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de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ). A proposta discute a federalização da Justiça Eleitoral. 
Calandra trabalhou em conjunto com o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Copter), os 
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Acompanhamos de perto os trabalhos do Congresso 
Nacional em que constem matérias ligadas à Magistra-
tura, assinando embaixo daquelas favoráveis, que de-
fendem as prerrogativas da classe ou, para impedir, por 
meio de entendimentos sistemáticos com parlamenta-
res, aquelas que venham ferir as nossas garantias. Por-
tanto, nossa arma é o diálogo.

Temos feito isso com muito empenho, a exemplo do 
acompanhamento à tramitação da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 31/2013, que discute a fede-
ralização da Justiça Eleitoral. Ela foi retirada de pauta 
na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado (CCJ), em se-
tembro, graças a nossa articulação em 
conjunto com o Colégio de Presiden-
tes dos Tribunais Regionais Eleitorais 
(Copter), os Tribunais de Justiça, as 
Associações representativas da Magistratura nos Esta-
dos e a Associação Nacional dos Membros do Ministé-
rio Público (Conamp).

União e diálogo funcionam muito bem. Dessa forma, 
nos sentimos recompensados quando atingimos nossos 
objetivos, porque não podemos permitir que uma pro-
posta como a PEC 31 fosse votada às pressas, sem um 
debate amplo envolvendo a Magistratura e a sociedade. 
Com o nosso empenho, o Parlamento e a CCJ não foram 
em frente porque entenderam que não se pode mudar 
a Justiça Eleitoral sem antes escutar os cerca de 15 mil 
Magistrados estaduais.

Para nós, essa suspensão já é uma vitória. E não 
descansaremos enquanto não esgotarmos todas as 
possibilidades de mostrar que ela é nociva à Magis-
tratura.

Outro fato relevante foi a proposta de criação dos 
quatro novos Tribunais Regionais Federais (TRFs) 
que voltou a ser discutida em agosto, durante ato 

público em defesa das novas Cortes. Magistrados e 
Parlamentares participaram do ato, realizado no Se-
nado Federal.

Devemos lembrar que em junho, o Congresso pro-
mulgou a Emenda Constitucional nº 73/2013 que cria 
os quatro TRFs das 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões (com sede 
em Curitiba, Salvador, Belo Horizonte e Manaus). A 
Emenda ficou suspensa após o Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Ministro Joaquim Barbo-
sa, conceder liminar contrária à criação por meio da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5017.

Em agosto, participamos das últimas 
audiências públicas para a instrução da 
PEC 15/2011, a PEC dos recursos, tendo 
atuado ativamente na CCJ do Senado 
que concluiu a fase de discussões sobre 
a questão. A PEC 15 é o instrumento 

para eliminar os males provenientes da demora na tra-
mitação de processos judiciais, que criam um sentimen-
to de impunidade na sociedade. Ela visa tornar o Judici-
ário mais célere e justo.

Em mais uma caminhada,  entidades representati-
vas da Magistratura foram ao  Senador Humberto Cos-
ta (PT-PE), com quem os Magistrados trataram sobre 
a PEC 291/2013 (origem 53/2011, de autoria do Sena-
dor) que está apensada à PEC 505/2010 e estabelece o 
fi m da aposentadoria compulsória para Magistrados e 
membros do Ministério Público como forma de puni-
ção disciplinar. 

Defendemos que haja a manutenção do substitutivo 
vindo do Senado de autoria do Senador Blairo Maggi (PR-
-MT), cuja redação mantém as prerrogativas constitucio-
nais da Magistratura e garante a vitaliciedade dos Juízes. 

Nelson Calandra
Presidente da AMB

Decisão é resultado da articulação da AMB por mais debate sobre tema

“Não se pode mudar a Justiça 
Eleitoral sem antes escutar os 
cerca de 15 mil Magistrados 

estaduais”
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aos parlamentares que 
essa PEC não tem razão 
de existir”, disse o Presi-
dente do Copter.

Discurso endossado 
pelo Presidente da Co-
namp, César Mattar. “A 
avaliação da sessão de 
hoje é positiva. Agora, nós 
precisamos discutir essa 
PEC, pois fomos pegos de 
surpresa. O TSE tem de 
ser ouvido e o Ministério 
Público também. Temos 
de voltar a caminhar de 
forma conjunta, sem que 
a Magistratura fi que divi-
dida”, destacou.

O Presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral 
de Roraima (TRE-RR), 
Gursen De Miranda, ava-
liou a atuação da Ma-
gistratura como um fe-
nômeno histórico para 
a categoria. “Esse mo-
vimento serviu para 
fortalecer muito mais a 
Justiça Estadual. O par-
lamento e a CCJ obser-
varam que não se pode 
mudar a Justiça Eleitoral 
sem antes escutar os 15 
mil Magistrados estadu-
ais”, pontuou.

A proposta ainda não 
tem uma data marcada 
para voltar a ser discuti-
da. A AMB, em parceria 
com as demais entida-
des representativas da 
Magistratura e com a 
Conamp, intensifi cará 
o diálogo com os parla-
mentares, no sentido de 
esclarecer a importância 
de manter a estrutura da 
Justiça Eleitoral.

PEC 31

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

A Proposta de Emen-
da à Constituição 
(PEC) 31/2013, que 

discute a federalização da 
Justiça Eleitoral, foi retira-
da de pauta pelos parla-
mentares da Comissão de 
Constituição, Justiça e Ci-
dadania do Senado (CCJ), 
durante sessão realizada 
em setembro. A medida 
é resultado da articulação 
do Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, em 
conjunto com o Colégio 
de Presidentes dos Tribu-
nais Regionais Eleitorais 
(Copter), os Tribunais de 
Justiça, as Associações 
representativas da Ma-
gistratura nos estados e a 
Associação Nacional dos 
Membros do Ministério 
Público (Conamp).

Calandra avaliou a de-
cisão da Comissão como 
um passo importante 
para a melhor discussão 
da matéria. “Não pode-
mos permitir que um 
Projeto como esse seja vo-
tado às pressas, sem um 
debate mais amplo envol-
vendo a Magistratura e a 
sociedade. Hoje, conquis-
tamos uma vitória muito 
importante nesse senti-
do”, afi rmou.

Os Magistrados pre-
sentes à sessão comemo-
raram a retirada do item, 
o que permitirá uma 
discussão que resguar-
de a Justiça Eleitoral no 
Brasil. “A partir de agora 
teremos mais possibili-
dade de conversar com 
os Senadores e explicar 

PEC 31 é retirada de pauta pela CCJ
Decisão é resultado da articulação da AMB por mais debate sobre tema

Confi ra os depoimentos dos Magistrados
“Os parlamentares deixaram claro que, até então, não houve uma dis-
cussão mais profunda sobre a pauta. A retirada do item será muito 
importante para ampliar esse debate”

Carlos Mattioli – Diretor-Adjunto da Secretaria 
de Direito e Defesa das Prerrogativas da Magistratura

“A vitória desse movimento deve-se a união dos Juízes e dos 
Desembargadores de Direito que trabalham nos estados. Foi através 
desse trabalho, conduzido pela AMB, que conseguimos retirar a PEC 
de pauta”

Evandro Portugal – Juiz do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR)

“Vencemos uma etapa e agora é o momento para que cada Associação 
trabalhe com os Senadores de seus estados, a fi m de evitar a aprovação 
dessa proposta”

Sandoval Gomes de Oliveira – Presidente da Amagis-DF

“A retirada de pauta da PEC 31 permite uma discussão mais ampla 
sobre os efeitos da medida junto à Justiça Eleitoral. Acredito que 
alterar a sua estrutura, ainda mais às vésperas de um ano eleitoral, 
poderá acarretar prejuízos à Justiça Eleitoral”

Roberto Guimarães – Presidente do Instituto 
dos Magistrados Brasileiros (IMB)
 

AMB defende discussão mais ampla da PEC antes da apreciação pela CCJ

Magistrados e Ministério Público durante reunião no TRE
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PEC 15

Discussão sobre a PEC 15 é retomada na CCJ

Audiências Públicas encerram fase de instrução da Proposta no Senado

C
om participação ativa 
da AMB, a Comissão 
de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania do Senado 
(CCJ) concluiu a fase de 
discussões acerca da Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) nº 15/2011, 
a PEC dos Recursos. Em 
agosto, o Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, 
participou das últimas au-
diências públicas para a 
instrução da PEC.

No debate com o Pre-
sidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), 
Marcos Vinicius Furtado 
Coêlho, Calandra desta-
cou a necessidade de uma 
mudança defi nitiva na 
legislação recursal, a fi m 
de dar efetividade às de-
cisões proferidas. “As fa-
mílias vítimas dos crimes 
vivem um sentimento de 
impunidade ao verem os 
condenados pela mor-
te de seus entes queri-
dos saindo pela porta da 
frente dos Tribunais, após 
serem condenados a 30 
anos de prisão, tudo por 
conta da presunção da 
inocência”, justificou.

A última audiência con-
tou com a presença do ex-
-Presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Mi-
nistro Cezar Peluso. “Do 
ponto de vista do interesse 
público, não há dúvida que 
essa PEC atende aos anseios 
de tornar o Judiciário mais 
célere e justo”, defendeu.

Segundo o ex-Presi-
dente do STF, se forem 
levados em consideração 

do enunciado que afete o 
alcance da garantia.

A PEC segue em tramita-
ção na CCJ. Caso aprovada, 
será submetida a dois turnos 
de votação no Plenário do 
Senado antes de seguir para 
a Câmara dos Deputados.

Nelson Calandra defende aprovação da PEC durante debate com a OAB, na CCJ do Senado

os 30% de matérias revi-
sadas pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), o 
atual sistema estaria pre-
judicando 70% daqueles 
que buscam a Justiça. 
“Esses números compro-
vam uma inversão de 

prioridades”, disse. Em 
relação a uma possível 
violação da presunção da 
inocência, Peluso ressal-
tou não se tratar de uma 
justificativa pertinente, 
pois, segundo o Magis-
trado, não há alteração 

Supremo em Números
O tema também foi levado à discussão durante a apresentação do II Relatório 
Supremo em Números – o Supremo e a Federação, no Rio de Janeiro. O Presi-
dente da AMB, Nelson Calandra, afi rmou que “a PEC 15 é o grande instrumento 
para curar os males derivados da demora na tramitação de processos judiciais, 
que geram um sentimento de impunidade na sociedade”.

Ainda de acordo com o Magistrado, o acesso imoderado ao STF, conforme de-
monstra o relatório, só gera desprestígio para o Direito como um todo. Dos  
processos que chegaram ao Supremo na área penal, especifi camente, apenas 
um resultou em acolhimento. Os demais foram recursos da acusação com o 
objetivo de agravar penas. “O grande volume de demandas no Supremo na 
área de processo penal também comprova a importância da PEC 15, de 
autoria do Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)”, esclareceu.

O debate reuniu um seleto grupo de juristas, pesquisadores 
e pensadores do Direito.
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PEC 505

Proposta discute vitaliciedade da Magistratura e do Ministério Público

Membros de entida-
des representativas 
da Magistratura 

como a AMB, a Associação 
de Juízes Federais (Ajufe), a 
Associação dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho 
(Anamatra) e a Associação 
Nacional dos Magistrados 
Estaduais (Anamages) reu-
niram-se com o Senador 
Humberto Costa (PT-PE). 
Durante o encontro os Ma-
gistrados trataram sobre 
a PEC 291/2013 (origem 
53/2011, de autoria do Se-
nador) que está apensada 
à PEC 505/2010 e estabele-
ce o fi m da aposentadoria 
compulsória para Magistra-
dos e membros do Ministé-
rio Público como forma de 
punição disciplinar. 

A AMB defende que 
haja a manutenção do subs-
titutivo vindo do Senado de 
autoria do Senador Blairo 
Maggi (PR-MT), redação 
que mantém as prerroga-
tivas constitucionais da 
Magistratura e garante a 
vitaliciedade dos Juízes. O 
Senador Humberto Costa 
concordou que seja apro-
vado um texto não preju-
dicial aos Magistrados e 
se comprometeu a apoiar 
a AMB na tramitação da 
proposta na Câmara junto 
a Deputada Sandra Rosa-
do (PSB-RN), relatora da 
PEC 291/2013.

O Presidente da AMB fa-
lou sobre o apoio do Senador. 
“Humberto Costa é a favor 
do que já havíamos falado 
com o Presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL) 

no momento da votação. 
O Senado vai nos ajudar no 
debate com a Câmara para 
que a proposta fi que dentro 
do que é esperado pela Ma-
gistratura e pelo povo brasi-
leiro”, afi rmou Calandra. “O 
Senador se dispôs a conver-

ERRATA
Na edição Nº 154, do AMB INFORMA referente ao mês de julho, na ma-
téria sob o título “AMB conhece ações de segurança do TJES e elogia as 
medidas adotadas”, página 15, constou informação equivocada. Ao citar-
mos o nome do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho foi 
atribuído a ele o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo (TJES), enquanto que o correto é de Presidente da Comissão de 
Segurança Institucional doTJES. O cargo de Presidente do TJES  é ocupado 
pelo Desembargador  Pedro Vallsfeu Rosa.

Magistrados discutem fi m da aposentadoria compulsória com Senador Humberto Costa

Associações Nacionais discutem PEC 505

sar com o Presidente da CCJ 
na Câmara, Deputado Décio 
Lima (PT-SC) e com Sandra 
Rosado para que possamos 
falar a mesma linguagem”, 
completou.

O Diretor-Adjunto da 
Secretaria de Assuntos 

Legislativos da AMB, Mar-
cus Vinicius Onodera, e o 
Presidente da Comissão de 
Análise do Projeto da Re-
forma do Código de Pro-
cesso Civil, Lineu Bonora 
Peinado, também partici-
param do encontro.

AMB defende que haja a manutenção do substitutivo vindo do Senado, 
de autoria do Senador Blairo Maggi (PR-MT), redação que mantém as 

prerrogativas constitucionais”
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ELEIÇÕES

Pleito será entre os dias 20 e 23 de novembro

O s Magistrados que 
representam as cha-
pas 1 e 2, que vão 

disputar as eleições aos 
Conselhos Executivo e Fis-
cal da AMB para o triênio 
2014-2016, protocolaram 
sua candidatura no dia 24 
de setembro, na sede da 
AMB, em Brasília.

A Chapa 1, ‘Unidade 
e Valorização’ é liderada 
por João Ricardo dos San-
tos Costa, Juiz do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande 
do Sul (TJRS), enquanto 
que a Chapa 2, ‘AMB para 
os Magistrados – Justiça 

os Associados poderão vo-
tar nas sedes das entidades, 
por carta ou pela internet.

O processo virtual será 
aberto às 8h, do dia 20 e 
encerrado às 20h, do dia 
21 de novembro, ininter-
ruptamente. Os Magis-
trados que optarem pelo 
voto presencial deverão 
procurar a sede da Asso-
ciação de origem, das 8h 
às 18h, conforme horário 
ofi cial de Brasília, nos dias 
22 e 23 de novembro. 

Conheça as propostas 
dos candidatos nas pági-
nas 16 e 17.

para o Brasil’ tem à frente 
Roberto Portugal Bacellar, 
Desembargador do Tribu-
nal de Justiça do Paraná 
(TJPR).  Ambos protoco-

laram suas candidaturas 
acompanhados pelos de-
mais integrantes do grupo.

O pleito será realizado 
de 20 a 23 de novembro e 

Enccla discute ações de combate à corrupção
O aperfeiçoamento 

dos meios operacionais de 
investigação nos crimes 
relacionados à lavagem de 
dinheiro e à corrupção e 
a proteção à testemunha 
voltaram a ser discutidos 
durante reuniões da Estra-
tégia Nacional de Comba-
te à Corrupção e à Lava-
gem de Dinheiro (Enccla), 
em agosto, em Brasília. Os 
itens compõem as Ações 
nº 9 e nº 12, nas quais a 
AMB está inserida.

A Associação foi re-
presentada pelos Juízes 
Tardelli Boaventura e 
Maurício Baptista, ambos 
do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia (TJBA), 
e Gustavo Mazzocchi, do 

Chapas 1 e 2 protocolam candidaturas 

Grupo defi ne estratégias para proteção à testemunha

Tribunal Regional Federal 
do Rio de Janeiro (TRF). 
No encontro que discu-
tiu a proteção à testemu-
nha, Tardelli reforçou a 
necessidade de um tra-
balho de formação, por 
meio de seminário e da 
elaboração de uma carti-
lha sobre a Lei 9.807/99, 

que trata do tema. “Por 
meio da ação, pretende-
-se despertar o interesse 
das instituições sobre o 
tema. Também manifes-
tamos a predisposição 
para a realização de um 
seminário que difunda o 
Programa entre as auto-
ridades”, afirmou.

Na reunião, o grupo de-
bateu a criação do Manual 
de Colaboração Premiada, 
no que se refere à atuação 
do Ministério Público, da 
Defensoria e dos Magistra-
dos. De acordo com Gusta-
vo Mazzocchi, a reunião foi 
muito produtiva. 

Maurício Baptista 
avaliou o encontro como 
primordial para nortear 
a Magistratura sobre a 
nova legislação. “O en-
contro foi muito eficaz 
e nos auxiliará para que 
possamos estabelecer 
critérios mais objetivos e 
para que os operadores 
do Direito possam apli-
car a Lei de maneira mais 
uniforme”, explicou.
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NOVAS CORTES

Magistrados participaram de Ato Público em defesa dos Tribunais

A criação dos quatro 
novos Tribunais 
Regionais Federais 

(TRFs) voltou a ser discu-
tida em agosto, durante 
ato público em defesa das 
novas Cortes. Magistrados 
e Parlamentares participa-
ram do ato, realizado no 
Senado Federal, em Brasí-
lia. A AMB foi representa-
da pela Juíza Maria Isabel 
da Silva, do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios (TJDFT).

Em junho, o Congres-
so promulgou a Emenda 
Constitucional nº 73/2013 
que cria os quatro TRFs das 
6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões (com 
sede em Curitiba, Salvador, 
Belo Horizonte e Manaus). 
A emenda fi cou suspensa 
após o Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Ministro Joaquim Barbosa, 
conceder liminar contrária 
à criação por meio da Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade nº 5017. 

Durante o ato, a Juíza 
Maria Isabel citou o dado 
de que cada Desembarga-
dor do TRF da 1ª Região 
tem em média 30 mil pro-
cessos em seu gabinete. “É 
humanamente impossível 
decidir de modo mais céle-
re e rápido esse número de 
processos. Por isso, hoje é 
necessária essa descentrali-
zação para que a Justiça Fe-
deral seja ampliada e possa 
atender melhor a popula-
ção brasileira”, afi rmou. 

O Presidente em exer-
cício da Câmara dos De-
putados, André Vargas 

(PT-PR), também parti-
cipou do encontro e afi r-
mou que vai atuar junto ao 
STF para que a liminar seja 
derrubada. “Precisamos 
convencer dez Ministros 
de que a prerrogativa do 
Congresso é correta e que 

AMB foi representada pela Juíza Maria Isabel da Silva que defendeu ampliação da Justiça Federal

AMB apoia criação dos novos TRFs

a criação dos Tribunais é 
fundamental para presta-
ção dos serviços de Justiça 
no nosso país”, disse.

Maria Isabel ainda pon-
tuou a dimensão do Bra-
sil como um dos pontos 
determinantes para que 

esses Tribunais sejam ins-
talados o mais breve pos-
sível. “O Brasil é um país 
continental. O TRF da 1ª 
Região abrange 14 estados 
da federação. Por isso, é 
muito difícil ter acesso à 
Justiça com um Tribunal 
de tamanha dimensão. 
Então, hoje, a implemen-
tação desses TRFs é funda-
mental para que as pesso-
as desses estados tenham 
um acesso à Justiça mais 
célere, tal como garantida 
na Constituição Federal”, 
concluiu a Magistrada. 

O ato foi organizado 
pela Frente Parlamentar 
Mista de Criação dos Tri-
bunais Regionais Federais 
da 6ª, 7ª, 8ª e 9 ª Regiões, 
coordenada pelo Senador 
Sérgio Souza (PMDB-PR), 
no Senado, e pelo De-
putado Amauri Teixeira 
(PT-BA), na Câmara.

Debate chega ao Supremo
Ainda no mês de agosto, a AMB protoco-

lou no Supremo Tribunal Federal (STF) a pe-
tição para ingresso como  amicus curiae  na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
5017, que impugnou a criação de quatro no-
vos Tribunais Regionais Federais (TRFs).

No documento, a Associação defende a le-
galidade da Emenda Constitucional (EC) nº 73, 
que defi niu a criação das novas Cortes Fede-
rais. A AMB justifi cou seu ingresso como ami-
cus curiae  tendo em vista a representatividade 
de cerca de 14 mil Magistrados Estaduais, Fe-
derais, Eleitorais e do Trabalho.
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Campanha discutida com Ministro da Justiça

Proposta foi aprovada pela CCJ da Câmara e segue para Comissão Especial

tura. Os encontros são sem-
pre muito positivos e há 
um conjunto de propostas 
que vamos examinar e en-
campar  para que possamos 
estreitar os laços com a ca-
tegoria”, enfatizou.

Ainda em agosto, Ca-
landra recebeu a visita do 
relator da PEC 187/2012, 
Deputado Lourival Men-
des (PTdoB-MA). Calandra 
agradeceu o apoio do par-
lamentar que apresentou 
parecer favorável ao pleito 
da Magistratura.

Lourival Mendes re-
saltou a necessidade de 
mudanças e registrou seu 
apoio à AMB. “Tive a honra 
de relatar a PEC que garan-
te a participação direta dos 
Juízes de primeiro grau na 
escolha das Diretorias dos 
Tribunais”, afi rmou.

A s tratativas acerca da 
campanha Diretas 
Já no Poder Judiciá-

rio continuam avançando. 
Após articulações, conver-
sas e visitas aos parlamen-
tares, a AMB conseguiu 
a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 187/2012 na Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ) 
da Câmara dos Deputa-
dos, dia 15 de setembro. 
Agora a PEC 187/2012 será 
encaminhada à Comissão 
Especial que será compos-
ta por 25 Deputados.  

Em agosto, a ação foi 
discutida com o Ministro 
da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, durante encontro 
que reuniu o Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, a 
Diretora-Adjunta de Justiça 

Estadual da Escola Nacio-
nal da Magistratura (ENM), 
Patrícia Cerqueira, e o De-
sembargador aposentado 
Homero Sabino de Freitas.

Calandra apresentou o 
Projeto ao Ministro e re-
forçou a necessidade de 
democratização do Poder 
Judiciário. “Falamos das 
emendas constitucionais já 

apresentadas ao Congresso 
e pedimos ao Ministro que 
considere a possibilidade de 
incluí-las no Pacto Republi-
cano”, destacou.

Cardozo escutou os ape-
los da Magistratura e elo-
giou a atuação da AMB. “É 
muito importante termos 
esse contato com o órgão 
que representa a Magistra-

Magistrados foram ao Ministro da Justiça

OAB manifesta apoio à campanha Diretas Já
A democratização do processo 

de escolha das mesas diretoras dos 
Tribunais de Justiça ganhou o apoio 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Lançada em junho de 2012 
pela AMB, a campanha Diretas Já no 
Poder Judiciário consolida-se como 
um dos marcos efetivos na mudança 
das Cortes do país.

O Presidente da OAB, Marcus 
Vinicius Coêlho, confi rmou seu apoio 
ao trabalho da AMB. “Entendo que a de-
mocratização do Judiciário é algo impor-
tante e vem ao encontro das aspirações 
dos jurisdicionados, portanto, apoiamos essa grande luta da 
AMB”, disse Marcus Vinicius Coêlho.

Walter Pereira comentou da satisfação da AMB ao re-

Walter Pereira recebe apoio de Marcus Vinicius

ceber o apoio irrestrito da Ordem. “O 
apoio da OAB é mais um indicativo de 
que a proposta é muito mais do que 
uma simples pretensão classista, e sim, 
um novo modelo administrativo para 
o Poder Judiciário”, ressaltou.

A proposta também foi aderi-
da pela Magistratura do Maranhão, 
que realizou o ato público Diretas Já, 
nos Tribunais, em agosto. O objeti-
vo foi sensibilizar a classe política e a 
sociedade para aprovação da Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 

187/2012, em tramitação na Câmara 
dos Deputados. A AMB foi representada pela Titular da 
Vara da Infância e Juventude de Teresina (PI), Maria Luíza 
de Moura Mello e Freitas.
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Diretas Já é debatida em Vitória (ES)
Magistrados e Parlamentares do Espírito Santo defendem proposta

Para o Presidente da 
Amages e Vice-Diretor 
Presidente da ENM, Sér-
gio Ricardo de Souza, a 
audiência pública repre-
senta a realização de um 
sonho da Magistratura 
brasileira. “Imaginamos 
que uma vez aprovado 
esse projeto, o candidato 
que venha presidir o seu 
Tribunal deverá apresen-
tar um projeto de gestão, 
valorizando o primeiro 
grau e também que todos 
os Desembargadores po-
dendo ser candidatos não 
haja mais Desembargador 
de primeira categoria e de 
segunda categoria, como 
existe hoje”, pontuou.

A Comissão de Cons-
tituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do 

Senado Federal promo-
veu audiência pública so-
bre a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
nº 15/2012, que trata 
das eleições diretas para 
a presidência dos Tribu-
nais, no mês de agosto, 
em Vitória (ES). O even-
to contou com apoio da 
AMB, da Associação dos 
Magistrados do Espírito 
Santo (Amages), da Asso-
ciação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), da Fren-
te Parlamentar Mista pelo 
Aperfeiçoamento da Justi-
ça, do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), da Amatra 
XVII e reuniu Juízes, advo-
gados e estudantes.

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, foi re-
presentado pelo Assessor 
da Presidência da Associa-
ção, Carlos Cini Marchio-
natti, que afi rmou ser um 
momento histórico para 
a Magistratura brasileira 
e a sociedade.   “Essa ideia 
das eleições diretas para os 
Tribunais é de muito tem-
po. Hoje chegou ao ponto 
do amadurecimento e das 
condições de ser aprovada 
no Congresso, uma obra 
em especial da atual admi-
nistração da AMB”, disse.

Para o Coordenador da 
Justiça Estadual da AMB, 
Walter Pereira, essa cam-
panha da Magistratura, em 
especial, da AMB, represen-
ta um divisor de águas. “O 
Poder Judiciário viveu até 
hoje um modelo concen-
trado de administração e 
já mostrou a sua inefi ciên-
cia. Esse projeto quer pro-
porcionar ao Judiciário a 
maior participação dos Ju-
ízes votando no seu órgão 
diretor, e que todos os seus 
Desembargadores mem-
bros de Tribunal possam se 
apresentar com propostas 
de administração na sua 
respectiva Corte”, ressaltou 
Walter Pereira.

9

aprovação desta PEC”, salientou.
O Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), autor da PEC 15/2012, 

encaminhou mensagem aos participantes informando que a pro-
posta revoluciona efetivamente a Magistratura do Brasil e que 
traz a democracia para o Poder Judiciário.

Após os pronunciamentos, foram proferidas palestras pelo 
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e ex-
-Deputado Federal Regis de Oliveira; pelo Juiz aposentado e Pro-
fessor João Batista Herkenhoff, e também pelo Professor Carlos 
Henrique Bezerra Leite. Ao fi nal, os Magistrados tiraram dúvidas 
e sugeriram propostas sobre a PEC 15/2012.

O Coordenador da Justiça Estadual, Walter Pereira, disse que a iniciativa foi um divisor de águas

Democracia para o Poder Judiciário
O relator da PEC e autor da audiência pública, Sena-

dor Ricardo Ferraço (PMDB-ES), disse que é muito 
importante fazer com que as eleições diretas 

permitam a participação de todos os 
Magistrados. “Acredito que as eleições 
serão acompanhadas de propostas, di-
retrizes e debates. Temos a obrigação de 
fazer audiências públicas e estou à dispo-

sição como relator de cumprir uma agenda 
para balançar a Magistratura brasileira, até 

porque o ambiente é muito favorável para a 



AMB participa de homenagens

Associação destaca atuação de jurista e parabeniza o TJPE
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POSSES E HOMENAGENS

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, partici-
pou do lançamento do 
livro “A Contempora-
neidade de Victor Nu-
nes Leal”, em agosto, no 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), em Brasília. A 
obra é uma homenagem 
ao jurista, e foi organiza-
da pelo instituto que leva o nome de Nunes Leal. 
O livro reúne artigos de grandes e renomados es-
tudiosos do Direito, que além de homenagear o 
jurista, discutem a obra e o legado político-insti-
tucional do mesmo. Calandra fala da obra e sua 
contemporaneidade. “Aquilo que ele disse há dé-
cadas é tão atual quanto se fosse hoje. Fiquei feliz 
de poder participar dessa homenagem à memória 
de Victor Nunes Leal”, afi rmou.

O Desembargador 
Cláudio Brandão, do  
Tribunal de Justiça da 
Bahia (TJBA), assumiu a 
vaga do Ministro Horá-
cio Raymundo de Senna 
Pires, no Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), 
em agosto. A solenidade 
foi conduzida pelo Presi-
dente do Tribunal, Ministro Carlos Alberto Reis de 
Paula. O Diretor-Presidente da Escola Nacional da 
Magistratura (ENM), Roberto Bacellar, representou o 
Presidente da AMB, Nelson Calandra, na posse. Para 
Bacellar, um dos objetivos fundamentais da AMB é o 
fortalecimento do Poder Judiciário. “Esperamos que 
o novo Ministro Cláudio Brandão possa somar forças 
para o aprimoramento da Justiça”, disse.

Calandra em homenagem 
à memória de jurista

AMB prestigia posse de 
Ministro no TST

TJPE comemora 191 anos 
de atividades

Laitano toma posse em 
Academia de Letras

Os 191 anos do Tri-
bunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE) foram 
comemorados com uma 
grande solenidade em que 
estiveram reunidas autori-
dades locais e nacionais. O 
Presidente da AMB, Nelson 
Calandra, foi representado 
pelo Diretor-Presidente da 
Escola Nacional da Magistratura (ENM), Roberto Ba-
cellar, acompanhado do Assessor da Presidência, Luiz 
Rocha, do Secretário-Geral Adjunto, Luiz Fernando To-
masi Keppen, e do Diretor-Adjunto da Secretaria de As-
suntos Legislativos, Guilherme Luiz Gomes.

O Assessor da Presidência da AMB Luiz Rocha 
falou sobre o aniversário do Tribunal de seu esta-
do. “Temos uma tradicional programação de pre-
miação que é a saudação ao novo ano do Poder 
Judiciário e hoje passou a contar com 191 anos”, 
disse.  “Personalidades que se destacam no meio 
Judiciário e tiveram relevante colaboração foram 
reconhecidas”, completou o Magistrado.

Nomeado pelo Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, como 
novo Assessor da Presidência da 
instituição, José Carlos Laitano 
tomou posse em agosto, como 
membro da Academia Rio-
-Grandense de Letras. O Magis-
trado do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (TJRS) passa 
a assumir a cadeira nº 27, cujo patrono é Aníbal 
Teófi lo, e o antecessor foi o Acadêmico Zeno Car-
doso Nunes. A cerimônia de posse aconteceu no 
Palácio Histórico do Ministério Público de Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul.

Presidente da AMB fala da 
contemporaneidade da obra

Cláudio Brandão assumiu a 
vaga do Ministro Senna Pires

Membros da AMB participam 
de aniversário do Tribunal
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POSSES E HOMENAGENS

Calandra prestigia posses de Ministros no STJ

Com o ingresso dos novos Ministros, Corte fi ca completa com 33 membros

Três novos Ministros fo-
ram empossados, em 
agosto, para compor a 

corte do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). A solenida-
de aconteceu no Pleno do 
Tribunal, e contou com a 
presença do Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, e 
também, de membros da 
Diretoria da AMB e da As-
sociação Paulista de Ma-
gistrado (Apamagis), além 
de outras autoridades dos 
Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário. Com 
a chegada dos Ministros 
Paulo Dias Moura Ribei-
ro, Regina Helena Costa e 
Rogerio Schietti, a compo-
sição do STJ passa a fi car 
completa, com o total de 
33 Ministros. 

Calandra falou da sa-
tisfação com a entrada 
dos Ministros no Tri-
bunal. “Os três empos-
sados têm uma grande 
trajetória acadêmica e 
profissional e vão trazer 
uma contribuição mara-
vilhosa para o STJ. Eles 
são extremamente em-
penhados e grandes co-
nhecedores dos assuntos 
que serão aqui julgados e 
que poderão contribuir 
de modo franco, leal e 
objetivo para que o STJ 
continue na sua trajetó-
ria como Tribunal da ci-
dadania”, afirmou.

O novo integrante do 
STJ, Paulo Dias Moura 
Ribeiro, é Desembarga-
dor do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJSP), 
Mestre e Doutor pela 

Nelson Calandra cumprimenta o novo Ministro Paulo Dias

Solenidade de posse dos novos Ministros do STJ reuniu autoridades dos três Poderes

Regina também é candi-
data da Justiça Federal. 
Tenho certeza de que es-
ses dois Ministros foram 
talhados para vir ao STJ, 
acrescentar e somar ao 
belo trabalho que tem 
sido feito pelo STJ, o Tri-
bunal da Cidadania”. 

O outro novo Minis-
tro, Rogerio Schietti, é 
Procurador do Ministério 
Público do Distrito Fe-
deral e Mestre e Doutor 
pela Universidade de São 
Paulo (USP).

Na solenidade, o Presi-
dente do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), Felix 
Fischer, celebrou a chega-
da dos três novos Minis-
tros e traçou um rápido 
perfi l de cada um deles, 
destacando que suas car-
reiras sempre foram mar-
cadas pela capacidade in-
telectual e pela dedicação 
profi ssional. “Parabéns e 
sejam bem-vindos a essa 
Casa de Justiça”, afi rmou.

Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 
(PUC). A Juíza Regina 
Costa pertence ao Tribu-
nal Regional Federal da 
3ª Região (TRF3) e, tam-
bém é Mestre e Doutora 
pela PUC de São Paulo. 

O Presidente do TJSP, 
Ivan Sartori, deu seu de-
poimento sobre os no-
vos Ministros vindos da 
capital paulista. “O Pau-
lo Dias é um candidato 
de todo o Judiciário do 
Estado de São Paulo, e a 
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JUDICIÁRIO

Presidente do STF pede correção do subsídio

Caso aprovado, novo teto sobre para R$ 30.685,42, a partir de janeiro
é reconhecido pelo próprio 
Supremo como ‘diferença 
devida’”, explicou.

O índice considera a 
diferença entre o reajuste 
solicitado no PL 4.360/12, 
de 7,12%, os 5% concedi-
dos pela Lei 12.771/12 e 
a diferença entre o IPCA 
estimado em 4,7% para o 
exercício de 2013. A pauta 
segue em tramitação no 
Congresso Nacional.

A recomposição dos 
subsídios da Ma-
gistratura ganhou 

o apoio do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ministro Joaquim 
Barbosa. No fi nal de agos-
to, o Presidente apresentou 
proposição à Câmara para 
recomposição dos orde-
nados. Segundo a redação 
que tramitará como Proje-
to de Lei 2618/2012, caso 

aprovado, o teto da Magis-
tratura será ampliado em 
4,06%, com vencimentos 
de R$ 30.685,42, a partir de 
1º de janeiro de 2014.

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, afi rmou 
que o projeto minimiza 
as perdas da categoria ao 
longo dos últimos anos. “O 
Projeto de Lei atende ao 
expediente proposto pelas 
Associações de Magistra-

dos lideradas pela AMB. Es-
taremos, mais uma vez, lu-
tando dia e noite dentro do 
Congresso, com o apoio cos-
tumeiro do Senador Lobão 
Filho (PMDB-MA), Presiden-
te da Comissão Mista de Or-
çamento, para discutirmos 
a aprovação desse projeto 
importantíssimo para os Ju-
ízes e Desembargadores do 
país. A pauta faz a recompo-
sição de parcela daquilo que 

Luiz Rocha destaca adesão maciça da Magistratura

Começa o Censo do Poder Judiciário

Combate à Corrupção é discutido em Caruaru (PE)

Nos próximos meses o 
perfi l dos Magistrados e 
dos servidores do Poder 

Judiciário será conhecido. 
Em agosto, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 

O 3º Encontro Regional 
de Combate à Corrupção 
realizado pelo Tribunal de 
Justiça de Pernambuco, na 

Comarca de Caruaru (PE), 
foi aberto pelo Presidente 
do TJPE, Jovaldo Nunes Go-
mes, e contou com a presen-

com o apoio da AMB e de 
diversas entidades repre-
sentativas das categorias 
que compõem o Judiciá-
rio, lançaram a primeira 
etapa do Censo. 

Durante as reuniões 
preparatórias, o Presiden-
te da AMB, Nelson Calan-
dra, citou o trabalho já 
feito pela AMB intitulado 
“Corpo e Alma da Justi-
ça Brasileira” e reiterou a 
importância de iniciativas 

ça do Corregedor-Geral da 
Corte, Frederico Ricardo de 
Almeida Neves, e do gestor 
da Meta 18 no TJPE, Mauro 
Alencar de Barros. A AMB foi 
representada pelo Assessor 
da Presidência, Luiz Rocha.

O objetivo do evento foi 
definir estratégias e linhas de 
ação, em conjunto com Juízes 
e servidores, para dar celerida-
de ao julgamento de processos 
por improbidade administra-

como essa. “Temos de fa-
zer o censo não só para 
nos conhecer, mas tam-
bém para projetar o futu-
ro”, opinou. 

No lançamento da pri-
meira etapa, o Assessor 
da Presidência  da AMB 
Luiz Rocha afi rmou que 
“o censo é um meio de 
diagnosticar e identifi car 
situações que podem ser 
solucionadas tecnicamen-
te por meio da gestão”.

tiva e os que envolvam crimes 
contra a administração públi-
ca, distribuídos até 2011.

Luiz Rocha avaliou o 
encontro como proveitoso. 
“Esses encontros vêm rece-
bendo uma maciça adesão 
da Magistratura. É percep-
tível o desejo dos Juízes de 
1º grau em colaborar com a 
Meta 18 e com esse proces-
so de combate e enfrenta-
mento à corrupção”.
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INTERNACIONAL

Seminário refl ete sobre jurisdição de paz 

Políticas públicas podem permitir avanço de ações 

da mesa do terceiro painel 
“Políticas Públicas para 
as Mulheres”, disse que 
o resultado do painel foi 
positivo, pois o Senador 
Eunício trouxe a experi-
ência que está aconte-
cendo no Congresso.

A s atividades do 2º 
Seminário Interna-
cional de Direitos 

da Mulher – A mulher na 
construção da Paz – foram 
abertas com a palestra Trá-
fi co de Mulheres, no audi-
tório da Escola Superior da 
Magistratura do Ceará (Es-
mec), em Fortaleza (CE).

A Diretora da Secretaria 
de Assuntos da Mulher Ma-
gistrada da AMB e Presidente 
do Seminário, Sérgia Miran-
da, explicou que o tema sur-
giu a partir das refl exões so-
bre a contribuição silenciosa 
ou não do gênero feminino, 
nas decisões mais importan-
tes, quer seja das nações ou 
do núcleo familiar.

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, lembrou 
que o 1º Seminário Interna-
cional de Direitos da Mulher 
ocorreu em Juazeiro do Nor-
te, no dia 11 de agosto de 
2011, ocasião onde recebeu a 
notícia do assassinato da Juí-
za Patrícia Acioli. “Queremos 
Juízas e Juízes independen-
tes. As estatísticas levantadas 
pelo IPEA apontam um nú-
mero crescente de violência 
contra a mulher. Esse estudo 
que vai ser desenvolvido ao 
longo desses dias vai permi-
tir um avanço, inclusive, para 
que a AMB possa junto ao 
Congresso Brasileiro e com 
apoio do Governo do Estado 
do Ceará apresentar propos-
tas concretas, para reduzir a 
violência contra a mulher”, 
disse Calandra.

A Juíza Maria Isabel da Sil-
va, do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios 

(TJDFT), presidiu a mesa do 
painel Justiça e Gênero que 
contou com a participação 
da Ministra do Tribunal Su-
premo de Justiça da Bolívia, 
Maritza Suntura Juaniquina, 
a Desembargadora e Conse-
lheira do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) Ana Maria 
Duarte Amarante Brito, e a 
artista plástica de Cabo Ver-
de, Maria Isabel Alves.

A Diretora-Adjunta da 
Secretaria de Assuntos da 
Mulher Magistrada da AMB, 
Gisele Oliveira, Presidente 

A Presidente do seminário, Sérgia Miranda, disse que objetivo do evento foi alcançado  

Encerramento promove reconhecimento às mulheres 
O Seminário foi encerrado com home-

nagens às mulheres que desempenham 
relevantes serviços, como Sérgia Miranda 
e a Defensora Pública, Mônica Barroso. A 
memória da Juíza Patrícia Acioli também 
foi lembrada. A fi lha dela, Maria Eduarda 
Acioli, recebeu a homenagem do Presidente 
da AMB, Nelson Calandra. “Sinto-me muito 
bem e feliz vendo que o trabalho da minha 
mãe foi reconhecido”, disse a jovem.

O Diretor-Presidente da ENM, Roberto 
Bacellar, que também participou do even-
to ressaltou que o seminário fortalece a 
ideia de que todos juntos, Juízes, Promo-
tores de Justiça, Advogados, a sociedade 

civil e grupos organizados em defesa das 
minorias trabalham com ações conjuntas 
integrativas. 

“A abertura do seminário foi bastante 
concorrida com pessoas de diversas áre-
as jurídicas presentes, estudantes, defen-
sores, Juízes. Realmente foi um sucesso”, 
reconheceu Sérgio Ricardo de Souza, Pre-
sidente da Associação dos Magistrados do 
Espírito Santo (Amages).

Segundo Sérgia Miranda, o objetivo de 
estimular uma refl exão pedagógica sobre 
as formas de se obter uma jurisdição de 
paz foi alcançado.  No encerramento foi 
lida a Carta Fortaleza.

Fotos: Nadson Fernandes
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PESQUISA

Pesquisa inédita sobre abuso sexual de crianças

No estudo Luiz Rocha mostra perfi l de vítima e agressor 

soube que não havia ne-
nhuma estatística, o cho-
que foi ainda maior. A so-
ciedade não quer ver esse 
problema. Ela não quer 
sequer olhar para o lado. 
Que dirá olhar pra trás”, 
comentou Luiz Rocha.

Entretanto, o Juiz resol-
veu olhar para o que esta-
va abandonado e depois 
de oito meses de trabalho, 
esmiuçou os 427 proces-
sos de crimes contra a 
criança e o adolescente, 
em Recife, nos últimos 
26 anos. Todos julgados 
e com sentença defi nida: 
42% são de crimes sexu-
ais; 58% de violência física, 
maus tratos e lesão corpo-
ral. Apesar de 56% dos ca-
sos terem sido praticados 
por agentes sem paren-
tesco com a criança, em 
91% dos casos o agressor 
era alguém próximo, em 
quem a criança confi ava. 

U m levantamento úni-
co aponta dados re-
veladores sobre uma 

triste realidade brasileira: a 
violência envolvendo crian-
ças e adolescentes. O tema 
foi destaque no programa 
Fantástico, da TV Globo,  
sob o título “Investigações 
mal feitas prejudicam pro-
cessos de abuso sexual”.

O responsável pela pes-
quisa é o Assessor da Presi-
dência da AMB e Juiz da 1ª 
Vara Regional de Execução 
Penal de Pernambuco Luiz 
Rocha que desenvolveu 
um estudo sobre o tema, 
que aponta dados sobre 
quem são e como agem os 
agressores das crianças e 
adolescentes.

Luiz Rocha expôs na re-
portagem um retrato dos 
crimes contra a criança e o 
adolescente na capital de 
Pernambuco: Recife. Em 
sua pesquisa o Magistra-

Conheça a estatística do crime 
denuncia é algum parente que não concorda com a agressão. 
O percentual registrado é de 85% das vezes.

Em casos de abuso sexual, de acordo com os dados, o 
agressor é predominantemente homem em 89% dos casos. 
Ele tem emprego defi nido, é alfabetizado, tem entre 18 e 25 
anos, e não tem antecedentes criminais. 

Já a vítima tem, em média, entre 12 e 14 anos, estuda, 
e é do sexo feminino em 98% dos casos. Para Luiz Rocha há 
um dado preocupante nessa avaliação: só em 13% dos casos 
há prisão em fl agrante  e daqueles que foram presos, só 9% 
continuam na prisão ao fi nal do processo. 

“Isso revela uma trágica realidade: que nós não temos 
atuação no eixo preventivo e mesmo no repressivo, que se 
mostra de modo precário”, destacou  o Magistrado.

Em 427 processos de crimes contra a 
criança e adolescentes em Recife nos 
últimos 26 anos, 42% são de crimes 
sexuais e 58% são de violência física, 

maus tratos e lesão corporal

do traçou o perfi l tanto da 
criança agredida quanto 
do agressor.

“São casos absurdos, 
são casos violentos, são ca-
sos degradantes”. Quando 

Juiz Luiz Rocha fala ao Fantástico sobre a estatística

De acordo com a pesquisa realizada pelo Juiz Luiz Ro-
cha, em 89% dos agressores não tinham antecedentes 
criminais. O Magistrado apurou que na maioria dos casos 
são pessoas conhecidas da criança, que têm acesso à 
vida escolar, à vida familiar, ou até a vizinhança. O estudo 
apontou que,  em 95% das denúncias, o agressor só usou 
o convencimento como método  persuasivo,  enquanto que 
com a utilização de faca ou revólver em apenas 4% dos 
casos. O local do crime, segundo Rocha, em 35% das ve-
zes, foi a casa do agressor. E numa diferença pequena, em 
29%, o crime ocorreu na casa da criança. 

Outro ponto relevante da pesquisa é que quem mais de-
nuncia não é o Conselho Tutelar ou as unidades de saúde, 
como se possa pensar. Rocha esclarece que nesse caso quem 
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ENTREVISTA

Luiz Rocha fala dos bastidores de sua atuação como Assessor da Presidência

Trabalho de retaguarda na defesa das Prerrogativas  

O Assessor da Presidência da AMB, Luiz Rocha, que também é Diretor 
da Secretaria da Justiça Eleitoral, tem hoje muitas atribuições. Traba-
lhando na retaguarda, executa grande parte dos trabalhos em Brasília, 

ou onde esteja, uma vez que conta com as vantagens da tecnologia. Recebe 
demandas mesmo pela internet e conta que sua atividade de assessoria na 
AMB é 24 horas por dia e não tem limite de distância.

O que o senhor aponta 
como o maior passo nesta 
gestão?

A mobilização pela valo-
rização da Magistratura foi 
um grande passo do qual 
muito me orgulho de ter 
participado. Acompanhei o 
Presidente Calandra enfren-
tando inúmeras questões 
pelas quais as prerrogativas 
dos Magistrados vinham 
sendo impactadas no CNJ, 
órgãos governamentais e do 
Poder Judiciário. Acho que 
alguns Magistrados podem 
não se recordar, mas muitas 
foram as caminhadas do Pre-
sidente Calandra ao Ministé-
rio da Justiça,  Tribunais Su-
periores e até na Presidência 
da República. Era preciso ter 
um olhar diferenciado sobre 
a Magistratura e fazer  enxer-
gar que ela é honesta, dedica-
da e trabalha intensamente, 
exceto por um ou outro caso 
isolado. O Magistrado não 
tem turno de serviço. Os que 
atuam no interior do Brasil 
trabalham  a qualquer hora 
do dia ou da noite.

O senhor pode citar 
exemplos do que resultou 
esse empenho da AMB?

Não descansamos um 
minuto na luta pelo Adicio-
nal por Tempo de Serviço 
(ATS), pela recomposição 
dos subsídios, na luta pela 
manutenção dos dois dos 
períodos de férias, pelas Di-
retas Já e, sobretudo, com 
uma intensa atuação em 
defesa das prerrogativas dos 
Magistrados. Estivemos pre-
sente à última sessão do Se-
nado, em 2010, quando ha-
via indicadores de votação 
na CCJ para reduzir de dois 
para um os nossos períodos 
de férias. Foi através dessa 
articulação e retirada  da 
matéria de pauta que estão 
mantidos  os dois períodos 
de férias até o presente.  

Que outros momentos 
o senhor pode citar?

Posso citar o esforço 
hercúleo que a Diretoria da 
AMB fez e vem fazendo na 
recomposição dos subsí-
dios, no empenho para de-
mocratização do Judiciário 
com as Diretas Já  para as-
segurar as prerrogativas da 
Magistratura, notadamen-
te a vitaliciedade do Ma-
gistrado, que vem passan-
do por difíceis momentos 

desde a PEC 53 do Senado 
e a PEC 505 da Câmara, 
com as quais ainda esta-
mos lutando. Podemos até 
não ganhar em todas as lu-
tas, mas lutamos em todas 
as batalhas.

Como tem sido tra-
tada a falta de Segurança 
dos Magistrados?

Esse foi outro ponto 
fortemente atacado na 
gestão Calandra. Além de 
uma Comissão de Prer-
rogativas muito atuante, 
ele deu o primeiro passo 
quando instituiu a Secre-
taria de Segurança do Ma-
gistrado, levando a AMB a 
apoiar todos  que, de al-
guma forma tiveram a sua 
segurança ameaçada. 

Que recado o senhor 
deixa para a Magistratura?

Ao longo desses três 
anos, é importante a Ma-
gistratura lembrar que o 
principal compromisso da 
gestão Calandra foi diu-
turnamente cumprido e 
tive a honra de participar 
disto. Isso pode ser tradu-
zido em uma frase do Pre-
sidente: “onde houver um 
Juiz com as suas prerroga-
tivas aviltadas a AMB vai 
estar presente ao lado dele 
oferecendo apoio incondi-
cional”. Nisso, o Presidente 
Calandra e a sua Diretoria 
não se afastaram um só 
milímetro, o que pode ser 
verifi cado nesse aspecto, 
com o atendimento de 
mais de 200 Magistrados.

Assessor da Presidência da AMB, Luiz Rocha, que também é Diretor 
da Secretaria da Justiça Eleitoral, tem hoje muitas atribuições. Traba-
lhando na retaguarda, executa grande parte dos trabalhos em Brasília, 

ou onde esteja, uma vez que conta com as vantagens da tecnologia. Recebe 
demandas mesmo pela internet e conta que sua atividade de assessoria na 
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COMPROMISSO

Recomposição do subsídio: meta da Chapa 1
Estudo mostra que teto da remuneração deveria ser superior a R$ 33 mil

Os índices de infl ação 
confi rmam a defa-
sagem e a urgente 

recomposição da remune-
ração da magistratura. Se-
gundo o Instituto Professor 
Rainoldo Uessler, de janeiro 
de 2005 a julho de 2013 o 
reajuste foi de 30,51% – ín-
dice 19,38% inferior à infl a-
ção de 55,80% do período. 
Para repor as perdas, o sub-
sídio em julho deveria ser 
de R$ 33.497. 

Recuperar a perda e 
recompor os subsídios é 
uma das metas da Chapa 
1 – Unidade e Valoriza-
ção. “Já demos início à ar-
ticulação junto às autori-

Resgate do Adicional por Tempo de Serviço é prioridade

Luta pela democratização nos tribunais com Diretas Já

O resgate do ATS é uma das prin-
cipais metas da Chapa 1 – Unidade e 
Valorização, que vê no mecanismo um 
reforço à remuneração e uma impor-
tante ferramenta de incentivo à carrei-
ra. “A extinção do ATS foi uma perda 
enorme. Fomos usurpados em nosso 
direito e vamos recuperá-lo”, assegura 
João Ricardo.

A via para a recuperação do ATS 
é mediante a articulação no Con-
gresso. O instituto é objeto da PEC nº 
210/2007, do deputado Régis de Olivei-
ra, que aguarda inclusão na pauta da 
Câmara. Já a PEC nº 02/2011, de teor 
semelhante, está no Senado, apensada 
à PEC nº 68/2011, do senador Humber-
to Costa, com parecer favorável da CCJ.

A campanha pela eleição direta para a presidência dos tribunais 
tem mobilizado os integrantes da Chapa 1. Pelo Brasil, João Ricardo 
vem defendendo a escolha democrática daqueles que vão defi nir os 
rumos da magistratura. A Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) do Senado iniciou em agosto, no auditório da Faculdade 
de Direito do Espírito Santo, uma série de audiências públicas sobre a 
PEC nº 15/2012. Disse João Ricardo, em sua intervenção: “Chegamos a 
um estágio da campanha em que a sociedade começa a se mobilizar 
pela democratização do Judiciário”. João Ricardo e juízes do Maranhão em ato pelas Diretas

“A AMB precisa retomar um caminho democrático, de 
interface com a sociedade, que possa representar os 
juízes naquilo que eles têm de melhor. A gestão atual 
é tímida. Precisamos retomar com mais entusiasmo os 
melhores valores que nós temos.” 

Cláudio Baldino Maciel (Cadico), ex-presidente da AMB

dades que defi nem nossa 
remuneração. O reajuste 
equivalente à infl ação é 
um direito constitucional 
e não vamos descansar 
enquanto não for cumpri-
do”, afi rma João Ricardo, 
(foto ao lado) candidato 
da Chapa 1.

Saiba mais sobre as nossas propostas no site www.unidadeevalorizacao2013.com.br
Acompanhe nossa página: www.facebook.com.br/unidadeevalorizacao2013      Twitt er: @UValorizacao

TV Unidade e Valorização: htt p://www.youtube.com/user/MUVTV2013
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DIÁLOGO E EXPERIÊNCIA

Bacellar assegura prerrogativas e avanços
Qualidade de vida e no trabalho para os magistrados

segurança, estrutura para 
o gabinete, Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS) e 
a Valorização por tempo 
de Magistratura (VTM).

Bacellar explica que 
com o ATS o magistra-
do garante remuneração 
“mais justa conforme 
vai acumulando tempo 
na magistratura”. E o 
adicional VTM poderá 
afastar o efeito cascata. 
Conheça as propostas 
da campanha em www.
ambparaosmagistrados.
com.br.

“Para atender os an-
seios dos magistra-
dos o presidente 

da AMB deve se relacionar 
com os representantes dos 
demais Poderes constituí-
dos com o respeito devido 
mas, principalmente, com 
a fi rmeza necessária”, diz 
Roberto Bacellar, candida-
to a presidência da AMB 
pela Chapa 2.

Ele diz que a garantia 
de prerrogativas como a 
vitaliciedade, inamovi-
bilidade e irredutibilida-
de de vencimentos deve 

ser pauta constante do 
trabalho da AMB. Soma-

-se a isso a remuneração 
justa, férias de 60 dias, 

Subsídios dignos e estrutura são prioridades

A experiência faz a diferença

Foi assim que ele decidiu 
o slogan de sua campanha 
“AMB para os Magistrados. 
Justiça para o Brasil”. AMB 
para os magistrados é assegu-
rar subsídios dignos. É melho-
rar a estrutura para os gabine-
tes dos juízes, suas condições 
de trabalho e sua segurança.

Bacellar usa o diálogo 
como forma de chegar a 
boas ideias e alternativas. 
No entanto, sua experiência 
o ajuda a tomar decisões 
como, por exemplo, defi nir 
as propostas e prioridades 
da sua campanha para a 
presidência da AMB.

Roberto Bacellar é ma-
gistrado há 24 anos e há 
mais de 22 se dedica ver-
dadeiramente a melhorar 

“Temos que ser fi rmes para garantir o direito dos juizes”

Apoios chegam todos os dias de todas as partes do país

Roberto Bacellar per-
corre o Brasil proferindo 
palestras sobre vários te-
mas. “Assim, converso e 
ouço muito os juízes. Co-
nheço a realidade da Ma-
gistratura em todo o Bra-
sil”, conta o candidato da 
Chapa 2. Acesse também facebook.com.br/roberto.portugalbacellar 

o dia a dia dos magistra-
dos.  Já colaborou com a 
AMB como vice-presiden-
te, presidente de comis-

sões e membro do conse-
lho de representantes. Foi 
presidente da Associação 
dos Magistrados do Para-

ná e diretor da Escola da 
Magistratura/PR. É dire-
tor-presidente da Escola 
Nacional da Magistratura.
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Calandra é homenageado em Parnaíba
Calandra recebe comenda e é o novo cidadão honorário da cidade

A pedra fundamen-
tal da Cidade Judiciária 
Evandro Lins e Silva foi 
lançada no mês de agos-
to, em Parnaíba. O Pre-
sidente da AMB, Nelson 
Calandra, foi representa-
do pelo Vice-Presidente 
de Comunicação, Raduan 
Miguel Filho. O espaço 
vai abrigar órgãos do Ju-
diciário e do Ministério 
Público, beneficiando a 
população local e dos 
municípios vizinhos.

A Cidade Judiciária 
será erguida na Avenida 

A emoção marcou a 
solenidade de ou-
torga pela Câmara 

de Vereadores de Parna-
íba do título de Cidadão 
Honorário Parnaibano e 
da comenda Medalha de 
Honra ao Mérito de Parna-
íba ao Presidente da AMB, 
Nelson Calandra. A home-
nagem é uma retribuição 
do município à iniciativa 
do Presidente de dedicar 
o IX Prêmio AMB de Jor-
nalismo ao jurista e jorna-
lista nascido em Parnaíba, 
Evandro Lins e Silva que 
completaria 101 anos. “A 
alegria e a emoção tomam 
conta de mim, em um 
momento tão importante. 
Depois de ter completado 
68 anos de vida, 56 de tra-
balho, estou nascendo de 
novo, como cidadão par-

naibano”, disse Calandra.
A homenagem aconte-

ceu na data do aniversário 
de 169 anos de emanci-
pação do município, 14 
de agosto. “Evandro foi 
um exemplo de brasilei-
ro e de vida em tudo que 
abraçava. Foi um homem 
perseguido e cassado por 
suas ideias, mas que nun-
ca deixou de defendê-las”, 
afi rmou Calandra.

O Vice-Presidente de 
Comunicação da AMB, 
Raduan Miguel Filho, des-
tacou que o tributo foi 
“um reconhecimento do 
povo de Parnaíba ao que 
a Magistratura brasileira, 
representada por Nelson 
Calandra, fez para a po-
pulação do município, 
ao homenagear o jurista 
parnaibano do quilate de 

Evandro Lins e Silva”.
O Vereador Reinaldo de 

Castro Santos Filho (PP), 
autor da proposição para 
concessão do título de Ci-
dadão Honorário, ressal-
tou o papel do Presidente 
da AMB na preservação da 
memória de Evandro Lins 

e Silva. “Calandra é uma 
pessoa que tem uma vasta 
folha de serviços prestados 
ao país e à Parnaíba, terra 
natal de Evandro Lins e 
Silva. Nosso tributo é sin-
gelo, mas só é concedida a 
quem realmente contribui 
com nossa cidade”, disse.

Nelson Calandra recebe outorga da Câmara de Vereadores

Raduan Miguel no lançamento da pedra fundamental da Cidade Judiciária 

O Prefeito agradeceu 
o empenho de Nelson 
Calandra para a realiza-
ção do projeto. “A Prefei-
tura está dando o pon-
tapé inicial, entregando 
a área para que as insti-
tuições se instalem. A Ci-
dade Judiciária também 
irá alavancar a economia 
local, tendo em vista que 
irá gerar emprego e ren-
da na indústria da cons-
trução civil, comércio e 
serviços, que serão atra-
ídos para o empreendi-
mento”, disse.

Lançada pedra fundamental da Cidade Judiciária 

Francisco Borges, uma 
área que circunda Parna-
íba. Os terrenos já foram 
doados pela Prefeitura 

à Justiça Federal, Justiça 
Estadual, Justiça Eleitoral, 
Ministério Público Esta-
dual e Federal. 
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Edição Evandro Lins e Silva reuniu a imprensa e a Magistratura

sempenhando um papel 
exemplar na defesa da li-
vre atuação da Magistra-
tura, na luta por melhores 
condições, para que os 
Magistrados possam atuar 
de forma célere”, disse.

O Prefeito de Parnaíba, 
Florentino Neto (PT), disse 
que o jurista é um dos íco-
nes do município. “A Pre-
feitura de Parnaíba se sente 
muito honrada em partici-
par desta homenagem aos 
jornalistas do Brasil, reco-
nhecendo o trabalho, o 
mérito e o esforço de cada 
um, em especial porque 
esta edição também reve-
rencia esse ilustre parnai-
bano”, afi rmou.

A cerimônia de entrega 
do IX Prêmio AMB de 
Jornalismo – Edição 

Evandro Lins e Silva – reali-
zada no dia 24 de setembro, 
em Brasília, foi um momen-
to de consagração tanto 
para os vencedores quanto 
para os organizadores, uma 
vez que essa edição especial 
teve o número de inscrições 
triplicadas, e contou com a 
presença maciça de autori-
dades e convidados.

A novidade do Prêmio 
foi a entrega do novo troféu, 
uma obra do artista plásti-
co paulista Nelson Cahali e 
também na forma da pre-
miação, que contou com 
passagens aéreas  nacionais 

e internacionais. A noite 
da premiação foi marcada 
com a sequência  de shows 
que incluiu a apresentação 
do grupo piauiense Raízes 
do Nordeste, seguido por 
Ellen Oléria e a banda de 
Magistrados do Rio Grande 
do Sul, a Judges. 

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, e o Vice-
-Presidente de Comunica-
ção, Raduan Miguel Filho, 
parabenizaram os partici-
pantes do prêmio.  “Um 
dia, um sonho que come-
çou a caminhar nas terras 
quentes e poeirentas de 
Parnaíba,  um século atrás, 
na pessoa de Evandro Lins 
e Silva, pode escrever para 

cada um de nós o direi-
to que temos de exercer 
a profi ssão de liberdade”, 
enfatizou Calandra. 

O Presidente em Exer-
cício do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski, falou da im-
portância da iniciativa. “O 
Prêmio AMB de Jornalismo é 
extremamente importante. 
Tenho certeza de que dará 
muitos frutos esse prêmio, 
hoje homenageia não só jor-
nalistas, mas aquele que fez 
de sua vida a defesa perma-
nente da liberdade”, disse.

O Governador do Piauí, 
Wilson Martins, destacou 
a história de Evandro Lins 
e Silva. “A AMB vem de-

Prêmio consagra os melhores da mídia nacional

Raduan Miguel Filho e Nelson Calandra destacam a importância da imprensa

Ricardo Lewandowski,  João Lyra,  Wilson Martins, Florentino Neto e Cristiano Lins e Silva
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Visibilidade às experiências inovadoras defi niram a seleção

Vencedores comemoram premiação

E ssa edição especial  do IX Prêmio 
AMB de Jornalismo premiou 
profi ssionais da mídia que se 

destacaram com trabalhos que envol-
veram a valorização da Magistratura, 
do Judiciário e da Justiça Cidadã, além 
de dar visibilidade a experiências ino-
vadoras para a melhoria da prestação 
jurisdicional à sociedade brasileira. 
Dos 27 fi nalistas, nove foram premia-
dos em suas devidas categorias.

O Vice-Presidente de Comunica-
ção da AMB, Raduan Miguel Filho, 
elogiou os trabalhos inscritos e enfati-
zou o papel da imprensa no exercício 
da democracia. “Esse evento tem por 
objetivo contemplar os veículos de 
comunicação que dão destaque a as-
suntos relevantes ao Poder Judiciário e 
à Magistratura. Trabalhos que engran-
decem a nação e auxiliam a esclarecer 
dúvidas e encontrar soluções para os 
problemas que lhe afl igem”, pontuou.

Os vencedores foram: 

Categoria Especial Patrícia Acio-
li, Rodrigo Carvalho e equipe da 
Globo News;  Fotojornalismo, Gus-
tavo Moreno (Correio Brazilienze); 
Mídias das Assessorias das Associa-
ções Filiadas à AMB, Rômulo Car-
doso, Associação dos Magistrados 
do Paraná (Amapar); Mídias das 
Assessorias dos Tribunais, Janaína 
Cruz/Tribunal de Justiça do Estado 
de Sergipe (TJSE); Mídia Impressa, 
Lilian Tahan e Ana Maria Campos 
(Correio Braziliense);  Mídia Regio-
nal, Alexandre Lyrio e Victor Uchôa 
(Jornal Correio – Bahia Justiça); Ra-
diojornalismo, José Renato Ribei-
ro (Rádio Gazeta AM 1.180, Santa 
Cruz do Sul-RS); Telejornalismo, 
Marcelo Canellas e equipe TV Glo-
bo; Webjornalismo, Amanda Cie-
glinski (Agência Brasil – EBC-DF).

Rômulo Cardoso venceu  na categoria Mídias das Assessorias das Associações  Filiadas à AMB

Alexandre Lyrio e Victor Uchôa venceram na Mídia Regional. Ao lado, premiados em grupo

Ana Maria Campos e Lilian Tahan premiadas na Mídia Impressa e Janaína Cruz na Mídia das Assessorias

Gustavo Moreno venceu no Fotojornalismo e Rodrigo Carvalho na Categoria Especial Patrícia Acioli
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Democracia e Justiça pautaram reconhecimento

AMB promove sequência de homenagens 

O evento fi nal 
do IX Prêmio 
AMB  de Jor-

nalismo promoveu 
homenagens espe-
ciais. A primeira foi 
ao jurista piauiense 
Evandro Lins e Silva, 
representado pelo 
fi lho, Cristiano Lins 
e Silva. “Como o prê-
mio que aqui estamos 
celebrando, instituído 
pela AMB é para jor-
nalismo, como dizia 
meu pai, uma lon-
ga vida dá para fazer 
muita coisa, foco estas 
palavras no Evandro 
jornalista”, comentou 
Cristiano, relembran-
do a luta pelos ide-
ais democráticos de 
Evandro.

A Juíza Patrícia 
Acioli, assassinada 
em 2011, também 
foi homenageada, e 
seu nome intitulou 
uma categoria criada 
em 2011, o troféu Pa-
trícia Acioli que tem 
como tema a segu-
rança da Magistratu-
ra, que tem sido fun-
damental para a atual 
gestão da AMB. Essa 
oportunidade é uma 
marca que não deixa 
o Brasil esquecer  esse 
atentado contra a Jus-
tiça brasileira. 

A família da Juíza 
Patrícia Acioli partici-
pou de mais essa ho-
menagem à Magistra-
da, com a presença dos 

fi lhos Mike e Ana Clara 
Acioli, a irmã Simone 
Acioli, e o ex-marido, 
Wilson Maciel Chagas. 

O IX Prêmio AMB de 
Jornalismo, considerado 
um dos mais importan-
tes do país,  contou com 
apoio do Governo do 
Estado do Piauí e da Pre-
feitura de Parnaíba, terra 
natal de Evandro Lins e 
Silva (1912-2002). Além 
dos jornalistas, foram 
agraciados o Prefeito 
de Parnaíba, Florentino 
Neto (PT), e o Gover-
nador do Piauí, Wilson 
Martins, pelo apoio e re-
conhecimento ao proje-
to; assim como Cristiano 
Lins e Silva e Tiago Lins e 
Silva, fi lho e neto do ho-
menageado.

O advogado Técio 
Lins e Silva, sobrinho 
de Evandro Lins e Sil-
va,  destacou a impor-
tância da iniciativa da 
AMB na luta pela segu-
rança dos Magistrados. 
“Cumprimento o Presi-
dente Nelson Calandra 
pelo trabalho impecá-
vel e permanente soli-
dariedade que prestou 
a colega assassinada e 
aos seus familiares aju-
dando a não esquecer 
esse fato tão lamentá-
vel, para que ele não 
se repita e para que os 
Juízes possam exercer a 
sua judicatura com a li-
berdade absoluta, sem 
o medo de morrerem 
por fazerem justiça”.

Governador do Piauí, Wilson Martins, e o Prefeito de Parnaíba, Florentino Neto

Fides Angélica com Cristiano Lins e Silva e Tiago Lins e Silva, fi lho e Neto do homenageado

Técio Lins e Silva, sobrinho de Evandro, com Ana Clara Acioli, Simone Acioli e Mike
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Florianópolis, ilha da magia, sedia o encontro
Cidade possui atrativos que vão do roteiro histórico aos esportes radicais

E ntre os dias 24 e 27 
de outubro, Florianó-
polis (SC) sediará o 

V Encontro Nacional dos 
Juízes Estaduais (Enaje). 
Além da vasta programa-
ção científica, os Magis-
trados que participarão 
do evento terão a pos-
sibilidade de conhecer 
um pouco mais sobre a 
cultura e os costumes da 
capital catarinense, con-
siderada uma das mais 
belas cidades do país.

Fundada há quase três 
séculos, Florianópolis os-
tenta o posto de capital 
com o maior índice de De-
senvolvimento Humano 
do país (IDH). Uma ilha da 
magia, a cidade encanta a 
todos pela receptividade 
de seu povo, a qualidade 
dos serviços, a culinária e, 
claro, por seu belo litoral 
formado por mais de 100 
praias paradisíacas.

A cidade oferece 
atrativos que vão desde 
passeios por suas cons-
truções históricas aos es-
portes radicais. Entre os 
roteiros imperdíveis, es-
tão a Ponte Hercílio Luz, 
o Mercado Municipal e 
a Casa da Alfândega, to-
dos no centro da cidade. 
O mirante do Morro da 
Cruz também compõe o 
tour obrigatório. Do alto 
do morro os visitantes 
têm uma vista panorâmi-
ca da ilha e do continen-
te. Entre as construções 
mais antigas, ainda é pos-
sível visitar um dos cinco 
fortes que cumpriram a 

função de proteger Flo-
rianópolis.

Outro ponto alto da 
cidade é sua gastronomia. 
Os pescados e frutos do 
mar, com destaque para a 
tainha, o camarão e as os-
tras, são encontrados em 
todos os cardápios, com 
ticket médio que pode va-
riar entre R$ 25 e R$ 150 
por pessoa. Entre os locais 
mais procurados, estão a 
orla da Avenida Beira-Mar 
Norte e a Lagoa da Con-
ceição, rodeada por res-
taurantes. À noite, a cida-
de se transforma. O leque 
de opções inclui teatros, 
casas noturnas e bares à 
beira mar.

Para a Secretária Mu-
nicipal de Turismo de Flo-
rianópolis, Maria Cláudia 
Evangelista, os partici-
pantes do Enaje levarão 
para casa ótimas recor-
dações da capital catari-
nense. “Temos a honra de 
receber o V Enaje. Com 
o evento não só o turis-
mo na cidade ganha, mas 
também a população será 
beneficiada”, afirmou.

A Secretária ainda re-
forçou a vocação da ci-
dade para realização de 
grandes eventos. “Faz par-
te da política da Prefeitu-
ra o apoio, a realização de 
eventos, e Florianópolis já 
está preparada para rece-
bê-los, prova disso é que 
a capital catarinense hoje 
ocupa o sexto lugar no 
ranking das cidades que 
mais sediam eventos in-
ternacionais”, completou.

Costão do Santinho tem 
atividades para a família

O local escolhido para sediar o V Enaje é 
outro grande atrativo. Considerado um dos 
melhores e mais completos resorts do país, 
o Costão do Santinho oferece atividades vol-
tadas a toda família. Ótima alternativa para 
quem pretende relaxar em família e confra-
ternizar com os amigos, ao fi nal da progra-
mação científi ca diária.
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V  Enaje une conhecimento, cultura e lazer
O tema desta edição é Magistrado – Garantidor da Democracia

A área cultural também 
será um dos pontos altos 
do encontro, com apre-
sentação de artistas locais 
e de Magistrados que se 
inscreveram para mostrar 
seu talento e qualidades 
artísticas. “Após o jantar 
de encerramento teremos 
um grande show da ban-
da Judges, Bamboa Samba 
e Biquini Cavadão. Assim, 
tanto a parte científi ca, 
cultural e de lazer estão 
confi rmadas”, informou o 
Coordenador da Justiça Es-
tadual da AMB e Coorde-
nador do V Enaje, Walter 
Pereira de Souza.

O V Encontro Nacio-
nal de Juízes Estadu-
ais (Enaje) que tem 

como tema “Magistrado 
– Garantidor da Democra-
cia”, marcado para o perío-
do de 24 a 27 de outubro, 
em Florianópolis (SC), 
promete uma ampla pro-
gramação, que envolve, es-
pecialmente na abertura, 
na noite de 24 de outubro, 
a presença de autoridades, 
como o Vice-Presidente 
Michel Temer, sete Minis-
tros de cortes superiores, e 
outras autoridades.

“O Papel do Juiz  na So-
ciedade Contemporânea e 
no Direito” será tema da 
conferência magna, minis-
trada pelo Professor Luiz 
Edson Fachin.

No decorrer da progra-
mação, haverá três painéis: 
o primeiro presidido pelo 
Juiz José Lucio Munhoz, 
ex- Conselheiro do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ),  cujo tema será “CNJ 
e Poder Judiciário”, com o 
Juiz Antônio Veloso Peleja 
Junior, profesor titular de 
Direito Civil da Universida-
de do Paraná (UFPR). O se-
gundo será presidido pelo 
Ministro Teori Zavascki, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), com o Juiz Alexandre 
Moraes da Rosa, que abor-
dará o tema “Jurisdição e 
Psicanálise”. O terceiro será 
presidido pelo Ministro 
Dias Toff oli (STF), e será so-
bre “Ativismo Judicial”, com 
o Professor José Ricardo 
Cunha, da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV).

No Encontro de Juízes 
haverá homenagens aos 
sete Ministros: Ricardo 
Lewandowski (STF), Dias 
Toff oli (STF), Teori  Zavascki 
(STF), Jorge Mussi,  do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
Marco Aurélio Buzzi, tam-
bém do STJ, e os Ministros 
aposentados  Paulo Gallotti 
e Hélio de Melo  Mosimann, 
ambos do STJ.

Também haverá lança-
mento de livros do Projeto 
Coletâneas e exposição de fo-
tos dos selecionados no Con-
curso de Fotografi as da AMB. 

Na programação tam-
bém está  incluída ativi-

dades de Motociclismo, 
fazendo o trajeto Praia Jo-
aquina via Rio Vermelho/
Praia Joaquina. 

A nutricionista Letícia 
Klempous Corrêa falará 
sobre qualidade de vida, e 
ainda haverá uma palestra 
temática da Qualicop, so-
bre “Modelo de Negócio”  
e “Gestão de Plano de Saú-
de”, assim como reunião 
do Colégio Permanente de 
Diretores de Escolas Estadu-
ais da Magistratura (Cope-
dem) e dos Juízes da Língua 
Portuguesa, além do debate 
dos atuais candidatos à su-
cessão da AMB.

Walter Pereira disse ainda que “o encontro da Justiça Estadual, que é a maior Justiça brasileira, 
necessariamente reúne um número razoável de Magistrados e nesse encontro tanto no momento 
de estudo e de discussão científi ca, quanto nos momentos de lazer é a oportunidade que os Magis-
trados têm de apresentar suas ideias, trocar experiências e conhecer a Magistratura brasileira que 
efetivamente é diferenciada. Nós temos  projetos e iniciativas desde o Amazonas/Roraima  até o 
Rio Grande do Sul que não se conhecem. São nesses encontros que possibilitamos que  a Magistra-
tura interaja  e conheça entre si todos os aspectos”. E faz o convite:

“Esperamos que os Magistrados Estaduais prestigiem o evento, porque afi nal de contas todo o 
trabalho é feito e voltado para que a Magistratura Estadual tenha esse espaço de discussão. Esta-
mos proporcionando todas as condições para que o encontro se realize da forma mais organizada 
e com resultado para a Magistratura Estadual. Nossa expectativa de público é em torno de 700 
inscritos. Dentro disso temos uma limitação de reservas no hotel. Por isso fazemos uma alerta para 
aqueles que têm interesse que façam suas inscrições rapidamente no evento”.

Troca de ideias e experiências



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

CNJ

Calandra visita nova Conselheira do CNJ
Nova integrante do Conselho atuará no biênio  2013-2015

O Magistra-
do da Justiça do 
Trabalho, José 
Lucio Munhoz, 
apresentou em 
agosto o Relató-
rio de Atividades 
referente ao biê-
nio 2011/2013, 
enquanto mem-
bro do Conselho 
Nacional de Justi-

ça (CNJ). Designado para ocupar vaga destina-
da a Magistratura trabalhista, dedicou atenção 
especial às questões relacionadas a autonomia 
dos Juízes e Desembargadores no exercício de 
sua atividade judicante.

 “Não é bom para a cidadania contarmos 
com Magistrados desmotivados, com subsí-
dios estagnados, condições de trabalho muitas 
vezes precárias, além de sobrecarga de atri-
buições. Um resultado desse quadro é o mo-
vimento de evasão de Magistrados, conforme 
levantamento inédito de nossa lavra e devida-
mente noticiado e divulgado durante o man-
dato”, expôs, referindo-se aos 120 pedidos de 
exoneração de Juízes nos últimos cinco anos.

O Presidente da AMB, Nel-
son Calandra, visitou a De-
sembargadora Ana Maria 

Duarte Amarante Brito, que to-
mou posse, no fi nal de agosto,  
como Conselheira do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), para o 
biênio 2013-2015. 

Calandra afi rmou que a 
Magistrada tem atuação des-
tacada no TJDFT e  é uma 
Magistrada com uma trajetó-
ria profi ssional que muito irá 
contribuir para o aperfeiçoa-
mento dos trabalhos do CNJ. 

“É um exemplo. Ingressou no 
Ministério Público e na Magis-
tratura por concurso”. 

A nova Conselheira agra-
deceu a visita e disse que está 
honrada com a designação. 
“Estou aqui em uma vaga de 
Desembargadores de Tribunais 
de Justiça. Minha luta diuturna 
será sempre priorizar a autono-
mia do Poder Judiciário, que é a 
primeira incumbência que está 
no texto constitucional e que 
nos cumpre realizar aqui nesse 
Conselho”, afi rmou.

Alguns dos Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
antes de  deixar o cargo, no mês de agosto, participaram de almo-
ço com o Presidente da AMB, Nelson Calandra. “São Conselheiros 
que estão concluindo sua missão junto ao CNJ e que prestaram re-
levantes serviços ao Brasil e à Magistratura, com sacrifício pessoal 
e deslocamento dos estados de origem. A AMB junto com a Ajufe 
aproveitou a oportunidade para prestigiá-los. Este foi um momento 
para agradecer a todos”, discorreu Calandra.

Para o  Conselheiro José Roberto Neves Amorim, Desembarga-
dor do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)  “a experiência do 
CNJ é muito importante, muito rica. Como Magistrado, nós passa-
mos a ter uma visão do Poder Judiciário de maneira macro em ter-
mos de Brasil. Estar no CNJ nos dá uma vivência e a possibilidade 
de futuramente ajudar em projetos importantes para a melhoria 
do Poder Judiciário”, atestou. 

Ana Maria Duarte Amarante Britto defende autonomia do Judiciário

Nelson Calandra enfatiza a conclusão de uma missão

AMB se despede de Conselheiros José Lucio Munhoz apresenta 
relatório de atividades

Munhoz diz que 120 Juízes pediram 
exoneração em cinco anos
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AÇÕES

Sérgio Ricardo se reúne com Lewandowski

Ministro é relator de matéria sobre repases integrais do orçamento anual
“O Ministro Lewando-

wski, dentro da moderna 
orientação na solução dos 
confl itos, realizou uma 
audiência preliminar para 
que as partes tivessem a 
possibilidade de, em uma 
conversa informal, alcan-
çar uma solução para o 
impasse que está relatado 
em Mandado de Seguran-
ça de sua relatoria. A ini-
ciativa foi louvável e houve 
signifi cativo avanço nas 
conversas entre o Execu-
tivo e o Poder Judiciário”, 
disse Sérgio Ricardo. 

O Presidente da Asso-
ciação dos Magis-
trados do Espírito 

Santo (Amages) e Vice-Di-
retor Presidente da Escola 
Nacional da Magistratura 
(ENM), Sérgio Ricardo de 
Souza, representou o Pre-
sidente da AMB, Nelson 
Calandra, na reunião com 
o Ministro Ricardo Lewan-
dowski, do STF, com a Go-
vernadora do Rio Grande 
do Norte, Rosalba Ciarlini 
(PTB), e o Presidente do 
Tribunal de Justiça do es-
tado, Aderson Silvino. O 

encontro foi realizado para 
abordar o Mandado de Se-
gurança sobre os repasses 

integrais do orçamento 
anual, o qual o Ministro é 
o relator. 

Encontro foi para resolver impasse relatado em Mandado de Segurança

Evento é promovido pela Apamagis pelo quarto ano consecutivo 

Conselho de Representantes aprova novos Vice-Presidentes

Encontro de Lins reúne Magistrados paulistas Emenda concede 
autonomia à DPU

A 13ª Reunião de Conselho de Representantes da 
AMB realizada em agosto, em Brasília, congregou Magis-
trados das Associações Estaduais. Entre as pautas estava a 
substituição de cargos de Vice-Presidentes, cujos nomes 
foram aprovados por unanimidade.

O Desembargador Miguel Kfouri Neto assumiu a vaga 

do Juiz Marcos Sérgio Galliano Daros; a Desembargado-
ra Amélia Netto Martins de Araújo entrou  na vaga do 
Juiz Jerônimo Pedro Villas Boas; a Desembargadora Már-
cia Maria Milanez assumiu no lugar da Juíza Maria Lui-
za Santana Asunção e o Desembargador Nelson Tomaz 
Braga entrou na vaga da Desembargadora Lilian Mazzeu.

O 4º Encontro Regio-
nal de Lins, em São Paulo, 
ocorrido em agosto, reu-
niu Magistrados de todo 
o Estado de São Paulo. O 
evento, promovido pela 
Associação Paulista de 
Magistrados (Apamagis), 
teve o objetivo de facilitar 

a participação dos Magis-
trados de São José do Rio 
Preto, Araçatuba, Marília, 
Bauru e adjacências.

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, também 
participou do evento, en-
quanto que a Diretora da 
Secretaria de Pensionistas 

da AMB e da Apamagis, 
Haydée Mariz de Oliveira, 
esteve presente com um 
grupo de pensionistas. 
Na ocasião, divulgou o IX 
Congresso de Pensionistas 
e o VII Congresso de Apo-
sentados, em Vitória (ES), 
de 6 a 10 de novembro.

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, e o Pre-
sidente da Associação dos 
Magistrados da Justiça 
Militar da União (Amajum), 
José Barroso Filho, parti-
ciparam, em agosto, da 
sessão conjunta solene do 
Congresso Nacional, que 
promulgou a Emenda Cons-
titucional 74/2013. A partir 
de agora, a Defensoria Pú-
blica da União (DPU) passa 
a ter autonomia funcional 
e administrativa e deixa de 
ser vinculada ao Ministério 
da Justiça.

Calandra afi rmou que a 
EC 74 é um grande avanço. 
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REPORTAGEM ITINERANTE

Judiciário atende indígenas nas aldeias

Projeto itinerante já registrou mais de 20 mil índios no Estado

R oraima destaca-se 
por ser, proporcio-
nalmente, a unidade 

federativa com maior nú-
mero de indígenas do País. 
Segundo informações le-
vantadas pelo Censo-IBGE 
(2010), o Estado tem 46,24% 
de seu território demarcado 
por terras Indígenas, que 
abrigam quase 50 mil índios, 
o equivalente a 11% da po-
pulação de Roraima.

Não somente porque 
os índios contabilizam um 
número expressivo da po-
pulação roraimense, mas 
principalmente para fazer 
valer o princípio de que o 
Judiciário deve ser acessí-
vel a todos, o Tribunal de 
Justiça de Roraima realiza, 
há mais de dez anos, por 

meio da Vara da Justiça Iti-
nerante, um atendimento 
voltado às comunidades 
indígenas.   

Anualmente, a equipe 
da Vara da Justiça Itineran-
te elabora um calendário 
de atendimento que con-
templa várias malocas (ca-
banas comunitárias indíge-
nas) de Roraima. 

Uma semana antes, 
uma equipe distribui car-
tazes informando à comu-
nidade indígena sobre a 
realização do mutirão de 
atendimento. Além do Ju-
diciário do Estado, diver-
sas outras instituições se 
deslocam até as aldeias e 
prestam seus serviços. En-
tre elas, o Ministério Públi-
co, a Defensoria Pública e o 

Resultados são animadores

Juiz Erick no interior da maloca indígena

Instituto Nacional de Segu-
ridade Social (INSS).

“Cada uma delas exer-
ce um papel fundamental 
para o êxito do trabalho, 
uma vez que a ação requer 

Segundo o Magistrado, antes da imple-
mentação do programa, muitos indígenas 
caminhavam até quatro ou cinco dias apenas 
para registrar seus fi lhos. “Muitas crianças in-
dígenas cresciam à margem de qualquer di-
reito ou reconhecimento ofi cial”, contou.

Embora o quadro ainda não seja o ideal, mostra-se 
bem mais inclusivo. Mais de 20 mil indígenas – o equi-
valente a 41% da população de índios do Estado – já 
foram registrados pela Vara da Justiça Itinerante.

Resultados como esse tornam os esforços envidados 
pela equipe, que se embrenha no meio da fl oresta, em 
áreas de difícil acesso, altamente compensador.

Para Linhares, o êxito do programa reside em criar 
uma estrutura para o Judiciário levar, com seus parceiros, 
cidadania às comunidades indígenas, incluindo as que se 
situam em áreas mais isoladas, acessíveis apenas por pe-
quenos aviões monomotores. “Esse projeto rompe com 
a histórica indiferença para com o indígena e a limitada 

disposição de ação do sistema judicial em resposta às de-
mandas da parcela indígena”, considera o Magistrado. “E 
ter a oportunidade de vivenciar uma experiência como 
essa é algo realmente único”, afi rmou. 

Erick Linhares é Doutor em Relações Internacionais 
pela Universidade de Brasília e pós-doutorando em Di-
reitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Traba-
lhou antes em Mucajaí e São Luís do Anauá, e está na 
Vara da Justiça Itinerante desde 2010. Quanto ao papel 
que a AMB vem desempenhando em defesa das prer-
rogativas da Magistratura, Linhares observou: “Calandra 
me surpreendeu. Trata-se de uma pessoa de fala palatá-
vel e perfi l conciliador”.

planejamento e logística”, 
evidencia o Juiz titular da 
Vara da Justiça Itinerante 
de Roirama, Erick Linhares, 
presença constante nos 
atendimentos.
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REPORTAGEM ITINERANTE

Leitura com função ressocializadora

A cada três dias de dedicação, presos reduzem um dia de pena

Em nenhum lugar a 
máxima “mente va-
zia é ofi cina do dia-

bo” encontra espaço para 
prosperar como numa pri-
são. Foi pensando em uma 
maneira de os apenados 
de Várzea Grande (MT)  
aproveitar o tempo ocioso 
que o programa “Remissão 
pela Leitura na Prisão” ga-
nhou forma e vida.

Destinado a presos 
das Casas de Albergue 
(masculina e feminina) e 
da cadeia pública da Co-
marca de Várzea Gran-
de, no interior do Mato 
Grosso, o projeto aposta 
no caráter redentor e li-
bertador da leitura. “O 
objetivo é preencher o 
vazio existente nas men-
tes e, ao mesmo tempo, 
disponibilizar aos apena-
dos algo que possui um 
potencial de transforma-
ção muito grande na vida 
de um ser humano”, disse 
o Juiz titular da Vara de 
Execuções Penais de Vár-
zea Grande, Abel Balbino 
Guimarães, idealizador 
do programa.

A participação no pro-
jeto é voluntária. Para es-
timular uma maior ade-
são, a iniciativa oferece a 
possibilidade de remissão 
de pena, desde que o 
apenado demonstre estar 
engajado na proposta. “É 
preciso três dias de leitu-
ra, com o mínimo de qua-
tro horas diárias, para ob-
ter um dia de remissão”, 
informou o Magistrado. 

O programa tem 
como parceiro o Cen-
tro Universitário de 
Vargem Grande (Uni-
vag), que disponibili-
zou profi ssionais do 
Curso de Pedagogia 
para orientar as ativi-
dades e acompanhar 
a evolução dos parti-
cipantes. “O mais difí-
cil, a obtenção de um 
número mínimo de li-
vros, já foi feito. Temos 
mais de 300 exempla-
res para o albergue e 
cerca de 500 para a 
cadeia pública”, conta-
biliza. “No caso da ca-
deia, já existiam obras 
em número sufi ciente 
em razão do regular 
funcionamento da 
Escola de Jovens e Adultos 
(EJA) no local”.

A Casa do Albergado 
tem 80 presos cumprindo 
o regime semiaberto. “O 
albergue seria para reedu-

Transformação do ser humano

Juiz Abel Guimarães é o idealizador do programa

Abel Guimarães ingressou na 
Magistratura em 1992 e está na Co-
marca de Várzea Grande desde 2000, 
desde quando tem se empenhado 
para cumprir seu papel de Juiz e atu-
ar na transformação do ser humano.

Esse trabalho não tira o foco do 
Magistrado numa análise geral do 
que tem sido a nível nacional pela 
Magistratura. “Tenho acompanha-
do a atuação da AMB, sobretudo no 
que concerne à valorização da Magistratura, e avalio como ótima. O Presidente 
Desembargador Nelson Calandra tem se esforçado na busca do reconhecimento 
da classe e também para fazer valer os nossos direitos.” 

candos em regime aberto. 
No entanto, por falta de 
estabelecimentos, quem 
deveria estar no albergue 
encontra-se em regime 
domiciliar e os do regime 
semiaberto é que estão 

na Casa do Alberga-
do”, relatou. 

Na Vara em que 
responde como titu-
lar, Guimarães tem 
cerca de 4 mil execu-
ções penais, fora 700 
cartas precatórias em 
andamento. Trata-se 
de uma demanda in-
compatível tanto com 
o número de funcio-
nários quanto com 
o espaço disponibili-
zado para armazena-
mento dos autos.

Se atendido em 
seus pleitos, Guima-
rães não só conse-
guiria agilizar o anda-
mento dos processos 
como, possivelmente, 
disporia de mais tem-

po para delinear e alavan-
car outras iniciativas tão 
promissoras em seu âm-
bito de atuação como o 
programa “Remissão pela 
Leitura na Prisão”.
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PRÊMIO INNOVARE

ESPORTES

Membros discutem divisão dos trabalhos

Ao todo são 464 práticas e monografi as concorrendo ao prêmio

A Comissão Julgadora 
e o Conselho Superior do 
Prêmio Innovare reuniram-
-se, no Rio de Janeiro, para 
a apresentação das estatísti-
cas das inscrições e divisão 
dos trabalhos selecionados 
para os jurados. 

A reunião foi aberta 
pelo Ministro Carlos Ayres 
Britto, e teve a participa-
ção do Diretor-Presidente 
das Organizações Globo, 
Roberto Irineu Marinho, 
e dos Ministros recém-
-chegados à Comissão Jul-
gadora do Innovare, Sidnei 
Beneti, Campbell Marques, 
Ives Gandra Filho e Lelio 
Bentes. Da AMB, o Presi-
dente, Nelson Calandra, e a 
Vice-Presidente de Direitos 
Humanos da Associação, 
Renata Gil, além de Presi-
dentes de outras entidades 
parceiras do prêmio.

São 464 práticas e mo-
nografias concorrendo 
ao Prêmio, 355 são das 
categorias de Advocacia, 
Defensoria, Juiz, Minis-
tério Público e Tribunal. 
Os outros 109 trabalhos 
foram inscritos no espa-
ço que o Prêmio Innovare 
destinou a todas as áreas 
de conhecimento.

“Consideramos o resulta-
do das inscrições, em 2013, 
muito bom. Ficamos satisfei-
tos, porque isso demonstra 
a credibilidade do Innovare. 
O reconhecimento pelo tra-
balho é a verdadeira motiva-
ção”, afi rma o Diretor-Presi-
dente do Instituto Innovare, 
Sergio Renault, que compõe 
a diretoria do Prêmio ao 

lado de Pedro Freitas, Anto-
nio Claudio Ferreira Netto e 
Carlos Araujo. A coordena-
ção está a cargo de Raquel 
Khichfy.

O Prêmio Innovare é 
uma realização do Instituto 
Innovare, da AMB,  da Secre-
taria de Reforma do Judiciá-
rio do Ministério da Justiça, 
da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), da Associa-
ção Nacional dos Defensores 
Públicos (Anadep), da As-
sociação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), do Conse-
lho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
da Associação Nacional dos 
Procuradores da República 
(ANPR) e da Associação Na-
cional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anama-
tra), com o apoio das Orga-
nizações Globo. 

Innovare reúne membros da Comissão Julgadora e do Conselho Superior

Mais de 200 Magistrados participam de XXI Campeonato da AMB

Equipe de Santa Catarina vence o campeonato de futebol
Aconteceu em Rio Branco, no 

Acre, o XXI Campeonato de Fute-
bol de Magistrados da AMB – Ca-
tegoria Livre, em parceria com a 
Associação dos Magistrados do 
Acre (Asmac). O evento reuniu 
mais de 200 Magistrados e pro-
porcionou momentos de descon-
tração e troca de experiências.

 Juízes de todo o Brasil parti-
ciparam dos jogos, representando 
as Associações do Acre, Bahia, 
Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Roraima, Sergipe e Santa Cata-
rina, com equipes compostas por 
15 Magistrados.

Foto: Marcos Zaoboni

Foto: Asmac

Durante o evento, o Diretor-Regional de Esportes da 
Região Centro-Oeste da AMB, Jackson Aquino de Araú-
jo, representou o Diretor da Secretaria de Esportes da 

entidade, Walter da Silva. “A 
organização do evento me-
rece parabéns. O campeona-
to foi realizado em campos 
de qualidade e tudo ocorreu 
muito bem”, elogiou Jackson.

Os jogos aconteceram en-
tre os dias 14 e 17 de agosto, 
e o troféu de time campeão foi 
para a equipe de Santa Catari-
na.  O time do Rio de Janeiro 
fi cou em segundo lugar e Mato 
Grosso do Sul em terceiro. 

As premiações do Campeo-
nato foram realizadas durante 
o jantar de encerramento do 
evento, no Palácio da Federa-
ção do Comércio, Fecomércio.
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ENM lança projeto em São José dos Campos

Programa leva cidadania para crianças do 4º ano

O Diretor-Presidente 
da Escola Nacio-
nal da Magistratura 

(ENM), Roberto Bacellar, 
apresentou o programa 
“Cidadania e Justiça tam-
bém se Aprendem na Es-
cola” para um grupo de Di-
retores de escolas do Vale 
do Paraíba, no interior de 
São Paulo. A divulgação 
do projeto foi feita por 
convite do Diretor da Se-
cretaria de Interiorização 
da AMB, Flávio Fenoglio. 
O encontro foi realizado 
no Fórum de São José dos 
Campos, em São Paulo.

Bacellar fez um breve 
histórico do programa 
que, neste ano, comple-
ta 20 anos, e já foi ofe-
recido para mais de 13 
milhões de crianças e 
jovens em todo o Brasil. 
O Diretor-Presidente da 
ENM lembrou que levar 
cidadania para as escolas 
é uma semente que quan-
do lançada na vida das 
crianças, gera resultados 
signifi cativos em setores 
diferentes da sociedade. 
“Esse programa tem um 
alcance social fantástico. 

Em São José dos Campos,  Roberto Bacellar também foi convidado para proferir palestra sobre mediação 
para uma turma do curso de Pós-Graduação da Escola Paulista da Magistratura (EPM).  Especialista no assun-
to, Bacellar defendeu uma reformulação dos conceitos aprendidos na faculdade. “Temos de eliminar alguns 
preconceitos no ambiente do Poder Judiciário, a conciliação se dá entre pessoas. O nosso papel é de ordenar 
uma boa conversa, organizando as regras do jogo, ouvindo. Tudo interessa quando o objetivo é a pacifi cação 
da sociedade”, explicou. 

Reformulação dos conceitos

Bacellar defende eliminação de preconceitos no Poder Judiciário

e fazer com que os futuros 
cidadãos brasileiros sejam 
melhores”, afi rmou. 

Criado em 1993, pela 
AMB, o programa traba-
lha   com o objetivo de 
aproximar estudantes, 
professores e a sociedade 
do Poder Judiciário. Em 
São José dos Campos o 
Justiça e Cidadania será 
coordenado por Feno-
glio. “Acho que temos 
muito trabalho pela fren-
te, mas é um trabalho 
gratificante, nesse grande 
território que é o Vale do 
Paraíba. Tenho certeza 
que, no próximo ano, os 
frutos da parceria do Ju-
diciário com a educação 
já vão começar a apare-
cer”, disse o Magistrado. 

A supervisora de Ensi-
no de São José dos Cam-
pos, Sheila Robert, par-
ticipou do lançamento e 
espera poder implementar 
o projeto na região. “Ve-
mos com  bons olhos esse 
programa. Ele tem funda-
mentos pedagógicos inte-
ressantes, que valorizam a 
construção conjunta com 
a escola”, avaliou. 

Trazê-lo para o interior 
de São Paulo é algo que 
nós tínhamos vontade há 

muitos anos. É uma pos-
sibilidade de você conse-
guir multiplicar cidadania 

Criado em 1993, pela AMB, o 
programa trabalha para aproximar 

estudantes, professores e a 
sociedade do Poder Judiciário
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Diretoria da ENM faz avaliação e defi ne metas

Em 2013, a Escola Nacional da Magistratura realizou mais de vinte cursos

A Diretoria Executi-
va da Escola Na-
cional da Magis-

tratura (ENM) se reuniu 
em Brasília, no mês de 
agosto. Os Diretores fi ze-
ram uma avaliação geral 
dos trabalhos desenvolvi-
dos no primeiro semestre 
de 2013 e as ações para dar 
continuidade aos cursos até 
o fi m deste ano. A ENM já 
realizou 27 cursos entre ja-
neiro e agosto, sendo quin-
ze internacionais. Nos pró-
ximos meses, mais quatro 
capacitações serão ofereci-
das aos Magistrados. 

O Diretor-Adjunto de 
Justiça Eleitoral da ENM, 
Luiz Márcio Victor Alves 
Pereira, avaliou o primei-
ro semestre de trabalhos 
da Escola. “Foram muitos 
cursos novos, novas ini-
ciativas, conseguimos dar 
à escola um padrão para 
as capacitações. Tentamos 
tornar o mais democrático 
possível o acesso aos cur-
sos, levando inclusive à di-
ferentes unidades da Fede-
ração que nunca tinham 
sido contemplados”.

Com relação aos tra-

dança administrativa para 
2014, há necessidade de 
se manter a continuida-
de dos cursos”, explicou o 
Vice-Diretor Presidente da 
Escola, Sérgio Ricardo de 
Souza.

Até o fi m do ano, a Di-
retoria Executiva da Escola 
irá fi nalizar o Relatório de 
Gestão 2011/2013. O do-
cumento tem o objetivo de 
avaliar de maneira detalha-
da cada ação desenvolvida 
para a garantia da qualida-
de dos cursos.

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

Fique por dentro
Curso Local Período Inscrições Vagas

I Fórum Nacional da Justi ça 
Ambiental Corregedoria do TJ/ES 6 a 8 de 

novembro Até 28 de outubro 120

IV Curso de Jurisdição e 
Psicanálise

Escola da Magistratura 
do Espírito Santo

6 a 8 de 
novembro Encerradas 50

balhos da Escola em 2014, 
os Diretores discutiram o 
Guia com o cuidado em 
manter a oferta de cursos 
e se for possível ampliá-los. 
“Os interesses administra-

dos pela Escola estão dire-
tamente vinculados à for-
mação e aperfeiçoamento 
contínuos da Magistratura 
nacional e devem ser pre-
servados. Apesar da mu-

Os Diretores fi zeram uma análise dos projetos e ações e deram continuidade ao planejamento para 2014

Diretores da ENM discuti ram o Guia 
de cursos para 2014, com o cuidado 

de manter a oferta de cursos e a 
possibilidade de ampliação
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Mais de 20 Magistra-
dos aposentados 
fi zeram o Curso 

Básico de Mediação rea-
lizado pela ENM, na sede 
da AMB, em agosto. O 
Diretor-Adjunto de Jus-
tiça Militar da ENM, Ale-
xandre Augusto Quintas, 
conduziu a abertura da 
capacitação no auditório 
da AMB e falou da pre-
ocupação da Escola em 
também oferecer capaci-
tação para os Magistrados 
que não estão mais nos 
Tribunais. “Oferecer esse 
curso é um desejo antigo 
da Escola que conseguimos 
realizar. O mais importante 
é que incluímos os Magis-
trados Aposentados que 
ainda têm muito a contri-
buir”, afi rmou.

Em cinco dias de curso, 
Magistrados de diferentes 
regiões do país entenderam 
um pouco mais as diferen-
ças entre os conceitos e as 
técnicas de mediação e de 
conciliação. As aulas foram 
ministradas pelas Juízas 
aposentadas do Tribunal de 

Mediação para Magistrados aposentados

Capacitação ocorreu na sede da AMB, em Brasília, durante cinco dias

Turma reuniu Magistrados de todo o país para entender os conceitos e técnicas da Mediação

Justiça do Distrito Federal 
(TJDFT), Márcia Terezinha 
Gomes e Eutália Maciel.  
“Dentre os Associados da 
AMB, os Magistrados apo-
sentados merecem especial 
atenção e constante mo-
tivação para participação 
dos nossos cursos e even-

tos. A experiência acumu-
lada por esses colegas pode 
contribuir para o fortaleci-
mento do Poder Judiciário, 
colaborar com os Juízes 
mais jovens e auxiliar na 
solução de confl itos”, refor-
çou o Diretor-Presidente da 
ENM, Roberto Bacellar.

Diretora da ENM é eleita para o Conselho de Autoridades

Conselho é presidido pela Ministra Maria do Rosário

A Diretora-Adjunta de 
Justiça Estadual da Escola 
Nacional da Magistratura 
(ENM) e Juíza do Tribunal 
de Justiça da Bahia (TJBA), 
Patrícia Cerqueira, foi eleita 
Vice-Presidente do Conselho 
Nacional das Autoridades 
Centrais Brasileiras. O Con-
selho é presidido pela Minis-
tra da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República, Maria do Rosário. 

Vice-Diretor Presidente da ENM lança livro no ENAJE
O livro “Abuso da Liberdade de Imprensa e Pseudocensura Judicial: No Sistema Luso-Brasileiro” escrito pelo Vice-Diretor Presidente 

da Escola Nacional da Magistratura (ENM), Sérgio Ricardo de Souza, será lançado durante o V Encontro Nacional de Juízes Estaduais 
(Enaje) que acontecerá de 24 a 27 de outubro, em Florianópolis (SC).

A Diretora da ENM que já 
fazia parte do Conselho, des-
tacou a importância de poder 
colaborar com a discussão dos 
assuntos relacionados à ado-
ção internacional. “Integrar a 
Vice-Presidência do Conselho 
é ter a oportunidade de estar 
canalizar, organizar e discutir 
temas específi cos dessa área 
da adoção internacional, que é 
tão importante no âmbito do 
Judiciário”, afi rmou.
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Desde 2011, ao elaborar 
um curso, a Escola Nacio-
nal tem o cuidado de se-
guir todas as recomenda-
ções da Enfam, como carga 
horária, prazos para inscri-
ção e frequência. Além dis-
so, os projetos pedagógicos 
são elaborados para que 
possam contribuir para a 
formação inicial e continu-
ada do Magistrado. 

Ao longo dos três anos 
à frente da ENM, o Dire-
tor-Presidente, Roberto 
Bacellar, afi rmou que a Es-
cola vai continuar nesse 
caminho para o creden-
ciamento de novos cursos. 
“Vamos organizar em con-
junto com a Enfam vários 
eventos que possam uma 

Reconhecimento permite ao Magistrado promoção por merecimento

ENM credencia mais de 30 cursos

O c re d enc i amento 
dos cursos ofereci-
dos aos Magistra-

dos é uma preocupação 
permanente da Diretoria 
da Escola Nacional da Ma-
gistratura (ENM). Entre 
2011 e 2013, mais de 30 
cursos foram reconheci-
dos pela Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiço-
amento de Magistrados 
(Enfam). Em 2011, foram 
quatro, no ano seguinte 
12 e, em 2013, 15 cursos  
foram reconhecidos pela 
Enfam.  Os números re-
presentam um aumento 
de quase 80% no número 
de credenciamentos das 
capacitações da ENM em 
dois anos.     

Curso Internacional é credenciado pela Enfam

Roberto Bacellar destacou que a ENM vai manter esse ritmo para credenciamento

vez realizados pelos Magis-
trados, dar a eles condições 
de solicitar a promoção 
por merecimento”.  

Para requisitar a pro-
moção é preciso que além 
do certificado do curso e 
frequência em 75% das 
aulas, o Magistrado apre-
sente um trabalho para a 
coordenação do curso. 

Para Coordenadora da 
ENM, Juíza Marlúcia Moulin, 
os credenciamentos além de 
benefi ciar diretamente os 
Magistrados fortalecem as 
parcerias fi rmadas com as 
Escolas Estaduais.  “Muitas 
escolas têm difi culdade de 
organizar seus cursos e cre-
denciar junto à Enfam, en-
tão o fato da ENM propiciar 

isso aos Magistrados faz com 
que eles tenham a certeza de 
que caso necessitem das 40 
horas de aperfeiçoamento, 
podem contar com a Escola 
Nacional da Magistratura”.

Também em agosto, 
a Enfam credenciou ou-
tro curso promovido pela 
ENM, o II Encontro Nacio-
nal dos Juízes de Família, 
que aconteceu em Goi-
ânia (GO). Com o tema, 
“Direito de Família e Evo-
lução Social”, o Encontro 
proporcionou aos Magis-
trados uma série de deba-
tes com profi ssionais do 
Direito e de outras áreas 
do conhecimento de ma-
neira que aprimorar o tra-
balho do Poder Judiciário.

O último curso a ser re-
conhecido pela Escola Na-
cional de Formação foi o 
de Segurança Internacional 
realizado na Flórida, nos 
Estados Unidos. O creden-
ciamento foi formalizado 

pela Enfam dia 18 de agosto 
na Portaria 302. Está é mais 
uma vitória importante da 
ENM. A habilitação do cur-
so pela Escola do STJ amplia 
o aproveitamento dos Ma-
gistrados que forem partici-

par, além do aprendizado, ao 
retornar aos seus Tribunais 
eles podem solicitar promo-
ção por merecimento. “O 
credenciamento da Enfam é 
o reconhecimento da quali-
dade e seriedade dos Cursos 

que estão sendo oferecidos 
aos Magistrados e confi rma 
a relevância do tema que será 
tratado”, pontuou o Coorde-
nador do curso e da Justiça 
Eleitoral da ENM, Juiz Luiz 
Márcio Pereira. 


