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Magistrados discutem Direito de Família 
no II Encontro Nacional de Juízes

V Enaje reuniu mais de 700 
participantes que compartilharam 

de ampla programação  
Página 20

 Candidatos à Presidência 
da AMB apresentam metas 

para suas gestões 
Páginas 16 e 17

Com pouco mais de seis décadas, a AMB tem trilhado por um caminho que visa defender as  prerrogativas dos 
Magistrados,  a independência do Judiciário brasileiro, e os Tribunais com autonomia administrativa e fi nancei-
ra. O reconhecimento por essa luta constante resultou em uma sessão solene na Câmara dos Deputados, onde 
parlamentares e autoridades enalteceram o papel desempenhado pelos Juízes perante a sociedade. A sessão foi 
proposta pela Deputada Federal Liliam Sá (PR-RJ).  
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AMB comemora 64 anos 
em defesa da Magistratura

Páginas 4 e 5



Palavra do Presidente

PRESIDENTE

Nelson Calandra

VICE-PRESIDENTE 

DE COMUNICAÇÃO

Raduan Miguel Filho

AMB INFORMA

Coordenadora de
Comunicação:
Renata Brandão 

Coordenadora-adjunta e 
Assessora de Imprensa:
Claudia Malafaia 

Página da AMB na internet: 
www.amb.com.br           

E-mail: 
imprensa@amb.com.br

Twitter: 
http://twitter.com/Magistrados

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

Prestes a encerrarmos o ano de 2013, é o momento 
de antecipar um balanço positivo das atividades da nos-
sa gestão.

Podemos comemorar a recuperação do decreto de 
utilidade pública da AMB, que recebemos de volta do 
Ministério da Justiça, pelo cumprimento de todos os re-
quisitos legais em matéria contábil, tributária e demais 
requisitos formais, inclusive a licença de funcionamento.

Com todos os livros contábeis devidamente regis-
trados e com a contabilidade, devidamente auditada e 
disponibilizada por meio eletrônico, caminhamos para 
a obtenção, no próximo ano, do certifi cado ISO 9001, 
através da orientação competente da 
Fundação Getulio Vargas.

Dialogando de modo fi rme e ob-
jetivo com o Congresso brasileiro, 
conseguimos reverter a aprovação da 
Proposta de Emenda  à Constituição 
(PEC) 89, aprovada em julho de 2010, no Senado, antes 
de assumirmos a Presidência, em dezembro de 2010, a 
qual havia suprimido a garantia da vitaliciedade.

Agora, através da PEC 53/11, relatada pelo Senador 
Blairo Maggi (PR-MT), reconquistamos a vitaliciedade, 
desaparecendo a aposentadoria compulsória enquanto 
pena e fi cando apenas a disponibilidade com limite de 
dois anos. A perda do cargo só ocorrerá, nas hipóteses 
em que a lei a preveja como consequência da prática 
de crime e, após ação judicial proposta por requisição 
do órgão com competência disciplinar, mediante a ação 
judicial com contraditório Pleno, a ser proposta pelo 
Ministério Público.

Preocupados com a perda de Juízes com aposen-
tadorias precoces e com cargos que permanecem va-
gos, cerca de 4 mil, em todo o país, estamos sensibi-
lizando o Senado a propor a criação de uma parcela 
indenizatória extrateto, para Valorização do Tempo 
de Magistratura (VTM), o que significa estímulo para 
permanência na carreira.

Conseguimos aprovar em julho de 2013, a nova lei 
para julgamento colegiado em primeiro grau quando 
envolvida organização criminosa, bem ainda, a possibi-
lidade de agentes de segurança internos receberem por-
te de arma e treinamento especial (Lei 12.694 de 2012).

Além disso, o envio do PL 6.618/13, que repõe 4,06% 
de infl ação, também foi produto de articulação das 
Associações Nacionais junto ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Por outro lado, conseguimos romper uma 
barreira importante aprovando dentre 1.800 emendas 
apresentadas, uma defendida pelo Senador Lobão Filho 
(PMDB-MA), a nosso pedido, que contempla a implan-

tação do novo subsídio.
Embora pequeno o percentual de 

15,88% (Lei 12.771/12), representa 
avanço em relação aos números ante-
riores, onde nada se obteve do Poder 
Executivo.

No que toca à segurança dos Magistrados implanta-
mos no início da gestão uma Secretaria voltada a esse 
assunto, que já logrou preparar no Brasil e nos Estados 
Unidos centenas de Magistrados para o conhecimento 
técnico do tema. Desenvolvemos também um manual 
de inteligência com aconselhamentos práticos.

Conseguimos realizar este ano o V Enaje que recebeu 
mais de 700 participantes, e temos desenvolvido em 
todo o país, audiências públicas pela aprovação da PEC 
15/12, no Senado, e 1.871/12 (Câmara), Diretas Já, para 
eleição do corpo diretivo de cada Tribunal, bem ainda, 
pela aprovação da PEC 15/11, que reduz o número de 
recursos para os Tribunais Superiores, prestigiando as 
decisões de 1º e 2º Graus.

Essa é uma parte da nossa atuação que demonstra 
nosso empenho em defesa das prerrogativas e direitos 
da Magistratura e em trabalhar por um país melhor.

Nelson Calandra
Presidente da AMB

Documento foi promulgado em 5 de outubro de 1988 
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e uniformizar a interpreta-
ção das leis federais. 

Calandra ressaltou o 
signifi cado da data. “Foi 
um momento marcante e 
concorrido onde a AMB es-
teve presente, em nome da 
Magistratura brasileira, ho-
menageando aqueles que 
um dia escreveram a nossa 
Constituição cidadã”, lem-
brou o Presidente da AMB.

JUBILEU DE PRATA

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

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, 
esteve no Plenário 

do Senado Federal, em ou-
tubro, para uma das soleni-
dades mais importantes em 
comemoração aos 25 anos 
da Constituição brasileira.  
O documento promulga-
do pelo Congresso Nacio-
nal, no dia 5 de outubro 
de 1988, assegurou ao ci-

AMB homenageia Constituição brasileira
Documento foi promulgado em 5 de outubro de 1988 

Calandra disse que a Carta abriu 
o Poder Judiciário à sociedade

Maria Isabel disse que esse é um 
momento de júbilo para o Brasil

Juristas enaltecem conquistas do Brasil democrático

A abertura do XI Seminário de Direito Militar, no Superior Tribunal Militar 
(STM), em Brasília, organizado pelo Centro de Estudos Judiciários da Justiça 
Militar da União (Cejum), contou com a participação do Presidente da AMB, 
Nelson Calandra. A palestra de abertura foi proferida pelo Ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que destacou os 25 anos da 
Constituição Federal.

Nelson Calandra, que compôs a mesa de abertura, enalteceu o discurso 
do Ministro, que fez um apanhado histórico dos últimos 25 anos. “Gilmar 
Mendes fez uma palestra bastante aprofundada em torno dos trabalhos na 
Constituinte e das emendas e reformas que a Constituição sofreu ao longo do 
tempo. O seminário é importante, pois marca os 25 anos da Carta Magna”, 
afi rmou o Presidente da AMB.

STF comemora 25 anos da Carta Magna

Seminário resgata história da Constituição

dadão o direito à liberda-
de de expressão, de salário 
mínimo, aposentadoria e 
outros benefícios.

Os 25 anos da Carta 
Magna também marcam 
as comemorações pela 
criação do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), em 
1988. O Tribunal da Cida-
dania, como é conhecido, 
é responsável por integrar 

Os 25 anos de vi-
gência da Constituição 
Federal também foram 
celebrados pelo Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), com a exposição 
“25 Anos da Constitui-
ção da República e o 
Supremo Tribunal Fede-
ral”.  O evento foi aberto 
pelo Ministro-Presidente 
do STF, Joaquim Bar-
bosa, paralelamente ao 
lançamento do livro “A 
Constituição de 1988 na 
Visão dos Ministros do 

Supremo Tribunal Fede-
ral”, composto por arti-
gos dos Ministros atuais 
e aposentados.

A AMB foi represen-
tada pela Juíza do Tribu-
nal de Justiça do Distri-
to Federal e Territórios 
(TJDFT) Maria Isabel da 
Silva. Também partici-
pou da cerimônia o Pre-
sidente da Associação 
dos Magistrados do Dis-
trito Federal (Amagis-
-DF), Sandoval Gomes 
de Oliveira.

“É muito importante 
na história da República 
porque foi a Constituição-
-cidadã, aquela que trouxe 
no seu corpo os direitos e 
garantias fundamentais 
do cidadão brasileiro. Essa 
Constituição que trou-
xe no seu preâmbulo o 
princípio da dignidade 
da pessoa humana como 
fundamento principal da 
República. Então, é um 
momento de júbilo a co-
memoração dos seus 25 
anos”, disse Maria Isabel.
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HOMENAGEM

Deputados destacam papel da Associação  na proteção dos direitos da sociedade

Confi ra os depoimentos

Os 64 anos da AMB 
foram comemorados 
em sessão solene no 

plenário da Câmara dos De-
putados, em setembro, por 
proposta da Deputada Fede-
ral Liliam Sá (PR-RJ). O Presi-

destacou que, atualmen-
te, há mais de 170 Magis-
trados ameaçados e qua-
tro mil cargos vagos de 
Juiz em todo o Brasil. “Isso 
mostra que a juventude 
hoje titubeia ao pensar 

dente da Associação, Nelson 
Calandra, participou da sole-
nidade que foi acompanha-
da por dezenas de Magistra-
dos e Parlamentares.

Calandra emocionou-
-se com os discursos dos 

Deputados e relembrou 
ocasiões em que ele e 
outros Juízes estiveram 
no Congresso Nacional 
para defender interesses 
da Magistratura e pedir 
mudanças na Lei Penal.  E 

“Aqui houve um fato muito interessante: a solenidade une mais ainda os 
Poderes da República, que convergem para que o Brasil seja efetivamente 
não o país do futuro, mas o país do presente”

Desembargador Otávio Barbosa – Ex-Presidente do TJDFT

“Foi de uma precisão e encanto muito grande para a Magistratura, onde os 
Deputados falaram de suas convicções em benefício da Justiça brasileira”

Sebastião Amorim – Coordenador dos Aposentados da AMB

“É muito importante podermos perceber e sentir o reconhecimento da 
casa do povo, que é a Câmara dos Deputados a uma entidade como a AMB”

Francisco Borges – Presidente da Ameron

“São 64 anos de muita luta e perseverança e, agora, sob a coordenação do 
Calandra, passamos mais três anos, quando a AMB se fi rmou como a maior 
entidade nacional e maior Associação de classe do mundo”

Sérgio Ricardo de Souza – Vice-Diretor Presidente da ENM

Sessão solene marca os 64 anos da AMB 

“Essa homenagem foi muito boa, porque é uma integra-
ção do Judiciário com o Legislativo, o que é o grande 
objetivo da AMB e do sistema tripartite de poderes”
Marília de Castro Neves – Diretora da Secretaria 
de Defesa de Direitos e Prerrogativas

“Hoje, cada vez mais temos de mostrar que é possível 
valorizar o Juiz para que nós tenhamos um país melhor. 
E valorizar o Juiz é reconhecer os seus direitos, garantias 
e prerrogativas”
Roberto Bacellar – Diretor-Presidente da ENM

“É o coroamento de todo um trabalho realizado ao 
longo desses anos, em que a AMB sempre esteve à 
frente dos interesses e lutando pelas prerrogativas da 
Magistratura”
Sérgia Miranda – Diretora da Secretaria 
de Assuntos da Mulher Magistrada

Integrantes da Mesa enfatizaram a necessidade de valorização da Magistratura e sua atuação em defesa do Estado Democrático de Direito
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Deputados destacam papel da Associação  na proteção dos direitos da sociedade

Confi ra os depoimentos

Sessão solene marca os 64 anos da AMB 

em assumir os riscos des-
sa profi ssão”, destacou. 

O Presidente da AMB 
também falou das inúme-
ras visitas aos Parlamen-
tares, enfatizando que os 
Magistrados estão atentos e 

que lutam pela garantia da 
vitaliciedade, por uma Ma-
gistratura independente.

O Presidente da Mesa, 
Deputado Simão Sessin 
(PP-RJ), que representou 
o Presidente da Câmara, 
Henrique Alves (PMDB-
-RN), ressaltou que a ati-
vidade da Magistratura é 
fundamental para a de-
mocracia e para a prote-
ção dos direitos dos cida-
dãos. “Os representantes 
da AMB participam ati-
vamente da discussão de 
todos os projetos que im-
plicam uma mudança nas 
normas constitucionais, e 
sua colaboração tem se re-
velado imprescindível no 
debate de matérias como 
as Reformas do Judiciário, 
da Previdência e a Política”, 
afi rmou o Parlamentar.

A Deputada Liliam Sá destacou o papel do Magistrado para 
a sociedade e explicou que ao registrar os 64 anos da AMB, o 
Congresso não enaltece apenas as contribuições decisivas da 
entidade para o aprimoramento da Justiça. “Apostamos na con-
tinuidade de suas ações para fazer avançar o espírito democráti-
co e a cidadania responsável entre os brasileiros”.

O Assessor da Presidência da AMB Luiz Rocha fez uso da 
palavra à convite da Deputada Liliam Sá. “Destaco a coragem 
da Deputada Liliam Sá de ter enveredado em favelas identifi -
cando casos de famílias que vivem na miséria”, disse o Ma-
gistrado, enfatizando que o trabalho tinha como objetivo co-
nhecer a realidade das favelas e que por meio dessa pesquisa 
fossem criados mecanismos para garantir uma vida melhor 
para as crianças brasileiras. Rocha tem um trabalho voltado 
para a infância e, por isso, cobrou que na Casa Legislativa fos-
se criada uma Comissão que trate da infância a fi m de garantir 
um aprofundamento e transformação de tema relevante.

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho, foi representado pelo Presi-
dente da OAB-RO, Andrey Cavalcante. “A AMB trabalhou pelo 
desenvolvimento de um Estado brasileiro forte e equilibrado, 
capaz por meio do exercício legítimo do poder jurisdicional 
empunhado pelos Magistrados brasileiros, de efetivar as 
maiores realizações na busca pela Justiça”, destacou Andrey.

Avanço no espírito democrático

 “Vejo essa homenagem como uma aproximação da Casa com o Judiciário e demais 
Poderes. Para a AMB foi um avanço muito grande, com 64 anos de luta, de história 
e de uma dedicação voltada pela luta pela manutenção da dignidade da toga”
Irineu Jorge Fava – Diretor-Tesoureiro da AMB

“Hoje na Casa Legislativa, na Casa do povo, ti-
vemos o reconhecimento da importância que 
a AMB tem na história da sociedade brasileira, 
na história do Brasil. São 64 anos de defesa das 
prerrogativas dos Magistrados e lutas que se 
confundem com os anseios da sociedade”
� iago Massad – Secretário-Geral da AMB

 “Essa homenagem demonstra que o povo bra-
sileiro, por meio dos seus representantes legítimos, faz esse reconhecimento. É o 
povo brasileiro dizendo: obrigado, Magistrado brasileiro. Obrigado, Juiz brasileiro. 
Agradecemos o trabalho que vocês estão fazendo”
Gursen De Miranda – Desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR)

“É um momento histórico da Associação comple-
tar 64 anos. A AMB em minuto algum, se afastou 
dos  seus Juízes e não se afastando dos Juízes ela 
não se afasta da democracia e da liberdade do 

Brasil”

Maria Isabel da Silva – Juíza do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios  
(TJDFT)

“Vejo esta homenagem com muita ale-
gria pelo fato da AMB ter sido lembrada 
pelo Parlamento e o reconhecimento pelo 
bom trabalho que é prestado pela Magis-

tratura brasileira”

Sandoval Gomes de Oliveira  – Presidente da 
Associação dos Magistrados do DF e Territórios 
(Amagis-DF)
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ENTREVISTA:  PRESIDENTE NELSON CALANDRA

Balanço dos três anos de gestão apresenta metas cumpridas
Trabalho intenso, dedicação constante e atuação em todo o Brasil contribuíram para bons resultados

E
m dezembro de 2013, 
Nelson Calandra com-
pleta o mandato de três 

anos à frente da AMB, a maior 
Associação de Magistrados 
do mundo, com mais de 14 
mil associados. Aos 32 anos 
de Magistratura e experiência 
no associativismo, entregará 
o cargo ao sucessor com to-
das as metas cumpridas. Em 
entrevista ao AMB Informa, 
Calandra falou dos principais 
momentos de sua gestão.

O senhor tomou posse 
em dezembro de 2010 para 
comandar a AMB.  Antes, 
teve atuação ativa na Apa-
magis. Como foi essa expe-
riência?

Uma grande emoção, 
porque vim por uma chapa 
de oposição, apoiado por 
meu estado, São Paulo, do 
qual eu saí com 98% de apro-
vação, e onde eu fi z um tra-
balho de reestruturação da 
própria Apamagis, junto com 
o meu Presidente, Sebastião 
Luiz Amorim, com o meu co-
lega Paulo Dimas Mascaretti 
e outros Magistrados. A Apa-
magis tinha uma situação de-
fi citária. Quando assumimos 
havia 2.100 associados e a 
deixamos com 3.100 associa-
dos, além de um saldo positi-
vo maravilhoso em termos fi -
nanceiros. Conseguimos ISO 
9001 e o reconhecimento de 
utilidade pública, no Estado 
e no Município de São Paulo.

E a experiência na AMB 
especifi camente?

Trabalhamos de modo 
muito intenso pela Magistra-
tura brasileira, todas as me-

de 4,06%, somados a 5% apro-
vados, o que resulta em 9%, o 
que já é algo signifi cativo. De 
1.800 emendas na Comissão 
Mista de Orçamento do Sena-
do e Câmara, apenas uma foi 
admitida, que é aquela apre-
sentada pelo Senador Edson 
Lobão Filho, contemplando a 
reposição monetária devida 
à Magistratura e ainda não 
concedida pela Câmara e o Se-
nado.  A AMB também recu-
perou o título de entidade de 
utilidade pública e está prestes 
a obter o Certifi cado ISO 9001.

As relações com o Con-
gresso foram outro grande 
desafi o?

No dia em que cheguei, ha-
via um clima de hostilidade na 
Câmara e no Senado, em razão 

tas foram cumpridas. 
Nossas ações em ma-
téria de prerrogativas 
tiveram êxito, assim 
como a Campanha 
Diretas Já, que come-
cei no estado de São 
Paulo e foi levada ao 
Brasil inteiro. Nossa 
Revista de Direitos 
Humanos é uma re-
alidade. O Programa 
Justiça e Cidadania 
Também se Apren-
dem na Escola já che-
gou a 13 milhões de 
lares, sobretudo pelo 
esforço dos parceiros 
da AMB e do Coorde-
nador do Programa, 
Roberto Bacellar, que 
ao longo de 20 anos, 
nunca deixou de tra-
balhar nessa propos-
ta. O êxito da gestão 
se deve ainda aos fun-
cionários da AMB e a 
toda a Diretoria, que atua-
ram com empenho e dedica-
ção, durante estes três anos.

A vitaliciedade está ga-
rantida?

Está. Em julho de 2010, 
na gestão anterior, foi apro-
vada a PEC 89, que tirava a 
prerrogativa da vitalicieda-
de dos Magistrados. Já em 
minha gestão, conseguimos 
restabelecer a vitaliciedade 
na tramitação da PEC 53 no 
Senado, que agora está na 
Câmara, sob o nº 505. No Se-
nado, contamos com o apoio 
do relator da matéria, Sena-
dor Blairo Maggi (PR-MT). 

Fizeram parte das suas 
propostas de campanha a 
defesa das Prerrogativas da 

Magistratura, a segurança 
dos Magistrados e dos Fó-
runs, a recomposição dos 
subsídios, dentre outros. 
Esses resultados foram al-
cançados?

O que mais me horroriza-
va eram situações que viven-
ciei quando era Presidente 
da Apamagis. A AMB havia 
praticamente dado as costas 
a colegas que sofriam acusa-
ções. Infelizmente, vigorava a 
ideia de que a pessoa é culpa-
da até o dia em que ela prove a 
sua própria inocência. Isso em 
uma Associação de Juízes é de 
causar realmente impacto. Em 
matéria de subsídios, a Presi-
dente Dilma concedeu 15%, 
correspondentes à metade das 
perdas. Neste ano, nós esta-
mos lutando pela aprovação 
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covardemente pelo crime or-
ganizado. Realizamos um ato 
na Candelária e fi zemos uma 
caminhada, no Centro do Rio 
de Janeiro. Em Brasília, com o 
apoio da Anamatra, da Ajufe 
e do Ministério Público rea-
lizamos uma passeata e um 
abraço simbólico, envolven-
do Câmara, Senado e STF. 
Todo esse movimento, lide-
rado pela AMB, foi para di-
zer que não concordávamos 
com o clima de impunidade 
até hoje não superado no 
Brasil. A partir do movimen-
to de setembro de 2011, o 
então Presidente do Senado, 
José Sarney, ouviu nosso cla-
mor.  Um mês depois, foi ins-
talada a Comissão Especial 
de Juristas destinada a revisar 
o Código Penal. A AMB parti-
cipou do grupo, sendo repre-
sentada pelo Desembargador 
Marco Antonio Marques da 
Silva, de São Paulo.

Existem quatro mil va-
gas de Juízes em todo o 
Brasil. No ano passado 538 
deixaram a Magistratura. 
A que o senhor atribui esse 
fenômeno?

Nós sabemos que vive-
mos uma crise de falta de 
Justiça. Não é possível aten-
der 200 milhões de habitan-
tes com um número tão re-
duzido de Magistrados. Mas 
o desestímulo é decorrência 
das difi culdades. O CNJ co-
bra muito. Os Juízes traba-
lham sete dias por semana, 
não há intervalo e, muitas 
vezes, são expostos à falta 
de segurança. Já são cinco os 
casos de Juízes assassinados. 
Temos atuado no sentido de 
reverter essa realidade. 

do programa Ficha Limpa. Al-
gumas posições tomadas pela 
entidade de classe desagra-
daram e muito o parlamento 
brasileiro. Hoje, vou entregar 
àquele que vier por eleição a 
ocupar a cadeira de Presiden-
te da AMB, um Senado e uma 
Câmara muito mais parlamen-
tares do que na época em que 
aqui cheguei. 

Em setembro deste ano, 
a AMB realizou o último 
grande evento da gestão, o 
V Enaje.

Realizar um evento como 
esse, de sucesso, ao lado do 
colega Walter Pereira de Sou-
za, reunindo mais de 700 
participantes, foi uma expe-
riência ímpar. Tivemos a pre-
sença de vários Ministros de 

Tribunais Superiores, Juízes 
e Desembargadores de todo 
o país. Uma das partes mais 
gratifi cantes foi a cerimônia 
de abertura, na qual estava 
o Governador de Santa Ca-
tarina, Raimundo Colombo, 
o Prefeito de Florianópolis, 
Cesar Souza Júnior, que deram 
total apoio ao V Enaje. O Mi-
nistro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, enviou sua saudação. 
O Presidente do TJSP, Ivan 
Sartori, que esteve ali repre-
sentando o Colégio de Presi-
dentes, uma liderança forte 
e vibrante, fez um discurso 
emocionante. O Ministro Dias 
Toff oli, que me conhece desde 
os tempos de juventude, fez 
também um pronunciamen-
to que me emocionou muito, 
o reconhecimento da minha 
trajetória e da trajetória do Mi-
nistro Herman Benjamin. Um 
outro trecho magnífi co do V 
Enaje foi o Arco de Debates, 
com os Ministros Toff oli e Teo-
ri Zavascki, mostrando o tema 
do encontro, o Juiz como Ga-
rantidor da Democracia. 

Que outros momentos o 
senhor destaca na sua ges-
tão?

Em janeiro de 2011, com 
organização do STF, reuni-
mos mais de cem países no 
Rio de Janeiro, para tratar de 
temas relacionados às Supre-
mas Cortes. Criamos a Secre-
taria de Assuntos da Mulher 
Magistrada, que fi cou sob a 
coordenação da Desembar-
gadora Sérgia Miranda, e a 
Secretaria de Segurança, a 
qual confi amos ao Presidente 
da Associação dos Magistra-
dos das Justiças Militares Es-
taduais, Getúlio Correa. Am-

pliamos a área cultural, que 
tinha apenas um integrante e 
passou a contar com nove di-
retores, tendo à frente o co-
lega Rosalvo Vieira. O Prêmio 
AMB de Jornalismo, em suas 
duas últimas edições, resga-
tou dois dos nomes mais im-
portantes para a história do 
Judiciário e do Direito brasi-
leiro, Paulo Bonavides e Evan-
dro Lins e Silva. Promovemos 
o XXI Congresso Brasileiro 
de Magistrados, no Pará, um 
evento diferenciado, marca-
do pela comunhão de todas 
as regiões brasileiras. 

A AMB também conse-
guiu que algumas Magistra-
das voltassem à carreira da 
Magistratura?

Nós tivemos casos muito 
difíceis e para cada Magistra-
da a AMB deu atendimento 
especial. Conseguimos elimi-
nar do nosso meio as injus-
tiças cometidas por órgãos 
que teriam de exercer o con-
trole, mas, na verdade, aca-
baram infl uenciados pela mí-
dia, não decidiram conforme 
a realidade das leis brasileiras 
e nem da prova dos autos.

Em setembro de 2011, 
cerca de dois mil Magistra-
dos, Promotores e Procura-
dores de todo o país se reuni-
ram no Congresso Nacional 
para um ato público em de-
fesa da valorização dessas 
carreiras jurídicas. A AMB 
liderou esse movimento e 
cobrou melhores condições 
de trabalho e de segurança.

Em agosto daquele ano, 
havíamos perdido a colega 
Patrícia Acioli, assassinada 

Balanço dos três anos de gestão apresenta metas cumpridas
Trabalho intenso, dedicação constante e atuação em todo o Brasil contribuíram para bons resultados
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ENTREVISTA : FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES 

mais complexas. E há uma 
iniciativa nossa que me 
deixa particularmente 
feliz, a do Programa de 
Mentoria, que pode ser 
resumida como um ins-
trumento de solidarieda-
de cristão, por intermédio 
do qual um Juiz mais mo-
derno fi rma uma relação 
com um Juiz mais expe-
riente para uma troca de 
impressões e experiências 
sobre os problemas do 
dia a dia enfrentados por 
um Juiz nas comarcas do 
interior. Exige humildade, 
por parte do mentorado, 
solidariedade, por parte 
do mentor, e o compro-
misso de todos nós com a 
sociedade. 

A Corregedoria em 
Pernambuco está mais 
próxima dos Magistra-
dos? 

Sem dúvida. Tive a 
ventura de ter partici-
pado da Mesa Diretora, 
viajar pelo interior, man-
ter esse contato mais 
próximo com os Juízes. A 
Magistratura de primei-
ro grau não pode estar 
distanciada da Correge-
doria e da Presidência 
do Tribunal, porque nós, 
sem Juízes de primeiro 
grau, não somos nada no 
Tribunal. Precisamos de 
uma conjugação de es-
forços. Somos todos Ma-
gistrados que travamos o 
mesmo combate.

O senhor tem uma 
visão bastante distinta 
sobre a atuação da Cor-
regedoria.

Nós prestamos um 
serviço eminentemente 
público, devemos satisfa-
ções à sociedade que nos 
remunera. Corregedoria 
para mim não é um ór-
gão puramente voltado 
para controle, fiscaliza-
ção e punição. É muito 
mais do que isso. É uma 
missão que o Magistrado 
tem de poder conversar 
abertamente com Juízes 
e servidores, exteriorizar 
a sua experiência, visan-
do um compromisso éti-
co, moral, e ao final, um 
serviço mais rápido e se-
guro para o cidadão. 

 
A partir do seu mode-

lo de gestão, pode-se di-
zer que a Corregedoria se 
modernizou? 

 
Nós modernizamos a 

Corregedoria quando in-
troduzimos o processo 
preliminar eletrônico con-
tra Magistrados; a partir do 
momento que instituímos 
um Núcleo de Apoio aos 
Magistrados, aberto 24 
horas por dia para ouvir 

os anseios e interesses 
da categoria. Criamos 

também um Centro 
de Orientação Fo-
rense, para discussão 
e troca de experiên-
cias sobre questões 

Corregedor Geral adota modelo revolucionário

Conjugação de esforços contribui para modernização do TJPE

tem de poder conversar 
abertamente com Juízes 
e servidores, exteriorizar 
a sua experiência, visan-
do um compromisso éti-
co, moral, e ao final, um 
serviço mais rápido e se-
guro para o cidadão. 

A partir do seu mode-
lo de gestão, pode-se di-
zer que a Corregedoria se 
modernizou? 

Nós modernizamos a 
Corregedoria quando in-
troduzimos o processo 
preliminar eletrônico con-
tra Magistrados; a partir do 
momento que instituímos 
um Núcleo de Apoio aos 
Magistrados, aberto 24 
horas por dia para ouvir 

os anseios e interesses 
da categoria. Criamos 

também um Centro 
de Orientação Fo-
rense, para discussão 
e troca de experiên-
cias sobre questões 

 Antes de haver punição, 
é preciso orientação. E o 
que me fez adotar essa ati-
tude foi o próprio traço do 
meu caráter. Gosto de con-
versar, de mostrar o cami-
nho certo. Tenho 26 anos de 
experiência acadêmica, que 
me permitem aguçar no es-
pírito a ideia da orientação. 
Quando assumi, trouxe essa 
experiência de professor, 
passei a agir de forma pre-
valentemente orientado-
ra. Hoje são pouquíssimos 
os casos de proposição de 
abertura do processo admi-
nistrativo disciplinar contra 
Magistrado. Agora, o Corre-

gedor não pode descurar 
a sua missão de fi scalizar, 
controlar e punir, mas, 
sempre que possível, a 

gente procura fazer 
esse contato. 

E leito por unanimida-
de para o cargo de 
Corregedor Geral da 

Justiça do Tribunal de Jus-
tiça de Pernambuco para 
o biênio 2012-2013, o De-
sembargador Frederico 
Ricardo de Almeida Ne-
ves adotou um modelo de 
Corregedoria Pedagógica 
que vem transformando a 
realidade da Magistratura 
pernambucana. 

 
Qual é a premissa da 

sua gestão? 
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PRÊMIO NA MÍDIA

Veículos de Comunicação destacam vencedores 
e homenageados do IX Prêmio AMB de Jornalismo

O site G1 ressaltou a matéria da GloboNews sobre a vitória do 
repórter Rodrigo Carvalho, do Jornal das 10, no IX Prêmio AMB 
de Jornalismo. A reportagem premiada na categoria Especial 
Patrícia Acioli – Combate ao Crime Organizado e Segurança de 
Magistrados e dos Fóruns abordou a vida de Juízes que precisam 
de proteção para continuar exercendo a Magistratura.

Rodrigo Carvalho, da GloboNews, 
recebe troféu de premiação, 

das mãos dos fi lhos da Juíza Patrícia Acioli

G1 e GloboNews falam sobre vitória 
de Rodrigo Carvalho e equipe

Correio Braziliense vence em 
duas categorias e registra noite 

de premiações

O Piauí no centro das homenagens

O jornal Correio Braziliense destacou a vi-
tória das jornalistas Ana Maria Campos e Li-
lian Tahan, e também do fotógrafo Gustavo 
Moreno, nas categorias de Mídia Impressa e 
Fotojornalismo. Sobre a cerimônia, o Correio 
falou das homenagens feitas ao Ministro Evan-
dro Lins e Silva, e a Juíza Patrícia Acioli morta 
há dois anos.

A matéria do site do Governo do Piauí falou sobre 
a homenagem feita ao Estado na IX edição do Prêmio 
AMB de Jornalismo, que levou o nome do piauiense, 
nascido na cidade Parnaíba, Ministro Evandro Lins 
e Silva. “Nosso Evandro Lins e Silva não escolhia a 
causa de alguém, mas alguém com uma causa. Lutou 
pela democracia, pela redemocratização, lutou nas 
diretas. Todas as suas lutas continuam vivas, são lu-
tas nossas”, comentou o Governador do Estado, Wil-
son Martins.
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será analisada pelas comis-
sões de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Orga-
nizado; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

LEGISLATIVO

CCJ da Câmara aprova PEC das Diretas Já

Proposta que amplia segurança de Magistrados é aprovada 
por Comissão no Congresso Nacional

Decisão marca primeiro grande passo rumo à democratização do Poder Judiciário

presentasse um avanço do 
Poder Judiciário. O Presidente 
Calandra tem feito um gran-
de serviço junto aos Deputa-
dos dessa Comissão”, elogiou.

A PEC foi encaminhada a 
uma Comissão Especial for-
mada por 25 parlamenta-
res. No Senado, a Proposta 
de Emenda à Constituição 
nº 15/2012, que também 
discute as eleições diretas 
para os Tribunais aguarda 
apreciação da CCJ.

No mês de outubro, 
a Magistratura bra-
sileira deu um im-

portante passo rumo à 
democratização do Poder 
Judiciário. A Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ) da Câma-
ra dos Deputados apro-
vou a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
187/2012, que institui as 
eleições diretas para Presi-
dentes de Tribunais. 

Lançada em junho de 
2012 pelo Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, e 
pelo Coordenador da Justi-
ça Estadual da AMB, Walter 
Pereira, o trabalho contou 
com o apoio do Deputado 
Wellington Fagundes (PR-
-MT), autor da PEC na Câ-
mara, e do Deputado Lou-
rival Mendes (PTdoB-MA), 
relator da matéria.

“Atualmente, apenas 
17% da Magistratura podem 
votar na escolha do Presi-
dente. Precisamos demo-
cratizar o Poder Judiciário 
a fi m de asseguramos uma 
melhor gestão às Cortes que 
não podem ser administra-
das pelo critério da antigui-
dade, mas por Magistrados 
vocacionados”, defendeu 
Nelson Calandra.

Durante a sessão na CCJ, 
a AMB foi representada 
pela Juíza Maria Isabel da 
Silva, do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territó-
rios (TJDFT), que agradeceu 
o empenho dos Deputa-
dos Lourival Mendes e João 
Campos (PSDB-GO) na 
aprovação da matéria. “Esse 
é o primeiro grande passo 
para a democratização do 
Poder Judiciário. Hoje é um 
momento histórico porque 

estamos quebrando um pa-
radigma. O sonho dos Ma-
gistrados está começando a 
se materializar e a AMB teve 
um papel preponderante e 
decisivo na aprovação dessa 
PEC”, afi rmou Isabel.

Para Lourival Mendes, a 
AMB teve uma participação 
ativa na tramitação da Pro-
posta. “Destaco a importân-
cia do trabalho da AMB que 
me incentivou a construir o 
texto dentro da CCJ que re-

A política de segurança 
para a Magistratura defendi-
da pelo Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, também 
avançou no mês de outu-
bro. A Comissão de Viação 
e Transportes da Câmara 
dos Deputados aprovou o 
Projeto de Lei 4.984/13 que 
autoriza a utilização de pla-
cas especiais para Magistra-
dos em situação de risco. De 
autoria do Deputado Val-
ternir Pereira (PROS-MT), 
o PL altera a redação atual 
do Código de Trânsito Bra-

sileiro que restringe o uso 
das placas para Juízes, De-
sembargadores e Membros 
do Ministério Público que 
exerçam competência ou 
atribuição criminal.

Para o Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, a 
decisão da Comissão vai 
ao encontro dos anseios 
da categoria. “Por meio 
da aprovação na alteração 
do Código, todo Juiz que 
sofrer grave ameaça tem 
o direito de ter sua placa 
identifi cada de modo re-

servada junto ao Tribunal 
e aos órgãos de trânsito”, 
disse.

A pauta tramita em 
caráter conclusivo e ainda 

Valtenir Pereira e Nelson Calandra analisam a matéria

Deputado Wellington Fagundes é autor da PEC 187, na Câmara
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LEGISLATIVO

PEC da bengala é retirada de pauta

Proposta pretende elevar idade máxima da aposentadoria para 75 anos

A Proposta de Emen-
da à Constituição 
(PEC) 457/2005, 

que eleva a idade de apo-
sentadoria compulsória 
no serviço público de 70 
para 75 anos, foi retirada 
de pauta após o trabalho 
do Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, junto às 
lideranças da Câmara. 

Conforme nota assina-
da pela AMB, em conjun-
to com a Associação dos 

Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) e a Associação 
Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), a proposta 
implica em graves prejuí-
zos ao interesse público e 
à carreira da Magistratura, 
como tendência à estag-
nação da jurisprudência 
dos Tribunais brasileiros e 
contrariedade à necessária 
renovação de quadros na 
Magistratura, entre outros.

Sandra Rosado apresenta 
relatório à PEC nº 505

Calandra elogia STF no 
Julgamento da AP 470

Após intenso corpo a corpo do Presidente da 
AMB, acompanhado por representantes do Minis-
tério Público e da Magistratura, a Deputada Fede-
ral Sandra Rosado (PSB-RN) apresentou seu relató-
rio referente à Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 291/2013, apensada à PEC nº 505/2010, 
que trata da vitaliciedade de Magistrados e dos 
membros do MP. De acordo com Calandra, a par-
lamentar adotou o texto da PEC 53 aprovado pelo 
Senado. “Estamos na esperança de que a votação 
dessa Proposta na Câmara resguarde todas as prer-
rogativas da Magistratura”, explicou.

O Presidente da AMB, Nelson Calandra, elogiou 
a posição do Supremo Tribunal Federal (STF) em 
resguardar os preceitos Constitucionais, durante 
o julgamento do pedido de embargos infringentes 
na Ação Penal 470. De acordo com o Magistrado, o 
voto do Ministro Celso de Mello assegura o Direito 
ao reexame em duplo grau em matéria criminal. 

Calandra afi rmou que a decisão vai ao encontro 
dos compromissos fi rmados pelo Estado Brasileiro 
com as Cortes Internacionais e não pode ser tradu-
zida como incentivo à impunidade. O Presidente 
da AMB avaliou o posicionamento do STF como 
um exemplo da independência da Magistratura. 
“Nós, Juízes brasileiros, julgamos as pessoas por 
aquilo que a acusação apresenta e pela prova dos 
autos”, afi rmou.

AMB defende aposentadoria compulsória aos 70 anos

Calandra e Sandra Rosado discutem importância da vitaliciedade

Decisão do Supremo reafi rma independência da Magistratura
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LEGISLATIVO

Federalização da Justiça Eleitoral em discussão

Calandra apresentou estudo sobre inadmissibilidade da pauta a Valtenir Pereira

O Presidente da 
AMB, Nelson Ca-
landra, apresentou 

estudo técnico sobre a 
inadmissibilidade da Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 338/2009, 
em tramitação na Câma-
ra, ao Deputado Federal 
Valtenir Pereira (PROS-
-MT), relator da pauta. 
Assim como a PEC 31, em 
tramitação do Senado, a 
338 pretende alterar a es-
trutura da Justiça Eleito-
ral no Brasil, por meio da 
federalização das Cortes 
eleitorais. Para Calandra, 

a proposta é inconstitu-
cional. 

“Há um vício de ini-
ciativa na matéria, já 
que qualquer alteração 
na estrutura das Cortes 
eleitorais deverá partir 
dos Tribunais Superiores. 
Sem contar que uma mu-
dança poderá prejudicar 
o funcionamento da Jus-
tiça Eleitoral, que é mo-
delo para todo o mundo”, 
explicou.

O Deputado justificou 
a inadmissibilidade tendo 
em vista o bom desem-
penho da Justiça Eleitoral 

A redação fi nal do Pro-
jeto de reforma do Novo 
Código de Processo Ci-
vil (CPC) foi apresentada 
pelo Presidente da Câma-
ra dos Deputados, Hen-
rique Alves (PMDB-RN), 
em outubro. O Presidente 

Estrutura da Justiça Eleitoral não deve ser alterada

Texto fi nal do novo CPC foi apresentado durante cerimônia na Câmara

do país. “Eu entendo que 
o modelo que temos hoje 
é o ideal, onde os Juízes 
Estaduais desempenham 
às vezes de Juízes Eleito-
rais. Sem falar na econo-
mia que pode gerar para 

o povo brasileiro a ser 
destinada a áreas mais 
importantes”, afirmou.

O Projeto aguarda 
apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJ) da 
Câmara dos Deputados.

da AMB, Nelson Calandra, 
participou da cerimônia 
que contou com a presen-
ça de parlamentares, Ma-
gistrados, Advogados e re-
presentantes da sociedade 
civil interessados no tema.

Na sequência, Calandra 

reuniu-se com o Presiden-
te da Casa e afi rmou que 
“votar o novo Código de 
Processo Civil (CPC) não 
é mais uma questão de ur-
gência, é uma questão de 
sobrevivência para o povo 
brasileiro, a Magistratura, 
a advocacia e ao próprio 
Ministério Público, quan-
do atua em matéria cível”. 

O Presidente da AMB 
expôs seu ponto de vista 
aos presentes e enfatizou 
que, “dentre milhões de 
processos em andamento, 
falta essa ferramenta que 
está na mão de Vossa Ex-
celência e de seus pares, 
que é o novo Código de 
Processo Civil. Nós da Ma-
gistratura e da Advocacia 

queríamos apelar, porque 
não aguentamos mais essa 
morosidade que enfraque-
ce a nossa categoria”, sa-
lientou Calandra.

Para Henrique Alves, o 
novo texto do CPC é resul-
tado de uma luta que vem 
se arrastando há quase dois 
anos na Casa. “Esse vai ser 
o primeiro projeto do novo 
Código Civil no regime de-
mocrático. É um trabalho 
de muito fôlego da Comis-
são Especial que apreciou 
quase 900 emendas que 
foram incorporadas. Por-
tanto, é um texto que está 
à altura do Brasil. O Presi-
dente Calandra sempre foi 
um colaborador e cobrador 
presente”, completou.

Calandra reafi rmou a necessidade de mudanças urgentes na legislação
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Enccla conclui manuais de combate à corrupção

Cartilhas serão apresentadas durante plenária em Uberlândia
empenho de todos os par-
ticipantes”.

Para Gustavo Mazzocchi, 
o texto aprovado apresenta 
diversos avanços na redação 
da cartilha. “A sugestão sobre 
o Manual do Agente Infi ltra-
do trouxe a adequação da 
AMB à nova lei. Já no Manual 
da Colaboração Premiada 
foram feitos os últimos ajus-
tes para adequar a proposta 
inicial à lei que surgiu nesse 
meio tempo”, destacou.

A Plenária da Enccla será 
realizada entre os dias 25 e 
28 de novembro, em Uber-
lândia (MG).

anos, para que a Magis-
tratura brasileira pudesse 
atravessar esse período 
duríssimo da história do 
Brasil, trazendo importan-
tes conquistas para o povo 
brasileiro em matéria de 
Justiça”, disse.

Os membros do gru-
po que discutem a 
Ação 9 da Estraté-

gia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro (Enccla) concluí-
ram a revisão do Manual do 
Agente Infi ltrado e da Cola-
boração Premiada. A AMB 
foi representada pelo Juiz 
Maurício Baptista Alves, do 
Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJBA), e pelo Juiz Federal 
Gustavo Mazzocchi, que 
também é coordenador da 
Ação 9.

O Juiz Maurício Alves 
enfatizou o esforço do gru-

“A Justiça e a Transição 
Planetária” foi tema do  7º 
Congresso da Associação 
Brasileira de Magistrados 
Espíritas (Abrame), rea-
lizado em  setembro, no 
município de Poconé, em 
Mato Grosso, a 100 km 
de Cuiabá. Magistrados 
de todo o Brasil estiveram 
presentes no evento.

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, foi repre-
sentado pela Juíza do Tribu-
nal de Justiça do Distrito Fe-
deral e Territórios (TJDFT) 
Maria Isabel da Silva. “Foi 
um momento de confrater-
nização, de enlevo e, princi-
palmente, de refl exão quan-
to à atuação do Magistrado, 
que deve procurar fazer Jus-
tiça resolvendo o problema 
das partes e não somente 
o processo. É preciso que 

po que encerrou a pauta da 
Ação. “Conseguimos chegar 
ao fi m de um trabalho lon-
go, que já vínhamos discu-
tindo em outras reuniões 

o Magistrado busque sem-
pre a conciliação, pautando 
suas decisões na aplicação 
do princípio da dignidade 
da pessoa humana”, afi r-
mou a Magistrada.

Nelson Calandra  agra-
deceu as contribuições da 

sobre o Manual da Colabo-
ração Premiada, da nova Lei 
12.850/2013. Concluímos os 
trabalhos antecipadamente, 
porque contamos com o 

Abrame à Magistratura 
brasileira, na pessoa do 
Presidente da entidade, 
Weimar Muniz de Olivei-
ra. “Agradeço a cada um 
de vocês, que nos ajudou 
nessa caminhada, que já 
está durando quase três 

Manuais acolheram sugestões apresentadas pela Magistratura

Abertura do 7º Congresso da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, em Poconé (MT)

AMB presente no 7º Congresso da Abrame
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JUDICIÁRIO

Juristas preparam VII Encontro do Judiciário

Presidente da AMB fala sobre prestação jurisdicional e atuação do CNJ

A segunda plenária foi 
conduzida pelo Conselheiro 
do CNJ, Rubens Curado. 
Nelson Calandra abriu a 
rodada de discussões e 
ressaltou a boa prestação 
jurisdicional como função 
primordial do Poder Judi-
ciário. “Trabalhamos com 
o olhar voltado para os 
jurisdicionados. Para isso, 
além de julgar, o Judiciá-
rio exerce a função admi-
nistrativa, desempenhada 
individualmente pelo Ma-
gistrado na qualidade de 
agente público”, disse ele. 

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, 
participou da reu-

nião preparatória para o 
VII Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, em Bra-
sília. A mesa de abertura foi 
presidida pelo Juiz Auxiliar 
do CNJ Clenio Jair Schulze 
e teve como expositores a 
Coordenadora da Federação 
Nacional dos Trabalhadores 
do Judiciário Federal e Mi-
nistério Público (Fenajufe), 
Mara Rejane Weber, o Diretor 
do Departamento de Gestão 
Estratégica do CNJ, Ivan Bo-

nifácio, e o Secretário-Geral 
da Federação Nacional dos 

O Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ri-
cardo Lewandowski, con-
cedeu liminar que suspen-
de a decisão do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e 
autoriza a participação de 
todos os Desembargado-
res do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP) na dis-

O julgamento pelo Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) da constituciona-
lidade de resoluções do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) e do Tribunal de 
Justiça do Estado de Per-
nambuco (TJPE) relativas 
ao pagamento de auxílio-
-alimentação a Magistra-
dos foi suspenso. Segundo 

Servidores do Judiciário nos 
Estados (Fenajud).

Aperfeiçoamento do Judiciário foi abordado em mesa de discussões

Lewandowski concedeu liminar 
autorizando a participação de 

todos os Magistrados

AMB defende eleições diretas para o Tribunal de Justiça de São Paulo

Supremo suspende julgamento de auxílio-alimentação de Magistrados

puta aos cargos diretivos 
da Corte.

A fi m de assegurar a to-
dos os Magistrados do TJSP 
a possibilidade de concorrer 
aos cargos diretivos do Tri-
bunal, Calandra visitou di-
versos conselheiros do CNJ, 
na luta pela preservação da 
Democracia no Judiciário. 

a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) 4822 
ajuizada pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), 
tanto o CNJ quanto o TJPE, 
extrapolaram suas atribui-
ções ao editar normas que 
preveem vantagens pecu-
niárias que deveriam ser 
criadas em lei.

A realização de eleições di-
retas nos Tribunais é ban-
deira prioritária da AMB. 
A campanha conclama a 
Magistratura a sensibilizar 
o Congresso Nacional, na 
aprovação das Propostas 
de Emenda à Constituição 
(PECs) que tratam na Câ-
mara e no Senado.

de à fundamentação ado-
tada pelo CNJ para editar 
a norma, alegando neces-
sidade de equiparação, por 
simetria, dos critérios remu-
neratórios dos Magistrados 
àqueles adotados para os 
integrantes do Ministério 
Público, para quem é as-
segurado o pagamento do 
auxílio-alimentação.

O relator da ADI, Mi-
nistro Marco Aurélio, co-
nheceu em parte da ação e 
votou pela sua procedência 
para declarar a inconstitu-
cionalidade dos dispositi-
vos da Resolução 133/2011 
do CNJ e da Resolução 
311/2011 do TJPE que tra-
tam do auxílio-alimentação. 
Para o Ministro, não proce-
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INTERNACIONAL

Amazônia recebe Congresso de Direito Ambiental

Entre os temas discutidos estava o desenvolvimento sustentável

sustentável, o novo Códi-
go Florestal e a Amazônia 
Pós-Código Florestal e Pós 
Rio+20. 

O Desembargador Gilber-
to Pinheiro, Diretor da Escola 
Judicial do Amapá (EJAP), 
destacou a importância do 
Congresso como uma opor-
tunidade ímpar para que os 
participantes absorvam co-
nhecimentos e informações 
sobre a diversidade de assun-
tos relacionados à Amazônia, 
com destaque para o debate 
em torno do Novo Código 
Florestal Brasileiro.

Com a participação da 
AMB, foi realizado em 
outubro o V Congresso 

Internacional de Direito Am-
biental, na Amazônia. O Pre-
sidente da AMB, Nelson Ca-
landra, destacou o trabalho 
da Associação nas discussões 
ligadas ao meio ambiente e 
reconheceu a importância 
do encontro. “Desde o início 
da nossa gestão, temos nos 
dedicado ao debate de temas 
ligados ao Direito Ambiental, 
inclusive, encaminhando ao 
Poder Executivo proposições 
para a elaboração de novas 
normas ambientais”, afi rmou.

O Congresso debateu 
temas como: a importância 
da Proteção Penal do Meio 
Ambiente, a Cooperação Ju-
diciária no Direito do Meio 
Ambiente, desenvolvimento 

Durante a 56ª Reunião 
da União Internacional de 
Magistrados (UIM) realiza-
da na Ucrânia, os Juízes bra-
sileiros reforçaram a satis-
fação em sediar a próxima 
edição do evento no Brasil, 
em Foz do Iguaçu (PR). O 
convite foi feito pelo Minis-
tro Sidnei Beneti, do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
e pelo Juiz Geraldo Dutra de 
Andrade Neto, do Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJPR). 

Na reunião, que contou 
com a presença de Magistra-
dos de 80 países, a AMB foi 
representada pelo Coorde-
nador da Justiça Estadual da 

Calandra destacou importância da elaboração de normas ambientais

Grupo reforçou convite para a próxima edição que será no Brasil 

AMB debate sobre Judiciário na América Latina e Europa

Congresso Internacional realiza reunião preparatória
O Presidente da AMB, Nelson Calandra, integrou a mesa de abertura da reunião preparatória do 

Congresso Internacional de Direito Ambiental marcado para os dias 9 e 10 de dezembro, no Conselho 
da Justiça Federal (CJF), em Brasília. O evento pretende expor os maiores desafi os mundiais ligados 
ao tema e, revisar a jurisprudência brasileira, começando pelos precedentes marcantes do Superior 
Tribunal de Justiça. 

Associação, Walter Pereira de 
Souza. Uma das discussões 
que o grupo participou foi 
sobre a situação do Judiciário 
da América Latina, Portugal 

e Espanha. “Pela primeira vez 
participo da reunião da UIM 
e pude constatar a importân-
cia do evento e da Magistra-
tura brasileira. A UIM tem o 

objetivo de promover a Ma-
gistratura mundial tanto no 
aspecto de aprimoramento 
dos serviços judiciais como 
também na defesa de garan-
tias de independência”, afi r-
mou Walter Pereira.

A UIM foi fundada em 
Salzburg, na Áustria, em 1953, 
tendo o Brasil como membro 
fundador. Possui quatro gru-
pos regionais que a cada con-
gresso se divide em quatro 
comissões de estudos onde 
os Magistrados discutem os 
temas após resposta escrita 
nos questionários enviados 
pelos respectivos presidentes 
das comissões.
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CANDIDATURA GANHA O BRASIL

Bacellar agradece e reafi rma compromisso

O candidato é bem recebido em todo o país 

Apoios vêm de todas as regiões

O Brasil está com Bacellar

compromissos que estão 
fi rmados em nossas pro-
postas, por um Juiz forte e 
um Brasil melhor.

Por fi m, a eterna grati-
dão a Deus, que nos con-
duz, e a nossa família, que 
provê o equilíbrio, a cora-
gem, o amor e a segurança 
para a relevante função.

Peço o seu voto de con-
fi ança! Saberemos honrá-
-lo, todos da CHAPA 2! 

Firme e fraternal abraço,

Roberto Bacellar - 
Chapa 2 

F alo em meu nome e 
dos integrantes da 
Chapa 2. Que privi-

légio rever amigos e fazer 
novos, nesses meses de 
campanha! Agradeço de 
coração a cada um, a gentil 
e calorosa acolhida em suas 
casas, nos fóruns e tribu-
nais de todas as cidades e 
comarcas por onde passei.

Agradeço aos colegas 
que trouxeram sua visão e 
experiência, expectativas 
e críticas construtivas, na 
esperança de construirmos 
uma AMB PARA OS MA-

GISTRADOS, com JUSTI-
ÇA PARA O BRASIL. Isso 

“Bacellar representa a 
juventude somada à expe-
riência. É jovem, mas tem 
mais de 20 anos de asso-
ciativismo. É um homem 
que faz pela Magistratura”. 
Ivan Sartori, pres. TJSP

“Com o Bacellar temos 
a certeza de que, em pri-
meiro lugar, virão os inte-

redobra a minha respon-
sabilidade em cumprir os 

resses da Magistratura, e 
não interesses políticos e 
partidários”. Des. Diógenes 
Ribeiro (TJRS).

“Roberto Bacellar fala 
nossa linguagem e en-
tende o sentimento de 
cada Magistrado brasi-
leiro”. Juíza Patrícia Cer-
queira (BA).

“As Magistradas apoiam 
Bacellar porque é o que me-
lhor entende que temos ques-
tões próprias e específi cas. Ele 
é íntegro e capacitado”, Juíza 
Gisele de Oliveira. 

“Ele é capacitado e ami-
go dos Juízes de Rondônia. 
Conhece as nossas neces-
sidades e irá nos defender 
na AMB”, Francisco Borges, 

Pres. da AMERON.
“A experiência de Bacellar 

no associativismo o credencia 
e o torna o melhor candidato 
nessa eleição”, Getúlio Cor-
rea, Pres. Ass. dos Mag. das 
Justiças Militares Estaduais.

“Suas ideias vem ao encon-
tro do que todos queremos: a 
valorização dos Magistrados”, 
Ari Moutinho, Pres. TJAM.

Candidatura de Bacellar empolga Magistrados brasileiros

Em Florianópolis Bacellar apresentou o “Cidadania e Justiça se 
aprendem na Escola”

“Bacellar é 
dedicado às causas 
da Magistratura, 

é competente, 
equilibrado e leal”

Guilherme Luiz Gomes, 
Pres. TJPR
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FORÇA TOTAL

João Ricardo: o candidato de todo o Brasil

Compromisso assumido

Resgate da representatividade e da transparência

Campanha chega à reta fi nal com adesão maciça de juízes à Chapa 1
às propostas da Chapa 1, 
que vai garantir o direito à 
voz de todos os associados 
da AMB e não apenas à de 
um grupo restrito, como 
vem ocorrendo até aqui. 
“Estou muito impressionado 
com a receptividade dos co-
legas, que têm comparecido 
de forma expressiva aos nos-
sos encontros não apenas 
para ouvir as propostas, mas 
também para contribuir 
com sugestões valiosas”, res-
salta João Ricardo.

A candidatura de 
João Ricardo já 
nasceu forte, com 

o aval da quase totalidade 
dos presidentes das asso-
ciações estaduais, em uma 
demonstração incontestá-
vel de coesão. Em outubro, 
o candidato bateu a meta 
de visitar todas as 27 capi-
tais do País, ouvindo as de-
mandas dos juízes de cada 
estado. Com isso, a Chapa 
1 – Unidade e Valorização 
se consolida como a esco-

lha do Brasil e não apenas 
de duas ou três unidades 
da Federação.

“Todos nós sabemos que 
a nossa remuneração está 
completamente defasada. A 
atual gestão não foi compe-
tente para negociar um re-
ajuste minimamente aceitá-
vel para os nossos subsídios. 
O reajuste dos subsídios é 
sempre a solução ideal, pois 
benefi cia os juízes da ativa e 
os aposentados. E não se su-
jeita a nenhum tipo de con-
testação judicial. Entretanto, 

O resultado prático da 
extensa agenda de João 
Ricardo é a adesão maciça 

No Enaje, apoiadores mostram unidade no estande Unidade e Valorização

ajuste dos nossos subsídios, 
empregar todas as forças 
do nosso grupo na implan-
tação das verbas listadas no  
quadro  ao lado para todos 
os associados.

Este é o compromisso 
que eu, João Ricardo, que-
ro assumir expressamente 
com cada associado. Vamos 
todos juntos em busca de 
uma remuneração digna 
para a magistratura.”

nem sempre o que é ideal 
é possível. Quero assumir o 

compromisso de, ao mesmo 
tempo em que lutar pelo re-

Falta pouco para as eleições que vão 
devolver à AMB o protagonismo e o espí-
rito democrático que marcaram a entida-
de até o início da atual gestão. Em debate 
realizado com o candidato da situação, 
João Ricardo reafi rmou o compromisso 
de resgatar a representatividade da as-
sociação no cenário nacional. Algumas 
mudanças estruturais serão efetuadas 
já nos primeiros dias do mandato da 

Chapa 1, a começar pelo restabelecimen-
to do critério justo de votação no Conse-
lho de Representantes. 

Pelo critério implantado pela gestão 
Calandra, os juízes estaduais têm hoje um 
peso menor que os federais, fruto de ma-
nobra para viabilizar a prestação de contas. 
A esse respeito, aliás, João Ricardo garante: 
“Vamos prestar contas rigorosamente a 
cada 90 dias, como manda o Estatuto.”João Ricardo garante prestação de contas
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REPORTAGEM ITINERANTE

Estímulo à convivência em meio familiar

Iniciativa tem despertado o interesse de autoridades brasileiras 

Q uando chegou à 
Comarca de Pin-
damonhangaba, 

no interior paulista, o Juiz 
Alessandro de Souza Lima 
que tinha sob sua tutela, 
entre outros processos, os 
da Infância e Juventude, 
deparou-se com uma tris-
te realidade. Um levan-
tamento realizado pelo 
setor psicossocial do Fó-
rum revelou que das 43 
crianças recolhidas na en-
tidade de acolhimento da 
cidade, 15 não poderiam 
ser reintegradas à família 
biológica e a possibilida-
de de serem adotadas era 
quase inexistente.

Informações do Cadas-
tro Nacional de Adoção 
(CNA) mostram que, a 
partir dos cinco anos, as 
chances de uma criança 
ser adotada começam a se 

reduzir consideravelmen-
te. Aos 5 anos, a proba-
bilidade é de 9%. Aos 6 
anos, esse índice cai para 
3%, e aos 7 anos, ela tem 

Trabalho pode alcançar grande dimensão

Alessandro Lima criou o “Projeto Família Hospedeira” há cinco anos

menos de 1% de chance 
de ser adotada.

“Em geral, elas fi cam 
nas instituições de aco-
lhimento até atingirem a 

Mas esse resultado não é o único a sinalizar o êxi-
to da iniciativa. O projeto despertou o interesse de 
outros Magistrados, que acabaram implementando 
o “Família Hospedeira” nas comarcas onde atuam. 
Assim, também no interior paulista, o Estado de San-
ta Catarina e, mais recentemente, Salvador (BA) fo-
ram algumas localidades onde o projeto já encontra-
-se em funcionamento.

Na capital baiana, onde existem mais de 50 crian-
ças com idade acima dos 5 anos e apresentando al-
gum problema de saúde, o projeto ganhou um dife-
rencial. O Juízo da Infância criou um portfólio para 
registrar as histórias vivenciadas com a família hos-
pedeira e traçar o projeto de vida de cada menor. 

“Estou otimista e esperançoso, principalmente, 

em relação ao futuro de cada assistido, que, antes, 
não tinham perspectivas de direito à convivência fa-
miliar e social, e, agora, põe em prática esta possibili-
dade”, diz o titular da Vara da Infância e Juventude de 
Salvador, Juiz Walter Ribeiro Costa Júnior.

O projeto pode alcançar uma dimensão ainda 
maior. Segundo o idealizador, encontra-se em trâmi-
te na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
o Projeto de Lei 632/2013, de autoria do Deputado 
Campos Machado (PTB), prevendo que o premia-
do projeto seja estendido a todo território paulista. 
“Também entrou em contato comigo a assessoria de 
um Deputado Federal interessado em fazer uma pro-
posição para tornar o ‘Família Hospedeira’ lei fede-
ral”, revelou Souza Lima.

maioridade civil e vão para 
rua sem qualquer referên-
cia de família”, relatou o 
Magistrado.

Para oferecer essa re-
ferência aos menores aco-
lhidos nas instituições de 
Pindamonhangaba, Souza 
Lima encontrou uma so-
lução intermediária, que 
possibilita à criança usu-
fruir do convívio de uma 
família sem que esta, ne-
cessariamente, tenha de 
adotá-lo. Assim, nasceu há 
cinco anos o “Projeto Fa-
mília Hospedeira”.

O projeto deu tão certo 
que, quando o Juiz deixou 
a Comarca de Pindamo-
nhangaba, em julho deste 
ano, promovido para São 
José dos Campos, consta-
vam no cadastro da Vara 
apenas seis crianças com 
perfi l focado pelo projeto. 



19Visite o site: www.amb.com.br

REPORTAGEM ITINERANTE

A esperança no palco e nos tabuleiros

Juiz  aposta em aulas de xadrez como medida socioeducativa 

A o chegar à Comar-
ca de Nova Xavan-
tina, no interior do 

Mato Grosso,  para assu-
mir a Vara da Infância e 
Juventude, o Juiz Gusta-
vo Chiminazzo de Faria 
encontrou dificuldades 
para cumprir o Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente (ECA) no que se 
referia à aplicação de me-
didas socioeducativas.

No caso de uma pres-
tação de serviços, o Ma-
gistrado não encontrava 
na comarca uma entida-
de estruturada para re-
ceber o menor que iria 
cumprir tal medida.

Mas Chiminazzo não 
deixou que esse fator se 
constituísse um entrave 
para a realização de seu 
trabalho na Vara da In-
fância. Encontrou num 
jogo de pouca tradição 
no Brasil, o xadrez, a al-
ternativa para resgatar 
menores em situação 
de risco. 

Segundo o Juiz, a esco-
lha pelo xadrez deve-se a 
dois fatores em especial: 
trata-se de uma prática 
barata para jogar, basta 
um tabuleiro e as peças 
trazem vários benefícios 
à mente.

Chiminazzo contou 
que, no início, os jovens fi -
caram ressabiados em par-
ticipar da iniciativa. Mas a 
hesitação inicial passou e, 
atualmente, 20 menores 
em situação de risco fre-
quentam as aulas ministra-

das por um professor 
voluntário (Archime-
des Carpentiere).  “Já 
é possível notar uma 
mudança na atitude 
e principalmente na 
mentalidade”, disse o 
Magistrado. De acor-
do com ele, menores 
que antes só pensa-
vam em fi car na rua 
e que tinham gran-
de propensão para 
praticarem malfeito-
rias, hoje possuem 
perspectivas para o 
futuro. “Pensam em 
investir nos estudos, 
terem uma profi s-
são”, relatou.

A iniciativa tam-
bém é endereçada 
a menores em situ-

Projetos podem ser colocados 
em prática já 

O Juiz já faz planos para a iniciativa, que deve ser colocada em prática 
ainda neste mês de novembro. Chiminazzo cogita a possibilidade de os 
jovens que irão integrar o projeto participarem do festival de teatro que 
será realizado na cidade ainda este ano.

Mesmo sem tornarem a próxima revelação dos palcos ou grandes en-
xadristas, as crianças contempladas pelos projetos idealizados pelo Juiz 
Chiminazzo terão com certeza, no fi nal dessas experiências, ressignifi cado 
suas vidas. 

Em relação à defesa da Magistratura, Chiminazzo fez considerações à 
AMB.  “O Dr. Calandra defendeu bastante a classe, principalmente quan-
do estávamos sendo mediaticamente atacados. Precisávamos realmente 
de alguém com esse tipo de atitude. A defesa das prerrogativas foi outra 
iniciativa importante. A AMB também se mostrou bastante assídua na 
discussão de PECs, que, se passarem, vão tolher muitos direitos dos Magis-
trados. Na minha avaliação, foi uma gestão positiva”. 

ação de risco e/ou 
que cometeram atos 
infracionais. Contu-
do, tem como prer-
rogativa despertar o 
interesse artístico nos 
jovens da comarca.

“Gilberto Freitas 
Correa Filho, profes-
sor na rede pública 
de ensino, já tem 
um projeto similar, 
chamado “Teatro na 
Comunidade”, expli-
cou Chiminazzo. “O 
nosso projeto será 
uma extensão des-
sa proposta. Vamos 
direcionar jovens 
em cumprimento de 
medida socioedu-
cativa para aulas de 
teatro”.

Chiminazzo visa resgatar menores em situação de risco
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ENCONTRO DE JUÍZES

V Enaje reúne autoridades do Executivo, 
Legislativo e Judiciário

Mais de 700 participantes compartilharam da ampla programação durante quatro dias

A realização do V 
Encontro Nacional 
de Juízes Estaduais 

(Enaje), que ocorreu entre 
os dias 24 e 27 de outubro, 
no Costão do Santinho, 
em Florianópolis (SC), foi 
um evento ímpar para a 
Magistratura, pela progra-
mação variada e a oportu-
nidade de intercâmbio en-
tre participantes, uma vez 
que contou com Juízes de 
todas as regiões do Brasil.

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, abriu a 
solenidade que contou com 
a presença do Governador 
de Santa Catarina, João Rai-
mundo Colombo, do Pre-
feito de Florianópolis, Cesar 
Souza Junior, do Ministro 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Dias Toff oli, do 
Senador Blairo Maggi (PR-
-MT), do Coordenador da 
Justiça Estadual da AMB e 
Coordenador do V Enaje, 
Walter Pereira, do Diretor-
-Presidente da ENM, Rober-
to Bacellar, do Presidente da 
Associação dos Magistrados 
Catarinenses (AMC), Sérgio 
Junkes, dos Ministros do 
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), Benedito Gon-
çalves, Jorge Mussi e Paulo 
Gallotti, e do Presidente do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP), representan-
do o Colégio Permanente 
de Presidentes de Tribunais 
de Justiça do Brasil, Ivan 
Sartori, além de Presiden-
tes das Associações repre-
sentativas da Magistratura 
e do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

Calandra enfatizou a 
importância do evento em 
face do reconhecimento 
do Magistrado como Ga-
rantidor da Democracia e 
destacou que o compro-
misso dos Juízes não é de 
serem promovidos na car-
reira, e nem passar na fren-
te de ninguém, “mas de 
estarmos inteiramente de-
dicados ao povo brasileiro. 

União de forças
O Ministro Dias Toffoli, do STF, enalteceu a atuação do Presidente da AMB. “Nelson 

Calandra é um exemplo de humildade e simplicidade. É um construtor de pontes para 
a Magistratura nacional junto aos poderes em Brasília e em todos os lugares por onde 
passa. Se não atingiu todos os seus objetivos não foi por falta de esforço, mas por falta 
de compreensão de pessoas que não souberam respeitar a dignidade do Magistrado 
brasileiro. Fica aqui o nosso desagravo às vezes que, dentro da própria Magistratura, 
Vossa Excelência não teve o devido respeito”, afi rmou.

O Senador Blairo Maggi falou das tratativas acerca das Propostas de Emenda à Consti-
tuição em tramitação no Senado em favor da Magistratura. “Devemos, a todo custo, evitar 
que os casuísmos atentem a nossa democracia. Os Poderes devem ser harmônicos, mas, 
acima de tudo, independentes. É imperativo valorizar a Magistratura nacional”, pontuou.

Confi ra os melhores momentos do V Enaje 
na revista que será entregue nos próximos dias

Nelson Calandra destacou que ser Juiz é ser protagonista da democracia

Ser Juiz é ser protagonista 
da democracia”.

Walter Pereira recor-
dou o empenho da AMB 
na luta pela democrati-
zação do Poder Judiciá-
rio, a partir da mudança 
na escolha das mesas di-
retoras das Cortes brasi-
leiras, por meio do pro-
jeto das Diretas Já no 
Poder Judiciário.  

“É impensável que o Po-
der Judiciário, pilar da demo-
cracia brasileira, não tenha 
nas suas relações internas o 
mesmo modelo. A partici-
pação dos Juízes de primeiro 
grau na escolha dos gestores 
das Cortes nas quais estão 
inseridos transformará essa 
realidade. E só assim o Poder 
Judiciário dará um salto de 
qualidade”, declarou.
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É uma proposta inovadora 
da AMB”, afi rmou o coor-
denador da campanha e 
Assessor da Presidência da 
AMB  Luiz Rocha. 

Combater a corrupção 
no país tem sido uma 
das metas da AMB 

ao longo de seus 64 anos. 
Nesse sentido, o Presiden-
te da Associação, Nelson 
Calandra, lançou a cam-
panha “Mais Ação Contra 
a Corrupção” que coletará  
sugestões da Magistratu-
ra e da sociedade a fi m de 
tornar ainda mais efi cien-
te o trabalho do Judiciário 
brasileiro no combate a tais 
práticas criminosas.

De acordo com Calan-
dra, a campanha traduz os 
anseios da sociedade em 
busca de um país mais justo. 
“Lançamos uma campanha 
de combate à corrupção tra-
duzindo todo o anseio po-
pular manifestado nas ruas. 
Nós estaremos com a 
nossa página aberta, 
com os nossos veí-
culos de comuni-
cação disponíveis 
para colher suges-
tões de práticas que 
visem aprimorar a 
atuação do Judiciário para 
evitar e punir a corrupção 
no Brasil”, explicou.

O objetivo é coletar in-
formações não apenas de 
integrantes do Poder Judi-
ciário, mas de toda a socie-
dade para colaborar com o 
trabalho dos Magistrados 
nas causas relacionadas à 
corrupção. “Cada cidadão 
vai poder sugerir onde a Jus-
tiça poderá trabalhar me-
lhor contra a corrupção. 
Essa é uma maneira de-
mocrática de se construir 
soluções com a sociedade. 

Tema é discutido por Magistrados durante 
encontro em Pernambuco

O tema de Combate à Corrupção também foi discutido duran-
te sete Encontros Regionais de Combate à Corrupção realizados 
pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A ação, que visa 
discutir estratégias para o trabalho do Judiciário no combate à 
corrupção, contou com a atuação constante do Assessor da Pre-
sidência da AMB Luiz Rocha.

O Magistrado elogiou a iniciativa do TJPE em sair dos gabine-
tes na capital e identifi car a realidade do Judiciário em cada região.  

“Essa atitude do Presidente do Tribunal junto com o Corregedor reafi r-
ma não apenas a preocupação com o cumprimento da Meta 18 do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), mas também em conhecer as difi culdades de 
Magistrados e servidores na condução dos trabalhos do Judiciário contra a 
corrupção”, ressaltou. 

O Presidente do TJPE, Jovaldo Nunes, esclareceu que a visita à Sal-
gueiro (PE) é um indicador de como a mesa diretora está empenhada em 
viabilizar o cumprimento da meta estabelecida pelo CNJ.

As informações serão 
levadas para um grupo de 
análise e uma vez identifi ca-
da como uma prática válida 
para o Judiciário será divul-

gada dentro e fora do Poder 
Judiciário. As sugestões po-
dem ser encaminhadas para 
o e-mail contracorrupcao@
amb.com.br.

Propostas podem ser encaminhadas por Juízes, Desembargadores e por toda sociedade

visem aprimorar a 
atuação do Judiciário para 

O tema de Combate à Corrupção também foi discutido duran-
te sete Encontros Regionais de Combate à Corrupção realizados 
pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A ação, que visa 
discutir estratégias para o trabalho do Judiciário no combate à 
corrupção, contou com a atuação constante do Assessor da Pre-
sidência da AMB Luiz Rocha.

tes na capital e identifi car a realidade do Judiciário em cada região.  
“Essa atitude do Presidente do Tribunal junto com o Corregedor reafi r-

Nós estaremos com a 

visem aprimorar a 

Nós estaremos com a 

visem aprimorar a tes na capital e identifi car a realidade do Judiciário em cada região.  

AMB lança campanha contra a corrupção

Ação pretende tornar trabalho do Judiciário ainda mais efi ciente 

COMBATE À CORRUPÇÃO
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Diretores Culturais trocam experiências
Evento se consolida no calendário ofi cial da AMB  

de entre o primeiro e esse 
terceiro encontro quanto 
ao nível de participação 
de colegas de Associações 
Estaduais e na qualidade 
do que cada um tem a 
apresentar nesse momen-
to. Houve uma evolução 
muito grande”, observou 
Rosalvo Vieira.

No decorrer dos traba-
lhos, José Laitano fez um 
histórico sobre a inserção 
da cultura na rotina da Ma-
gistratura, relatando ainda 
como passou a dedicar-se 
a este segmento e o papel 
da AMB nesse incentivo. 
“Louvo a AMB ter enxer-
gado os benefícios que a 
cultura pode trazer e tam-
bém a Ajuris, por ter sabi-
do aproveitar as experiên-
cias anteriores e, hoje, ser 
uma associação de proa. 
Destaco ainda a proposta 
do colega Rosalvo Vieira, 
que não trabalha sozinho, 
e conseguiu reunir um gru-
po que tem garantido bons 
resultados”, atestou.

O III Encontro Nacio-
nal de Diretores Cul-
turais, coordenado 

pela Secretaria de Cultura da 
AMB, realizado em setem-
bro, em Porto Alegre (RS), 
na Escola Superior da Magis-
tratura (ESM), que funciona 
na Associação dos Juízes do 
Rio Grande do Sul (Ajuris) 
promoveu um grande en-
contro de Diretores Cultu-
rais de diversos Estados.

O Vice-Presidente de 
Assuntos Culturais da 
AMB, Rosalvo Vieira, 
destacou na abertura do 
evento, a importância da 
cultura para a Magistratu-
ra e falou da oportunida-
de da troca de experiência 
entre os participantes. Em 
seguida, foi ministrada a 
palestra “Virtudes e forças 
pessoais – uma viagem 
através da ciência da feli-
cidade e do bem estar – as 
contribuições da psicolo-
gia positiva para o mun-
do”, proferida por Marcelo 
Pereira de Quadros.

“Esse momento só rati-
fi cou aquilo que já esperá-
vamos, de ter consolidado 
no calendário ofi cial da 

AMB, o III Encontro Na-
cional de Diretores Cultu-
rais. Sentimos que houve 
um progresso muito gran-

Vice-Presidente Rosalvo Vieira falou sobre a evolução dos trabalhos no decorrer de três anos

Adesão às estratégias de outros Estados 

Francisco Reis, Diretor da Associação dos Magis-
trados do Maranhão (Amma), expôs  as atividades 
da sua Diretoria. “Com apenas nove meses, já cria-
mos um blog hospedado no site da Amma, onde 
convidamos Magistrados a participar com seus 
trabalhos. Procuramos talentos na Magistratura e 
propomos participação no Clube da Gastronomia 
e também para a fotografi a”, detalhou.

Gursen de Miranda falou das atividades da 
sua Diretoria e enfatizou que o estado deixou de 
ser território há apenas 25 anos e a formação da 
identidade cultural é difícil. “Tentei buscar coisas 
típicas do Estado, porque cultura é coisa séria. 
Promovi encontros em vários locais e usei como 
exemplo de comida típica a Damorida, que é feita 
de folha de pimenteira, com carne ou peixe defu-
mados”, exemplificou.

Fazem parte da Diretoria de Assuntos Culturais 
da AMB Carlos Gustavo Vianna Direito, Carlos Gu-
temberg de Santis Cunha, Claudemiro Avelino de 
Souza, Edson Pereira Filho, José Carlos Rolhano Lai-
tano, Luiz Fernando Tomasi Keppen, Marilsen An-
drade Addario e Trícia Navarro Xavier Cabral.
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AMB sugere que acesso seja restrito ao CNJ

CNJ com nova composição

Pesquisa é importante ferramenta para rever modelo gerencial 

centuais ou os indicado-
res que irão produzir os 
resultados. A AMB espe-
ra que essas informações 
fiquem restritas à utili-
zação do CNJ, servindo 
para o conhecimento das 
condições de trabalho e 
o perfil dos Magistrados”, 
afirmou Rocha. 

Uma reunião no Con-
selho Nacional de 
Justiça (CNJ) sobre 

o Censo do Judiciário, em 
outubro, discutiu com en-
tidades de classe, como a 
AMB, a Associação dos 
Juízes Federais do Bra-
sil (Ajufe) e a Associação 
Nacional de Magistrados 
do Trabalho (Anamatra) 
o posicionamento sobre 
as 75 perguntas e subitens 
que vão compor o ques-
tionário que vai ouvir a 
Magistratura. “Nossa in-
tenção foi saber como se-
ria o questionário, porque 
até então não sabíamos 
qual seria o conteúdo das 
perguntas”, comentou o 
Assessor da Presidência 
da AMB Luiz Rocha, que 
representou a Associação.

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, mani-
festou-se sobre o teor das 
perguntas. “A nossa pre-

ocupação é de que elas 
sejam estruturadoras de 
estatística mas, não in-
vasivas à privacidade da 
Magistratura”.  A posição 
da AMB é que a pesquisa 
é importante e uma gran-
de ferramenta para se re-
ver o modelo gerencial e 
a prestação jurisdicional 

ao cidadão.
Luiz Rocha ressaltou 

que a preocupação da en-
tidade nacional é de que 
o acesso à base de da-
dos seja exclusivamente 
do Judiciário. “A base de 
dados é onde você pode 
fazer o cruzamento de in-
formações e obter os per-

Luiz Rocha disse que base de dados é onde se pode cruzar informações 

A primeira reunião 
do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) em sua 
nova formação foi acom-
panhada pela Diretoria 
da AMB. A Associação foi 
representada pelo Dire-
tor-Adjunto da Secretaria 
de Defesa de Direitos e 
Prerrogativas Flávio Mou-
lin, o Diretor-Tesoureiro, 
Irineu Jorge Fava, e o As-
sessor da Presidência da 
AMB Luiz Rocha.

O Diretor-Adjunto de 
Prerrogativas destacou o 
trabalho dos Conselheiros 
e enfatizou que a AMB 
continuará acompanhan-
do a tramitação das pau-
tas de interesse da Magis-
tratura. “A AMB, por meio 
de sua Secretaria de Prer-
rogativas, continuará a tra-
balhar na defesa dos direi-
tos da categoria, conforme 
preconizam a Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional 

(Loman) e a Constituição 
Federal”, afi rmou.

Os novos conselheiros 
que passam a fazer parte 
do colegiado assumem 
pelo biênio de dois anos. 
O CNJ é presidido pelo 
Ministro Joaquim Bar-
bosa, Presidente do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), tem como Corre-
gedor o Ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ), Francisco Falcão, e 

os seguintes Conselhei-
ros: Maria Cristina Iri-
goyen Peduzzi, Ana Maria 
Duarte Amarante Brito, 
Deborah Ciocci, Guilher-
me Calmon Nogueira da 
Gama, Saulo José Casali 
Bahia, Flavio Portinho Si-
rangelo, Rubens Curado 
Silveira, Gisela Gondin 
Ramos, Paulo Eduardo 
Pinheiro Teixeira, Emma-
noel Campelo e Fabiano 
Augusto Martins Silveira.
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Presidente da AMB visita Judiciário cearense

No encontro foram tratados assuntos da Magistratura

xar o Juiz depois de aposen-
tado em matéria de seus 
proventos de aposentado-
ria”, afi rmou.

O Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará 

(TJCE), Francisco Lincoln 
Araújo e Silva, recebeu o 
Presidente da AMB, Nelson 
Calandra, a Diretora da Se-
cretaria de Assuntos da Mu-
lher Magistrada da entida-
de, Sérgia Miranda, e a Juíza 
Maria Isabel da Silva, do 
Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e Territórios 
(TJDFT), para tratar da 
preocupação da Magistra-
tura cearense de 1º grau, 
ativos e inativos, quanto à 
instituição da verba inde-
nizatória referente ao acú-
mulo de funções. 

Sérgia Miranda explicou 
que a medida já é adotada 
por diversos Tribunais Esta-
duais. “Ela visa corrigir injus-
tifi cado gravame lançado 
sobre os Juízes que acumu-
lam unidades jurisdicionais 
ou atividades administrativas 
submetidas a extensas e insa-
lubres jornadas de trabalho”.

Antes da visita ao TJCE, 
Calandra conversou com os 
Magistrados aposentados, 
e expôs ao Vice-Presidente 
a fundamentação de São 
Paulo da concessão da apo-
sentadoria integral com sa-
lário de Desembargador.

Em seguida, Calandra 
se reuniu com o Presidente 

do Tribunal de Contas do 
Estado, Valdomiro Távora, e 
falou sobre o assunto. “Não 
há razão alguma para rebai-

Calandra, Sérgia Miranda, Francisco Araújo e Maria Isabel da Silva 

Deputada Mara Gabrilli e 
Nelson Calandra no STF

Nelson Calandra parabenizou 20 anos da AGU

Calandra fala de acessibilidade com Ministro do STF

O Presidente da AMB, Nelson Ca-
landra, visitou, em setembro, o Mi-
nistro da Advocacia-Geral da União 
(AGU), Luís Inácio Lucena Adams, para 
parabenizar a instituição pelos seus 
20 anos. O Presidente da Associação 
dos Magistrados da Justiça Militar da 
União (Amajum), José Barroso Filho, 
participou do encontro.

Para Calandra, é importante man-
ter proximidade entre a AMB e a AGU. 

Garantir a acessibilidade aos Tribunais, 
fóruns e cartórios do país, para as pessoas 
com defi ciência física e/ou visual foi o tema 
tratado na reunião que o Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, e a Deputada Fede-
ral Mara Gabrilli (PSDB-SP) tiveram com o 
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Marco Aurélio de Mello, em setembro.

O objetivo da reunião foi de ofi ciar o 

“O nosso relacionamento com o Minis-
tro Luís Adams tem sido sempre muito 
cordial e viemos, aqui, trazer o abraço 
e os cumprimentos aos integrantes da 
AGU pelos 20 anos de sua existência”.

O Ministro Luís Inácio falou da im-
portância da união entre as Associações. 
“No ano que a AGU completa 20 anos 
é importante o fortalecimento com a 
AMB para que continuemos trabalhan-
do com a Justiça brasileira”, afi rmou.

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sobre a 
necessidade desse contingente.  “A acessibi-
lidade que engloba aqueles que recorrem ao 
Judiciário e também aos advogados, e deve 
ser incluído no plano de informatização dos 
Tribunais”, disse Calandra.

Marco Aurélio assumiu o compromisso de 
ser o porta-voz das transformações necessárias 
às pessoas com defi ciência junto ao STF e CNJ.

Nelson Calandra visitou Ministro da AGU
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AMB e Anpaf tratam de ações conjuntas
Filomeno falou de uma Adin sobre a criação dos novos Tribunais

“Rogério Machado é uma 
pessoa muito aplicada no 
campo do Direito Consti-
tucional e fi quei impressio-
nado com a argumentação 
que ele trouxe para a AMB”, 
comentou Calandra.

Rogério Machado falou 
das relações entre a AMB 
e a Anpaf. “As relações da 
AMB com a Anpaf são ex-
celentes. Foi uma visita de 
cortesia para prestar soli-
dariedade às demandas da 
AMB e para propormos 
ações conjuntas que forta-
leçam as funções essenciais 
da Justiça”, afi rmou.

O Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, 
recebeu, em setem-

bro, na sede da Associação, 
o Presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores 
Federais (Anpaf), Rogério 
Filomeno Machado, o re-
presentante da Anpaf na 
Paraíba, José Galdino da Sil-
va Filho, e o representante 
da entidade no Ceará, � yr-
so Telles. Calandra estava 
acompanhado do Diretor 
da Secretaria de Convênios 
da AMB, Getúlio Correa, e 
do Desembargador de Ro-
raima, Gursen De Miranda.

O Presidente da Anpaf 
falou com Calandra sobre 
a propositura de uma Ação 

Direta de Inconstituciona-
lidade (Adin) em relação à 
criação dos novos Tribunais. 

Secretária-Geral da OAB-RJ visita AMB

Moulin fala de desenvolvimento e sustentabilidade  

A Secretária-Geral da Comissão 
Nacional de Prerrogativas do Conse-
lho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ), 
Fernanda Tórtima, foi recebida pela 
Vice-Presidente de Direitos Humanos 
da AMB, Renata Gil, em setembro, na 
sede da Associação, em Brasília.

Renata Gil destacou a importân-
cia do relacionamento entre a OAB e 

O Diretor-Adjunto Flávio Moulin, da Secretaria de De-
fesa de Direitos e Prerrogativas da AMB, participou da pri-
meira reunião da Comissão de Direitos Ambiental (CDAM) 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) que ocorreu em setembro, em Brasília.

O Magistrado falou do empenho da AMB em pautas 
ambientais. “Desde 2012, desenvolvemos uma série de ati-
vidades que tem como objetivo atrelar desenvolvimento e 
sustentabilidade, por meio de congressos e seminários com 
a participação de juristas dos cinco continentes. A AMB 
está à disposição para a realização de trabalhos junto à Co-
missão”, propôs.

a AMB. “Fernanda Tórtima tem um 
papel de relevância no setor de prerro-
gativas da OAB. A AMB e a OAB, por 
vezes, têm pautas conjuntas e esse tra-
balho de cooperação é muito impor-
tante, mostra a dimensão da AMB no 
cenário nacional e o seu grau de respei-
tabilidade. Nós fi camos muito felizes 
com a visita da Secretária Geral da Co-
missão de Prerrogativas”, afi rmou.

Na reunião conduzida pelo Presidente da CDAM, Carlos 
Sanseverino, o grupo discutiu as estratégias de trabalho a 
serem adotadas durante a gestão e falou da importância da 
Comissão. “Este é o órgão mais importante da OAB acerca 
do Meio Ambiente”,  destacou.

Presidente da AMB recebeu representantes da Anpaf

Renata Gil recebeu Fernanda Tórtima

 Flávio Moulin falou sobre o interesse da AMB em pautas ambientais
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Certifi cação ISO 9001 é nova meta da AMB

Proposta é implantação de um sistema de gestão mais efi ciente

Newton Meyer expli-
cou que um dos pontos 
fundamentais quando se 
trabalha com a visão de 
certifi cação é pensar para 
quem é oferecido o serviço 
que, no caso, são os Asso-
ciados da AMB e, indireta-
mente, as Associações re-
gionais. “Mais importante 
do que receber um título 
é o esforço feito pela AMB 
para aperfeiçoar o seu sis-
tema de gestão. O certifi -
cado é uma chancela fi nal 
de uma conquista”.

C om o objetivo de ob-
ter a certifi cação ISO 
9001 para a AMB, 

o Presidente da Associa-
ção, Nelson Calandra, e os 
membros do Conselho Fis-
cal da entidade, Flávio Fe-
noglio e Aristóteles � ury, 
receberam os professores 
da Fundação Getulio Var-
gas (FGV), Newton Meyer 
Fleury e Armando Moreira 
Cunha, na sede da AMB, 
em outubro, para iniciar o 
processo de implantação de 
um sistema de gestão mais 

efi ciente na instituição.
Calandra explicou que 

a implantação do novo 
sistema contribuirá para 
a Associação em todos os 
anos seguintes. “Demos 

O Presidente da AMB, Nelson 
Calandra, e o Presidente da Comis-
são de Precatórios do Conselho Fe-
deral da OAB Nacional, Marco An-
tonio Innocenti, foram recebidos 
pelo Coordenador da Diretoria de 
Execuções de Precatórios e Cálcu-
los (Depre), do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP), Pedro Cauby 
Pires de Araújo, para discutirem as 
soluções para o pagamento dos precatórios das fazen-
das e autarquias do Estado e Municípios.

um passo importante para 
modernizar a gestão atual 
e a futura com possibilida-
de de redução de despesas 
e melhora na arrecada-
ção”, disse. 

Calandra e integrantes do Conselho Fiscal receberam professores da FGV

Marco Innocenti, Nelson Calandra e Pedro Cauby

Calandra discute soluções para pagamento de precatórios

Judiciário e Legislativo discutem verba para Justiça de São Paulo

 “Temos de trabalhar juntos em 
torno de uma solução para esse 
problema, por exemplo, estudan-
do fontes alternativas e extraorça-
mentárias para quitar a dívida pú-
blica”, disse o Presidente da AMB, 
Nelson Calandra.

A AMB e a OAB são coautores de 
Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (Adin) contra a PEC 4357, a “PEC 

do Calote”, que estende há 15 anos o prazo de pagamen-
to de precatórios de Estado e Municípios.

Compensações delegadas, reem-
bolso da União nas despesas pro-
cessuais e impunidade tributária fo-
ram alguns dos temas abordados na 
reunião da bancada paulista com os 
representantes do Judiciário de São 
Paulo, na Câmara dos Deputados, 
em outubro.

Além do Presidente da AMB, 
Nelson Calandra, participaram da 
reunião o Presidente do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJSP), Ivan Sar-
tori, Juízes do Tribunal e os Depu-
tados Arnaldo Jardim (PPS), Ricar-
do Izar (PSD), Guilherme Campos 
(PSD), Arnaldo Faria de Sá (PTB) e 
Vanderlei Macris (PSDB).

Calandra disse que na reunião 
foi pedida a inclusão no Orçamento 
da União de verba necessária para 
compensar de modo particular o 
Judiciário estadual, que responde 

por mais de 20% do movimento dos 
processos que seriam da competência 
da Justiça federal. 

Representantes do Judiciário paulista e parlamentares 
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Calandra é o novo cidadão Ribeirão-pretano

Indicado pelo Vereador 
Cícero Gomes da Silva, 
e aprovado por unani-

midade por todos os Ve-
readores, o Presidente da 
AMB, Nelson Calandra, re-
cebeu o título de cidadão 
ribeirão-pretano, durante 
homenagem realizada na 
Câmara Municipal de Ri-
beirão Preto, em outubro.

Calandra falou da sa-
tisfação pela homenagem 
recebida e disse que aos 
68 anos de idade e 56 de 
trabalho é gratifi cante se 
tornar um cidadão ribei-
rão-pretano. “Nesta terra 

de tantas riquezas se cul-
tiva também a amizade 
e a fraternidade que une 
cada um de nós. Agrade-
ço a Deus pela oportuni-
dade desta homenagem 
e desejo que meu amor 
pela Justiça e por Ribeirão 
Preto dure eternamente”, 
afi rmou.

Autor da indicação de 
Calandra, o Vereador Cí-
cero Gomes da Silva falou 
do Presidente da AMB. “O 
Desembargador Calandra 
é uma pessoa ilustre. É 
um Magistrado de respei-
to, que sempre lutou pela 

Cem novos Juízes da 
Bahia foram recebidos pelo 
Presidente da AMB, Nel-
son Calandra, e pelo Vice-
-Presidente de Assuntos 
Culturais, Rosalvo Vieira, 
que é Magistrado baiano, 
na sede da Associação, em 
outubro. A Juíza Maria Isa-
bel da Silva, do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal 
e Territórios (TJDFT), e a 
Presidente da Associação 
dos Magistrados da Bahia 
(Amab), Nartir Dantas We-

A Juíza Maria Isabel da Silva, do TJDFT, representou o Presidente da AMB, Nelson Calandra, na posse de vinte 
e um Juízes de Direito Substitutos, em outubro, em Brasília. Com o ingresso dos novos Magistrados, o Judiciário 
do DF passa a contar com 309 Juízes, entre titulares e substitutos.

Para Maria Isabel “essa posse é muito boa, porque estamos com défi cit alto de Juízes no DF. Quanto mais Ma-
gistrados, melhor será assistida a população”, explicou.   

Justiça do país e facilitou o 
relacionamento dos Pode-

Vereador Cícero Gomes da Silva foi autor da indicação

Presidente da AMB foi homenageado em sessão solene

Magistrados recém-empossados visitam sede da AMB

Novos Juízes baianos são recebidos na AMB

AMB prestigia posse de novos Juízes para o TJDFT

res Executivo, Legislativo e 
Judiciário”, disse.

ber, também participaram 
da recepção.

Para Calandra, o nú-
mero de recém-empossa-
dos que representa 18% 
da Magistratura baiana, é 
muito importante para a 
Bahia e para o Brasil. “Fico 
muito feliz com a presen-
ça dos Juízes aqui, e a sua 
integração à AMB. Relatei 
tudo que nós avançamos e 
falei da reconquista do de-
creto de utilidade pública 
da AMB”, disse.

Rosalvo Vieira disse que 
a vinda dos Juízes repre-
senta muito para a catego-
ria. “Com certeza eles vão 
contribuir para desafogar a 

Magistratura baiana. Temos 
percebido que eles vieram 
para somar na luta por me-
lhores condições para toda a 
Magistratura”, afi rmou.
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Ativismo Judicial pauta curso da ENM 

As aulas foram conduzidas pelo professor de Direito, José Ricardo Cunha

A ENM promoveu o II 
Curso de Ativismo 
Judicial: Limites e 

Possibilidades para cerca 
de 50 Magistrados, nos 
dias 19 e 20 de setembro, 
na sede da AMB. A capa-
citação foi coordenada 
pela Diretora-Adjunta de 
Justiça Estadual da Escola, 
Patrícia Cerqueira, e pelo 
Coordenador da ENM 
Everton Amaral. A abertu-
ra contou com a participa-
ção do Presidente da As-
sociação, Nelson Calandra. 

As aulas foram condu-
zidas pelo professor de Di-
reito da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, 
José Ricardo Cunha. O Di-
retor-Presidente da ENM, 
Roberto Bacellar, reforçou 
a contribuição que o cur-
so pode oferecer aos Ma-
gistrados. “Trazer o tema 
ativismo judicial aos Ma-
gistrados é fundamental 
para que a classe possa de-

cidir com independência e 
analisar todos os efeitos de 
suas decisões”.  

Patrícia Cerqueira lem-
brou que ativismo judicial 
é um dos assuntos mais 
atuais no âmbito das car-
reiras jurídicas. “O Judici-
ário não está mais restrito 
àquelas causas triviais. Es-
tamos presenciando di-
versas discussões no STF 
referentes a matérias que 

A Vice-Presidente do 
Conselho Nacional das Au-
toridades Centrais Brasilei-
ras e Diretora-Adjunta da 
Justiça Estadual da ENM, 
Patrícia Cerqueira, condu-
ziu a reunião que discutiu 
as alterações da Resolução 
Nº 54 do CNJ, que dispõe 
sobre a implantação e fun-
cionamento do Cadastro 
Nacional de Adoção. 

Patrícia Cerqueira esteve 
acompanhada dos integran-

não se restringem a inter-
pretação da Constituição, 
mas, envolvem políticas 
públicas, que seria função 
do Executivo ou ainda dis-
ciplinando juridicamente 
situações que o legislador 
não previu”, explicou.

Para o professor José 
Ricardo Cunha, “nos últi-
mos anos, o Poder Judici-
ário tem estado num lugar 
de destaque no debate so-

cial de maneira geral. Cada 
vez mais os Juízes têm se 
defrontado com situações 
que,  inicialmente, eram 
dos outros poderes e fi ca 
sempre a dúvida: qual é 
o limite para atuação do 
Magistrado nesses casos? 
Em geral, toda essa discus-
são passa pelo conceito de 
ativismo, que é um concei-
to chave dentro dessa dis-
cussão”. 

Limite da atuação da Magistratura é questionado durante curso realizado na AMB

Normatização sobre a adoção internacional foi tratada durante encontro

Grupo propõe mudanças no Cadastro Nacional de Adoção 
no Cadastro Nacional de 
Adoção. “É importante 
incluir dados sobre a ado-
ção internacional, e tam-
bém que os Juízes tenham 
acesso às informações 
do Brasil inteiro. No mo-
mento em que o cadastro 
nacional for alterado, e 
conseguir abrigar infor-
mações sobre os preten-
dentes internacionais te-
remos um cadastro único 
de todo o país”.

tes do Conselho e repre-
sentantes dos diversos 
Estados brasileiros. O gru-

po defendeu a inclusão 
de dados de pretenden-
tes residentes no exterior 
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Juízes participam de debate sobre adoção

Tema foi abordado no V Encontro Nacional de Magistrados da Infância

Os novos modelos de 
adoção e as mudan-
ças nos processos 

relacionados ao tema fo-
ram amplamente discuti-
dos no último mês, em São 
Paulo. Magistrados de todo 
o país estiveram na Escola 
Paulista da Magistratura 
(EPM) para participar do 
V Encontro Nacional de 
Magistrados de Infância 
e Juventude. O evento foi 
promovido pela ENM em 
parceria com o Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP). 

A abertura contou com 
a presença do Diretor-Pre-
sidente da ENM, Roberto 
Bacellar. “Hoje, o Juiz não 
pode ser apenas o Magistra-
do que cumpre metas es-
tabelecidas, que analisa so-
mente o que está nos autos. 
Não se pode esquecer o que 
é fundamental, a dignidade 
da pessoa humana. Esse é o 
maior desafi o do Magistra-

Em outubro, a ENM levou dez Magistrados brasi-
leiros para Turim, na Itália. Juízes e Desembargadores 
participaram do Programa de Aperfeiçoamento Judi-
cial Direitos Humanos – Sistema Correcional e Peni-
tenciário. O curso foi realizado pela ENM em parceria 
com a Escola Superior da Magistratura de Pernambu-
co (Esmape), sob a coordenação da Diretora-Adjunta 
de Justiça Estadual da ENM, Patrícia Cerqueira. 

As palestras aconteceram no Instituto de Pesquisa 
Judicial das Nações Unidas. Os Magistrados conhece-
ram o sistema de execução penal europeu e as princi-
pais diferenças da realidade brasileira. O programa in-
cluiu ainda uma aula sobre o Sistema Interamericano 
para proteção dos Direitos Humanos. “A partir desse 

ENM capacita Magistrados na Itália

e adolescentes abrigados, 
dos interessados em adotar 
e dos abrigos.

 “Foi preciso mudar a 
maneira de encarar a ado-
ção. As crianças nos abri-
gos não eram conhecidas, 
hoje, temos informações 
mais detalhadas e um meio 
de acompanhar cada pro-
cesso”, esclareceu Maria 
Inês Valinho de Moraes, 
coordenadora do Siga. 

do da pós-modernidade e 
isso inclui o Juiz da Infância 
e da Juventude”, ressaltou. 
O curso foi coordenado 
pela Juíza Marlúcia Moulin, 
do Tribunal de Justiça do Es-
pírito Santo (TJES).

Com uma programação 
atual o Encontro discutiu 
desde os danos causados 
por medicamentos con-
trolados e antidepressivos 
para as crianças e adoles-

centes nos abrigos até úl-
timos dados do Cadastro 
Nacional de Adoção. Os 
Magistrados conheceram 
os bons exemplos de Re-
cife, com relação à adoção 
internacional e do Espírito 
Santo que desenvolveu o 
Sistema de Informação e 
Gerência da Adoção e Aco-
lhimento (Siga). Implan-
tado em 2008, ele contém 
dados de todas as crianças 

Grupo foi coordenado pela Diretora-Adjunta da ENM, Patrícia Cerqueira

curso, nós Magistrados poderemos inserir em nossas 
decisões referências aos direitos humanos e entender 
os problemas da Justiça criminal brasileira de uma 
maneira mais ampla”, avaliou a Juíza Rosimeire Ventu-
ra Leite, do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). 

Durante três dias, os Magistrados aprofundaram o conhecimento sobre aspectos diferentes da adoção
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Escola promove curso de Segurança na Flórida

Cada turma passou uma semana nos Estados Unidos

C erca de sessenta 
Magistrados par-
ticiparam do pri-

meiro curso Internacional 
de Segurança oferecido pela 
ENM. O treinamento foi re-
alizado no INSTITUTE OF 
PUBLIC SAFETY no Con-
dado de Lake, na Flórida. 
Devido a grande procura, a 
Escola Nacional ampliou o 
número de participantes e 
levou duas turmas para os 
Estados Unidos. A capaci-
tação foi coordenada pelo 
Diretor-Adjunto da Justiça 
Eleitoral da ENM, Luiz Már-
cio Pereira. 

meras visitas às Cortes 
Americanas”, afirmou 
Adriana Lóssio, Juíza do 
Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB). 

O curso internacional 
já foi credenciado jun-
to à Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiço-
amento de Magistrados 
(Enfam). Com o reconhe-
cimento, os Juízes e De-
sembargadores que par-
ticiparam podem utilizar 
o certificado para dar en-
trada no pedido de pro-
moção por merecimento 
junto aos seus Tribunais.

No curso com duração 
de uma semana, cada tur-
ma conheceu as principais 
diferenças entre o sistema 
legal americano e o bra-
sileiro, além de receber 
orientações teóricas e prá-
ticas de segurança pessoal, 
o que incluiu aulas de tiro 
e direção evasiva. 

Os professores norte-
-americanos falaram ainda 
do cuidado que os Magis-
trados precisam ter com 
as informações divulgadas 
em sites e redes sociais. 
“Foi demonstrada a rele-
vância de avaliar o com-

portamento das pessoas 
que estão a nossa volta. 
Para a segurança do Juiz 
e de sua família nenhu-
ma informação pode ser 
desprezada”, explicou Luiz 
Márcio Pereira.

Os Magistrados apro-
varam a iniciativa da Es-
cola. “Parabenizo a ENM 
por tornar possível essa 
experiência do intercâm-
bio destacando impor-
tantes noções de segu-
rança pessoal. Ressalto 
ainda as aulas práticas 
de tiro, direção defensi-
va, evasiva além de inú-

O curso tem o credenciamento da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

Estudo sobre tabagismo auxilia trabalho de Magistrados
A ENM apoiou a publicação “Evidências Científi cas sobre o Tabagismo para Subsídio ao Poder Judiciário”, 

da Associação Médica Brasileira. A obra procura ampliar o diálogo entre as áreas de Direito e Saúde, tornando 
mais acessíveis aos Magistrados as informações atualizadas sobre tabagismo. 

O material completo pode ser encontrado no site www.enm.org.br. 



Diretor da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacellar, falou para Juízes de Família 

Diretora da Esmeg elogiou iniciativa da ENM de levar curso para Goiânia
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A ENM realizou em se-
tembro, o II Encontro 
Nacional de Juízes de 

Família. A abertura do even-
to foi feita pelo Diretor-Pre-
sidente, Roberto Bacellar, no 
auditório da Associação dos 
Magistrados do Estado de 
Goiás (Asmego). O evento 
contou com o apoio da As-
mego, da Escola Superior da 
Magistratura de Goiás (Es-
meg) e do Tribunal e Justiça 
de Goiás (TJGO). Mais de 80 
Magistrados que atuam na 
área de família participaram. 

Em três dias de encontro, 
os palestrantes apresenta-
ram conceitos e estudos nas 
áreas de psicologia, bioéti-
ca e direito, sempre com o 
foco no fortalecimento do 
trabalho dos Magistrados.  
“As questões de família são 
relações de vários vínculos. 
Não adianta resolver um 
processo de família se você 
não resolver a convivência 
familiar, a relação entre os 
filhos e os pais. A ideia é que o Juiz seja 
um instrumento para a pacificação da-
quela família e, para isso, é preciso ter 
uma capacitação permanente, uma ca-
pacitação em várias áreas não apenas 
na área técnica jurídica”, explicou Ro-
berto Bacellar. 

Nesse sentido, o encontro abordou os 
seguintes temas: a implantação de técni-
cas da psicologia para a solução de confl i-
tos, os efeitos da guarda compartilhada, 
os efeitos das medidas protetivas proferi-
das pelo Juizado da violência doméstica, 
inovações procedimentais, a Defensoria 
Pública e o acesso à Justiça para os casos 
de Direito de Família, reprodução assisti-
da e alimentos avoengos. 

Magistrados discutem Direito de Família 

Encontro reuniu Juízes de todo o país em Goiânia

Descentralização amplia oportunidades
O curso foi coordenado pela Juíza do Tribunal de Justiça do Espírito 

Santo Marlúcia Moulin com o apoio do Diretor-Adjunto de Justiça Eleito-
ral da ENM, Luiz Márcio Pereira. A Coordenadora lembrou a preocupação 
da ENM de tirar os cursos do eixo central do país, Rio de Janeiro-São 
Paulo-Brasília. “O fato desse curso acontecer aqui, em Goiás, tem uma 
perspectiva bem interessante porque descentraliza daquele ambiente 
eixo Rio-Brasília-São Paulo permitindo que Magistrados que tenham tido 
dificuldades de estar lá pudessem também participar”, reforçou.

A iniciativa da ENM foi elogiada pela Diretora da Escola da Magistra-
tura de Goiânia, Maria Socorro Souza. ”Sentimo-nos bastante gratifica-
dos pelo fato do nosso estado ter sido escolhido para sediar esse curso 
que é de nível nacional”, afirmou.

O II Encontro Nacional de Juízes de Família tem o credenciamento da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). 
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a divulgação de requisitos 
mínimos exigidos em cada 
curso. De acordo com a Di-
retora-Adjunta da Justiça 
Estadual da ENM, Patrícia 
Cerqueira, muitos Juízes e 
Desembargadores ques-
tionavam a falta de clareza 
nas escolhas. “Havia uma 
insatisfação de não conhe-
cer os critérios de escolha 
ou rejeição e também da 

O trabalho dos últimos dois anos oferece mais efi ciência ao Magistrado 

Regulamento e inscrições de cursos on-line

A ENM vem amplian-
do o número de ca-
pacitações e, desde 

2011, tem desenvolvido 
uma série de ações que ga-
rantem a efi ciência do que 
é oferecido ao Magistrado. 
Duas delas são a norma-
tização dos cursos e mo-
dernização do sistema de 
inscrição, anteriormente 
feito de maneira manual e, 
hoje, disponível na página 
da Escola na internet. “O 
mecanismo existente an-
tes não atendia a necessi-
dade dos Magistrados. Era 
preciso desenvolver algo 
mais interativo, mais dinâ-
mico. Foi o que fi zemos”, 
esclareceu o Diretor-Pre-
sidente da ENM, Rober-
to Bacellar, Coordenador 
dessas ações.

Com relação à nor-
matização, foi aprovado 
em 2012 pela Diretoria o 
regulamento para a sele-
ção de Magistrados com 

A profi ssionalização do Magistrado é tema permanente nos encontros de Diretores

divulgação prévia das exi-
gências para cada curso”. 

As regras defi nidas pela 
Diretoria foram formali-
zadas na Resolução ENM 
nº 01 de 03 de setembro 
de 2012. Entre os critérios 
estabelecidos possuir um 
vínculo associativo com a 
AMB, o que pode ser dis-
pensado quando o núme-
ro de candidatos associa-

dos for inferior ao número 
de vagas ofertadas.

Com o intuito de tor-
nar a participação mais 
democrática, a norma 
prevê ainda a preferência 
pelos candidatos que não 
tenham participado de 
outros cursos promovidos 
pela ENM, nos três últimos 
anos. Como critério de 
seleção para os cursos in-
ternacionais, a Escola pede 
o domínio do idioma res-
pectivo à capacitação. 

“Havia sempre forma-
ção de comissões para 
seleção de Magistrados, 
mas não havia critérios 
e, às vezes, eles não eram 
conhecidos. Hoje, são in-
formados a respeito da 
quantidade de vagas, se 
o número de inscritos é 
maior do que o que está 
sendo oferecido. Todos sa-
bem quais são os critérios 
considerados para a sele-
ção”, ressaltou Bacellar. 

Regimento interno
Nos últimos dois anos, a Diretoria da 

ENM precisou atualizar seu regimento in-
terno. O documento foi submetido à apre-
ciação pelo Conselho Executivo e pelo Con-
selho de Representantes da AMB e já está 
em vigor. “Hoje, o Magistrado tem uma 
escola que evoluiu, reconhecendo o traba-
lho de cada gestão, mas que nesses últimos 
dois anos, deu um passo fundamental para 
sua efetivação como uma verdadeira escola 
profi ssionalizada e com um trabalho trans-
parente”, concluiu Bacellar.


