
Informa
Jornal oficial da Associação dos Magistrados Brasileiros
Edição nº  170 - abril e maio de 2016

Hadja Rayanne de Alencar defende comportamento ético nas redes sociais  – Página 12ARTIGO

Força de trabalho 
valorizada

Páginas 26 a 28

Curso sobre Justiça Restaurativa e seminário do novo 
CPC são destaques para os próximos meses. 
Leia essas e outras notícias da Escola 

Luta da AMB desde o início da atual gestão 
transforma-se em vitória, após aprovação pelo CNJ 
da proposta de resolução que prevê a redistribuição 
de servidores entre primeiro e segundo graus de 
acordo com as demandas de trabalho. A medida é de 
extrema importância para aumentar a efetividade 
do Poder Judiciário nacional, com a realocação de 
pessoal de acordo com o número de processos de 
cada unidade judiciária. Confira a repercussão com 
os presidentes das associações e a entrevista de 
João Ricardo Costa.   

Páginas 14 e 15

Recomposição do 
subsídio no Senado
Aprovado pela Câmara dos Deputados, 
projeto de lei que reajusta subsídio dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal 

aguarda votação pelo Senado. 
AMB permanece mobilizada pela 

aprovação do PL.

Página 3

Desafios 
de mãe

Juíza Israela Pontes obtém decisão inédita do 
Tribunal de Justiça da Paraíba em ação para 
mudança de comarca. A razão: trabalhar 
mais próximo de casa para cuidar do seu fi-
lho Yuri, que tem síndrome de Down.

Página 17
Nesta edição: 
encarte especial  
#SomosTodosJuízes



Coordenadora de Comunicação:
Renata Brandão

Editora: Verônica Macedo
Reportagem: Dalila Góes, Luciana Salimen, 
Renata Brandão e Verônica Macedo

Site: www.amb.com.br           
E-mail: jornalismoamb@gmail.com 

Twitter: www.twitter.com/Magistrados
Youtube: www.youtube.com/ambMagistrados

Instagram: @magistradosbrasileiros 
Facebook: www.facebook.com/magistradosbrasileiros

Estagiária: Tatiana Castro
Diagramação: Marconi Martins 
e Sheilla Reis

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DESTA EDIÇÃO EM 17 DE JUNHO DE 2016                                          “AMB Informa” é uma publicação da Associação dos Magistrados Brasileiros.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Presidente
João Ricardo dos Santos Costa

Secretário-Geral 
Marcos Sérgio Galliano Daros

Secretário-Geral Adjunto 
Alexandre Aronne de Abreu

Diretor-Tesoureiro 
Emanuel Bonfim C. Amaral Filho

Diretor-Tesoureiro Adjunto 
Mauro Caum Gonçalves 

Vice-Presidentes 
Adriano Gustavo Veiga Seduvim - 
Assuntos Ambientais 

Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra - 
Comunicação Social 
Hadja Rayanne Holanda de Alencar - Prerrogativas 
Maria de Fátima dos Santos Gomes 
Muniz de Oliveira - Cultural 
Maria Madalena Telesca - Assuntos Legislativos 
Trabalhistas 
Nartir Dantas Weber - Integração 
Nelson Missias de Morais - Legislativo 
Paulo Mello Feijó - Efetividade da Jurisdição 
Ricardo de Araújo Barreto - Direitos Humanos 
Sérgio Luiz Junkes - Institucional 
Wilson da Silva Dias - Administrativo

Conselho Fiscal 
Helvécio de Brito Maia Neto 
Luiz Gonzaga Mendes Marques 
Hermínia Maria Silveira Azoury

Coordenadoria da Justiça Estadual 
Gervásio Protásio dos Santos Júnior 

Coordenadoria da Justiça Federal 
Rogério Favreto 

Coordenadoria da Justiça do Trabalho 
Antônio Oldemar Coêlho dos Santos 

Coordenadora-adjunta da Justiça do Trabalho 
Patrícia Almeida Ramos 

Coordenadoria da Justiça Militar 
Edmundo Franca de Oliveira 

Coordenadoria dos Aposentados 
Nelma Torres Padilha

Coordenador-adjunto dos Aposentados 
Írio Grolli

Informa

Vencemos uma etapa importante para valorizar a car-
reira da magistratura, no dia 1º de junho, com a aprovação 
na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 2646/2015, que 
prevê reajuste de 8,74% do subsídio dos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) a partir de junho, sem retroativo, 
e mais 7% a partir de janeiro de 2017. A significativa vitória 
conquistada decorreu  de um intenso trabalho da AMB e das  
associações filiadas, juntamente com as demais entidades 
que compõem a Frentas. O próximo passo é a aprovação da 
matéria no Senado. 

Em nosso mandato, estabelecemos como prioridade a 
atuação no Congresso Nacional junto a deputados e sena-
dores, trabalho reforçado com os parlamentares nos estados 
pelas entidades regionais. Prova disso, é que esse é o segundo 
reajuste a ser alcançado por esta gestão.  O primeiro de 14,6% 
ocorreu no dia 17 de dezembro de 2014. 

Nesta edição destacamos também o nosso compromis-
so pela valorização do primeiro grau. O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, a Resolução 
219/2016, que prevê a redistribuição de servidores entre pri-
meiro e segundo graus, de acordo com as demandas de tra-
balho. A proposta representa uma grande vitória da AMB. 

A defesa da entidade pela permuta entre magistrados es-
taduais é outro assunto importante. Fruto de um pedido de 
providências da entidade no CNJ, destacamos a necessidade 
da magistratura estadual ter o mesmo direito à mobilidade já 
adquirido pelos juízes trabalhistas e federais. 

 Não esquecemos de abordar os pontos da Loman defendidos 
pela AMB e encaminhados ao STF, como a paridade entre ativos e 
aposentados, revisão anual do subsídio, eleições diretas nos tribu-
nais, promoção de juízes por merecimento, dentre outros.

Na área internacional, conquistamos a vice-presidência da Fe-
deração Latino-Americana de Magistrados (Flam). A votação que 
elegeu a diretora-adjunta de Relações Internacionais da AMB, Flá-
via Viana, ocorreu durante a 65ª assembleia, em Lima, no Peru. 

Destacamos também uma decisão inédita que ocorreu no 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) com a juíza Israela Pon-
tes. Ela conseguiu trabalhar mais próximo de casa para cuidar 
da saúde  do seu filho que tem síndrome de Down. Agora, ela 
batalha para que essa conquista seja estendida à carreira, e 
conta com o apoio da AMB. 

Por fim, realizamos com êxito o II Congresso Internacional 
da AMB na Inglaterra e na Escócia. Durante 12 dias, trocamos 
experiências e conhecemos o sistema judicial britânico. Com 
uma rica programação científica, nosso evento contou com 
a presença de mais de 180 congressistas e   autoridades do 
Judiciário do Brasil e do Reino Unido. 

Nas próximas páginas, você vai conferir outros temas de 
interesse da magistratura e um encarte especial do lança-
mento da campanha nacional da AMB #SomosTodosJuízes. 

Boa leitura!
João Ricardo Costa
Presidente da AMB

Pleitos alcançados
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LEGISLATIVO

Câmara aprova projeto de lei que recompõe subsídio 
da magistratura. Associação continua trabalho 
conjunto para aprovação da matéria no Senado

Reajuste do subsídio: 
LUTA DA AMB

Verônica Macedo

Novo líder do governo na Câmara, André 
Moura, recebeu João Ricardo Costa, Leonardo 

Trigueiro e Gustavo Plech

AMB e Frentas em audiência com o presidente 
do Supremo, Ricardo Lewandowski

No Congresso em 31/05: Julianne Marques, 
José Carlos Kulzer, Hadja Rayanne, Soledade 

Fernandes e Adil Todeschini

Entre os senadores visitados, Dário Berger 
sinalizou para a AMB que o projeto pode 

entrar na pauta em breve 

Uma importante conquista 
foi obtida pela AMB, asso-
ciações filiadas e demais 

entidades que compõem a Frente 
Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas). A 
Câmara dos Deputados aprovou, 
no dia 1º de junho, o Projeto de 
Lei 2646/2015, que prevê reajuste 
de 8,74% do subsídio dos minis-
tros do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) a partir de junho, sem 
retroativo, e mais 7,02% a partir 
de janeiro de 2017. Diretores da 
AMB acompanharam a votação 
no plenário e passaram o dia em 
articulação no Congresso Nacio-
nal. Agora, o PL aguarda votação 
pelo Senado Federal.

Desde o início de sua gestão, o 
presidente da AMB, João Ricardo 
Costa, estabeleceu como priorida-
de a atuação no Congresso junto a 
deputados e senadores, trabalho 
reforçado com os parlamentares 
nos estados pelas entidades re-
gionais. A luta pela recomposição 
começou em julho de 2015, quan-
do as associações de magistrados 
protocolaram requerimento no 
STF para atualização dos subsídios. 
“Tivemos que reverter, ainda, o pa-
recer aprovado inicialmente pela 
Comissão do Trabalho da Câma-
ra, que era totalmente contrário a 
qualquer reajuste”, relembra José 
Carlos Kulzer, que coordena a Co-
missão Legislativa da AMB.

Trabalho intenso
Tão logo o deputado André 

Moura (PSC-SE) assumiu a lide-
rança do governo na Câmara, o 
presidente João Ricardo conseguiu 
audiência com o parlamentar para 
pedir a votação do PL 2646/2015. 
“Não há mais motivos para o pro-
jeto deixar de ser votado. A maté-
ria está em regime de urgência e o 
reajuste previsto no orçamento de 
2016”, disse o presidente da AMB. 
A reunião aconteceu no dia 18 de 
maio e os juízes Leonardo Triguei-
ro, do Piauí, e Gustavo Plech, de 
Sergipe, também participaram.

No mesmo dia, dirigentes da 
AMB e da Frentas reuniram-se 
com o presidente do STF, Ricardo 
Lewandowski, e com o procura-
dor-geral da República, Rodrigo 
Janot. O presidente da AMB solici-
tou a audiência para que as entida-
des pudessem reforçar o pedido de 
apoio na aprovação do Projeto de 
Lei 2646 e também da Proposta de 
Emenda à Constituição 63/2013, 
que trata do Adicional por Tempo 
de Serviço (ATS).

Atuação no Senado
Agora que o projeto de recom-

posição dos subsídios foi aprova-
do na Câmara, a AMB e entidades 
que compõem a Frentas já tra-
balham pela votação do projeto 
no Senado Federal. No dia 7 de 
junho, João Ricardo visitou os se-

nadores Eunício Oliveira (PMDB-CE), Dário 
Berger (PMDB-SC) e Flexa Ribeiro (PSDB-
-PA). O objetivo dos encontros foi solicitar 
que a matéria entre na pauta da Casa o 
quanto antes. Novas reuniões estão sendo 
agendadas com líderes partidários.
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Está prestes a entrar na pauta do plenário do Senado Federal 
a Proposta de Emenda à Constituição 127/2015, que inclui na 
competência da Justiça Federal o processamento e julgamento 
das causas em que a sociedade de economia mista federal for 
interessada na condição de autora-ré, assistente ou proponente. 
Preocupado com a questão, o presidente da AMB, João Ricar-
do Costa, magistrados, representantes da OAB e sindicalistas se 
reuniram, em 3 de maio, com o senador José Maranhão (PMDB-
-PB). Ele é o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justi-
ça, cuja matéria foi aprovada em fevereiro.

João Ricardo explicou ao parlamentar que o texto aprovado 
pela CCJ visa o interesse de poder por parte de alguns segmen-
tos do Judiciário e representa um retrocesso. “Essa PEC cria um 
problema sério e estrutural dentro do sistema de Justiça. Ela 
mexe com o acesso à Justiça daqueles que mais precisam, ou 
seja, os trabalhadores que sofreram acidentes de trabalho. Eles 

Após admissibilidade do 
impeachment, AMB e Frentas 
discutem novas estratégias de 
trabalho junto à Câmara 
e ao Senado

Mobilização no Congresso 

continua

AMB se reúne com relator da PEC 
que federaliza ações contra  

sociedades de economia mista

 “Tivemos algumas mu-
danças no Congresso e de-
vemos passar por outras, 
mas é importante manter 
a mobilização e continuar a 
articulação com deputados 
e senadores”, disse o presi-
dente da AMB, João Ricardo 
Costa, que conduziu o de-
bate do grupo ocorrido em 
17 de maio. Desde então, re-
presentantes das entidades 
que compõem a Frentas têm 

O conturbado mo-
mento político tem 
exigido mais do 

que nunca união das enti-
dades que defendem a ma-
gistratura. A AMB e a Frente 
Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público da 
União (Frentas) realizaram 
reuniões, nos últimos meses, 
tendo como foco estraté-
gias de atuação nas matérias 
que tramitam no Congres-
so, como o Projeto de Lei 
3123/2015, que limita o 
teto do funcionalismo pú-
blico, a Proposta de Emen-
da à Constituição 63/2013, 
que trata do Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS), a 
recomposição do subsídio 
e a paridade. 

realizado audiências com 
parlamentares e representan-
tes do governo, mantendo a 
constante atuação em defesa 
dos pleitos da magistratura.

O PL 3123 tramita na Câ-

Verônica Macedo

serão prejudicados caso esses processos sejam transferidos para 
a Justiça Federal”, afirmou. “Tanto é que a jurisdição delegada, 
que é constitucionalmente da Justiça Federal, é assumida em sua 
maior parte pela Justiça Estadual em virtude da falta de estrutu-
ra daquela Justiça”, complementou.

O presidente da AMB acredita que o senador ficou convenci-
do do equívoco que foi a aprovação dessa PEC pela CCJ. “Espe-
ramos que esse convencimento reflita no plenário do Senado e a 
matéria não seja aprovada”, destacou João Ricardo.

mara dos Deputados e a PEC 
63 está sob análise no Sena-
do – agora sem relator, des-
de que senador Blairo Maggi 
passou a comandar o Minis-
tério da Agricultura. 

Senador José Maranhão recebeu 
dirigentes da AMB, OAB, sindicalistas e  

magistrados da Apamagis

Reunião Frentas: pela AMB, além de João Ricardo Costa, 
participaram Leonardo Trigueiro e André Villela

Pelos próximos seis meses a coordenação da Frentas estará a cargo 
da AMB. A decisão foi tomada em reunião da Frente no dia 4 de maio, 
realizada na sede da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT). O presidente João Ricardo Costa reforçou o compromisso 
de manter a união das associações em prol dos objetivos comuns.

Comando passa para a AMB
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Confira algumas propostas da AMB ao novo CPP:
1 – Possibilidade de realização de interrogatório do acusado preso por vídeoconferência;

2 – Desnecessidade de transcrição de depoimento do acusado em caso de utilização de sistema audiovisual de gravação de audiências;

3 – Previsão expressa para que, em determinadas situações, seja deprecado o interrogatório do acusado preso;

4 – Previsão de citação por hora certa, suprimida no Projeto de Lei encaminhado pelo Senado Federal;

5 – Necessidade de comprovação de efetivo prejuízo para declaração de nulidade de qualquer ato processual;

6 – Desnecessidade de relatório caso a sentença seja prolatada em audiência;

7 – Desnecessidade de intimação pessoal do defensor constituído, prevista no art. 426 do Projeto de Lei encaminhado pelo Senado Federal;

8 – Realização de exame de corpo delito na pessoa presa, independentemente da apresentação de lesões ou estado de saúde debilitado.

9 – Previsão da possibilidade de início de cumprimento da pena após a decisão de segunda instância.

Comissão da AMB é 
criada para contribuir 
com o aperfeiçoamento 
do projeto que tramita 
na Câmara

Novo CPP 
em debate

Na audiência pública, 
ocorrida no dia 31 de maio, 
a AMB foi representada 
pelo coordenador do gru-
po, juiz Júlio Ferreira de An-
drade, que destacou o es-
forço de todos os membros 
da comissão da entidade 
no sentido de sistematiza-
rem mais de 30 sugestões 
ao novo CPP.  Júlio Andrade 
apresentou algumas pro-
postas e explicou que a in-
tenção da AMB é colaborar 
com a evolução do texto. 
“O objetivo da Associação 
dos Magistrados Brasileiros 
é contribuir com a discus-
são sobre o novo Código 

A Câmara dos Depu-
tados retomou, em 
março deste ano, a 

discussão do Projeto de Lei 
8045/2010, que propõe alte-
rações no Código de Proces-
so Penal (CPP). Desde então, 
a AMB colheu sugestões dos 
associados à nova proposta e 
formou uma comissão espe-
cífica para cuidar do pleito 
junto ao Legislativo. O grupo 
de magistrados já entregou 
a parlamentares propostas 
da entidade ao anteprojeto e 
participou de audiência pú-
blica realizada pela Comissão 
Especial da Casa destinada a 
proferir parecer ao PL.

de Processo Penal a partir 
da experiência vivenciada 
no dia a dia da judicatura. 
Interessa ao Brasil que a ma-
gistratura participe desse 
debate”, afirmou.

O representante da 
AMB ressaltou que o pro-
tagonismo na elaboração 
do novo CPP é do Congres-
so Nacional. “A participa-
ção da Associação visa ao 
aperfeiçoamento do bom 
projeto de lei encaminha-
do pelo Senado à Câmara 
dos Deputados”. 

Durante a audiência, fo-
ram entregues a vários par-
lamentares cadernos com 

Verônica Macedo

Júlio Andrade destacou sugestões da AMB durante 
audiência pública sobre novo CPP

Rubens Pereira foi um dos deputados a receber 
o caderno de propostas da comissão da AMB

as propostas pontuais da 
AMB para alterações do PL 
8045/2010. 

Os primeiros deputados 
a receberem as sugestões 
da entidade foram Rubens 
Pereira Júnior (PCdoB-MA), 
Rodrigo Pacheco (PMDB-
-MG) e Pompeo de Mattos 
(PDT-RS), que no dia 3 de 
maio foram visitados pelos 
membros da comissão do 
novo CPP, integrada ainda 
pelos juízes Francisco Bor-
ges Ferreira Neto, de Ron-
dônia; Paulo Eduardo de 
Almeida Sorci, de São Paulo; 
e José Luiz John dos Santos, 
do Rio Grande do Sul.
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AMB enviou sugestões 
ao Conselho Nacional de 
Justiça e participou de 
audiência pública sobre 
o tema

Melhorias 
ao novo CPC

cipais preocupações sobre 
os temas comunicações 
processuais e o Diário da 
Justiça Eletrônico Nacio-
nal, leilão eletrônico, ati-
vidade dos peritos e ho-
norários periciais – sobre 
os quais já há minuta de 
resoluções – e atualização 
financeira e demandas re-
petitivas – ainda sem reso-
luções”, explicou Thiago.

Segundo o magistrado, 
sobre a ideia de criação de 
um Diário de Justiça Ele-
trônico Nacional, a enti-
dade ponderou não haver 
autorização legal a respei-
to e, ainda que houvesse, 
falta viabilidade técnica 
para a veiculação diária de 
apenas um periódico que 
concentre as comunica-
ções processuais origina-
das de todos os órgãos do 
Poder Judiciário nacional.

“Poderia haver uma série 
de dificuldades no envio e 
na consolidação de tais co-
municações, dada a grande 
quantidade de unidades ju-
diciárias no País. Sugerimos 
ao CNJ criar um portal das 
publicações para facilitar a 
busca em um único espaço 
de todas as comunicações 
veiculadas nos DJE´s dos tri-
bunais”, disse.

Acerca do leilão ele-
trônico, a entidade sugere 
que o CNJ desenvolva um 
software de abrangência 
nacional, em vez de permi-
tir que cada leiloeiro utili-
ze um sistema próprio.

Com relação às ativi-
dades dos peritos, a asso-

A comissão da AMB 
que estuda o novo 
Código de Proces-

so Civil (CPC) segue traba-
lhando para garantir que 
a redação proporcione 
avanços à prestação juris-
dicional. Em abril, os ma-
gistrados se reuniram em 
Brasília para elaborar as su-
gestões da entidade que fo-
ram enviadas ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

“A comissão promo-
veu uma análise crítica e 
contributiva das propos-
tas de resolução que fo-
ram elaboradas pelo CNJ 
para consulta pública”, 
explicou Marcos Alaor, 
que coordena o grupo. O 
presidente da AMB, João 
Ricardo Costa, salientou 
que a entidade continua-
rá monitorando a implan-
tação do CPC em todas as 
suas dimensões. “Estamos 
comprometidos com o 
sucesso da jurisdição, de 
tal forma que tudo aquilo 
que não apresentar o re-
sultado esperado deverá 
ser objeto de propostas 
legislativas para sua ade-
quação”, disse. 

Também participaram 
da reunião os magistra-
dos Thiago Brandão, do 
Piauí, e Paulo Moritz, de 
Santa Catarina.

Audiência pública
No dia 11 de maio, 

Thiago Brandão represen-
tou a AMB na audiência 
pública promovida pelo 
CNJ. “Expus nossas prin-

ciação manifestou acor-
do com a criação de um 
Cadastro Eletrônico de 
Peritos e Órgãos Técnicos 
ou Científicos (CPTEC), 
pois facilitaria a busca 
de informações por parte 
dos interessados com al-
cance nacional.

Para a AMB, os hono-
rários periciais ficariam 
melhor regulamentados 
caso o CNJ preveja não 
apenas tabela com valo-
res, mas também a forma 

Luciana Salimen

CNJ

de atualização da remu-
neração, além de contem-
plar a possibilidade de os 
tribunais aproveitarem os 
valores previstos por con-
selhos profissionais.

Ao todo, 48 partici-
pantes integraram a au-
diência pública, coman-
dada pelo conselheiro 
Gustavo Tadeu Alkmim, 
que preside o grupo de 
trabalho sobre o alcance 
das modificações trazi-
das pelo novo CPC. 
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Thiago Brandão expôs as sugestões da AMB na audiência pública do CNJ
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Comissão do CPC elabora sugestões à nova redação 



menta os mutirões, quando 
se atua em outros estados em 
situações emergenciais.

Justiça Estadual
A possibilidade de per-

muta entre magistrados 
estaduais é uma das pau-
tas prioritárias eleitas pela 
AMB para inclusão na nova 
Loman. Também tem sido 
tema constante em diversas 
reuniões entre representan-
tes da entidade e conse-
lheiros do CNJ desde 2015. 
Originalmente, o pedido foi 
apresentado à Coordena-
ção da Justiça Estadual da 
AMB pela Amase, Amapar 
e Amma, em razão da de-
manda de associados que 
se mobilizaram por meio 
das redes sociais. 

O Pedido de Providências 
da AMB no CNJ é o de nº 
0004074-05.2015.2.00.0000. A 
relatoria é do conselheiro Luiz 
Cláudio Allemand.

Em audiência pública promovida pelo CNJ, associação destacou argumentos a favor da medida 

AMB defende permuta 
entre magistrados estaduais

próprios do serviço público, 
prevendo que o tempo de 
serviço deverá ser aprovei-
tado como contribuição no 
âmbito de outros estados, 
municípios e mesmo da 
União. “É preciso estabelecer 
regras específicas, como a 
necessidade de que os per-
mutantes permaneçam pelo 
menos cinco anos no regime 
instituidor”, complementou.

O juiz maranhense des-
cartou eventuais dificulda-
des em função das diferen-
tes entrâncias. “Na maioria 
dos tribunais, a organiza-
ção judiciária é semelhan-
te. E, mesmo naqueles 
onde há diferente número 
de entrâncias, pode-se har-
monizar o interesse dos ma-
gistrados com o próprio tex-
to constitucional. Entrância 
final permuta com final e 
inicial com inicial. Em casos 
de intermediária, já que não 
é permitida a promoção, o 
magistrado arcaria com um 
descenso na carreira”.

O interesse público e a 
autonomia dos tribunais tam-

A possibilidade de per-
muta entre magis-
trados estaduais foi 

tema de audiência pública 
promovida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
no dia 24 de maio. O deba-
te foi fruto de um pedido 
de providências da AMB, 
representada na audiência 
pelo coordenador da Justiça 
Estadual, Gervásio Santos. 

Gervásio abordou pon-
tos sensíveis que poderiam 
causar dúvidas sobre a viabi-
lidade da medida. “A magis-
tratura é única, somos todos 
iguais. Queremos que os ma-
gistrados estaduais tenham o 
mesmo direito à mobilidade 
que os trabalhistas e federais 
já têm”, afirmou. 

Em relação à questão 
previdenciária, citou o artigo 
201 da Constituição Federal, 
parágrafo 9º, que estabele-
ce como regra a contagem 
recíproca do tempo de ser-
viço. Falou também sobre a 
Lei 9.796, que, com o artigo 
8ºA, passou a tratar da com-
pensação entre os regimes 

bém ficariam preservados, se-
gundo Gervásio. “É direito dos 
TJ́ s analisar as promoções, as 
remoções e as permutas. Não 
queremos eliminar a discri-
cionariedade dos tribunais”. 
O juiz fez referência a atos 
normativos do CNJ, como a 
recomendação 38 – que esta-
belece que os tribunais devem 
cooperar entre si no sentido 
de facilitar a prestação juris-
dicional -  e a 20 - que regula-

Luciana Salimen
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CNJ

Representando a AMB, Gervásio Santos afirmou: “A magistratura é única, somos todos iguais”

Posição nos estados 

SIM À PERMUTA
Entidades regionais que acompa-
nharam o entendimento da AMB na 
audiência pública: Amase (SE); Amapar (PR); 
Amma (MA); Asmego (GO); Amam (MT); Amaerj 
(RJ); Asmeto (TO); ACM (CE); Amages (ES); Amapi 
(PI); Amab (BA); Almagis (AL), e Ajuris (RS), que pe-
diu que a AMB a representasse na audiência.

INDEFINIDO
A Apamagis (SP) declarou não ter uma posição definida, alegan-
do que o tema divide a magistratura paulista. 

NÃO PARTICIPARAM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

7
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Rondônia recebe Cartilha Cidadania e Justiça 

CIDADANIA

Após pedido da AMB, Anamatra e Ajufe, CNJ 
autoriza extensão do benefício para 20 dias

cisão liminar, o CNJ autoriza 
os tribunais de todo o Brasil a 
editarem atos que permitam 
a prorrogação do benefício.

No pedido, as entidades 
argumentaram que o au-
mento no período da licen-
ça-paternidade já havia sido 
concedido aos trabalhadores 
sob regime da CLT por meio 
da Lei 13.257/2016, tal qual 
implementado pelo Decreto 

Alunos do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental das 
Escolas Estaduais Castelo 
Branco e Risoleta Neves, 
de Porto Velho, tiveram a 
oportunidade de conhecer 
nos dias 14 e 15 de abril a 
nova edição da Cartilha Ci-
dadania e Justiça na Escola. 
O lançamento marcou a 
adesão da Associação dos 
Magistrados do Estado de 
Rondônia (Ameron) ao 
projeto da AMB e da Escola 
Nacional da Magistratura 
(ENM), sob a coordenação 
da vice-presidente de Inte-
gração, Nartir Weber.

Artistas locais chama-
ram a atenção da garota-
da com a peça teatral que 
abordou alguns assuntos 

Ficar um pouco mais 
de tempo com o filho 
recém-nascido ou ado-

tivo pode ser agora uma reali-
dade para juízes brasileiros. O 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) deferiu parcialmente o 
pedido da AMB – em con-
junto com Anamatra e Ajufe 
– de estender a licença-pa-
ternidade de magistrados de 
cinco para 20 dias. Com a de-

Luciana Salimen

Renata Brandão

8.737/16, para os servidores 
públicos submetidos ao regi-
me da 8.112/90 e pelo MPF, 
para seus membros. “As-
sim, dúvida não pode haver 
quanto à pertinência da pre-
tensão no escopo legal de 
melhoria e eficiência do Po-
der Judiciário, na medida em 
que implementa e institu-
cionaliza política pública de 
proteção à primeira infância 

Licença-paternidade 
é ampliada 

e à instituição familiar”, cons-
ta no documento.

Ao deferir o pedido em 
caráter liminar, o conselhei-
ro Bruno Ronchetti reco-
nhece a possibilidade de os 
tribunais e demais órgãos 
do Poder Judiciário prorro-
garem a licença-paternida-
de de magistrados e servi-
dores, mediante edição de 
ato normativo.
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da revista, como a Lei Ma-
ria da Penha, meio ambien-
te e guarda compartilhada.  
“Esse projeto tem mais de 
20 anos e a intenção da re-
vista é fazer com que esses 
jovens sejam multiplica-
dores de conhecimento e 
transmitam aos seus pais, 
parentes e amigos  os te-
mas abordados de forma 
simples e descomplicada”, 

explicou Nartir Weber.
Para o presidente da 

Ameron, Francisco Borges, 
o trabalho da AMB e da 
associação local é pioneiro 
em Porto Velho. “Conse-
guimos  envolver quase 500 
alunos  nos dois dias. Isso 
demonstra que o projeto foi 
bem recebido pelas escolas. 
É importante levar aos alu-
nos lições de cidadania e de 

como funciona o Poder Judi-
ciário”, frisou.

O diretor da Escola Es-
tadual Castelo Branco, Flo-
rivaldo Alecrim, elogiou a 
iniciativa da AMB e garan-
tiu que “vai abordar todos 
os assuntos da cartilha e 
fazer um trabalho interdis-
ciplinar. Os professores es-
tarão engajados nessa luta”, 
pontuou. 

Participaram também 
do lançamento o presiden-
te e o vice-presidente do 
Tribunal de Justiça do Es-
tado de Rondônia (TJRO), 
Sansão Saldanha  e Isaías 
Fonseca; os magistrados 
Euma Tourinho, Silvana 
Freitas, Dalmo Bezerra e 
Adolfo Naujorks; e o repre-
sentante da Secretaria de 
Educação Francisco Silveira.

AMB apresenta Cartilha Cidadania e Justiça na Escola 
a 500 alunos em Porto Velho
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SUPREMO

Ministros apresentam destaques ao 
anteprojeto do Estatuto da Magistratura. 
AMB acompanha debates

Loman: 
STF discute minuta

Loman e o controle social
A Comissão da AMB da Loman foi criada por meio 

de Ato Executivo nº34/2015 e é composta pelos magis-
trados Eduardo Uhlein, Gervásio Santos, Pedro Ivens, 
Marcos Salles, Sérgio Junkes, Alexandre Abreu, Antô-
nio Carlos Facioli Chedid e Claudir Fidelis Faccienda.

A comissão reforça que em momento algum re-
cebeu, examinou ou sugeriu propostas voltadas ao 
controle social externo dos tribunais do Poder Judi-
ciário, por membros de movimentos sociais. A AMB 
sempre defendeu o concurso público como meio 
adequado para acesso à carreira da magistratura. 
“A legitimidade social do juiz decorre ao mesmo 
tempo da forma democrática pela qual se investe 
na carreira, que é o concurso público, assim como 
pela obediência à Constituição e às leis em que se dá 
o exercício da jurisdição”, afirma o coordenador da 
comissão Eduardo Unlein.

Pontos defendidos pela AMB 
e encaminhados ao STF

Paridade entre ativos e aposentados

Revisão anual do subsídio

Eleições diretas nos tribunais

Promoção de juízes por merecimento

Planejamento participativo pelo primeiro grau

Prazo máximo de dois anos para sanção 

disciplinar de disponibilidade remunerada

Direito à permuta entre juízes estaduais

Independência do juiz nos atos jurisdicionais e 

impossibilidade de seu enquadramento por  

improbidade administrativa

Igualdade de direitos nas carreiras jurídicas

Distribuição da força de trabalho 

entre primeiro e segundo graus

O presidente do Su-
premo Tribunal Fe-
deral (STF), Ricardo 

Lewandowski, editou uma 
resolução disciplinando a 
votação do anteprojeto de 
Lei Complementar sobre o 
Estatuto da Magistratura 
por meio virtual. A AMB 
tem acompanhado as ses-
sões administrativas, até en-
tão realizadas, para debater 
a proposta.

Segundo a resolução, 
os destaques apresentados 
por meio virtual deverão ser 

Verônica Macedo
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apreciados pelos ministros 
até o final de junho, para 
deliberação em plenário 
presencial. Caso a Corte não 
consiga apreciar todas as 
sugestões, ainda poderão 
ser convocadas sessões 
adicionais a serem realiza-
das em agosto.

A AMB, Anamatra e 
Ajufe protocolaram ofício 
conjunto direcionado à pre-
sidência do Supremo solici-
tando acesso aos destaques 
apresentados no plenário 
virtual, para que seja possí-

vel, por parte das entidades, 
o acompanhamento per-
manente do processo inter-
no de discussão.  

Desde dezembro de 
2014, quando o presidente 
do Supremo e do Conselho 
Nacional da Justiça (CNJ) 
divulgou a minuta do ante-
projeto, a AMB tem traba-
lhado intensamente nessa 
pauta com estudos, debates 
e proposições.

Uma comissão inter-
na da entidade foi criada 
para reunir os pleitos que 

são considerados essen-
ciais pelas associações fi-
liadas. O grupo coordena-
do pelo desembargador 
Eduardo Uhlein elencou 
dez pontos prioritários 
que devem constar na 
proposta de mudança da 
nova Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional (Lo-
man), no sentido de valo-
rizar o trabalho dos juízes 
e melhorar a prestação 
de serviços pelo Judiciá-
rio. Esses pontos foram 
enviados ao STF.
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MAGISTRATURA

Trabalho no Congresso e 
valorização do primeiro grau 
pautam reunião do 
Conselho de Representantes

Ações prioritárias para o 
segundo semestre

Coordenadoria dos Aposentados define estratégias de atuação

pecialmente a contribuição 
dos magistrados Gervásio 
Santos, José Carlos Kulzer e 
Leonardo Trigueiro. 

 João Ricardo falou sobre 
a criação de uma comissão 
para a defesa das compe-
tências da Justiça Estadual, 
com foco na questão da 
jurisdição eleitoral. O tema 

A 11ª reunião do Con-
selho de Represen-
tantes, que aconte-

ceu no dia 9 de maio, em 
Brasília, destacou as ações 
da AMB no Congresso Na-
cional e o trabalho em de-
fesa da valorização do pri-
meiro grau. O presidente 
João Ricardo Costa fez um 
relato sobre as ações pela 
aprovação do Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS) e 
as perspectivas para os pró-
ximos meses.

“Estamos enfrentando 
uma crise política grave, 
mas nem por isso desacele-
ramos o ritmo de trabalho. 
Continuamos com nossas 
atividades intensas, contan-
do sempre com o apoio dos 
presidentes das associações 
regionais e da nossa direto-
ria”, destacou, citando es-

A partir da 7ª reunião 
da Coordenadoria de Apo-
sentados, ocorrida no dia 
9 de maio, a AMB decidiu 
estar ainda mais presente 
na luta da categoria. A as-
sociação já está custeando 
a vinda de três magistrados 
aposentados por sema-
na a Brasília para que eles 
possam desenvolver um 
trabalho mais sólido com 
os parlamentares, segundo 
deliberação do encontro. 

“A participação de vo-
cês é fundamental e mo-
tivadora. Em plena crise 
política, reuniões lotadas 
como essa mostram que 

da audiência de custódia 
também foi abordado. O 
presidente da AMB reiterou 
que é preciso rever o prazo 
de implementação nos tri-
bunais, já que não há condi-
ções necessárias para tal em 
todos os estados.

 Na ocasião, o vice-
-presidente de Efetividade 

Luciana Salimen
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Conselho de Representantes se reuniu em Brasília, no dia 9 de maio

Deliberação: magistrados aposentados estarão mais próximos da AMB

da Jurisdição, Paulo Mello 
Feijó, relatou os avanços no 
Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) pela valorização do 
primeiro grau após a Reso-
lução 219, que determina a 
redistribuição da força de 
trabalho entre primeiro e 
segundo graus, de acordo 
com a demanda. 

estamos fortes, unidos, e 
desta forma temos condi-
ções de enfrentar esse mo-
mento”, destacou o presi-
dente João Ricardo Costa 
durante a reunião.

O coordenador da Co-
missão Legislativa da AMB, 

José Carlos Kulzer, reiterou 
que a mobilização em Bra-
sília é fundamental para 
o êxito das lutas da enti-
dade. “Precisamos estar 
presentes em todas as dis-
cussões no Congresso Na-
cional”, disse Kulzer.

Durante a reunião, os 
aposentados também foram 
convidados a participar do VI 
Encontro Nacional de Juízes 
Estaduais (Enaje), na Bahia. 
Porto Seguro será a sede do 
encontro, que acontecerá en-
tre os dias 3 e 5 de novembro.
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Bitencourt  faz balanço do seu 
trabalho à frente do Tribunal 
mineiro e Hebert Carneiro fala 
dos planos da sua futura gestão

Troca de comando 
no TJMG 

magistrados de Uberaba e 
Uberlândia nos dias 16 e 17 
de maio, nos fóruns Melo 
Viana e Abelardo Penna, res-
pectivamente. O encontro 
contou com a presença do 
coordenador da Justiça Esta-
dual da AMB, Gervásio San-
tos, que representou a enti-

No dia 1º de julho, a 
nova diretoria do 
Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais 
(TJMG) será empossada. Há 
quase dois meses antes de fi-
nalizar o seu mandato, o pre-
sidente Pedro Bitencourt fez 
um balanço da sua gestão a 

dade, e do presidente eleito 
Hebert Carneiro. 

Bitencourt deu passos 
largos à frente do Tribu-
nal mineiro priorizando a 
atenção ao primeiro grau 
de jurisdição e a expansão 
do Processo Judicial eletrô-
nico (PJe), que foi concluí-

Renata Brandão
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do em todas as 29 comar-
cas de entrância especial 
em Minas, na competência 
cível, entre outras ações. 
Em entrevista ao AMB In-
forma, o atual e o futuro 
presidentes do TJMG falam 
do trabalho desenvolvido e 
o que será executado.

PEDRO BITENCOURT 

A atenção ao primeiro grau de 
jurisdição foi uma das principais 
bandeiras da sua gestão. Consi-
dera essa a mais importante?

O foco na primeira instância, 
uma das principais bandeiras da 
minha gestão, foi motivado pelo 
fato de que 96% dos processos 
em tramitação no estado estão 
no primeiro grau. Além disso, Mi-
nas é um estado peculiar, pois as 
296 comarcas estão distribuídas 
em regiões socioeconômicas to-
talmente diversas. Por isso, estabelecemos já no início da gestão 
metas de melhoria das condições de trabalho na primeira instância, 
para que fosse prestada a jurisdição com qualidade na ponta. 
 
Todo o planejamento da gestão foi concluído? Quais foram 
os principais?

Várias ações chegaram ao final e já apresentam resultados, outras 
estão em fase de conclusão. Foram atingidas em 100% as seguin-
tes metas: implantação do PJe nas comarcas de entrância especial 
de competência cível; identificação e julgamento até 31/12/2015 
das ações coletivas distribuídas até 31/12/2013 no segundo grau; 
e identificação e monitoramento do acervo dos processos dos 
maiores litigantes e dos recursos repetitivos no segundo grau. 
Quanto à meta de instalar 40 Cejus ao longo de 2015, alcançou-se 
95% com a inauguração de 38 desses centros. A meta de eliminar 
um milhão de processos judiciais foi alcançada. No total, foram 
eliminados 1.014.772 processos, o que representou quase 23 to-
neladas de papel, que foram encaminhadas para associações de 
catadores na capital. 

Quais foram as principais dificuldades?

As dificuldades encontradas estão ligadas à resistência ao novo e 
ao baixo foco em resultados. Por isso, uma das primeiras providên-
cias foi o oferecimento, aos gestores responsáveis pela operação do 
Tribunal e para alguns magistrados, de uma capacitação em Gestão 
para Resultados.

HEBERT CARNEIRO

Quais são as principais 
metas da sua gestão?

Apresentei um planejamento 
com 55 propostas sobre um 
trinômio de diálogo, com-
promissos e trabalho. No 
campo da responsabilidade 
social,  pretendo avançar no 
aprimoramento do sistema 
de Justiça Penal e implemen-
tar efetivamente a Justiça 
Restaurativa. Quero avançar 
no Cejus e investir muito na 

conciliação e na mediação como alternativa extrajudicial de so-
lução de problemas. 

O que os magistrados mineiros podem esperar do seu 
mandato?

Eles terão da minha parte um compromisso na manutenção de 
direitos, que importam em pagamento de verbas devidas aos 
magistrados, conquistas que fizemos enquanto presidente da 
Amagis, com a parceria do presidente Pedro. Vamos lutar para 
que sejam mantidos e, na medida da disponibilidade orçamen-
tária e financeira, avançar no que for possível. Temos outros 
direitos não alcançados. Por exemplo, os juízes aqui recebem 
diárias quando sabemos que, hoje, alguns já pagam uma par-
cela por esse serviço extra que o juiz faz para além da sua ati-
vidade regular. 

Com a experiência que o senhor tem no movimento asso-
ciativo, como pretende contribuir no TJ?

Sei da necessidade de investir muito e o Tribunal já está fa-
zendo isso, mas a gente tem que realmente utilizar recurso 
do próprio fundo especial do Poder Judiciário na segurança 
do juiz. Temos magistrados que trabalham sem estrutura, 
em fóruns e comarcas distantes, então pretendemos com o 
conhecimento que adquirimos em três anos de associação 
atender ao juiz nas suas necessidades, fazer com que ele e o 
servidor trabalhem motivados.

MAGISTRATURA
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OPINIÃO

volume de pessoas que tomam 
conhecimento da questão, sem 
falar na perenidade do fato, que 
se eterniza no tempo.

O agir do outro lado de um 
teclado parece retirar ou, pelo 
menos, diminuir sensivelmente 
a nossa capacidade de alterida-
de. De reconhecer o outro como 
um ser assemelhado a nós mes-
mos: com qualidades e defeitos. 
E, sobretudo, com capacidade 
de sentir cada palavra e farpa 
postada. Dentro de um contex-
to rápido e um exame superfi-
cial, as pessoas parecem ganhar 
uma feição bidimensional. São 
anjos ou demônios, julgadas 
por aquele fato específico, por 
dezenas, centenas ou até milha-
res de pessoas, em sentenças de 
não mais do que 140 caracteres. 

Esse contexto nos chama a 

Venho acompanhando 
com imensa preocupação 
o clima de beligerância e 

hostilidade que tomou conta 
das redes sociais. Declarações 
sarcásticas, jocosas e pretensa-
mente inteligentes rapidamente 
desenvolvem-se para comen-
tários ofensivos, degradantes e 
ultrajantes. Recentemente li um 
post, desses bem incendiários e 
invasivos, postado por um ami-
go e colega de profissão. Fiquei 
boquiaberta. No trato pessoal é 
uma das pessoas mais gentis e 
educadas que conheço. Como se 
os teclados tivessem o condão 
de transformar gentis Dr. Jekyll, 
em monstruosos Mr. Hyde, do 
romance de Robert Stevenson. 
Outro amigo postou inocente-
mente uma viagem paradisíaca 
com a família. Seguiram-se co-
mentários e posts estarrecedo-
res e agressivos. 

A internet (que somos to-
dos nós) já arruinou vidas e 
carreiras, levou a condenações 
judiciais, estragou amizades e 
relações, para não falar dos ca-
sos graves de cyberbullyng, que 
podem levar seus objetos (por-
que perdem a condição de seres 
humanos) à depressão e até ao 
suicídio. Essa atuação aparente-
mente inocente de postar, curtir, 
e lançar comentários parece ser 
feita alheia a uma circunstância 
crucial: os comentários são di-
recionados a uma pessoa real e 
as consequências são também 
muito reais e ampliadas pelo 

A SÍNDROME DE JEKYLL E HYDE: 
POR UMA UTILIZAÇÃO ÉTICA DAS MÍDIAS SOCIAIS

Hadja Rayanne de Alencar*
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um agir ético no uso da internet: 
de maneira civilizatória e não 
predatória. Atenção e cuidado 
com o que se curte e posta. Se 
os riscos já são grandes para 
qualquer cidadão, imagine para 
nós magistrados, pessoas públi-
cas, julgados muito mais dura-
mente pela sociedade, em face 
da profissão que exercemos. 

Algumas reflexões antes 
de postar são válidas e sempre 
atuais. Acredite. Elas vão livrar 
você de muita dor de cabeça. 
Antes de postar pense se você 
quer ser lembrado eternamen-
te por esta declaração. Se ela é 
engrandecedora ou, ao menos, 
não lhe trará problemas futuros 
se for usada de forma descon-
textualizada. Porque se postou 
não tem jeito. É pra sempre. 
Muito cuidado também com a 

segurança. Fico impressionada 
como muitos postam livremen-
te detalhes sobre suas vidas e 
de seus familiares: onde estão, 
o que fazem, onde os filhos 
estudam. Lembrem-se de que 
essas informações podem favo-
recer ações criminosas. 

Por fim a regra de ouro. 
Você faria o comentário olho 
no olho da pessoa a quem ele 
se dirige? Ou o faria em um au-
ditório com 150 pessoas? Se a 
resposta for sim, vá em frente. 
Se for não, não poste: o comen-
tário ou não é adequado ou 
educado, e certamente é indig-
no de ser compartilhado.

*Vice-presidente de 
Prerrogativas da AMB e vice-

presidente Institucional da 
Amarn (Rio Grande do Norte)
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Verônica Macedo

NOTAS PÚBLICAS

AMB se manifesta
em temas como subsídio 
e atuação da imprensa

A Diretoria da AMB está sempre atenta no sentido de 
manter seus associados e a sociedade bem informados 
acerca dos posicionamentos da entidade sobre diversos 
acontecimentos no âmbito do Judiciário. Dentre os fatos 
ocorridos mais recentemente* destacam-se notícias vei-
culadas afirmando que os projetos de lei referentes ao re-
ajuste do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e do procurador-geral da República não mais 
contariam com o apoio do Governo e líderes partidários. 
Outro fato no qual a AMB marcou posicionamento foi a 
respeito do caso envolvendo juízes do Paraná e o jornal 
Gazeta do Povo. Confira as notas públicas na íntegra.

*Esta edição do AMB Informa teve sua última atualização no dia 17/06/2016
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Nova resolução 
aprovada pelo CNJ 
prevê a redistribuição 
de servidores de 
acordo com a 
demanda

Avanços para a 
valorização do primeiro grau é 

conquista da AMB

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, desta-
cou o papel do presidente 
do CNJ, Ricardo Lewando-
wski, na aprovação da pro-
posta. “Esse avanço que 
conquistamos muito se 
deve à forma democrática 
e sensível que o ministro 
Lewandowski tem em rela-
ção à magistratura de pri-
meiro grau”, reconheceu. 
Costa também lembrou 
da atuação conjunta da 
Anamatra nesse pleito. 

Resolução 
219/2016

A resolução tem o ob-
jetivo de remanejar a força 
de trabalho entre os órgãos 
e aperfeiçoar os serviços 
prestados aos cidadãos. De 
acordo com o texto, o nú-

Uma importante vi-
tória para a AMB 
foi conquistada em 

abril, quando o plenário 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) aprovou, por 
unanimidade, a proposta 
de resolução que prevê a 
redistribuição de servido-
res entre primeiro e segun-
do graus, de acordo com as 
demandas de trabalho. A 
Resolução 219/2016 foi pu-
blicada no dia 26 de abril.

A proposta era uma luta 
da associação desde 2014 
e é mais um dos eixos da 
Política Nacional de Prio-
rização do Primeiro Grau 
de Jurisdição do CNJ (Reso-
lução 194/2014). O prazo 
para implementação das 
novas regras termina no 
dia 1º de janeiro de 2017, 
salvo em casos específicos.

mero total de servidores da 
área de apoio direto à ativi-
dade jurisdicional deve ser 
proporcional à quantidade 
média de casos novos dis-
tribuídos a cada grau no 
último triênio.

Dessa forma, quando a 
taxa de congestionamento 
de um grau de jurisdição 
superar em 10 pontos per-
centuais a do outro, o tribu-
nal deve promover a distri-
buição extra temporária de 
pessoal para o grau mais 
congestionado para reduzir 
o estoque processual. No 
caso de servidores da área 
de apoio indireto, a resolu-
ção estabelece que a quan-
tidade de servidores não 
pode ultrapassar 30% do to-
tal. A distribuição de cargos 
em comissão e de funções 
de confiança também deve 

Luciana Salimen

obedecer à regra da média 
de casos novos do último 
triênio. A cada semestre, os 
tribunais deverão publicar 
uma tabela de lotação de 
pessoal em cada instância.

Além de criar regras e li-
mites para cessão de servi-
dores e determinar que as 
carreiras dos servidores de 
cada Tribunal de Justiça se-
jam unificadas, a resolução 
também determina que os 
tribunais deverão instituir 
mecanismos de incentivo 
à permanência de servi-
dores em cidades menos 
atrativas ou com maior 
rotatividade, inclusive com 
disponibilidade extra de 
cargos em comissão e fun-
ções de confiança. Prêmios 
por desempenho poderão 
ser oferecidos para as uni-
dades mais produtivas.

Ricardo Lewandowski conduziu a sessão plenária histórica que aprovou a resolução, em 12 de abril
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CAPA

Para o presidente da AMB, João Ricardo Costa, a medi-
da é de extrema importância para aumentar a efetivi-
dade do poder judicial brasileiro. Confira a entrevista. 

João Ricardo Costa falou pela magistratura nacional durante 
a sessão plenária que aprovou a nova resolução

Desde o início de sua gestão, a AMB vem atuan-
do junto ao CNJ pela redistribuição da força de tra-
balho entre primeiro e segundo graus. O empenho 
da entidade foi decisivo para este resultado? Como 
foi o trabalho ao longo destes dois anos?

A atuação da AMB foi decisiva. Desde o início, 
quando começamos a discutir a resolução, trabalha-
mos junto aos conselheiros mostrando a importância 
dessa iniciativa e, nesse período, conseguimos obter 
os votos necessários para sua aprovação. Mesmo du-
rante a fase em que o processo esteve sob pedido de 
vista continuamos nosso trabalho, inclusive junto aos 
tribunais para tentar construir um melhor encami-
nhamento para esta resolução.

De que forma o senhor avalia que a dinâmica de 
trabalho e a efetividade do sistema judicial serão 
afetados?

Haverá uma equalização na distribuição de recur-
sos que antes acumulavam-se de forma expressiva no 
segundo grau. Agora, esses recursos serão transferidos 
para onde existe mais demanda, que é o primeiro grau. 
Não haverá aumento de despesas, simplesmente uma 
redistribuição dos recursos que devem pautar a admi-
nistração da Justiça e a gestão do Poder Judiciário. Preci-
samos ter uma equivalência nos gastos e priorizar aquela 
Justiça que recebe toda demanda da população. 

O que a sociedade pode esperar a partir dessas 
mudanças?

O projeto de valorização vai implicar em um aumen-
to das condições de prestação jurisdicional de primeiro 
grau. Haverá, portanto, maior celeridade na Justiça de 
primeiro grau, onde muitos conflitos serão resolvidos 
sem a necessária subida para o segundo grau.

 
Já está definido quando e de que forma essas 

mudanças vão acontecer?
O primeiro passo é instalar nos tribunais as comissões 

de valorização do primeiro grau, sendo que as mesmas 
devem ser democratizadas e ter representantes do pri-
meiro grau, e não somente do segundo grau. Precisamos 
de representantes comprometidos com a efetivação da 
resolução. E a AMB estará monitorando, fiscalizando e 
cobrando dos tribunais e também do CNJ.

As novas medidas foram comemoradas entre as associações re-
gionais de magistrados e diretores da AMB que acompanharam 
e apoiaram o trabalho da entidade. Veja alguns depoimentos:

“Hoje o primeiro grau recebe uma alta demanda, todavia tem 
um número inferior de funcionários comparado proporcional-
mente com o segundo grau.”

Gervásio Santos, presidente da Amma e coordenador de 
Justiça Estadual da AMB 

“É um momento importante para a história do Poder Judi-
ciário nacional, já que a magistratura de primeiro grau não 
dispõe de condições de trabalho para fazer frente à infinida-
de de demanda.”

Marcos Salles, assessor da presidência da AMB

“Com a resolução, temos a certeza de que o CNJ irá fiscalizar a 
sua implantação e fazer com que haja uma equalização da força 
de trabalho afastando o existente distanciamento.”

Horácio Ferreira de Melo Júnior, presidente da AMPB

“O tribunal, ao elaborar o orçamento, deve observar a deman-
da dos processos nos fóruns em primeiro e segundo graus, 
enviando-os de acordo com esse quantitativo. Dessa forma, irá 
direcioná-los onde houver maior necessidade e, principalmente, 
para a atividade fim que é a prestação jurisdicional.”

Luiz Felipe Medeiros, presidente da Amamsul

“A realocação de pessoal de uma maneira harmoniosa, de acor-
do com o número de processos de cada vara, vai ajudar a acele-
rar todos os processos.”

Vera Regina Muller, assessora da presidência da Ajuris 

“Equalização 
na distribuição de recursos”

Entidades filiadas 
repercutem aprovação
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AÇÃO

AMB participa de atos públicos 
pela valorização da Justiça 
trabalhista e contra os cortes 
no orçamento deste ano

Em defesa 
da Justiça do Trabalho

12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos

abril. “Essa política de restri-
ções orçamentárias da Justi-
ça do Trabalho indica muito 
mais um ato de represália do 
que um ato de economia. A 
Justiça trabalhista tem tido 
um importante papel de 
equilíbrio nas relações sociais 
e econômicas do País e esse 
fator de equilíbrio está sendo 
gravemente atingido por esse 
corte, quando outros setores 
menos prioritários não rece-
beram o mesmo tratamen-
to e até recebem incentivos 
através de exonerações fiscais 
e subsídios”, disse.

Para Patrícia Ramos, pre-
sidente da Associação da 
Justiça do Trabalho da 2ª 

Os cortes orçamentá-
rios impostos à Jus-
tiça trabalhista na 

Lei Orçamentária Anual para 
2016 têm mobilizado a ma-
gistratura em diversas cida-
des do Brasil. A AMB partici-
pou de manifestações contra 
a medida que representa um 
corte para a Justiça do Traba-
lho de 30% para as verbas de 
custeio e de 90% para as de 
investimento, e já afeta ativi-
dades dos tribunais. 

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, marcou 
presença no ato público rea-
lizado no Fórum Trabalhista 
Ruy Barbosa, na Barra Funda 
em São Paulo, no dia 7 de 

Região (Amatra 2), uma das 
entidades organizadoras do 
evento, a hora é de protesto 
e de manifestar repúdio à 
intervenção desproporcional 
na Justiça do Trabalho. “Pela 
primeira vez na história re-
cente do Parlamento brasilei-
ro, a peça orçamentária anual 
foi explicitamente utilizada 
como instrumento de retalia-
ção a uma instituição pública; 
e, mais, como ameaça a um 
corpo de magistrados, quan-
to ao modo como vêm inter-
pretando as fontes formais 
do Direito”, afirmou.

No dia 2 de maio foi a vez 
da vice-presidente de Assun-
tos Legislativos Trabalhistas 

Verônica Macedo

Com o tema “Direitos 
Humanos para todas e to-
dos: democracia, justiça e 
igualdade”, foi realizada a 
12ª edição da Conferência 
Nacional dos Direitos Hu-
manos, de 27 a 29 de abril, 
no Centro Internacional de 
Convenções do Brasil em 
Brasília. O vice-presidente 

de Direitos Humanos da 
AMB, Ricardo Barreto, par-
ticipou de diversos grupos 
de trabalho e plenárias 
nesses três dias de evento. 

“O mais importante 
dessa conferência foi ver 
a força daqueles que mili-
tam em prol dos direitos 
humanos ao reunir sete mil 

ativistas, de todas as áreas, 
numa diversidade digna de 
uma democracia consis-
tente e madura. E ver ainda 
a discussão de temas fun-
damentais para o ser hu-
mano e para a vida em so-
ciedade”, afirmou Barreto.

O objetivo principal do 
evento foi consolidar as 

Políticas de Direitos Hu-
manos no Brasil, e também 
de reafirmar os compro-
missos contidos no Pro-
grama Nacional dos Direi-
tos Humanos – PNDH-3. 
O programa é o principal 
documento que orienta as 
políticas públicas em direi-
tos humanos no País.

Cerca de 500 pessoas participaram do ato público em São Paulo,  
que contou com o presidente da AMB

No Átrio do Foro Trabalhista de Porto Alegre, a AMB foi representada 
pela vice-presidente Maria Madalena Telesca

da AMB, Maria Madalena 
Telesca, participar do ato pú-
blico pela valorização da Jus-
tiça do Trabalho, promovido 
pela Associação dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho 
da 4ª Região (Amatra IV), no 
Átrio do Foro Trabalhista de 
Porto Alegre. “A Justiça do 
Trabalho enfrentou, no final 
da década de 90, a tentativa 
de sua extinção por meio de 
uma PEC. Agora o proces-
so é mais sofisticado, vem 
através do violento corte 
orçamentário e de 54 proje-
tos de lei em tramitação no 
Congresso que precarizam 
ou extinguem direitos do 
trabalhador”, lamentou.
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JUSTIÇA

“Essa decisão, única 
e inédita para magis-
trados, é mais do que 
uma simples decisão, é 
uma mudança positiva 
na vida de uma criança 
que não pode esperar, 
que depende de esti-
mulações terapêuticas 
diárias para se desen-
volver e atingir uma 
vida plena e autônoma, 
e que tem na primeira 
infância a fase mais im-
portante dessa estimu-
lação. O TJ garantiu a 
minha dignidade e a do 
meu filho”, comemora 
Israela, hoje juíza auxi-
liar na 1ª Vara da Fazen-
da de João Pessoa.

Na nova rotina, ela 
acompanha a criança to-
das as manhãs nas tera-
pias, tratamentos, exames 
e consultas. As tardes são 

dedicadas ao trabalho. 
A luta pessoal foi um 

incentivo para a criação do 
projeto “Primeiro Olhar”, 
que se propõe a acolher, 
informar e orientar mães 
e familiares de bebês com 
síndrome de Down. 

Israela também bata-
lha para que a sua con-
quista seja estendida à 
carreira. “Hoje estou arre-
gimentando aliados para 
consolidarmos esse direito 
aos magistrados e servi-
dores nas legislações Es-
tadual e Federal através 
da inserção na Lei de Or-
ganização Judiciária local 
e na Loman”.

“Embora não houvesse ju-
risprudência em relação à 
magistratura, resolvi re-
querer ao Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba uma de-
signação provisória que 
me permitisse continuar 
trabalhando dignamente 
e ainda acompanhar as 
terapias e tratamentos 
do Yuri”. 

Com uma primeira res-
posta negativa, a magistra-
da fez um pedido de re-
consideração e conseguiu 
reverter a decisão. A ses-
são foi presidida pelo de-
sembargador Marcos Ca-
valcanti de Albuquerque, 
destacando em seu voto 

Há pouco mais 
de dois anos, a 
magistrada Isra-

ela Pontes Asevêdo re-
cebeu a notícia de sua 
quarta gravidez. Estava 
a caminho o pequeno 
Yuri. Logo no início da 
gestação, quando ainda 
atuava em João Pessoa 
como juíza auxiliar, ela 
soube que o filho tinha 
síndrome de Down. Um 
mês antes de dar à luz 
foi promovida para a 
comarca de Campina 
Grande, de 3ª entrância.

Apesar de represen-
tar um passo impor-
tante profissionalmen-
te, a nova realidade 
trouxe desafios à rotina 
da mãe, que se viu 100 
quilômetros distante 
de toda a estrutura fa-
miliar e assistência de 
saúde que o caçula pre-
cisava. “Após minha li-
cença-maternidade, ficou 
inviável acompanhar o 
tratamento do Yuri, pois 
tive que deixá-lo em João 
Pessoa, levando  em con-
sideração que já tínha-
mos iniciado as terapias 
lá desde que ele tinha 45 
dias. É fundamental para 
bons resultados respeitar 
a sistemática adotada e a 
continuidade do traba-
lho já realizado”, conta.

Vendo que o filho não 
tinha o mesmo aprovei-
tamento quando ela não 
estava por perto, Israela 
tomou uma difícil decisão. 

que “a família é a base da 
sociedade e tem proteção 
especial do Estado, sen-
do seu dever assegurar 
à criança, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à dignidade e à 
convivência familiar, tudo 
isso resguardado na Cons-
tituição da República de 
1988”. Essa premissa, se-
gundo Albuquerque, deve 
se sobrepor ao fato de a 
Lei Orgânica da Magistra-
tura Nacional (Loman) ser 
omissa no que tange ao 
deslocamento provisório 
do magistrado para outra 
comarca por motivo de 
saúde de um familiar. 

Luciana Salimen

Em decisão inédita, juíza Israela, da Paraíba, 
consegue mudança de comarca para cuidar 

da saúde de seu caçula, Yuri

Em nome 
do filho

Saiba mais sobre o projeto Primeiro Olhar no Facebook - www.facebook.com/primeiroolhar
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ENTREVISTA

Como funciona o pro-
jeto Justiça no Bairro?

Nós vamos até a popu-
lação, especialmente a mais 
carente e vulnerável, para 
oferecer serviços de justiça 
e de cidadania. O trabalho 
exige um planejamento de 
cerca de 90 dias, ou seja, 
três meses antes já temos 

A desembargadora 
Joeci Machado Ca-
margo era juíza ti-

tular da 4ª Vara de Família 
de Curitiba quando teve a 
ideia de desenvolver um 
projeto que pudesse tor-
nar a Justiça mais acessível 
à população vulnerável de 
sua cidade. Uma iniciativa 
que oferecesse, de graça, 
serviços que garantissem 
o mínimo de cidadania às 
pessoas mais carentes. 

Assim começou, em 
2003, o Justiça no Bairro. E 

Magistrada paranaense criou o projeto Justiça no Bairro, que proporciona à população 
carente acesso gratuito e fácil ao Judiciário

Justiça ao alcance de todos
Luciana Salimen

definidas as próximas ci-
dades e fazemos os agen-
damentos de serviços para 
que possamos ter a noção 
exata de que tipo de de-
mandas vamos atender. A 
partir daí é possível deter-
minar quais profissionais 
vão trabalhar naquela cida-
de e dimensionar a estrutu-
ra necessária. O programa 

tem um número pequeno 
de funcionários, mas entre 
voluntários e profissionais 
mobilizados em cada cida-
de temos em média de 300 
a 400 pessoas engajadas no 
trabalho. São advogados 
voluntários, universitários, 
professores, assistentes so-
ciais, psicólogos, médicos, 
entre outros. Nossa inten-

ção principal é oferecer à 
população de baixa renda 
o acesso ao Direito desde 
a orientação até a homo-
logação do acordo com 
a entrega imediata dos 
documentos necessários, 
bem como a formação da 
petição inicial litigiosa com 
advogado para acompa-
nhar a demanda. 

apenas nos 14 dias em que 
foi realizado foram mais 
de 1.800 audiências e cer-
ca de 20.000 atendimen-
tos na área do Judiciário. 
Em 2005, veio a expansão. 
Primeiro, na região metro-
politana e, na sequência, 
em todo o Paraná. Nessa 
época, o programa passou 
a acontecer em conjunto 
com o Sesc/Senac e tam-
bém com o apoio das pre-
feituras das cidades que 
recebem a ação.

Os resultados positi-

vos tornaram o projeto 
bastante conhecido, mas 
o que nem todos sabem 
é a história que há por 
trás dele. “É minha chan-
ce de retribuir tudo o que 
a vida me deu”, diz Joeci. 
A magistrada refere-se 
à volta por cima depois 
de uma infância pobre, 
marcada pelo abandono 
do pai e pela luta da mãe 
para dar uma vida digna 
às quatro filhas. Elas pas-
saram fome, enfrentaram 
diversas dificuldades, mas 

também tiveram a sorte 
de contar com a ajuda de 
muita gente. 

Com bolsas, Joeci con-
seguiu concluir os estudos 
e passar no concurso da 
magistratura. Ao longo da 
carreira sempre priorizou 
as questões sociais. Uma 
forma de empatia e agra-
decimento às oportunida-
des que a vida lhe deu. 

Nesta entrevista, a de-
sembargadora conta mais 
sobre os 14 anos de traba-
lho no Justiça no Bairro. 
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“Mesmo atuando em fins de 
semana alternados e com os meses 

de janeiro e julho de férias, já 
fizemos mais de 1 milhão e meio 
de atendimentos pelo Justiça no 

Bairro. Já chegamos a fazer 3 mil 
perícias em 3 dias”

Quais são os serviços 
mais procurados pela 
população?

É comum atendermos 
pessoas que nunca tiveram 
acesso à Justiça, então ve-
mos de tudo. Mas há mui-
tas solicitações de perícias, 
em processos já em anda-
mento, e questões previ-
denciárias e acidentárias, 
indenizatórias, ações de 
DPVAT, pedidos de interdi-
ção, divórcio e de teste de 
DNA. Também realizamos 
casamentos coletivos.

Houve uma expansão 
significativa do projeto 
desde 2003. Como foi 
esse desenvolvimento?

Começamos em 2003, 
apenas em Curitiba, mas 
já em 2005 passamos a 
promover o Justiça no 
Bairro também na região 
metropolitana. Em segui-
da, começamos a atuar no 
interior do Paraná e, hoje, 
outros estados planejam 
concretizar o trabalho. 
No ano passado, a convite 
do presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
(TJSP), realizamos a ação 
na cidade de Carapicuí-

ba. Já apresentei o projeto 
em Vitória (ES) e Cuia-
bá (MT) e recentemente 
recebi uma visita de um 
juiz de Maceió (AL). Todo 
esse crescimento mostra 
que estamos tendo efeti-
vidade e sucesso no nosso 
trabalho. Mesmo atuando 
em fins de semana alter-
nados e com os meses de 
janeiro e julho de férias, já 
fizemos mais de 1 milhão 
e meio de atendimentos 
pelo Justiça no Bairro. 
Chegamos a fazer 3 mil 
perícias em 3 dias.

E as situações mais 
marcantes?

São muitas. Tive a opor-
tunidade de conhecer his-
tórias incríveis, realmente 

comoventes. Uma das que 
mais me emocionou foi a 
de um pedido de reconhe-
cimento de paternidade 
socioafetiva. O menino 
era autista e soropositivo, 
tinha um histórico terrí-
vel de rejeição na escola e 
na sociedade. A mãe dele 
morreu em função do HIV 
e o casal que ficou com a 
guarda requereu a pater-
nidade. Quando perguntei 
ao menino, então com 13 
anos, se ele queria retirar 
o nome da mãe biológica 
da certidão de nascimen-
to, ele respondeu que não, 
que queria ter duas mães. 
Foi muito emocionante.    

A outra história mui-
to marcante foi a de um 
casal de idosos que oficia-
lizou a união em um dos 

nossos casamentos co-
letivos. Eles namoraram 
quando eram bem jovens 
e acabaram se separan-
do porque a família dele 
não a aceitava, por ela ser 
pobre e negra. Ela casou 
com outra pessoa, teve 
três filhos e foi abandona-
da ainda na maternidade 
após dar à luz ao terceiro 
bebê. Transtornada, vol-
tava para a casa com a 
criança nos braços e en-
controu, no caminho, o 
antigo namorado. Eles re-
ataram a relação, mas por 
falta de dinheiro nunca 
tinham casado. Realiza-
ram o sonho já na terceira 
idade.

Qual é a sensação de 
ajudar essas pessoas?

É a maior felicidade 
para mim. São pessoas 
que não teriam acesso à 
Justiça se não fosse dessa 
forma. Quando termina o 
Justiça no Bairro, indepen-
dentemente do cansaço, é 
uma sensação de missão 
cumprida, de grande sa-
tisfação. Você pode aju-
dar a realizar sonhos, es-
pecialmente daqueles que 
nada têm. 

Autora do projeto
Nascida em Londrina (PR), a desembargadora Joeci 
Machado Camargo preside a 12ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Paraná. Tem pós-graduação 
em Processo Civil pela Faculdade de Educação, Ci-
ências e Letras de Cascavel e Instituto Brasileiro de 
Estudos Jurídicos. É professora de graduação das 
Faculdades Cenecista de Campo Largo (Facecla) e 
de Araucária (Facear). Leciona, ainda, na Escola da 
Magistratura do Paraná (EMAP) e preside a Comis-
são de Boas Práticas da Associação dos Magistra-
dos do Paraná (Amapar). Em 2012, Joeci Camargo 
foi agraciada na categoria juiz do prêmio Conciliar 
é Legal, do CNJ. A homenagem foi pelo trabalho no 
projeto Justiça no Bairro. 
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A desembargadora Joeci Camargo e parte da equipe em uma das ações
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INTERNACIONAL

Flávia Viana é eleita 
2ª vice-presidente da 
Federação e participa 
da primeira assembleia 
para tratar de assuntos 
relacionados aos 
interesses do Judiciário 
da América Latina

AMB na vice-presidência da Flam

quistar admiração, confiança 
e credibilidade dos demais 
países que compõem a Flam”, 
disse. O diretor Internacional 
da AMB, Rafael de Menezes, 
além do desembargador bra-
sileiro Guinther Spode, que 
foi presidente da Flam de 
2004 a 2006, também estive-
ram no encontro.

Assembleia
A primeira assembleia 

com a nova diretoria acon-
teceu no dia seguinte à elei-
ção, onde foram abordados 
problemas de vários países 
no que tange à violação da 
independência dos magis-
trados. “Verificamos que os 
problemas dos países que 

A diretora-adjunta de 
Relações Internacio-
nais da AMB, Flávia 

da Costa Viana, foi eleita a 
2ª vice-presidente da Fede-
ração Latino-Americana de 
Magistrados (Flam), duran-
te a votação da 65ª assem-
bleia, ocorrida no dia 19 
de abril em Lima, no Peru. 
Na ocasião, foram empos-
sados como presidente e 
vice-presidente da entidade, 
Oswaldo Ordoñez, do Peru; 
e Adriana Orrocu, da Cos-
ta Rica, respectivamente. 
A nova diretoria ficará no 
cargo até abril de 2018. “A 
minha eleição significa o re-
conhecimento da relevância 
e da força da magistratura 
brasileira no cenário interna-
cional”, afirmou Flávia. 

Para o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa, 
que compareceu à 65ª as-
sembleia da Flam, a partici-
pação da entidade na Fede-
ração representa o excelente 
trabalho desenvolvido no ce-
nário internacional. “A eleição 
da Flávia é resultado de um 
trabalho consistente que a 
AMB faz, a ponto de con-

integram a Federação são 
muito comuns e se repetem. 
Temas como a independên-
cia do Judiciário, remunera-
ção, dificuldades com a mí-
dia, projetos de lei tentando 
mudar o status quo da ma-
gistratura foram relatados”, 
contou Guinther.

Rafael de Menezes com-
plementou que também 
foram abordados na assem-
bleia problemas envolven-
do “remoção de comarca e 
demissão, pelo governo de 
determinado país, de juízes 
que enfrentam o poder eco-
nômico e o poder político 
com seu trabalho”.

Os problemas que fe-
rem a independência do 

judiciário, remunerações, 
dificuldades com a mídia 
e projetos de leis foram 
alguns dos temas aborda-
dos durante a assembleia. 
As demissões de juízes, em 
certos países, que enfren-
tam o poder econômico e 
político com seu trabalho, 
também entraram na pau-
ta da discussão. 

Por fim, uma comissão 
formada pelo Brasil, Argen-
tina, Peru e Costa Rica foi 
criada para reformular o es-
tatuto da Federação.

Compromisso
Composta por represen-

tantes de 17 países, a Flam 
tem o papel de tomar provi-
dências no sentido de enca-
minhar a organismos interna-
cionais as problemáticas que 
demanda cada país, a fim 
de que essas sejam sanadas. 
A Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH), 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) são as instituições 
que podem receber os pleitos 
das associações de juízes.

AMB na 65ª assembleia da Flam: Guinther Spode, 
Flávia Viana, João Ricardo Costa e Rafael de Menezes

Visita ao embaixador do Brasil em Lima
Representantes da AMB que estiveram no Peru para a 65ª 
Assembleia da Federação Latino-Americana de Magistrados 
(Flam) visitaram o embaixador do Brasil em Lima, Marcos 
Raposo Lopes, no dia 19 de abril. “O objetivo foi estreitar 
relações da AMB com a diplomacia brasileira. Tratamos de 
questões ligadas ao Judiciário e à política do Brasil”, expli-
cou Rafael de Menezes, diretor Internacional da entidade; 
acompanhado da diretora-adjunta Internacional, Flávia Via-
na, e do desembargador gaúcho, Guinther Spode.

Imersão de conhecimento 
no exterior
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dos de trabalho e suas regras. 
Espero que cada um de nós 
possa refletir sobre essa expe-
riência e que ela nos ajude a 
evoluir nas nossas atividades 
institucionais, pois elas afe-
tam o dia a dia do nosso tra-
balho, da família e da comu-
nidade. Se conseguirmos isso, 
teremos uma Justiça e um 
mundo melhor”, ressaltou.

O Congresso da AMB 
contou com o apoio oficial 
dos Governos e Embaixadas 
do Brasil e do Reino Unido, 
Suprema Corte do Reino 
Unido e da Escócia, Poder 
Judiciário da Inglaterra e 
País de Gales, STF, Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), além de 
outras instituições. Mais 
informações sobre a cober-
tura do evento no site www.
amb.com.br/congressouk. 
Em breve, será divulgada a 
revista do II Congresso In-
ternacional da AMB. 

Magistrados brasileiros 
trocam experiências 
e conhecem sistema 
judicial britânico 

Imersão de conhecimento 
no exterior

para o enfrentamento do 
problema”, afirmou.

No evento, que contou 
com a presença de autori-
dades do Judiciário do Brasil 
e do Reino Unido, o presi-
dente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Ri-
cardo Lewandowski, ressal-
tou a importância do con-
gresso realizado pela AMB e 
da chance de se debater os 
aspectos-chave da lei britâ-
nica e brasileira e de ambos 
os sistemas Judiciários, em 
um intercâmbio de pontos 
de vista e experiências.  

Alguns dos temas abor-
dados pelos palestrantes 
foram: O Processo Civil, 
Arbitragem, Direito do Tra-
balho, Direito Penal e Pro-
cessual na Inglaterra, os 
Direitos Humanos e o Papel 
em Transformação do Juiz, 
Direito Penal, Processual, 
do Trabalho e de Família, 
Carta Magna,  Independên-
cia Judicial, Sistema de Pre-
cedentes na Escócia. Na sua 

O II Congresso Interna-
cional da AMB reali-
zado entre os dias 23 

de maio e 2 de junho, na In-
glaterra e na Escócia, conso-
lidou a troca de experiências 
da magistratura brasileira 
no exterior. Durante 12 dias, 
mais de 180 congressistas 
participaram de atividades 
científicas e institucionais 
em Londres, Nottingham, 
Edimburgo e Stirling. Eles 
tiveram a oportunidade de 
conhecer o sistema judicial 
Britânico, que não sofre in-
terferência do governo na to-
mada das decisões. 

Na cerimônia de aber-
tura, no Middle Temple 
Hall, em Londres, o pre-
sidente da AMB, João Ri-
cardo Costa, destacou que 
o combate à corrupção e 
à lavagem de dinheiro é 
um desafio para a magis-
tratura brasileira. “Esse é 
um dos objetivos do nosso 
evento: buscar na experi-
ência britânica subsídios 

explanação, o ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF, 
falou sobre a ascensão dos 
precedentes no Direito bra-
sileiro. Disse que existe uma 
nova realidade trazida pelo 
Código de Processo Civil 
(CPC). “Nós, juízes, vamos 
ter que desenvolver a apti-
dão de trabalhar com essa 
nova categoria, os prece-
dentes vinculantes”, frisou. 

A presença maciça dos 
magistrados foi elogiada pe-
los palestrantes e autorida-
des do Reino Unido. Na ceri-
mônia de encerramento, que 
ocorreu na Universidade de 
Edimburgo, o coordenador 
do II Congresso Internacional 
da AMB, José Lucio Munhoz, 
fez um balanço das atividades 
desenvolvidas. “Atravessa-
mos o oceano, visitamos dois 
países, quatro cidades, qua-
tro universidades, 17 grupos 
de visitas e seminários. Aos 
poucos fomos apresentados a 
esse sistema aparentemente 
confuso e seus atores, mo-

Renata Brandão

INTERNACIONAL
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Aposentadoria é discutida 
no município de Ji-Paraná

Diretoria da AMPB discute permuta e substituição de comarcas vagas

Nova diretoria da Amatra IV 
é eleita para biênio 2016/2018

Ameron

Juízes das comarcas da região central de Rondônia 
estiveram reunidos entre os dias 29 e 30 de abril durante 
a segunda edição do Encontro Regional dos Magistra-
dos. Dessa vez o evento aconteceu em Ji-Paraná e levou 
como temática principal as discussões referentes a in-
formações sobre a Previdência Complementar exclusiva 
dos membros das carreiras jurídicas públicas. “Com a 
mudança da Emenda Constitucional, alguns magistrados 
quando se aposentarem irão receber somente o teto do 
INSS. Os estados precisam criar, através de lei estadual, 
um fundo de benefício que até hoje não foi criado, ou 
seja, Rondônia tem a lei, mas ainda não criou esse fundo. 
Isso tem gerado muitas dúvidas”, explicou o presidente 
da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia 
(Ameron), Francisco Borges, durante o encontro.

Em reunião realizada no dia 19 de maio, a diretoria da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB) discutiu, dentre 
outros assuntos, a permuta de servidores entre 1º e 2º graus de jurisdição e a substituição das comarcas vagas. Os membros 
da diretoria avaliaram duas propostas do juiz Edivan Rodrigues Alexandre: minuta de resolução que disciplina a substitui-
ção das comarcas vagas, que será apreciada na próxima reunião, encaminhando-se cópia para cada membro de diretoria; 
e a Resolução 219 do CNJ, sendo aprovada a sugestão de requerimento ao Tribunal de Justiça do Estado a Paraíba (TJPB) 
cobrando o seu estudo prévio e consequente implantação, a exemplo do requerimento do 2º vice-presidente da AMPB.

Ficou decidido, ainda, que será realizado um levantamento de todos os processos administrativos protocolados pela 
AMPB e que se encontram sem qualquer resposta. Feito o levantamento, será feita a cobrança dos mesmos perante a 
presidência, podendo ser recorrido ao CNJ caso a via perante o TJ seja infrutífera.

O juiz do Trabalho Rodrigo de Trindade de Souza foi 
eleito, no dia 3 de junho, presidente da Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região (Ama-
tra IV). A chapa (única) Unidade, Democracia e Inde-
pendência (UDI), liderada pelo magistrado, recebeu 228 
votos de um total de 236 (cinco votos foram em branco 
e três nulos). Com isso, o juiz é o segundo presidente 
mais votado nos 50 anos de história da entidade. 

Rodrigo de Trindade, que é vice-presidente da Amatra na 
atual gestão, tem 39 anos, ingressou na magistratura em 2002 
e é juiz substituto na 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

Acompanham o magistrado na direção executiva da 
entidade os juízes Carolina Hostyn Gralha Beck (vice-
-presidente), Tiago Mallmann Sulzbach (secretário-ge-
ral), Márcio Lima do Amaral (diretor financeiro) e Julieta 
Pinheiro Neta (diretora administrativa).

Amatra IV

AMPB
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ASSOCIAÇÕES

A Associação dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho da 11ª Região 
(Amatra XI), com sede em Manaus, 
Amazonas, é a mais nova filiada à 
AMB. A proposta de retornar à en-
tidade foi feita pelo atual presidente, 
Sandro Nahmias Melo, sendo aprova-
da por unanimidade em Assembleia 
Geral Ordinária, realizada no dia 29 
de janeiro deste ano. Desde 2002 a 
Amatra XI estava afastada da AMB.

Durante a assembleia, o presiden-
te Sandro ressaltou que, ao contrário 
do passado, o momento atual é de 
convergência de interesses de todos 
os ramos da magistratura. “Diante dos 

Atual gestão realiza terceiro 
encontro dos assessores 
de comunicação das 
associações filiadas à AMB

Amatra XI 
é nova filiada da AMB

Troca de experiências
entre jornalistas

tados nos bastidores para 
produzir as reportagens. “Se 
a pauta é negativa, ela preci-
sa ser enfrentada, não pode 
ser derrubada. Muitas vezes 
escutar o outro lado transfor-
ma a matéria”, esclareceu. “Já 
percebi que as assessorias das 
associações são mais abertas 
do que as dos tribunais".

O vice-presidente de 
Comunicação da AMB, Gil 

Na abertura do VI En-
contro dos Jornalis-
tas das Associações 

Filiadas à AMB (Ejafa), rea-
lizado no dia 9 de maio em 
Brasília, o presidente João 
Ricardo Costa destacou o 
papel desempenhado pelas 
assessorias de comunicação 
das associações como um 
dos canais fundamentais 
de divulgação das ações de-
senvolvidas pela Justiça ao 
cidadão. A importância da 
utilização das redes sociais 
de forma eficaz também foi 
abordada pelo presidente.

No evento promovido 
pela AMB, o repórter Viní-
cius Sassine, do jornal O Glo-
bo, ministrou palestra sobre 
a Comunicação Social no 
âmbito do Poder Judiciário. 
Falou das dificuldades dos 
jornalistas na cobertura de 
assuntos referentes ao Judi-
ciário e dos desafios enfren-

Guerra, ressaltou que as 
associações devem investir 
nas assessorias de imprensa 
e frisou na divulgação das 
boas práticas da magistra-
tura na mídia. “Minha ex-
periência demonstra que 
algumas matérias não cor-
respondem à realidade mais 
em virtude da falta de in-
formações dos magistrados 
aos jornalistas", explicou.

Renata Brandão

Verônica Macedo

O encontro foi finalizado 
com a carta do VI Ejafa, pon-
tuando aos presidentes e 
associados: sempre informar 
aos assessores sobre eventu-
ais contatos com a imprensa, 
antes das entrevistas; alertar 
sobre a relevância da asses-
soria de comunicação e dos 
benefícios que esse trabalho 
agrega à imagem das entida-
des; dentre outros.
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Jornalistas elogiam iniciativa da AMB na realização do VI Ejafa

Proposta de refiliação à AMB partiu 
do presidente Sandro Nahmias Melo

ataques políticos à magistratura deve-
mos buscar a união das associações 
de magistrados”, disse. Dentre outros 
aspectos positivos destacados pelos ju-
ízes para a refiliação à entidade foram 
citadas as vantagens em relação ao 
convênio Saúde Bradesco-AMB.  

Em 2002, a Amatra XI decidiu se 
desfiliar da entidade nacional em 
virtude de pautas conflitantes entre 
a AMB e a Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra). Situação totalmente su-
perada pela atual gestão, que busca 
cada vez mais parceria com as entida-
des nacionais da magistratura.
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A mulher e a justiça: 
A violência doméstica 
sob a ótica dos 
Direitos Humanos 
Autores: Diversos 
Organizado por: Theresa 
Karina de Figueiredo 
Editora: Amagis-DF

A obra, organizada pela juíza Theresa 
Karina de Figueiredo Gaudêncio Bar-
bosa, por intermédio da Associação 
dos Magistrados do Distrito Federal 
(Amagis-DF), reúne capítulos de 27 
autores, entre magistrados e servido-
res do TJDFT, membros do Ministério 
Público e professores renomados nas 
áreas de Direito, Psicologia, Sociologia, 
Comunicação Social e Antropologia. O 
livro busca promover uma abordagem 
multidisciplinar do tema para aprimo-
rar os mecanismos de prevenção e con-
trole da violência doméstica, integrar 
as diversas formas de enfrentamento 
das questões relativas à violência e 
proteger as vítimas e seus familiares.

O Poder Judiciário 
no Brasil 
Autor: Ricardo Arnaldo 
Malheiros Fiuza
Editora: Del Rey

Escrita pelo ex-diretor adjunto da Es-
cola Nacional de Magistratura (ENM) 
e professor de Direito Constitucional 
das Faculdades Milton Campos, Ri-
cardo Arnaldo Fiuza, a obra traz de 
forma sintética e precisa a estrutura, 
os órgãos e membros que compõem 
o sistema judiciário brasileiro. Em sua 
segunda edição o autor atualiza a obra 
com as principais mudanças ocorridas 
nos últimos anos. O livro é voltado aos 
juristas brasileiros, quando em viagem 
ao exterior, ou àquelas pessoas que, no 
Brasil, receberem professores, advoga-
dos e magistrados estrangeiros.

Servidor Público:  
Teoria e Prática 
Autor: Pedro Bitencourt 
Marcondes
Editora: Fórum

O livro, fruto da experiência de mais de 
vinte anos de magistratura e docência 
universitária do desembargador Pedro 
Bitencourt na área de Direito Público, 
tem como abordagem os aspectos prá-
ticos e teóricos, o regime jurídico de 
trabalho, contornos constitucionais e 
as conotações decorrentes do vínculo 
estabelecido entre os servidores do 
Poder Público.  O público-alvo são os 
graduados em Direito, profissionais 
atuantes na área de Direito Público e 
Administrativo. 

LIVROS
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ESPORTE

Desde a infância, a 
natação acompanha 
os juízes Pedro Ivens e 
Alexandre Boeira

Água 
que inspira

de um mês, e logo Pe-
dro Ivens estava de volta 
a Maceió atrás de outra 
paixão: o Direito. 

“Àquela época, o Nor-
deste não tinha tradição 
na formação de atletas, 
mas tive a sorte de con-
viver com grandes técni-
cos que me estimularam 
a não deixar o esporte de 
lado”, pondera.

A história do magis-
trado gaúcho, Alexandre 
Boeira, 48, segue quase 
na mesma raia. Ele co-
meçou aos quatro anos 
de idade, participou de 
campeonatos até os 17, 
mas apertou o pause aos 
20 anos, quando ingres-
sou no ensino superior. 
“Fiquei afastado da inten-
sidade dos treinos e com-
petições. Pensei que não 
voltaria, mas o desem-

Um dos exercícios 
mais completos, 
a natação pro-

porciona desde a per-
da calórica e equilíbrio 
muscular até o auxílio na 
recuperação de lesões. 
A modalidade, indicada 
para todas as idades e bi-
ótipos, só tem benefícios 
a oferecer. Praticantes do 
esporte desde a infân-
cia, os juízes Pedro Ivens, 
de Alagoas, e Alexandre 
Boeira, do Rio Grande 
do Sul, somam campeo-
natos, muitas medalhas 
e quilômetros de braça-
das. Juntos, já estiveram 
em, pelo menos, quatro 
Jogos Nacionais da Ma-
gistratura: Blumenau, Rio 
de Janeiro, Foz do Iguaçu 
e Maceió. Separados, é 
nas piscinas que respi-
ram, inspiram e acertam 
as contas com a saúde. 

“Minha esposa diz que 
tem medo de perguntar 
se eu gosto mais da nata-
ção ou dela”, brinca Pedro 
Ivens, 49 anos. O caso de 
amor do magistrado com 
a água começou quando 
ele era “fraquinho e ma-
grinho” aos nove anos 
de idade. A receita mé-
dica para ganhar corpo 
e respirar melhor: na-
tação. Da rotina veio a 
disciplina e também um 
intercâmbio no Rio de 
Janeiro  nos anos 1980. A 
experiência com a turma 
de colégio durou cerca 

bargador Ícaro Carvalho 
de Bem Osório me trouxe 
de volta”, comemora.  

Companheiros de 
magistratura e de com-
petições, Ivens e Boeira 
também têm em co-
mum a admiração pelo 
norte-americano Michael 
Phelps, quatro vezes cam-
peão olímpico, e o gosto 
de pelo menos três vezes 
por semana abraçar de 
três a quatro mil metros 
sem obrigação, mas por 
prazer. Bem, Alexandre 
Boeira, por enquanto, está 
afastado das competições 
por opção e também im-
posição de São Pedro, o 
santo. É que enquanto o 
colega alagoano aprovei-
ta o clima por volta de 26 
graus, o gaúcho congela a 
temperaturas quase nega-
tivas. Faz parte. 

Dalila Goés

Pedro Ivens e Alexandre Boeira se conheceram nas competições 
e tornaram-se amigos no esporte e na magistratura

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

Durante a comemoração dos 25 anos do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima 
(TJRR), ocorrido no Fórum Advogado Sobral Pinto, em 29 de abril, o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, apresentou propostas da entidade para mudar a forma de interven-
ção do Judiciário no enfrentamento do litígio no Brasil, como a criação de centros de 
inteligência e monitoramento de demandas de massa no Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e Tribunais de Justiça. “O Brasil é um dos países que tem a maior litigiosidade e isso 
prejudica muito o funcionamento do Poder Judiciário”, disse.

Participaram também da comemoração dos 25 anos do TJRR o presidente da Amarr 
(Roraima), Jarbas Miranda; o ex-presidente da entidade Breno Coutinho; magistrados, 
servidores e estudantes.

O presidente da AMB, João Ricardo Costa, e o presidente da Amapi, Le-
onardo Trigueiro, estiveram reunidos com a senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), no dia 5 de abril, no Senado. Na pauta, o Projeto de Lei da Câ-
mara (PLC) 07/2016, que dispõe sobre o direito da vítima de violência domés-
tica a atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado, 
preferencialmente, por servidores do sexo feminino, e dá outras providências.

A preocupação da AMB em relação ao PLC está na redação do artigo 
12B, que traz alterações à Lei Maria da Penha, permitindo que a autoridade 
policial possa conceder medidas protetivas de urgência à mulher vítima de 
violência doméstica, sem consulta prévia do juiz. “Estamos contestando 
essa proposta que possibilita à polícia aplicar medidas cautelares proteti-
vas. Vamos mobilizar a magistratura contra esse assunto que é da nossa competência constitucional”, disse Costa. 

A AMB se colocou à disposição da senadora para unir esforços em prol da melhoria do projeto.

ERRATA - Informamos que na edição 169, devido a um erro do sistema, foi publicado nas notas sobre Convênios uma promoção de 10% 
de desconto na compra do pacote Tam Viagens, incluindo hotel e/ou locação de carro. Esclarecemos que esse desconto não está sendo 
mais oferecido pela empresa. Para mais informações, acesse o site da AMB na aba de Convênios.
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Novos ministros são empossados no STJ

Alterações na Lei Maria da Penha pauta conversa com Vanessa Grazziotin

O presidente da 
AMB, João Ricardo 
Costa, juntamen-
te com integran-
tes da diretoria 
e presidentes de 
associações filia-
das à entidade es-
tiveram presentes 
na cerimônia de 
posse de Antonio 

Saldanha Palheiro e Joel Ilan Paciornik como ministros 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 6 de abril. Sal-
danha ocupa a vaga que foi aberta com a aposentadoria 
do ministro Sidnei Beneti e Paciornik substitui o ministro 
aposentado Gilson Dipp. A mesa principal foi composta 
por Francisco Falcão, presidente da Corte; Ricardo Lewan-
dowski, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF); 
Eugênio Aragão, ministro da Justiça; José Eduardo Car-
dozo, advogado-geral da União; Ela Wiecko de Castilho, 
vice-procuradora geral da República e Cláudio Lamachia, 
presidente nacional da OAB.

Meio ambiente em foco no Senado

João Ricardo palestra sobre excesso de litígio
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O Senado Federal sediou, no dia 26 de abril, a sessão de de-
bates temáticos Meio Ambiente e Estado: Desafios para o Le-
gislativo, Executivo e Judiciário. O evento reuniu parlamentares, 
magistrados e autoridades da área ambiental, para discutir os 
desafios para a legislação e política ambiental em todo o mundo.

O presidente da AMB compôs a mesa de abertura e falou 
sobre a atuação da entidade e dos juízes brasileiros na área. 
“O meio ambiente tem sido uma pauta muito importante da 
magistratura brasileira, e a parceria com os poderes Legisla-
tivo e Executivo é fundamental para sermos efetivos neste 
trabalho”, afirmou João Ricardo. 

Após os discursos de abertura, especialistas brasileiros 
e estrangeiros expuseram suas visões sobre temas como a 
conservação da natureza; o Estado de Direito Ambiental; 
os legisladores e o ambiente; a importância da criação do 
Instituto Judicial Global do Ambiente; a sinergia entre as 
convenções internacionais; e a situação específica do Brasil.
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Prestação de contas e registro 
de candidaturas estiveram entre 
os temas abordados no curso 
de aperfeiçoamento

Curso de Direito Eleitoral 
reúne juízes de todo Brasil

João Ricardo Costa, desta-
cou a importância da per-
manência na Justiça esta-
dual da jurisdição eleitoral. 
“Somos fundamentais para 
o Brasil. Somos estruturan-
tes para o País. Não deixare-
mos que nos tirem a Justiça 
Eleitoral, porque fazemos 
esse trabalho melhor do 
que ninguém”, destacou. 

No IV Curso de Aper-
feiçoamento para Magis-
trados em Direito Eleitoral 
foram abordados temas 
como Pressupostos Cons-
titucionais e Registro de 
Candidaturas. A coorde-
nação ficou a cargo do 
juiz Luiz Márcio Pereira. “A 
receptividade dos colegas 

O auditório do Tri-
bunal Regional 
Eleitoral do Dis-

trito Federal (TRE-DF), em 
Brasília, foi palco de um 
amplo debate sobre Direi-
to Eleitoral entre os dias 
13 e 15 de abril. O curso 
de aperfeiçoamento vol-
tado ao assunto, promo-
vido pela Escola Nacional 
da Magistratura (ENM), da 
AMB, em parceria com o 
TRE-DF, reuniu cerca de 80 
magistrados de todo o País 
e abordou temas de suma 
importância, especialmen-
te neste ano, que terá elei-
ções municipais.

Na abertura do encon-
tro, o presidente da AMB, 

foi muito boa. Tivemos a 
oportunidade de enfren-
tar questões doutrinárias e 
muitas questões práticas”, 
considerou. A capacitação 

Verônica Macedo  e Luciana Salimen

ainda contou com disci-
plinas como Prestações de 
Contas, Direito Penal Elei-
toral, e Propaganda Eleito-
ral e Infrações Eleitorais. 

João Ricardo Costa destacou a importância da permanência 
na Justiça estadual da jurisdição eleitoral

Direito e Razão é tema de curso em Porto Alegre

Magistrados são selecionados para cursos 
em Lisboa e no Canadá

O livro de um dos principais teóricos do garantismo foi tema do curso Direito 
e Razão: uma Leitura da obra de Luigi Ferrajoli. O diretor-presidente da Escola 
Nacional da Magistratura (ENM), Cláudio dell´Orto, foi o palestrante da forma-
ção que aconteceu em Porto Alegre, na sede da Escola da Ajuris, de 31 de março 
a 1º de abril. Foram discutidos casos concretos sobre o uso de conceitos aber-
tos  no Direito Penal, o princípio da convencionadidade decorrentes dos tratados 
assinados pelo Brasil, os maxi-processos criminais na Itália e um caso da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. Um dos resultados do curso será a criação 
de um grupo de pesquisas sobre Ciências Criminais e Constituição. 

A diretoria da Escola Nacional da Magistratura (ENM), da AMB, selecionou no mês 
de maio juízes para cursos de mestrado e doutorado na Universidade Clássica de Lis-
boa, além de curso de curta duração no Canadá. O diretor-presidente da ENM, Cláudio 
dell’Orto; o vice-diretor presidente, Marcelo Piragibe; e o secretário-geral, Eladio Lecey, 
analisaram currículos e definiram os escolhidos. O trabalho foi realizado conforme Re-
solução ENM nº 01, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre o regulamento para a 
seleção de magistrados em cursos da ENM no exterior. Foram duas vagas para mestrado 
e doutorado, respectivamente, e 15 para o curso de Direito do Consumidor, no Canadá. 

Na seleção, diretores da ENM buscaram 
encontrar os melhores candidatos de 

diferentes estados da Federação
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Magistrados debatem obra de autoria 
do jurista Luigi Ferrajoli



Aconteceu na capital goiana no dia 22 de abril o primeiro Seminário Internacional de Direito 
Ambiental Aprofundado: Teoria e Jurisprudência. A iniciativa foi promovida pela Escola Nacio-
nal da Magistratura (ENM), da AMB, pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Goiás, pela 
Escola Superior do Ministério Público de Goiás e pela Escola Superior da Magistratura de Goiás 
(Esmeg) e foi o primeiro de uma série que está sendo organizada pela AMB. “O tema ´aprofun-
dado` indica exatamente a maturidade do Direito Ambiental brasileiro. Há uma sólida doutrina 
em nosso País e uma jurisprudência muito rica em todos os temas que envolvem esta questão”, 
explicou o ministro do STJ, Herman Benjamin. O evento reuniu cerca de 150 pessoas entre juízes, 
desembargadores, acadêmicos e estudantes.

Evento reuniu 
especialistas de mais 
de 60 países durante 
três dias e debateu a 
criação de um instituto 
judicial global

Rio de Janeiro sedia  
Congresso Mundial 
de Direito Ambiental

de da criação de um instituto 
judicial global”, reforçou. 

A relação entre a preser-
vação e as questões socioe-
conômicas foi ressaltada pelo 
presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Fran-
cisco Falcão. “A proteção ao 
meio ambiente não pode ser 
vista de modo desarticulado, 
sem que se atente para o lado 
do desenvolvimento econô-
mico e social. Precisamos de 
políticas públicas transversais 
de sustentabilidade”, disse. 

Programação
No decorrer do evento 

também foi discutida a si-
tuação da China, uma das 
nações que mais sofre com 
a poluição. O tema foi abor-
dado pelo juiz da Suprema 
Corte Britânica, lorde Robert 
Carnwath, e também pelo 
vice-presidente executivo 
do Supremo Tribunal Popu-
lar da China, Shen Deyong. 
Na programação também 
foram destaques questões 
como o Desenvolvimento 
do Direito Ambiental e a Es-
cassez de Recursos Naturais 

As principais questões 
relativas ao Judiciário 
e ao meio ambiente 

foram destaque no Congres-
so Mundial de Direito Am-
biental que aconteceu no 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJRJ), de 
27 a 29 de abril. O encontro 
reuniu especialistas de mais 
de 60 países e contou com o 
apoio da AMB, Escola Nacio-
nal da Magistratura (ENM), 
Associação dos Magistrados 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Amaerj) e organismos in-
ternacionais como Interna-
tional Union for Conserva-
tion of Nature (IUCN), em 
colaboração com a United 
Nations Environment Pro-
gramme (UNEP).

O presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, destacou 
o compromisso dos juízes 
junto ao tema. “Como opera-
dores do Direito, temos uma 
grande responsabilidade 
com as questões ambientais. 
Com este evento, construí-
mos um espaço de debate e 
enfrentamento de problemas 
e também a real possibilida-

e Mudanças Climáticas. 
Ainda foram apresen-

tados painéis sobre Biodi-
versidade e Ecossistemas 
Marinhos, com o juiz do 
Tribunal Internacional do 
Direito do Mar (TIDM) e 
ex-ministro das Relações 
Exteriores, Antônio Paulo 
Chachapuz de Medeiros, e 
Mudanças Climáticas com 
o advogado-geral da Supre-
ma Corte da Holanda e pro-
fessor da Universidade de 
Maastricht, Jaap Spier. 

Os termos de criação de 
um instituto judicial global 

Luciana Salimen e Dalila Goés
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Teoria e Jurisprudência são temas de Seminário de Direito Ambiental

para o meio ambiente foram 
discutidos no último dia do 
Congresso. A reunião foi 
conduzida pelo ministro do 
STJ Herman Benjamin, que 
agregou as sugestões dos 
presentes para a redação do 
documento que dará origem 
ao novo órgão. Nesse deba-
te, a AMB foi representada 
pelo seu diretor da Secreta-
ria de Relações Internacio-
nais, Rafael de Menezes; pelo 
vice-presidente de Assuntos 
Ambientais, Adriano Sedu-
vim; e pelo secretário-geral 
da ENM, Eladio Lecey.

Ministro Herman Benjamin lembrou da importância da preservação 
de espécies em extinção e o compromisso de juízes independentes, 
íntegros, e dedicados que atuem em harmonia com a natureza

As
co

m
 / 

AM
B

As
co

m
 / 

AM
B



Anote na agenda: acontece de 31 de agosto 
a 2 de setembro o seminário Primeiras Avaliações 
sobre o novo Código de Processo Civil (CPC). O en-
contro será no auditório do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e as inscrições 
estão abertas até o dia 10 de julho no site da Escola 
Nacional da Magistratura (ENM), da AMB. 

“Agora que começamos a aplicar o CPC, mais 
dúvidas vão surgindo. Este evento vai propiciar o 
debate sobre alguns preceitos que vêm ensejando 
diferentes possibilidades interpretativas, para tentar-
mos construir uma hermenêutica segura”, explica a 
magistrada Mônica De Luca, responsável pelo curso.  

FIQUE 
ATENTO

Direito no 
Turismo 
A especialização 
do magistrado 
para aplicação do 
Código de Defesa 
do Consumidor, 
dos tratados 
internacionais e das 
normas reguladoras 
do setor do Turismo 
são os objetivos do 
curso Direito Aplicado 
às Atividades de 
Turismo, que acontece 
nos dias 14 e 15 de 
julho. O curso será em 
São Paulo, na sede 
da Apamagis e conta 
com o apoio da ABAV 
nacional. 

Ativismo Judicial
Introduzir noções 
essenciais para o 
entendimento da 
judicialização da 
política, ativismo 
judicial e o 
desenvolvimento 
histórico na 
abordagem de 
filósofos e sociólogos 
contemporâneos. 
Este é o tema do 
curso Ativismo 
Judicial: Limites 
e Possibilidades, 
que acontecerá em 
setembro no Piauí. O 
curso será ministrado 
pelo professor doutor 
José Ricardo Cunha 
e as inscrições estão 
abertas até 22 de 
agosto.
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Para se inscrever ou obter 
mais informações sobre 
os cursos acesse o site 
da ENM.

Visite o site: www.enm.org.br

Justiça Restaurativa em curso

Juízes e representantes da Terre des hommes participam de encontro sobre Justiça Restaurativa

Alguns palestrantes já estão 
confirmados. Confira:

>> O novo CPC na prática: uma avaliação 
professora doutora Tereza Arruda Alvim Wambier
>> A Recorribilidade das Interlocutórias 
professor doutor Pedro Miranda de Oliveira
>> Impacto do novo CPC nos Juizados Especiais 
professor doutor Fernando Gajardoni
>> Recursos Especial e Extraordinário 
      Repetitivos no novo CPC
professor doutor Alexandre Freire
>> A execução no novo CPC 
professor doutor Luiz Henrique Volpe Camargo
>> Precedentes 
professor doutor Daniel Mitidiero

O seminário tem o apoio do TJDFT, da Escola 
de Formação Judiciária do TJDFT, da Escola da 
Magistratura do Distrito Federal (Esma-DF) e da 
Associação dos Magistrados do Distrito Federal 
(Amagis-DF). 

Inscrições: www.enm.org.br. 
Mais informações: (61) 2103-9002

Seminário sobre novo CPC 

Dalila Goés
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Vivências, debates e os rumos 
da Justiça Restaurativa no Brasil 
serão abordados em seminário 
sobre o tema em novo curso a 
ser promovido pela Escola Na-
cional da Magistratura, da AMB. 
A capacitação, aberta a 50 ma-
gistrados, será nos dias 21 e 22 
de julho no auditório do Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito Fede-
ral (TRE-DF). A difusão da Justiça 

Restaurativa é meta da AMB, que 
lançou em maio do ano passado a 
campanha Justiça Restaurativa do 
Brasil, em parceria com o Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). 

Em maio, o diretor-presidente 
ENM, Cláudio dell´Orto, e o coor-
denador da campanha Justiça Res-
taurativa da AMB, Leoberto Bran-
cher, participaram de reunião com 
representantes do Governo Federal 

para a implantação de um curso 
de especialização em práticas res-
taurativas. A intenção foi a quali-
ficação, via Educação à Distância 
(EAD), de trabalhadores do sistema 
socioeducativo e aqueles que são 
mediadores de conflitos em comu-
nidades. Acompanharam o encon-
tro, representantes da organização 
Terre des hommes, da Universidade 
de Brasília e de Genebra. 


