presidente da
ENM, Roberto Bacellar, diz
que ainda assim, a AMB
continuará permanentemente acompanhando a
situação, na medida em
que essa posição favorável,

Visite o site: www.amb.com.br

que não foi unânime, talvez ainda precise ser consolidada perante o Supremo Tribunal Federal.
Para o Diretor-Adjunto
da Secretaria de Prerrogativas, Flávio Moulin,
trata-se do resgate de um
direito da categoria. “Hoje
foi feita Justiça, haja vista
ser o resgate de um direito
do Magistrado, tolhido no
passado de forma equivocada”, pontuou.
Participaram da sessão,
o Diretor-Tesoureiro, Irineu
Jorge Fava, o Assessor da
Presidência da AMB, Luiz
Rocha, e os Presidentes das
Associações de Magistrados
de diversos Estados.

AÇÕES INTEGRADAS

Campanha auxilia derrubada da PEC 37
Ação foi um dos pilares do MP na luta contra a Proposta

A

fim de organizar
uma ação nacional
contra a PEC 37,
derrubada pela Câmara
dos Deputados no mês
de junho, a AMB apoiou
o Ministério Público no
lançamento da campanha #nãoaPEC37. O Coordenador de Aposentados da AMB, Sebastião
Amorim, representou a
Associação. A ação foi um
dos pilares fundamentais

ao êxito do MP contra a
Proposta que pretendia retirar do órgão os poderes

investigativos. Conforme a
redação da PEC, tal função
passaria a ser incumbência

exclusiva das Polícias Civil
e Federal.
Segundo
Sebastião
Amorim, “o Ministério Público tem demonstrado
que a sua atuação investigatória tem sido de grande
proveito para toda a nação”,
afirmou. Além da AMB,
a Associação Brasileira de
Imprensa (ABI) e a Federação Nacional dos Policiais
Federais (Fenapef) também
apoiaram a campanha.

AMB defende constitucionalidade de Artigo do Código de Processo Penal
A AMB ingressou como amicus
curiae Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), em defesa da constitucionalidade do artigo nº 265 do Código de Processo Penal (CPP). O item
foi questionado por meio da Adin nº
4398, impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). De acordo
com o artigo, “o defensor não poderá
abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicando previamente o Juiz, sob pena de multa de 10
a 100 salários mínimos, sem prejuízo

das demais sanções cabíveis”.
A AMB manifesta sua posição
contrária ao questionamento e destaca que a norma é voltada ao “defensor nomeado” e não ao “advogado
constituído”. A Associação justifica
a constitucionalidade do item e reafirma que, ao abandonar a causa, o
advogado comprometerá a defesa do
réu, esvaziando a norma do artigo 133
da Constituição Federal que reputa o
advogado como “indispensável à administração da Justiça”.

Associação atua na defesa do direito dos aposentados do TJPB
A AMB manifestou seu posicionamento contrário ao repasse de
recursos do Poder Judiciário ao Paraíba Previdência (PBPREV) e ingressou
como “Amicus Curiae” na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 263, proposta pelo
Governador do Estado, para demonstrar a improcedência da ação.
Um dos argumentos é que o repasse de valores do Judiciário para
a PBPREV, bem como a gestão des-

Desembargador Sebastião Amorim
Visite o site: www.amb.com.br

ses recursos, violam diretamente os
princípios da autonomia e independência financeira e administrativa do
Judiciário, garantidas nos artigos 2º,
99 e 168 da Constituição Federal. O
Coordenador de Aposentados da
AMB, Sebastião Amorim, acha coerente o ingresso, pois a AMB deve
defender o direito dos aposentados
de serem totalmente vinculados ao
Poder Judiciário porque a própria
Constituição garante isso.
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REUNIÕES

ENCCLA discute técnicas de investigação
Na Ação 9 grupo delimita a atuação do agente infiltrado

O

grupo de trabalho da
Comissão de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)
esteve reunido em maio e
junho para discutir temas
das ações que integram parte das estratégias propostas
pelo grupo. Nos encontros
realizados na sede histórica
da AMB, no Rio de Janeiro,
e em Brasília, estiveram reunidos a Vice-Presidente de
Direitos Humanos da AMB
e representante da Associação na ENCCLA, Renata Gil,
a Diretora-Adjunta da Justiça Estadual da Escola Nacional da Magistratura (ENM)
e Juíza da Bahia, Patrícia
Cerqueira, a Juíza do Rio
de Janeiro Yeda Christina
Filizzola, e os Juízes federais
Fabrício Antonio Soares e
Gustavo Pontes Mazzocchi.
Nas discussões da Ação
9, Renata Gil resumiu o
item que delimita a atu-
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Renata Gil, ao lado da Juíza Patrícia Cerqueira, fala das contribuições da AMB ao Manual

ação do agente infiltrado. “Conseguimos com o
material produzido pela
Ajufe, acrescentar as contribuições da AMB e concretizamos uma redação
final do Manual de Infiltração de Agentes a ser
apresentado na próxima
reunião de trabalho da

ENCCLA sobre esse assunto“, adiantou a Magistrada.
Em outro encontro, o
grupo discutiu a proposta
de Resolução para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
para a criação de um Núcleo
de Administração de Bens
Apreendidos para que os
Magistrados tenham mais

segurança na manutenção e
conservação dos objetos.
“Duas coisas são primordiais na criação desse
órgão: a existência de um
cadastro unificado de administradores judiciais e a
estruturação pessoal e de
um setor de orçamento”,
afirmou Patrícia Cerqueira.

Estatuto da Magistratura recebe
propostas de mudanças

Ação Pró-Egresso visa inserir
ex-detentos na sociedade

A Escola da Magistratura do Estado do
Rio de Janeiro (Emerj) acolheu, em maio, a
35ª Reunião “Estatuto da Magistratura” que
contou com a presença de Juízes que apresentaram mudanças necessárias na legislação, para garantir condições adequadas de
trabalho para a classe. A Vice-Presidente de
Direitos Humanos da AMB, Juíza Renata Gil,
representou a Associação no evento, segundo ela, a discussão do Estatuto, cujo projeto
já tramita há 25 anos, ocorre em um momento que, nas Américas, há uma tentativa de
diminuir o valor do Poder Judiciário.

Ex-detentos do estado do Rio de Janeiro participaram,
em maio, da segunda edição do projeto Pró-Egresso. O objetivo da iniciativa do governo, em parceria com empresas
privadas e organizações não governamentais (ONGs), é
reinserir quem saiu do sistema penitenciário na sociedade.
A Vice-Presidente de Direitos Humanos da AMB, Renata Gil,
participou do encontro que foi realizado no Patronato Margarino Torres, em Benfica, na zona norte do Rio.
“O respeito à dignidade da pessoa humana se faz presente em movimentos como esse em que a resposta ao
delito perpetrado constitui etapa superada e o Estado estende sua mão em prol de melhores relações sociais”, analisou Renata Gil.

Visite o site: www.amb.com.br

ENTREVISTA

AMB amplia ações nos Direitos Humanos
Renata Gil destaca articulações com entidades no Brasil e Exterior

A

ampliação das ações
da AMB nas tratativas relacionadas
aos Direitos Humanos tem
conquistado um importante papel entre as entidades
que discutem o tema. Em
entrevista ao AMB Informa,
a Vice-Presidente de Direitos Humanos da AMB, Renata Gil, destaca os principais projetos desenvolvidos
pela Associação na defesa
dos Direitos do Cidadão e
dos Magistrados.

trabalhos com foco na violência que atingiu a Magistratura, como o assassinato da Juíza e amiga Patrícia
Acioli. Estivemos presentes em diversos episódios
em que Magistrados foram
condenados pela opinião
pública, sem que o devido
processo legal tenha sido
observado.

Como se dá a atuação
da Secretaria de Direitos
Humanos?

Avançamos muito por
meio de uma articulação
institucional, com associações da Magistratura, organizações do governo e
entidades que já trabalham
com essa temática. Conquistamos uma cadeira
no Conselho Nacional dos
Direitos do Idoso (CNDI),
assegurando o olhar da
Magistratura nas tratativas relacionadas
a pauta.

A pasta é muito ampla
e tem várias vertentes no
contexto social. Infelizmente começamos nossos

Qual o balanço destes
dois anos e meio à frente
da pasta?

Essa trajetória também consiste na ampliação dos vínculos
com o Governo
Federal?

Robustecemos nossa
atuação junto à Presidência da República, participando das reuniões
do Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa
Humana (CDDPH). Estamos trabalhando para
contemplar a AMB com
um assento definitivo.
Essa participação tem se
dado, ainda, através de
uma interlocução bastante franca com a Ministra de Direitos Humanos,
Maria do Rosário.
De que forma a AMB
tem atuado junto as organizações internacionais?
Na esfera internacional
também estamos conquistando um espaço de
destaque, não só para a
Magistratura, mas para
toda a sociedade brasileira. Temos parcerias
firmadas com a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, entidade que
se ressentia da ausência
do Brasil nas pautas de
cunho internacional.
A violência contra a
mulher também faz parte da pauta de ações da
Secretaria de Direitos
Humanos?
Sim, estamos trabalhando ativamente na
temática do femicídio. E
para essa pauta, já apresentamos ao Senador
Pedro Taques (PDT-MT)

uma proposta de acréscimo ao projeto que discute a reforma do Código
Penal, para a tipificação
do crime.
Nesse sentido, no mês
de maio, a Associação
promoveu um seminário, em Brasília. Qual a
avaliação do evento?
Foi um evento muito
importante no sentido
de avançarmos para o
reconhecimento da prática criminosa, sendo
certo que no relatório
final da CPMI do tráfico
de mulheres, em razão do
esforço político protagonizado pela AMB, foi sugerido um Projeto de Lei
que tipifica o femicídio,
com pena de reclusão
de 12 a 30 anos.
Qual a importância
do
acompanhamento
pela Diretoria de Direitos Humanos junto às
famílias de Magistrados
vítimas de violência?
O valor à pessoa humana deve ser o norte da
atuação institucional da
entidade classista. Quem
veste a toga é um ser humano, que tem amigos,
família e vida social. O
acolhimento destas famílias pela Magistratura,
ofício que invade a vida
pessoal de quem a exerce,
enche de orgulho e conforta estes entes queridos.
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posses

AMB participa de cerimônias de pos
João Otávio de Noronha e Humberto Martins são empossados no TST
que se dedicaram e vem
servindo a Justiça Eleitoral que é a de maior complexidade e capilaridade
da sociedade brasileira”,
afirmou Calandra. Os
Ministros suplentes substituirão os Ministros titulares Laurita Vaz e Castro
Meira, ambos do STJ, em
suas ausências justificadas e nas sessões em que
forem analisados processos nos quais eventualmente estiverem impedidos de julgar.

Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) João Otávio de Noronha e Humberto Martins tomaram posse no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) como Ministros suplentes. O Presidente da
AMB, Nelson Calandra,
participou da cerimônia
conduzida pela Presidente
do Tribunal, Ministra Cármen Lúcia, em maio.
“Os Ministros Humberto Martins e João Noronha são Magistrados

Justiça Militar homenageia Ministro Carlos Alberto Marques Soares em SP
A 2ª Circunscrição Judiciária Militar, sediada em São
Paulo, homenageou o Ministro Carlos Alberto Marques
Soares do Egrégio Superior
Tribunal Militar. O evento
foi conduzido pela Diretora do Foro, Juíza-Auditora
Telma Angélica Figueiredo.
O Coordenador da Justiça
Militar da AMB, Edmundo
Franca, representou o Pre-

sidente Nelson Calandra. “O
Ministro Carlos Alberto Marques Soares encerrou uma página da sua história judicante
e continuará, seguramente, a
prestar relevantes serviços ao
país, às nossas Instituições e à
sociedade brasileira, uma vez
que é dotado de capacidade
plena para tal mister, e vocacionado para o trabalho”, ressaltou Edmundo.

Fernando Damasceno toma posse como Desembargador do TRF-5ª Região
Fernando Braga Damasceno tomou posse, em maio, no cargo de
Desembargador do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF-5). Damasceno passa a ocupar a vaga destinada
ao Ministério Público Federal pelo
quinto constitucional. O Coordenador da Justiça Militar da AMB, Edmundo Franca, prestigiou o evento.
“O Judiciário brasileiro está
precisando de oxigenação e de
10

pessoas jovens que poderão trazer
contribuição através do seu dinamismo e do seu comprometimento com o Judiciário do Século 21”,
afirmou Franca. Em seu discurso, o
Desembargador falou sobre a importância de se manter rigoroso
na defesa da Constituição e que
somente esta atitude é capaz de
garantir uma boa imagem do Judiciário junto à população.
Visite o site: www.amb.com.br

sse e de homenagens a Magistrados
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem novo Desembargador
Dono de uma história de vida singular, Sebastião Coelho da Silva tomou posse, em maio,
como Desembargador do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O Diretor-Presidente da ENM, Roberto Bacellar, representou o Presidente da AMB, Nelson Calandra,
na cerimônia.
“Conheço Sebastião há vinte anos e é um Magistrado que sempre se dedicou à causa da Justiça, projetos e à vida associativa. Hoje se consolida
uma grande conquista que é o ápice da carreira”,
afirmou Bacellar. O Magistrado já foi Vice-Presidente da AMB, Diretor da Associação dos Magistrados do Distrito Federal (Amagis/DF), por cinco
mandatos, fazendo parte da atual diretoria.

Ministro Castro Meira assume vaga de titular no Tribunal Superior Eleitoral
O Ministro Castro Meira,
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomou posse no
cargo de Ministro titular do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), no Plenário do Tribunal. O Coordenador da Justiça Militar da AMB, Edmundo
Franca, representou a AMB
na solenidade, realizada em
maio. Castro Meira ocupa a

vaga deixada pela Ministra
Nancy Andrighi.
“O Ministro Castro Meira é
um Magistrado de carreira que
há muitos anos presta relevantes serviços à Magistratura nacional, e sua chegada ao TSE é
muito importante, porque ele
traz a sua experiência ao ramo
da Justiça Eleitoral”, afirmou o
Coordenador da AMB.

Marco Antonio Rossi assume cargo de Presidente do Conselho da CNseg
O Secretário-Geral da AMB,
Thiago Massad, representou a
entidade na cerimônia de posse do novo Conselho Diretor
da Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). Marco Antonio
Rossi, Presidente da Bradesco
Seguros, assumiu a Presidência em substituição a Jorge
Hilário Gouvêa Vieira, que

esteve à frente da Confederação nos últimos três anos.
A Primeira Vice-Presidência
ficará a cargo de Jayme Brasil Garfinkel. O Vice-Diretor
Presidente Escola Nacional
da Magistratura (ENM) e
Presidente da Associação
dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), Sérgio
Ricardo de Souza, também
participou do evento, realizado em maio, em Brasília.
Visite o site: www.amb.com.br
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legislativo

AMB amplia discussões com Legislativo
Magistratura avança nos debates sobre Política Antidrogas e Femicídio

A

mpliar a interlocução
da Magistratura com
o Poder Legislativo
tem sido uma das metas
defendidas pelo Presidente
da AMB, Nelson Calandra.
Nesse sentido, no mês de
maio, a Associação avançou
em importantes diálogos
junto ao Congresso, como o
Projeto de Lei que discute a
Política Nacional sobre Drogas e o Femicídio.
Com o Deputado Federal Osmar Terra (PMDB-RS), Calandra falou sobre a
necessidade de mudanças
na Política Antidrogas, por
meio do PL 7663/2010. “Vamos difundir o Projeto entre
nossos colegas Magistrados,
para que possamos levar a
colaboração da Magistratura
para o parlamento”, afirmou.

Calandra e Osmar Terra conversam sobre política nacional de drogas

Osmar Terra é médico e
classificou a problemática
das drogas como uma epidemia. “A partir de 2006,
o número de pessoas doentes por causa da depen-

dência química multiplicou”, disse. O parlamentar
ainda ressaltou o papel de
destaque da Magistratura
no combate aos crimes relacionados ao tráfico.

Ainda em maio, a Juíza
do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro (TJRJ) Adriana
Mello representou a AMB
na Audiência Pública no Senado. Uma das questões foi
a discussão do Femicídio, crime praticado contra a mulher, em virtude do gênero.
Também participou do encontro a Secretária Executiva
de Políticas para Mulheres
da Presidência da República,
Lourdes Maria Bandeira.
De acordo com Adriana Mello, a audiência teve
como objetivo integrar as
ações propostas para reformulação da Lei Penal, a fim
de minimizar o sofrimento
das mulheres vítimas. A Juíza enfatizou a necessidade
de levar a discussão para os
Estados e Municípios.

Magistratura conquista apoio da Frente Parlamentar Evangélica da Câmara
A Frente Parlamentar
Evangélica da Câmara dos
Deputados reuniu-se, em
maio, com a Diretoria da
AMB. Durante o encontro, o grupo manifestou o
apoio aos projetos da Associação, como o restabelecimento do Adicional por
Tempo de Serviço (ATS) e o
projeto Diretas Já.
O Presidente da AMB,
Nelson Calandra, ressaltou a necessidade de uma
política de valorização, a
fim de coibir a evasão de
Magistrados. “Temos quatro mil cargos vagos, queremos valorizar a nossa
Magistratura e democra12

tizar a gestão do judiciário. Também precisamos
restabelecer o ATS com
o objetivo de motivar os
Juízes a permanecerem na
carreira”, explicou.
O Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Deputado Paulo Freire (PR-SP), empenhou
seu apoio aos anseios da
Magistratura. “Esse encontro foi muito bom
porque daqui nasceram
algumas ideias. Estamos
trabalhando nas reivindicações da AMB. Acho
pertinente e justo. Estamos trabalhando para
conseguir êxito”, disse.

Encontro reúne Parlamentares e Magistrados, em Brasília

O Vice-Presidente de
Assuntos Legislativos da
AMB, Diógenes Ribeiro,
avaliou a troca de ideias
como preponderante. “A
reunião foi produtiva,
pois é a maior bancada
do Congresso Nacional,
composta de quase 100
parlamentares”, pontuou.

Visite o site: www.amb.com.br

Participaram do encontro com a FrenteParlamentar Evangélica,
o Diretor-Presidente da
ENM, Roberto Bacellar, o
Vice-Diretor
Presidente
da ENM e Presidente da
Amages, Sérgio Ricardo de
Souza, e o Presidente da
Amepa, Heyder Ferreira.

legislativo

Magistrados articulados no Parlamento
Associações se unem pelo
restabelecimento do ATS

Bancada da Bahia visita
sede da AMB em Brasília

Frentas discute elaboração de texto único para o ATS

Rosalvo Augusto recebe Parlamentares da Bahia

O restabelecimento do Adicional por Tempo de
Serviço (ATS) voltou a ser discutido, em maio, durante reunião da Frente Associativa da Magistratura
e do Ministério Público da União (MPU). Na ocasião,
o Presidente em exercício da AMB, Rosalvo Augusto
Vieira, ressaltou a necessidade de uma articulação
institucional aprofundada que fortaleça o projeto nas
casas legislativas.
“Discutimos a possibilidade de construção de um
texto único que englobe a Magistratura e o Ministério
Público, mas é um diálogo que ainda está amadurecendo”, explicou Rosalvo Augusto.

O Presidente em exercício da AMB, Rosalvo Augusto Vieira, recebeu em maio, os Deputados Federais da
bancada baiana na Câmara, Nelson Pellegrino (PT-BA) e
Daniel Almeida (PCdoB-BA), em Brasília. Os parlamentares manifestaram apoio às pautas de interesse da Magistratura, como a recomposição do subsídio, o restabelecimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e a
campanha “Diretas Já”.
“Tivemos a possibilidade de nos aproximarmos da
bancada da Bahia e apresentar o trabalho desenvolvido
pela AMB. Os Parlamentares se comprometeram com
as teses apresentadas e se colocaram à disposição para
o encaminhamento dos temas de interesse da Magistratura no Congresso Nacional”, explicou Rosalvo Augusto.
Participaram da reunião o Presidente da Associação
de Magistrados do Espírito Santo (Amages), Sérgio Ricardo de Souza, o Juiz José Barroso Filho, Presidente da
Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União
(Amajum), e o Diretor da Secretaria de Segurança dos
Magistrados da AMB, Getúlio Corrêa.

Congresso acolhe propostas da
Magistratura para reforma do CPC
O Deputado Federal Paulo Teixeira (PT-SP), relator do Projeto de Lei 6025/2005, que trata da Reforma do Código de Processo Civil (CPC), propôs
alterações ao texto apresentado pelo Deputado
Sérgio Barradas (PT-BA). A redação pretende aprimorar itens dispostos no projeto, a fim de tornar
mais célere e eficiente a prestação jurisdicional.
As mudanças atendem uma reivindicação da
Magistratura, conforme destacou o Presidente da
Comissão de Reforma do Código Civil pela AMB,
Lineu Peinado. “Conseguimos sensibilizar o Deputado com algumas sugestões. Por exemplo, em
caso de atraso, antes da abertura de um processo
disciplinar, asseguramos que o Magistrado seja notificado para que possa apresentar suas justificativas”, explicou.

Projeto prevê uso de placa especial
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei
4.984/2013, do Deputado Valtenir Pereira (PSB-MT),
que autoriza a colocação temporária de placa especial
em veículos de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que estejam em situação de risco.
Para o Presidente da AMB, Nelson Calandra, “esse
é o primeiro passo da Frente pelo Aprimoramento do
Judiciário, proteger o Magistrado motivando-o a permanecer na carreira é a nossa grande meta”, disse Calandra.

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

Acordo entre Brasil e França é avaliado
Magistrado diz que documento fere a Constituição Federal

O

Desembargador do
Tribunal de Justiça
do Estado do Amapá (TJAP), Gilberto Pinheiro, discorda da aprovação
do acordo assinado entre
Brasil e França presente na
mensagem Presidencial nº
668/2009. O texto, que discorre sobre a exploração
ilegal de ouro em zonas da
fronteira do Amapá com a
Guiana Francesa, foi debatido em Audiência Pública na
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em maio. Segundo o Magistrado, o acordo fere a Constituição Federal e a Declaração dos Direitos Humanos.

Para Gilberto Pinheiro,
o texto desrespeita os Direitos do Cidadão porque
uma democracia é baseada,
segundo a Declaração dos
Direitos Humanos, no estado de inocência e no devido processo legal. “Quando
o acordo fala em prever a
destruição no local durante o transporte, isso não
atende ao devido processo
legal. Podemos dizer que
é uma espécie de pena de
morte na área cível. Essa é a
parte mais grave, pois prevê
a retenção e destruição nos
locais de transporte ilegal.
Isto é ferir a cláusula pétrea”, defendeu.

Pinheiro afima que texto desrespeita os direitos do cidadão

A audiência foi dirigida
pelo Presidente da Comissão, Deputado Sebastião
Bala Rocha (PDT-AP),
contou com a participação de parlamentares, re-

presentantes do Ministério de Minas e Energia, do
Itamaraty, do Prefeito da
cidade de Oiapoque(AP)
e Presidentes de cooperativas de garimpeiros.

Juíza Federal Tânia Tereza assina filiação Magistrados baianos visitam AMB
Em sua visita à
sede da AMB, a Juíza
Federal aposentada
e Pastora Tânia Tereza Medeiros Carvalho assinou sua filiação à Associação.
“Além de defender
interesses da categoria, a AMB existe
Pastora é a mais nova associada da AMB
para compartilhar
conceitos, ideias, projetos. A tores Otto de Carvalho e
instituição influencia toda a JB Carvalho, além de Anísia
sociedade”, opinou.
Ramos Fuad, também parA Magistrada também ticiparam do encontro.
tratou de temas como a
Diógenes comentou o
violência, o sistema pe- valor do trabalho execunitenciário brasileiro e o tado por Tânia Tereza. “A
papel do Magistrado na Juíza nos falou sobre suas
sociedade. A Juíza Tânia ações e apresentou uma
Carvalho reuniu-se com visão alternativa para a
o Presidente em exercício sociedade em geral e para
da AMB, Diógenes Hassan a família dos condenados
Ribeiro, em maio. Os pas- criminalmente”, afirmou.
14

Rosalvo Vieira recebe grupo de Magistrados da Bahia

A ex-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia
(TJBA), Desembargadora
Telma Laura Silva Britto, e
o Assessor da Presidência
da Corte, Juiz Ricardo Schimitt, foram recebidos em
maio, pelo Presidente em
exercício da AMB, Rosalvo
Augusto Vieira, na sede da
AMB, em Brasília.
Segundo Rosalvo, “os
Magistrados vieram à cidade prestar apoio à AMB
e agradecer a atenção dis-

Visite o site: www.amb.com.br

pensada pela entidade ao
longo de seus quase 64
anos, além de trazer o abraço da Magistratura baiana
e registrar a importância
das ações desenvolvidas
pela entidade em prol do
fortalecimento da categoria”, destacou.
A Coordenadora da
Escola Nacional da Magistratura (ENM) e Juíza do
TJBA, Graça Marina Vieira
da Silva, também participou da reunião.

justiça

Cúpula discute melhorias do Judiciário
Calandra discorre sobre “Federalismo e autonomia judiciária”

A

Terceira Cúpula sobre o Judiciário e os
Interesses Vitais da
Nação Brasileira, a Cúpula
Justina, realizada em junho,
no Centro Cultural Justiça
Federal do RJ, reuniu representantes da sociedade:
juristas, advogados, empresários, estudiosos, professores e estudantes.
O Presidente da AMB,
Nelson Calandra, fez parte
da mesa composta por autoridades como Luciano Oliveira Mattos de Souza, Assessor do Ministério Público
do Rio de Janeiro, Poul Erik
Dyrlund, Vice-Presidente do
Tribunal Regional Federal
da 2ª. Região, Carlos von
Adamek, Juiz auxiliar do gabinete do Ministro José Antonio Dias Toffoli, e Jussara

O Presidente da AMB fala sobre a parte econômica, financeira e institucional

Ribeiro, Presidente do Instituto Besc de Humanidades
e Economia, e também Coordenadora do seminário,
que juntos compartilharam
ideias e concepções sobre

Secretaria em busca
de melhores soluções
Para abordar temas como auxílio-moradia, auxílio-alimentação e buscar
as melhores soluções para processos
envolvendo Magistrados associados de
todo o país, a Secretaria de Prerrogativas
da AMB reuniu-se, em Brasília, em maio.
O encontro foi liderado pelo Diretor-Adjunto da Secretaria James Magalhães
e contou com a presença do Diretor-Presidente da Escola Nacional da Magistratura (ENM), Roberto Bacellar.
James Magalhães citou a importância
da presença da maioria dos Magistrados, e comemorou a integração entre os
membros. Para o Diretor-Adjunto José
Arimatéia Neves Costa, a reunião atingiu
seus objetivos.

o tema. O Ministro Toffoli, Presidente de honra do
evento, foi representado por
Carlos von Adamek.
Ao falar sobre “Federalismo e autonomia judiciá-

ria, tensões e convergências
de interesse pelo bem da
Nação“, Calandra destacou
a parte econômica, financeira e institucional. “Procuramos também colocar
a nossa impressão sobre
novos Tribunais, não queremos mais dos mesmos
que hoje estão aí, queremos
Tribunais do futuro. A autorização Constitucional não
é para fazer mais dos mesmos, é para fazer mais e melhor. Nessa linha foi o que
falei, inclusive da necessidade de reforma da Lei Penal,
para que o Juiz tenha ferramentas para trabalhar. E no
caso das Agências Reguladoras, enfatizei que quanto
mais funcionam, menos são
as causas que vão para o Judiciário“, explicou Calandra.

AMB participa de reunião da Comissão Nacional
para Erradicação do Trabalho Escravo
A Vice-Presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas
da AMB, Lilian Mazzeu, participou da reunião da Comissão
Nacional para Erradicação do
Trabalho Escravo (Conatrae),
ocorrida em maio. O encontro,
conduzido pela Ministra da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República,
Maria do Rosário, teve como
principal item da pauta a discussão da PEC 57A/99 que dá
nova redação ao artigo 243 da
Constituição Federal.
Pela emenda, deve-se incluir no texto constitucional a
Visite o site: www.amb.com.br

hipótese de expropriação por
emprego de trabalho escravo,
tanto de propriedades urbanas
quanto rurais. A medida projetada busca, ainda, incluir a destinação da propriedade imobiliária desapropriada a programas
de habitação popular.
Para a Vice-Presidente da
AMB, é inadmissível ainda ter
que conviver com o trabalho
escravo no Brasil. “É importante que haja a aprovação,
mas se não for aumentada a
fiscalização do trabalho e o
número de fiscais, não vai resolver”, opinou.
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internacional

Panamá sedia II Encontro Internacional de

Evento da AMB promove intercâmbio cultural e troca de c

O Presidente da AMB, Nelson Calandra, pede um minuto de silêncio em memória da Juíza Glauciane Chaves de Melo

A

solenidade de abertura do II Encontro
Internacional
de
Magistrados Aposentados e
Pensionistas da AMB, realizado entre 7 e 13 de junho,
no Panamá, começou com
o pedido do Presidente da
AMB, Nelson Calandra, de
um minuto de silêncio em
memória da Juíza Glauciane
Chaves de Melo, da Comarca de Alto Taquari (MT),
assassinada a tiros pelo ex-marido dentro do fórum
onde trabalhava.
Calandra falou que,
em menos de dois anos,
é a segunda Magistrada
que morre no exercício
da profissão. Em seguida referiu-se às atividades
desenvolvidas à frente da
Associação. “Aproveitei a
oportunidade e agradeci
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ao Embaixador do Brasil no
Panamá pelo socorro oferecido a colega do Rio de
Janeiro que morreu de acidente nessa cidade”, disse.
O Embaixador do Brasil no Panamá, Aldanio
Senna Ganem, agradeceu
pela realização do encontro. “É um país de conexão
da América Latina, portanto é muito importante
ter essa visão do Panamá.
Sobretudo, fico feliz que
pessoas tão influentes e
importantes tenham decidido realizar esse evento
aqui”, pontuou.
A Vice-Presidente de
Assuntos Legislativos Trabalhistas da AMB, Lilian
Mazzeu, palestrou sobre a
PEC nº 66/2012 que trata
da igualdade de direitos
trabalhistas entre os tra-

balhadores domésticos,
urbanos e rurais. “O empregado doméstico é uma
atividade que sempre foi
marcada pela excessiva
informalidade,
oriunda
da escravidão. Somente
em 1972 foi reconhecida
como profissão. Mesmo
assim, com direitos parciais não garantidos aos
demais trabalhadores pela
CLT”, explicou.
Como parte da programação, houve a reunião
das Diretoras dos Departamentos de Pensionistas
Estaduais para tratar sobre
a realização do IX Congresso de Pensionistas e
VII Congresso de Aposentados da AMB, o voto das
pensionistas nas entidades
estaduais, o funcionamento dos departamentos nas

Visite o site: www.amb.com.br

Associações, o subsídio e
a campanha para aumentar a participação da categoria nas associações estaduais e na AMB.
O encerramento contou com a participação
da Presidente da Associação Panamenha de
Magistrados e Juízes, Aidelena Pereira. A Vice-Presidente de Assuntos
Legislativos Trabalhistas
da AMB entregou à Juíza
panamenha Ruby Ibarra
uma homenagem pela
solidariedade no atendimento à família da Juíza
brasileira Christiane Pomaz Buosi, que morreu
em agosto do ano passado, vítima de acidente de
carro, no Panamá.
Já o Vice-Presidente
de Assuntos Culturais

e Magistrados Aposentados e Pensionistas

conhecimentos entre Juízes ativos, inativos e pensionistas

Lilian Mazzeu entrega homenagem à Juíza panamenha Ruby Ibarra

A Diretora da Secretaria de Pensionistas da
AMB, Haydée Mariz de
Oliveira, concordou com
a opinião do Desembargador Amorim. “Foi um encontro bastante participativo, um sucesso, uma vez
que os pensionistas e os
aposentados participantes
gostaram, além de termos
recebido, aqui, boas notícias de todas as áreas”.
As atividades foram
concluídas com a palestra
do Diretor-Presidente da
ENM, Roberto Bacellar, que
falou sobre os conflitos da
sociedade e a motivação
para enfrentá-los. “Abordei sobre a importância
de todos nós continuarmos crescendo na vida.
A experiência que vamos

adquirindo nos propicia
melhores condições de resolver os nossos conflitos
internos e também ajudar
as outras pessoas a resolvê-los. Aqui, temos pessoas
muito experientes que são
aposentados e pensionistas. Eles tiveram momentos do auge de suas carreiras e, hoje, adquiriam a
sabedoria suficiente para
poder construir a paz social, que tanto importa no
mundo da pós-modernidade”, enfatizou.
O evento, que contou
com cerca de 180 participantes, teve o objetivo de
promover um intercâmbio cultural e aprimorar
a troca de conhecimentos
entre Juízes ativos, inativos e pensionistas.

Veja o depoimento de alguns participantes:
“O encontro foi muito importante e nos dá uma ideia,
pois na nossa Associação não temos um departamento
de aposentados e pensionistas. Muito excelente o projeto
para ser implementado no futuro”
Bacellar palestra sobre os conflitos da sociedade no encerramento

da AMB, Rosalvo Vieira,
entregou à Associação
dos Magistrados Mineiros (Amagis-MG) representada pela Diretora do
Departamento de Pensionistas, Marlene Fernandes, uma placa por ser a
maior delegação de participantes, com mais de
quarenta pessoas.
No seu pronunciamento, o Coordenador dos
Aposentados da AMB, Se-

bastião Amorim, agradeceu a presença de todos e
afirmou que aposentados
e pensionistas continuam
na luta mostrando que são
pessoas úteis para o trabalho e a vida. “O encontro
é sempre uma expectativa
para todos, principalmente, aqueles que estão à
frente do evento. Foi uma
grande surpresa o número
de pessoas do Brasil que
participaram”, afirmou.

Aidelena Pereira - Presidente da Associação Panamenha
de Magistrados e Juízes
“O Instituto dos Magistrados do Brasil que tem como Presidente, o Desembargador Roberto Guimarães, apresentou uma saudação aos aposentados e pensionistas feita
por mim, Diretor de Integração Judiciária da instituição.
Foi um congresso excelente, ultrapassou nossas expectativas. O nosso Coordenador Amorim e a Diretora Haydée
estão de parabéns”
Edmundo Franca - Coordenador da Justiça Militar da AMB
“O encontro foi muito satisfatório. O êxito depende da
direção da AMB e da presença de todos”
Milton Martins - Ex-Presidente da AMB

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

AMB acompanha funcionamento da Cor

Em visita à Costa Rica, AMB garante cumprimento de acordos inte

P

ela primeira vez, Magistrados brasileiros
se encontraram com
Juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, após o acordo de
cooperação firmado em
janeiro deste ano. Nos dias
22 e 23 de maio, o Presidente da AMB, Nelson Calandra, e a Vice-Presidente
de Direitos Humanos, Renata Gil, cumpriram agenda intensa em San José, na
Costa Rica, onde acompanharam o funcionamento
da Corte e do sistema Judiciário daquele país.
As atividades começaram com visita à Corte
Interamericana de Direitos
Humanos, onde assistiram
a audiência pública sobre
o suposto homicídio do
Subdelegado Jorge Omar
Gutiérrez, da Polícia de
Buenos Aires, ocorrido em
1994, na Argentina, quando ele investigava um caso
de corrupção envolvendo
empresários e autoridades.
Calandra se comprometeu a disponibilizar no site
da AMB a jurisprudência
da Corte, incluindo a tradução para o português.
“É um passo decisivo para
a cultura do cumprimento
dos acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em
matéria ligada à jurisdição’,
disse Calandra, ao anunciar
que está trabalhando, por
meio da Escola Nacional da
Magistratura (ENM), em
matéria de curso, como a
grande ferramenta de difu18

Juiz peruano Diego García-Sayán recebe comitiva brasileira e ressalta que encontro permitirá aumentar diálogo

Foi apresentada à
Diretoria da AMB a lei
da reclusão penal para
os que cumprem medidas
socioeducativas, que
prevê o limite de 10 anos
para os que têm até 15
anos, e de 15 anos para
os maiores de 18 anos

são das atividades do tratado e da Corte Interamericana para o Brasil.
“O Presidente da Corte Interamericana relatou
que se preocupa com o
fato do país mais importante da América Latina,
ainda hoje, não estar completamente integrado ao
sistema de proteção de Di-

reitos Humanos e não conhecer o funcionamento
da Corte. A preocupação
dele vem ao encontro da
nossa proposta, que é exatamente tornar conhecido
para a Magistratura o funcionamento do sistema de
proteção aos direitos humanos”, disse Renata Gil.
O Juiz peruano Diego
García-Sayán, Presidente
da Corte Interamericana,
ressaltou que a reunião
com a AMB permitirá amplo diálogo no futuro. “O
importante não são apenas as sentenças da Corte, mas também como os
Juízes nacionais reconhecem o que fizemos. Cada
qual teve um processo de
desenvolvimento na sua
evolução democrática e
jurídica, mas o que nos

Visite o site: www.amb.com.br

faltou foi comunicação.
Estamos tratando justamente de construir uma
ponte eficaz nesse sentido”, salientou.
Roberto Caldas, empossado como Juiz na
Corte, em fevereiro deste
ano, pontuou que o mais
importante é a divulgação
no Brasil de uma norma de
aplicação. “A Convenção
Americana sobre Direitos
Humanos é reconhecida
pelo Supremo como de
estatura superior às leis. É
possível que se entenda,
em breve, como norma
constitucional e a jurisprudência da Corte Interamericana que é última
intérprete da convenção
americana. Então, é fundamental a divulgação que a
AMB fará”, avaliou.

rte Interamericana de Direitos Humanos

ernacionais e troca experiência com Magistrados costarriquenhos
Calandra e Renata Gil
também se reuniram com
a Ministra Doris Ma. Arias
Madrigal, da Corte Suprema de Justiça da Costa Rica,
e a Presidente da Associação Costarriquense de Magistrados (Acojude), Adriana Oruco. Houve troca de
experiências sobre medidas
socioeducativas e a apresentação do vídeo da Corte

Suprema sobre os programas de recuperação de menores em conflito com a lei.
“Fiquei impressionado com
o trabalho desenvolvido na
Costa Rica e preocupado
porque, aqui, também existe o problema de presídios
desumanizados, tanto para
jovens quanto para adultos. Isso é um tema que a
América precisa discutir, en-

Magistrados fazem intercâmbio de experiências na Costa Rica

contrar soluções, pois não
podemos continuar no caminho do conflito e da dor”,
disse Calandra.
Doris Ma. Arias Madrigal apresentou à Diretoria
da AMB a lei da reclusão
penal para os que cumprem medidas socioeducativas, que prevê o limite
de 10 anos para os que
têm até 15 anos, e de 15

anos para os maiores de
18 anos. “Eles ficaram surpresos com os pequenos
prazos de cumprimento
das nossas medidas socioeducativas. A Costa Rica
é um país conhecido pelo
respeito e proteção aos direitos humanos e cumpre
os tratados internacionais
na área da infância e juventude”, disse Renata Gil.

Nelson Calandra sugere um acordo de cooperação entre os países

Exemplo brasileiro de Justiça restaurativa desperta atenção de costarriquenhos
A Ministra Doris Madrigal quis saber mais sobre o funcionamento da
Justiça penal no Brasil.
Renata Gil falou sobre o
projeto da central de assessoramento do Rio de

Janeiro, criado por ela,
para julgamento do crime organizado. Na ocasião, Calandra sugeriu que
fosse feito um acordo de
cooperação para que a
Ministra Doris Madrigal

participe de conferências
e conheça as experiências
da Justiça restaurativa
brasileira. “É uma honra
receber pessoas que fazem intercâmbio tanto na
Justiça restaurativa como

no sistema de responsabilidade e direitos de menores em conflito com a lei,
inovações tecnológicas
brasileiras e, sobretudo,
no processo judicial eletrônico”, disse a Ministra.

Controle de qualidade da prestação jurisdicional
Calandra e Renata Gil visitaram ainda a Associação Costarriquense de Magistrados (Acojude), a convite da Presidente Adriana Oruco,
onde foram recebidos por um grupo de Juízes. A Presidente da Acojude se disse honrada em recebê-los e estreitar o relacionamento entre
as duas associações. “Já conversamos para formatar um convênio de
cooperação entre a AMB, a Acojude e a Suprema Corte de Justiça da
Costa Rica. Queremos Juízes mais capacitados”, pontuou.
Os sistemas de controle de qualidade da prestação jurisdicional e a Magistratura brasileira foram os temas do encontro com
a Presidente da Corte da Costa Rica, Zarela Villanueva Monge.

“Muito importante a união latino-americana na defesa da independência da Magistratura. Creio que vamos trabalhar em
conjunto todo o poder judicial e as associações nesse intuito”,
disse a Presidente da Corte.
Para o Ministro da Corte Suprema da Justiça, Rolando Vega
Robert, a visita foi importante porque a AMB e a Presidente da
Corte da Costa Rica lutam pela independência do Poder Judiciário e dos Juízes. “Creio que temos de unir esforços em outros
temas importantes, como o de direitos humanos, das vítimas e
da eficiência da justiça”, ressaltou.

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

STF valida retorno de Juíza à Magistratura
Clarice Andrade retomou às funções após Supremo revogar decisão

O

empenho da AMB
na defesa das prerrogativas da Magistratura tem sido constante. Exemplo disso
foi o caso da Juíza
paraense Clarice
Andrade afastada
de suas funções,
por decisão do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que

aplicou a pena de aposentadoria compulsória em
razão da prisão de uma
adolescente em um presídio masculino.
A mudança na vida da
Juíza ocorreu em 7 de junho deste ano, quando
foi publicado o acórdão e
a certidão de julgamento
que garantiram o retorno
da Juíza à Magistratura,
embora Clarice já tivesse
retomado efetivamente
suas funções desde a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), que revogou
a decisão do CNJ.
Clarice Andrade disse
que foi injustiçada. “Fui

O Presidente da AMB, Nelson Calandra, encaminhou, em junho, ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
Ministro Joaquim Barbosa, as sugestões da Associação
referente à construção do “III Pacto Republicano”.
No documento, Calandra destaca que “somente
políticas de Estado, como educação, saneamento básico, trabalho e segurança pública podem efetivamente garantir a preparação do cidadão para uma menor
criminalidade, bem como o enfrentamento desapaixonado e nacional do problema das drogas, nas duas
pontas: o traficante e o dependente”. Para o Presidente da AMB, são medidas inadiáveis, que não podem se
limitar às iniciativas jurisdicionais.
A AMB entende que três medidas são indispensáveis. A primeira é a Adequação Recursal, prevista na
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/2012,
de autoria do Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). A
iniciativa visa abreviar a chamada “quarta instância”,
proporcionando aos Tribunais Superiores a avaliação
colegiada de necessidade ou não de suspensão do
20

afastada de uma forma
violenta, praticamente arrancada do cargo. Foi uma
coisa que mexeu com toda
a família. A AMB sempre
esteve ao meu lado e o
Desembargador Calandra
foi incansável nas entrevistas à imprensa, falando
sobre essa injustiça. Ele
sempre mencionava essa
questão, dizendo que foi
uma grande injustiça a
uma Magistrada”.
Depois da determinação do STF, a Juíza diz
que, hoje, está feliz porque a Justiça foi feita.
“Retomei o cargo que eu
conquistei com muito es-

forço. Estudei para isso.
Estou feliz por ter voltado. É o que sei fazer. Estou trabalhando”, disse a
Magistrada aliviada.
Para a AMB a recondução de Clarice Andrade
é um momento especial
para a Magistratura. “O
restabelecimento da Juíza foi fundamental para
o desfecho da decisão da
Justiça brasileira. Em todos os momentos eu falei
à imprensa sobre a questão. Então, conseguimos
reverter esse triste quadro. Foi feita Justiça para
uma Juíza brasileira”, enfatizou Calandra.

imediato cumprimento da decisão originada no Tribunal inferior.
A segunda medida sugerida é a adequação do efeito recursal nas decisões do Tribunal do Júri. A adoção
de efeito devolutivo no recurso aviado contra sentença condenatória tem como principal objetivo reduzir
o período entre a condenação e o cumprimento da
pena, respeitando-se o princípio constitucional da
inocência. A alteração também pode ser realizada na
PEC 15/2012.
A terceira proposta da Instituição é a de realizar
de eleições diretas no Poder Judiciário. Dentre outros
argumentos em favor da iniciativa, o Presidente da
AMB destaca a democratização do poder, a inversão
da pirâmide na destinação orçamentária, a despersonalização da gestão e uma melhor seleção do modelo
de gestão no universo de Magistrados de primeiro e
segundo graus.
A AMB já solicitou ao CNJ que reconheça a realização
de eleições diretas no Poder Judiciário. No Congresso Nacional, tramitam três propostas nesse sentido.

Visite o site: www.amb.com.br

eventos

Magistrados mostram paixão por motos
Demonstração sobre ponto cego marca III Encontro de Motociclismo

O

III Encontro de Motociclismo da AMB
realizado de 24 a 27
de julho, na Granja do Torto, em Brasília, paralelo ao
IX Brasília Moto Capital, foi
marcado por diversas atividades que reuniram Magistrados de todo o país.
A AMB contou com um
estande e os participantes
puderam se integrar e usufruir de ampla programação.
Um dos pontos fortes foi a
demonstração sobre o chamado ponto cego, momento em que o motorista do
veículo de quatro rodas não
consegue visualizar a moto,

Fenoglio, Bacellar e Cane defendem mais atenção dos condutores

em nenhum dos retrovisores.
A demonstração, no dia
25 de julho, foi conduzida
pelo Presidente do Movimento Brasileiro de Motociclistas,
Luiz Artur Cane. O Diretor da
Secretaria de Interiorização
da AMB e Conselheiro da As-

V ENAJE vai discutir papel do Juiz
como agente fundamental
A quinta edição do Encontro Nacional de Juízes Estaduais (ENAJE) será realizada de 24 a 27 de
outubro, em Florianópolis (SC). O objetivo é aprimorar os conhecimentos da Magistratura brasileira, por meio da troca de experiências entre Juízes
e Desembargadores de todo o país.
O tema desse evento será “Magistrado – Garantidor da Democracia” que contará com a participação
de renomados juristas que, por meio de um amplo
debate sobre pautas atuais e de interesse da Magistratura, discutirão o papel do Juiz como agente fundamental à consolidação dos direitos primordiais e
constitucionais de todo cidadão.
Nos quatro dias do encontro, os participantes
poderão aprofundar seus conhecimentos, auxiliando na consolidação de uma Magistratura estadual una e forte.
Além da rica programação científica, o encontro terá intensa atividade cultural. As inscrições
que podem ser feitas online, estão abertas até 30
de setembro. Visite o site www.amb.com.br/enaje.

sociação Paulista de Magistrados (Apamagis), Flávio Fenoglio, destacou que muitos
motociclistas desconhecem a
existência do ponto cego. “O
motociclista precisa ficar em
pontos nos quais o motorista
do carro possa vê-lo e trafegar

em uma velocidade compatível com o reflexo do veículo
de quatro rodas”, opinou.
O Diretor-Presidente da
Escola Nacional da Magistratura (ENM), Roberto Bacellar,
analisou o conteúdo da demonstração. “O motociclista
precisa se precaver em relação aos motoristas, analisando o ponto cego, os diversos
tipos de impacto e as formas
de evitar acidentes. Daí a importância de se trazer essas
questões para um evento de
motociclismo”, disse.
Confira no próximo jornal
mais informações sobre esse
grande evento motociclístico.

Concurso de Fotografia abre as
portas da arte para Magistrados
Para expandir o interesse dos Magistrados pela
cultura em todos os estados brasileiros, a AMB
promove o II Concurso Nacional de Fotografia
para Magistrados, referente ao V Encontro Nacional de Juízes Estaduais (ENAJE).
O tema é livre. A liberdade é a expressão maior e
as fotos podem focar a temática do encontro “O Magistrado Garantidor da Democracia”, – ou assuntos
relativos ao exercício profissional do Magistrado, da
Justiça e do Poder Judiciário, retratos, paisagens, natureza, rios, montanhas, cenas de cidades, de viagens,
fotojornalismo (fotografias que contam histórias).
A participação deve ser feita por meio dos Correios ou por e-mail, com envio da foto, da ficha de
inscrição e da foto digital se solicitado.
As fotos digitais selecionadas e as impressas deverão ser enviadas por AR (aviso de recebimento)
ao endereço da AMB (SCN Qd. 02 Bl. D, Torre B,
Conjunto 1302 - Centro Empresarial Liberty Mall,
CEP: 70712-903 - Brasília/DF) com a referência: II
CONCURSO FOTOGRÁFICO DA AMB.

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

AMB homenageia Evandro Lins e Silva
no XI Prêmio de Jornalismo
Instituto Histórico levará nome do jurista piauiense

Em confraternização realizada pela AMB, em Brasília, memória de Evandro Lins e Silva é exaltada entre participantes

U

m almoço de
confraternização em razão
do IX Prêmio AMB de Jornalismo – Edição Ministro
Evandro Lins e Silva –, em
maio, reuniu em Brasília, o
Presidente da Associação,
Nelson Calandra, e convidados ilustres, como o Governador do Piauí, Wilson
Martins, o sobrinho do homenageado, jurista e advogado criminal Técio Lins e
Silva, e diversas autoridades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
que comemoraram a iniciativa da AMB em homenagear o Ministro em seu
centenário de nascimento.
O Governo do Piauí e a
Prefeitura de Parnaíba (PI)
são apoiadores do Prêmio.
De acordo com Calandra, o objetivo do almoço
foi o de consolidar a parceria do Governo do Estado
do Piauí e a Prefeitura de
Parnaíba, para a construção
do Instituto Histórico Evandro Lins e Silva, previsto
para ser erguido na cidade
de Parnaíba. O Presidente
da AMB lembrou outras
22

iniciativas relativas ao Piauí.
“Em agosto vamos inaugurar a Cidade Judiciária em
Parnaíba, e terá o nome de
Evandro também. Tudo isso
é feito para que o Brasil tenha uma memória muito
viva, daqueles que escreveram os capítulos mais importantes da sua história”,
pontuou Calandra.

se filho ilustre. Não tenho
dúvidas de que essa parceria do Governo do Piauí, da
Prefeitura de Parnaíba e da
AMB, vai ser importante”,
enfatizou o Governador.
O Prefeito de Parnaíba,
Florentino Neto, destacou
a parceira entre a AMB e a
Prefeitura de Parnaíba”. E
completou: “Temos congre-

Técio Lins e Silva emociona-se diante da homenagem ao seu tio

O Governador Wilson
Martins agradeceu a homenagem. “Evandro Lins e Silva
é um legado para o Brasil,
e orgulha a todos nós que
somos piauienses. A AMB
não poderia ter uma escolha melhor do que esta. O
Piauí se orgulha muito des-

gado aqui, a AMB, o Governo do Estado, e a Prefeitura
de Parnaíba. Estamos juntos
para homenagear aquele
que foi um grande homem
e profissional. Reconhecemos o esforço da AMB para
que nós possamos efetivar
esse Prêmio de Jornalismo

Visite o site: www.amb.com.br

“Evandro Lins e Silva”. Vários
jornalistas do Brasil estão
participando. Vai ser uma
festa muito interessante e
a memória de Evandro merece essa grande homenagem”, enfatizou.
Técio Lins e Silva emocionou-se em diversos
momentos, quando os
presentes relembravam a
contribuição que seu tio
deu à literatura e ao Judiciário. “Vejo esta homenagem
com doçura e encantamento, porque na verdade
é uma homenagem a um
representante da nossa família, a nós todos e ao Brasil. Ele foi um homem que
como ninguém exerceu
uma atividade pública, na
advocacia e em muitos postos e cargos que ocupou de
responsabilidade da vida
pública. Ele teve uma vida
a ser homenageada porque
foi exemplo de brasilidade e
cidadania. Isso é bom, porque temos de manter a história, as tradições, a transmissão de conhecimentos
e emoções. É isso é o que
constrói a história de um
país”, concluiu o jurista.

reportagem itinerante

Recomeço com um lápis e um caderno
Parceria com escola estadual permite que presos possam estudar

E

mbora a Constituição
Federal garanta o acesso à educação a todos,
são muitos os cidadãos brasileiros que nunca entraram
numa sala de aula.
O Juiz Flávio Henrique
Albuquerque de Freitas,
titular da Vara Única da
Comarca de Guajará, no
interior do Amazonas,
tinha ciência dessa triste
realidade. Mas se deparar
com ela, cara a cara, trouxe ao Magistrado uma
percepção bem diferente
do problema.
Durante uma visita de
rotina à delegacia da comarca, realizada no início
do ano, Freitas ouviu dos
presos relatos que o sensibilizou profundamente.
“Um deles, por exemplo,
comentou que ia à escola
para comer, e não aprender. Buscava naquele ambiente não o conhecimento, mas, sim, saciar sua
fome”, contou.

O Juiz constatou
não só baixo nível de
escolaridade entre os
reeducandos, como
também a existência
de analfabetos no grupo. Quatro dos oito
apenados abrigados
na cadeia não sabiam
escrever. “A falta de
instrução cria empecilhos para quem desejar construir uma nova
história, como é o caso
deles. Restringe, por
exemplo, oportunidades de emprego.”
Convicto de que o
estudo é um subsídio
essencial para os que
estão na busca por
melhores oportuniJuiz Flávio Henrique defende a educação
dades, o Magistrado
procurou a gestodetentos pudessem ser
ra da escola estadual de alfabetizados”, relatou.
Guarajá. “Ela abraçou a
De segunda a sexta-feira,
iniciativa, tornando-se os reeducandos abrigados
parceira do nosso proje- na delegacia de Guajará
to. Cedeu profissionais e dirigem-se à escola estadual
sala de aula para que os José Carlos, onde, das 14h

às 17h, têm um encontro marcado com o conhecimento. “Eles têm
consciência de que o estudo lhes trará um diferencial, principalmente
quando saírem da prisão. Não ficarão mais fadados a buscar, no caso
de trabalho, atividades
somente braçais”, exemplificou Freitas.
O projeto, que recebeu o nome de “O
Judiciário que Ressocializa”, é apenas uma das
iniciativas catapultadas
pelo Magistrado, que
também exerce função
cumulativa em outras
duas comarcas do interior do Amazonas —
Pauini e Novo Airão.
Freitas atua ainda como
Juiz Auxiliar da presidência
do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Mesmo assim, sempre encontra
tempo para se dedicar a trabalhos de cunho social.

Judiciário tem buscado ampliar canal de comunicação
Criada há cerca de seis
anos, a Comarca de Guajará começa aos poucos
a usufruir dos benefícios
de uma jurisdição que
conta com Poderes devidamente instituídos e
representados.
“Até há pouco tempo,
a população daqui nunca
tinha visto um Juiz. Quem
mandava, por exemplo,

prender, soltar, era o Prefeito. A cidade não tinha
um delegado de carreira.
Eram policiais militares
que ocupavam o posto,
aliás, em boa parte do
interior do Amazonas é
assim”, afirmou Freitas,
na Comarca desde 2009.
“O Judiciário por muito tempo se manteve fechado. Hoje, não mais.

Tem buscado ampliar seu
canal de comunicação
com a sociedade a fim de
que a mesma conheça seu
trabalho e possa saber em
que situações devem recorrer a nós. Temos também o Prêmio Innovare
que tem ajudado muito
a divulgar nossos projetos. A AMB também tem
uma atuação importante
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nesse sentido, entretanto, ainda falta um investimento maior na nossa
comunicação institucional. Apesar dos esforços,
boa parte da população
não tem conhecimento
pleno das nossas atribuições, de quando devemos
ser acionados. É preciso
um trabalho mais intenso
nesse âmbito”.
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Projeto quer mudar a cara da Infância
Trabalho pretende investir em programas preventivos aos menores

I

ndiferente é uma palavra
que não se aplica à descrição do Juiz Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah. Quando nota que
algo necessita de ajustes
ou mudanças, é o primeiro a arregaçar as mangas.
“Não tenho vocação para
somente ficar no gabinete
proferindo decisões. Entendo que o Juiz é, sim, ator de
transformações sociais. Não
pode ficar alheio ao que
acontece ao seu redor”, afirmou com veemência.
É por essa postura proativa que, pouco mais de três
meses após ser promovido
para a Comarca de Sorriso, Abdallah emplacou seu
primeiro projeto na jurisdição. Alcunhada de “Projeto
Sorriso Feliz”, a iniciativa
tem como proposta articular a rede de atendimento
e proteção de menores da
comarca visando à obtenção de uma atuação mais
eficiente nessa esfera.
Integram a rede diversas entidades e instituições,
entre elas, a prefeitura, o
Conselho Tutelar, o Conse-

lho Municipal dos
O Juiz acredita
Direitos da Criança
que promovendo
e Adolescente, Asum maior entendisociação e repremento e entrosasentantes de igrejas
mento entre os di(Católica, Evangéliversos entes que
ca, etc), Rotary Cluintegram a rede de
be de Sorriso, Lions
atendimento e proClube Sorriso e a
teção da Infância
Pastoral da Criança e
será possível não só
Adolescente.
obter melhores reCom o projesultados como evitar
to, o Magistrado
a judicialização. “O
também espera reque pretendemos
duzir a cultura da
com o projeto é fajudicialização em
zer a rede trabalhar
torno das questões
de forma articulada,
envolvendo a Ininvestindo em polífância. Abdallah reticas públicas, prolatou que, quando
gramas preventivos
assumiu a 2ª Vara
voltados aos menode Sorriso, realizou
res”, esclareceu. “Se
Juiz Rhamice Ibrahim aposta no entendimento
uma correição para
conseguirmos conse inteirar melhor do an- do se esgotam todas as catenar essa rede, fazendo
damento dos feitos, da alternativas”, considerou. com que haja compromenecessidade de melhorias. “Uma decisão judicial não timento com as causas da
Chamou sua atenção o resolve efetivamente o Infância, não será preciso
fato de que o ingresso de problema, mesmo porque, mais o Ministério Público
ação judicial era o recurso quando a questão chega a ajuizar ação civil pública
primário para a solução nós, temos uma situação toda hora, ou eu profede problemas envolvendo já instalada, além de nos rir uma decisão para que
crianças e adolescentes da depararmos com a fadada somente assim determicomarca. “O Judiciário só burocracia para o cumpri- nada ação seja executada
deve ser acionado quan- mento das decisões.”
ou cumprida.”

Reforço na estrutura: está prevista a chegada de agentes concursados
Além das causas envolvendo menores, tramitam na 2ª Vara de
Sorriso ações cíveis. Ao
todo, são mais de 5.290
feitos, sendo 1.351 relativos à Infância. O Fórum conta com assistente social e psicóloga. O
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Núcleo de Agentes que
prestam atendimento
aos casos da Infância
está sendo estruturado
por Abdallah. Segundo
o Magistrado, o quadro
deve ser incrementado
com a chegada de mais
quatro ou cinco agentes

à comarca, aprovados
em concurso realizado
recentemente.
“Quando
determinado tema é colocado
em pauta, é sinal de que
esse aspecto precisa ser
trabalho e/ou carece de
mudanças. Por isso, acho
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muito válida a iniciativa da AMB de suscitar o
debate na esfera pública
em torno da valorização
da Magistratura e da defesa das prerrogativas da
classe. Isso, por si só, já
se apresenta como um
grande feito”.

Curso da ENM discute Técnicas de Mediação
Método agiliza e humaniza andamento dos processos pela conciliação

Bacellar fala da postura de trabalhar mais o Juiz como um ser humano e que espera das próprias partes uma solução amigável para os conflitos

O

objetivo do curso
“Técnicas de Mediação” realizado
pela Escola Nacional da
Magistratura (ENM) com
duração de três dias, que
ocorreu em junho, na sede
da AMB, em Brasília, foi
alertar os Magistrados para
a importância da Mediação.
A Coordenadora do
curso e Diretora-Adjunta da Justiça Estadual da
ENM, Patrícia Cerqueira,
abriu o evento e falou sobre a necessidade de um
diálogo específico sobre a
mediação. “Queremos que
os Juízes conheçam a técnica para que possam identificar os casos nos quais a
conciliação possa ser aplicada dentro do sistema judiciário”, explicou.

A Secretária-Geral da
ENM, Vera Lúcia Feijó, comentou o fato da Mediação
estar cada dia mais presente do Judiciário. “Hoje, essa
via da conciliação e da mediação tem se apresentado
como alternativa eficaz para
tratar de conflitos que tenham contorno específico.
Esse método acaba desafogando o Poder Judiciário,
e resulta em uma solução
mais estável para os conflitos, visto ser construída pelas
partes”, afirmou Vera Lúcia.
O terceiro dia do curso
foi aberto pelo Presidente da
AMB, Nelson Calandra, e pelo
Diretor-Presidente da ENM,
Roberto Bacellar. O Vice-Diretor Presidente da entidade,
Sérgio Ricardo de Souza, também esteve presente.

Calandra falou sobre
o tema do evento. “A Mediação e a Conciliação são
ferramentas de trabalho
importantíssimas para a
Magistratura do século XXI.
Mais do que solucionar
questões jurídicas, cabe ao
Magistrado promover a pacificação das partes”, disse.
O Diretor-Presidente da
ENM, Roberto Bacellar, conversou com os Juízes sobre
a ideia de uma mudança
de postura, na medida em
que tenha de se trabalhar a
solução efetiva dos conflitos. “A solução efetiva dos
conflitos muitas vezes se
dá por meio de uma conciliação, de uma mediação, e
não só com uma sentença”.
Também falou da mudança
de postura no sentido de

trabalhar mais o Juiz como
um ser humano. “Aquele
que conversa com as partes, que ouve as partes e
espera das próprias partes
uma solução amigável para
os conflitos”, exemplificou.
As palestras do curso
ficaram a cargo do Juiz do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) André
Gomma, da Juíza aposentada e Formadora de instrutores da Escola Nacional
de Mediação e Conciliação
(Enam), Eutália Coutinho,
além da Advogada do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios
(TJDFT) Ana Valéria Gonçalves e da Formadora
de instrutores da Enam e
mediadora do TJDFT, Leila
Duarte Lima.

Administração de conflitos
Entre os assuntos discutidos durante a capacitação, foi ministrada a palestra “Procedimentos, Técnicas e Habililidades da Mediação”,
proferida por Eutália Coutinho, que abordou a moderna teoria de conflitos. “É uma nova forma de adotar atitudes para administrar conflitos. Fiz uma dinâmica com os participantes para que eles percebam as nuances da atuação cooperativa e competitiva da resolução de
conflitos”, explicou a Formadora da Enam.
O encerramento do curso foi acompanhado pelo Diretor-Adjunto da Justiça Militar da ENM, Alexandre Quintas, que falou da última
atividade. “Na conclusão do curso foi exibido um vídeo que ilustra situações de mediação. Isso foi significativo para coroar toda a técnica
que foi desenvolvida durante a capacitação”, afirmou.
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ENM promove I Fórum da Justiça Ambiental
Curso abordará o Direito Ambiental e sua importância nos dias de hoje

V

oltado para a proteção jurídica da
qualidade do meio
ambiente, o Direito Ambiental tem se tornado
cada vez mais importante devido aos freqüentes
eventos naturais e a demanda sobre o acervo de
bens ambientais em razão
das necessidades decorrentes da modernidade.
Pensando na preparação dos Magistrados para
o enfrentamento dessas

questões dentro dos Tribunais para conhecerem o

ponto de equilíbrio entre
o uso necessário e a con-

servação de estoque em
quantidade e qualidade
desses bens para as futuras
gerações, a Escola Nacional da Magistratura (ENM)
realizará entre os dias 6 e
8 de novembro, o I Fórum
Nacional da Justiça Ambiental, em Foz do Iguaçu,
no Paraná.
O curso disponibiliza
200 vagas, e os Magistrados
podem se inscrever até o
dia 10 de outubro, no site:
www.enm.org.br.

Diretores de Escolas estarão reunidos em Encontro Nacional
Paralelamente a realização do I Fórum Nacional da Justiça Ambiental,
a Escola Nacional da Magistratura (ENM) promoverá o Encontro Nacional
de Diretores de Escolas
de Magistratura.

O encontro, que é feito anualmente, recebe
os representantes das
Escolas de Magistratura,
que levarão projetos e
propostas de suas Escolas para discussão e troca de experiências.

Para o Diretor-Presidente da ENM, Roberto
Bacellar, o encontro é de
grande importância para
a Magistratura. “É o maior
evento de Diretores de Escolas e contará com Magistrados de todo o Brasil.

Ele propicia a integração
entre as escolas de todos
os segmentos e a troca
de experiências”, afirmou.
Roberto Bacellar disse ainda que a programação do
evento e outros detalhes
estão sendo definidos.

Fique por dentro
Curso

Local

Período

Inscrições

II Curso Ativismo Judicial –
Limites e Possibilidades

TRE-DF – Brasília/DF

19 e 20 de
setembro

Até 4 de agosto

30

Criação do Texto Jurídico

Auditório da AMB – Brasília/DF

Outubro
(dias a definir)

Até 8 de setembro

30

V Encontro Nacional
dos Juízes de Infância e
Juventude

Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJSP) – São Paulo/SP

16 a 18 de
outubro

Até 4 de setembro

50

I Fórum Nacional da Justiça
Ambiental

Foz do Iguaçu/PR

6 a 8 de
novembro

Até 10 de outubro

200

Para mais informações entre em contato com a ENM no número: (61) 2103-9002
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Vagas

Esmal acolhe Curso de Capacitação da ENM
No conteúdo estavam questões relacionadas à gestão orçamentária

A

Escola Nacional da
Magistratura (ENM)
promoveu, em maio,
o curso de Capacitação em
Poder Judiciário, realizado
na sede da Escola de Magistrados de Alagoas (Esmal). O Diretor-Presidente
da ENM, Roberto Bacellar,
esteve presente na abertura e julgou como fundamental um curso de gestão para os Magistrados.
“É um curso dinâmico e
com formato atualizado a
cada ano para dar ao Juiz
uma visão ampla do Poder Judiciário”.

Roberto Bacellar fala durante abertura que é fundamental o curso de gestão para os Magistrados

A capacitação reuniu
cerca de 45 Magistrados e
abordou, entre outros assuntos, questões relacionadas a gestão orçamentária
e direito eletrônico, e foi
realizado em parceria com

Roberto Bacellar se reúne com
Corregedor-Geral do CJF

va. “É necessário que o Magistrado compreenda e saiba
fazer a gestão de suas unidades judiciais, pois ele não
tem essa formação acadêmica na sua vida como bacharel de Direito”, explicou.

Juiz Sérgio Ricardo assume como novo
Vice-Diretor Presidente da ENM

Diretor-Presidente da ENM e Ministro Arnaldo Esteves Lima

Com a finalidade de
promover cursos, intercâmbios de conhecimentos, aperfeiçoamento e especialização técnica para
os Magistrados Federais, o
Diretor-Presidente da Escola Nacional da Magistratura
(ENM), Roberto Bacellar, se
reuniu com o Corregedor-Geral do Conselho da Justiça Federal (CJF), Ministro
Arnaldo Esteves Lima, a fim

a Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e com a Esmal.
A Coordenadora da
ENM, Marlúcia Ferraz Moulin, falou da importância
da formação acadêmica do
Magistrado, na área legislati-

de analisar a assinatura de
um acordo de cooperação
técnica para a realização
dessas ações em parceria
com o CJF.
Para Bacellar, a parceria
é uma oportunidade singular. “É fantástica a possibilidade de integração e
ações conjuntas entre todos os órgãos que participam da formação dos Magistrados no Brasil”, disse.

Sérgio Ricardo de Souza é também Presidente da Amages

O Presidente da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), Nelson
Calandra, nomeou o Juiz
Sérgio Ricardo de Souza,
para o cargo de Vice-Diretor Presidente da Escola
Nacional da Magistratura (ENM). A designação
deu-se por meio do Ato
Executivo nº 19/2013,
publicada no dia 10 de
junho.
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Sérgio Ricardo de Souza é Juiz do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo
(TJES) e atual Presidente
da Associação dos Magistrados do Espírito Santo
(Amages). O Magistrado
possui pós-doutorado
em Direitos Humanos
pela Universidade de
Coimbra, em Portugal, e
é autor de diversos livros
e artigos jurídicos.
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ENM em Curso de Iniciação Funcional
O papel do Judiciário no combate às drogas foi um dos temas abordados

O Diretor-Presidente da ENM, Roberto Bacellar, defende articulação de uma rede de atendimento no âmbito do Judiciário

O

Programa de Alternativas Penais em
Prevenção ao Uso de
Drogas (Pappud), vinculado
à 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (TJPR), foi destacado
pelo Diretor-Presidente da
Escola Nacional da Magistratura (ENM), Roberto Bacellar,
no V Curso de Iniciação Funcional para Magistrados, promovido pela Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), em junho.
Criado em 2005, por Bacellar e pela assistente social
Adriana Accioly, o programa tem o objetivo de evitar
a reincidência de infrações
por parte dos usuários de
drogas. As ações são desenvolvidas por uma equipe
interprofissional, que reúne
profissionais das áreas de
Psicologia, Assistência Social, Educação, Saúde e Terapia Ocupacional.
O Diretor-Presidente
da ENM afirmou que no
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modelo repressivo/punitivo dispensado ao usuário de drogas as penas
são aplicadas sem que
sejam avaliadas as consequências. “Na maioria das
vezes, não há um resultado prático, no sentido de
evitar a prática de outros
crimes e a escalada da
violência”. Ele enfatizou
ainda que é fundamental
a participação do Juiz e
do Promotor em uma advertência técnica que não
se resuma a uma simples
censura ou reprimenda e
colabore para uma mudança comportamental.
“É possível articular uma
rede de atendimento,
para dar sustentação a um
programa de prevenção à
reincidência, no âmbito do
Judiciário”, completou.
O trabalho desenvolvido
no Paraná não demorou a alcançar resultados positivos.
O índice de reincidência, que
era de 70%, passou para 13%,
e assim vem se mantendo.

A Psicóloga Jurídica do
TJPR, Karin Andrezejewski,
revelou que 95% dos usuários de drogas do Paraná
que chegam ao sistema
judicial são trabalhadores formais ou informais.
“Agora, além de ser ouvi-

dos e responsabilizados,
eles também são considerados”, avaliou. Ela defendeu que os estados que já
desenvolvem programas
neste sentido multipliquem suas experiências
para os demais.

Resultados promissores
O Juiz Joaquim Domingos de Almeida Neto, do
Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, comemorou os
resultados do atendimento
prestado por uma equipe
multiprofissional. “Quarenta
por cento dos usuários de
drogas envolvidos em ações
criminais foram encaminhados para tratamento de
forma voluntária”. O êxito
foi possível a partir de uma
parceria com o Programa de
Estudos e Assistência ao Uso
Indevido de Drogas (Projad),
da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).
O Juiz Auxiliar do Superior Tribunal de Justiça/
Enfam, Ricardo Cunha Chi-
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menti, avaliou que é preciso
otimizar o contato dos Juízes
e dos Promotores com os
usuários de drogas de forma
técnica e humana. “No Direito, podemos contar com
a contribuição da Psicologia,
da Psiquiatria e do Serviço
Social, dentre outras áreas,
para trabalharmos no sentido de resgatar os usuários de
drogas”, afirmou Chimenti.
Os temas abordados no
curso foram a superlotação do sistema carcerário;
o sub-registro civil; os benefícios previdenciários que
mais demandam a Justiça;
a política nacional antidrogas; e o papel do Judiciário
no combate às drogas.

