
Prestes a assumir a Corregedoria Nacional de Justiça, 
o ministro Humberto Martins fala sobre seus planos e 
estratégias por um Judiciário ainda melhor

Workshop de Orçamento e Finanças Públicas auxilia 25 
presidentes de associações a negociarem os pleitos da 
Magistratura de forma mais técnica

3424 e 25

AMB Informa

Novo diretor-presidente da Escola, Sérgio Ricardo de Souza, revela que 
pretende fortalecer parcerias para ampliar as ofertas de cursos no exterior
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Parlamentares aprovam LDO de 2019 e retiram artigo que proibia o reajuste a 
servidores. Vitória da Magistratura é fruto do intenso trabalho da AMB
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Colegas,

O primeiro semestre deste ano foi marcado por intenso trabalho. 
Inicialmente, com os meses de negociação na Câmara de Conciliação 
e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da 
União (AGU), com várias reuniões. A Câmara foi instalada a pedido da 
AMB, mas no fi nal do semestre passado a AGU ofi ciou ao ministro re-
lator dando conta das tratativas até então entabuladas. Dessa nossa 
parte confi amos numa solução consensual que preserve os direitos e 
as prerrogativas da Magistratura brasileira.

No Congresso Nacional, manteve-se o trabalho junto à Comis-
são Especial que analisa o teto do funcionalismo público.  Ocorreu a 
leitura do relatório e as próximas sessões serão importantes para o 
aprimoramento do texto e exclusão das inconstitucionalidades iden-
tifi cadas. O deputado Benito Gama (PTB-BA), presidente da comissão, 
recebe com frequência a AMB e sempre se manteve aberto ao diálogo.

Ainda, no Congresso Nacional, foram inúmeras as reuniões com 
membros da comissão especial que analisa a reforma do Código de 
Processo Penal (CPP) e, em especial, com o relator, deputado João 
Campos (PTB-GO), que desde o primeiro momento colocou-se inteira-
mente à disposição para os ajustes necessários no texto apresentado. 
No sentido de colher sugestões, a AMB, por mais de uma vez, abriu 
espaço no site para que todos os associados enviem suas propostas. 
A comissão é presidida pelo deputado Danilo Forte (PSB-CE).

Trabalho árduo e de muita relevância foi o desenvolvido por oca-
sião da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), na qual se 
pretendia vedar a possibilidade de qualquer recomposição ao serviço 
público. A atuação da AMB e de outras entidades, bem como os ofícios 
dos ministros Carmén Lúcia e Dias To¤ oli permitiram ao parlamento a 
adequada compreensão do problema e o artigo correspondente aca-
bou excluído do texto.

Por fi m, lançamos a pesquisa “Quem somos. A Magistratura que 
queremos” coordenada pelo ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, e 
que pretende traçar um perfi l atual da Magistratura e conhecer a opi-
nião dos associados sobre inúmeros temas atuais, além de servir de 
um dado comparativo com a primeira pesquisa realizada pela AMB, 
no ano de 1997. 

Dê sua contribuição e responda a esse 
questionário, por e-mail ou pelo celular. 
Se não recebeu o link, solicite o reenvio 
em presidencia@amb.com.br. Sua partici-
pação é fundamental.

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB

DIRETORIA
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PELO BRASIL

Interlocução direta com os 
associados regionais

Da redação

Com o objetivo de potencializar o diálogo com os magistrados filiados, o presidente da AMB, Jayme 
de Oliveira, tem intensificado o trabalho de interlocução direta com as associações estaduais. 
Acompanhado de membros da diretoria, esteve ao lado de juízes e desembargadores (ativos e 
aposentados) de diversas localidades para ouvir suas reivindicações e discutir ações de defesa 
das prerrogativas da Magistratura e da independência em julgar. Confira os locais e os assuntos 
abordados em cada reunião:

Jayme de Oliveira e o presidente da ACM, Ricardo Alexandre Cos-
ta, foram recebidos, em 12 de abril, pelo presidente do TJCE, Fran-
cisco Glaydson Pontes, para tratar da questão da permuta entre os 
magistrados da Justiça Estadual. O encontro aconteceu na sede do 
Tribunal cearense e contou com a presença de membros da Comis-
são de Permutas da entidade, além de outros magistrados. O pre-
sidente do TJCE manifestou-se favorável à permuta, ressaltando a 
importância da proposta.
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Fortaleza (CE)

Teresina (PI)

Vitória (ES)

Os presidentes da AMB, Jayme de Oliveira, e da Amapi, 
Thiago Brandão, reuniram-se, no dia 13 de abril, com os diri-
gentes das associações de magistrados da Região Nordeste 
para discutir assuntos de interesse da carreira, como a Re-
solução 219/2016, a permuta entre magistrados estaduais e 
o Provimento 64/2017 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
dentre outros. O encontro aconteceu no Hotel Metropolitan, 
em Teresina (PI).

O presidente Jayme de Oliveira e a vice-presidente Institucio-
nal da AMB, Renata Gil (também dirigente da Amaerj), estiveram 
entre os palestrantes do seminário “Direito Penal e Processo: 
Influências da Lava Jato”, promovido pela Escola Superior da Ma-
gistratura do Estado do Espírito Santo (Esmages), no TJES, em 27 
de abril. Acompanhados do presidente Amages, Ezequiel Turibio, 
também se reuniram com os presidentes do TJES, Sérgio Luiz Tei-
xeira Gama, e do TRE-ES, Annibal de Rezende Lima; e, ainda, com 
magistrados aposentados.
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PELO BRASIL

O presidente da AMB esteve na capital do Rio Grande do Norte 
nos dias 9 e 10 de maio. Entre seus compromissos, Jayme de Oliveira 
conversou com o presidente do TJRN, Expedito Ferreira de Souza, e 
desembargadores do Tribunal sobre a permuta entre os magistra-
dos estaduais. Durante a agenda em Natal, ele também participou, 
com o presidente da Amarn, Herval Sampaio, da cerimônia em ho-
menagem ao desembargador Deusdedit Chaves Maia, proposta pela 
associação potiguar, no TJRN.

Natal (RN)

Salvador (BA)

João Pessoa (PB)

São Paulo (SP)

Porto Alegre (RS)

A permuta entre magistrados estaduais também pautou o en-
contro de Jayme de Oliveira com o presidente do TJBA, Gesivaldo 
Britto, em 14 de maio. Acompanhado da vice-presidente Institu-
cional da AMB, Renata Gil, e da presidente da Amab, Elbia Araujo, o 
dirigente da AMB falou sobre o parecer jurídico da Associação feito 
pelo professor André Tavares, da USP, sobre o tema. Ele também 
se reuniu com juízes da ativa e aposentados para tratar de outros 
assuntos de interesse da Magistratura, no auditório do TJBA.

O presidente Jayme de Oliveira e o coordenador da Justiça 
Estadual da AMB, Frederico Mendes Júnior, foram recebidos 
pelos presidente e vice-presidente do TJPB, desembargadores 
Joás de Brito Pereira Filho e João Benedito da Silva, respectiva-
mente, no dia 20 de junho. Na ocasião, trataram de assuntos 
relacionados ao Judiciário e à Magistratura. Eles estavam na 
Paraíba para participar da reunião entre presidentes das Asso-
ciações dos Magistrados dos Estados do Nordeste, realizada no 
dia seguinte, em João Pessoa. Foram debatidos temas como a 
segurança dos magistrados, eleições diretas para presidente de 
tribunais, questões remuneratórias e ajuda de custo moradia.

Na capital paulista, o presidente Jayme de Oliveira participou 
da abertura do XIII Fórum de Juizados Especiais do Estado de São 
Paulo (Fojesp) e expôs atuação da AMB em Brasília (DF). O even-
to aconteceu em 8 de junho, na Escola Paulista de Magistrados 
(EPM), e contou com a presença de integrantes do Sistema de Jui-
zados Especiais. O dirigente reuniu-se, ainda, com o presidente 
do Grupo de Apoio ao Judiciário (GAJ), desembargador aposenta-
do Renzo Leonardi, e com a secretária de Pensionistas da AMB, 
Haydée Mariz, para tratar de assuntos relacionados à pasta.

No dia 28 de junho, em Porto Alegre, Jayme de Oliveira reuniu-se com dire-
tores Ajuris, acompanhado da presidente Vera Deboni, para tratar de pautas da 
carreira. A vice-presidente Institucional da AMB, Renata Gil; o vice-presidente 
de Assuntos Legislativos, Jerson Gubert; e o coordenador da Justiça Estadual, 
Frederico Mendes Júnior, estavam presentes. A comitiva também almoçou com 
magistrados aposentados, ocasião em que Jayme de Oliveira relatou a atuação 
da AMB frente a temas como recomposição salarial, ajuda de custo moradia e 
Valorização por Tempo de Magistratura.
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STF

Pela segunda vez no ano, a presi-
dente do STF e do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), ministra 

Cármen Lúcia, recebeu o presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, e os dirigentes 
das associações regionais. Na reunião, 
realizada em 4 de maio, a ministra rei-
terou a importância do diálogo institu-
cional e enalteceu o trabalho de interlo-
cução feito pelo dirigente na condução 
das diversas questões da Magistratura. 
Para ele, esses encontros são a oportu-
nidade para os presidentes tratarem de 
assuntos de seus estados. “Desejamos 

Pelo aprimoramento do Judiciário

Supremo mantém exigências para porte de arma

Carolina LoboPresidentes da AMB e 
de associações regionais 
vão, novamente, ao 
gabinete de Cármen 
Lúcia em busca do 
aperfeiçoamento do 
diálogo institucional

o aprimoramento do Judiciário e uma 
melhor prestação de serviço. Novamen-
te, os colegas puderam explicar suas 
dificuldades à ministra, que dará o en-
caminhamento justo”.

As lideranças relataram, entre ou-
tras situações, as dificuldades de cum-
primento da Resolução CNJ 219/2016 
(equalização da força de trabalho nos 
tribunais). A ministra informou sobre 
a reconstituição da comissão de con-
selheiros para acompanhar o cum-
primento da norma e auxiliar a sanar 
as dificuldades, notícia comemorada 
pelos presidentes e que foi objeto de 
pleito da AMB.
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“Reunião produtiva. Foram tratados assuntos nacionais e cada estado pôde apre-
sentar seus pleitos com relação ao STF e CNJ. O encontro fortaleceu o espaço asso-
ciativo e a Magistratura.” 

Renata Gil, vice-presidente Institucional da AMB e presidente da Amaerj

“A Magistratura pôde falar à ministra das dificuldades vividas em cada um dos esta-
dos. A iniciativa foi importante por trazer características e problemas pontuais locais.” 

Frederico Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual da AMB

“Reunião democrática. A ministra ouviu os anseios e expôs as dificuldades e as me-
didas adotadas para valorização do Judiciário. É nítido o excelente relacionamento 
entre os presidentes da AMB e do STF.” 

Emanuel Bonfim, presidente da Amepe

O ministro Edson Fachin julgou improcedente a Ação 
Originária (AO) 2.280, formulada pela AMB, Ajufe e Ana-
matra para questionar dispositivos de instrução norma-
tiva da Polícia Federal e Lei do Desarmamento, que pas-
saram a exigir dos magistrados, para aquisição, registro e 
renovação de porte de arma de fogo, as comprovações de 

capacidade técnica e aptidão psicológica.
A AMB irá protocolizar agravo em face da decisão mo-

nocrática, pois tais medidas contrariam a prerrogativa da 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) sobre o 
porte de arma para defesa pessoal. Desta forma, a entida-
de pretende reverter a decisão no Plenário da Corte.

Presentes no encontro os dirigentes da Amma, Amazon, Amaap, 
Amab, Amages, Amagis-DF, Amaerj, Amepe, Apamagis, Amamsul, 
Amapar, Amam, Asmeto, AMC, Asmac, Amase, AMPB, Amepa, 
Amapi e Ajuris; os vice-presidentes da Amarn, Almagis, ACM e 
Amagis-MG; e o coordenador da Justiça Estadual da AMB
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STF

A   AMB apresentou ao STF pedi-
dos de amicus curiae nas Ações 
Diretas de Inconstitucionalida-

de (ADIs) 5.527 e 5.679. Os requeri-
mentos foram feitos aos relatores das 
matérias, ministros Rosa Weber (em 
abril) e Roberto Barroso (em maio), 
respectivamente.

Na primeira, proposta pelo Partido 

Ação preventiva

ADIs contra CPC e lei de presos 
provisórios

Carolina Lobo e Renata Brandão

Carolina Lobo

Entidade ingressa com pedidos de amicus curiae em ADIs contra a Lei do Marco 
Civil da Internet e contra a utilização de depósitos judiciais

da República (PR) contra artigos da Lei 
12.965/2014, conhecida como Marco Ci-
vil da Internet, a Associação argumenta 
que o deferimento do pedido implicará 
na limitação do exercício da atividade 
judicante, especialmente no curso da 
instrução de processos criminais ou da 
execução das decisões proferidas em 
processos penais. 

Para alertar para a inconstitu-
cionalidade da hipótese de impedi-
mento ao exercício das funções do 
juiz, a AMB propôs, em 6 de junho, ao 
Supremo, a ADI 5.953 com pedido de 
medida cautelar em face de disposi-
tivos do Código de Processo Civil, Lei 
13.105/2015. A entidade argumenta 
que impor uma conduta aos magis-
trados, impossível de ser observada, 
afeta o exercício da jurisdição, pois 
pode, inclusive, levar à configuração 
de infração disciplinar. 

“Não há, portanto, como aceitar a 
validade de uma norma que estabele-
ce uma vedação à participação do juiz 
em determinados processos – e exige 
que ele declare o seu impedimento 
para atuar no processo, sob pena de 
responder pela infração –, sem que ele 
saiba que esteja praticando a conduta 
e, por isso, colocando-se na situação 
de submissão a um processo discipli-
nar. Se o juiz não tem condições de, 
isoladamente, pelo exame dos autos, 
constatar a situação de impedimen-
to, a regra que determina esse impe-
dimento é nula e não pode subsistir”, 
declara, em trecho da ação.

Na segunda ADI, a AMB é contrária 
à Emenda Constitucional 94, de utili-
zação de depósitos judiciais. O obje-
tivo é corroborar com os argumentos 
do pedido da Procuradoria-Geral da 
República de que há violação de cláu-
sulas pétreas ao afetar o princípio do 
devido processo legal e o da separa-
ção dos Poderes.

Dessa forma, a AMB entende que 
a vedação peca pela falta de razoabi-
lidade ou de proporcionalidade, pois 
se houver ocorrência, o magistrado o 
praticou sem culpa ou dolo. A solicita-
ção da AMB para suspender de forma 
imediata a eficácia da hipótese visa à 
normalidade do funcionamento do Po-
der Judiciário.

A pedido da Amaerj, a AMB também 
ingressou, em maio, com a ADI 5949 e 
pedido de medida cautelar contra a Lei 
Estadual 7.917/2018, de 16 de março 
deste ano. A entidade argumenta que a 
Lei, editada pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), inva-
diu a competência do legislador federal 
para dispor sobre norma processual. 

Segundo a AMB, a lei é inconstitu-
cional e chegou a ser vetada pelo go-
vernador do estado do Rio de Janeiro. A 
Associação alerta, ainda, que a aplica-
ção da norma impugnada colocará em 
liberdade todos os presos provisórios 
acautelados há mais de 180 dias, inclu-
sive membros da Alerj. 

Os relatores das ADIs 5.953 e 5.949 
são os ministros Edson Fachin e Dias 
Toffoli, respectivamente.
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STF

Os ministros do STF Luiz Fux e Ale-
xandre de Moraes deferiram pe-
didos da AMB na ADI 4.598 e na 

Arguição de Descumprimento de Precei-
to Fundamental (ADPF) 418, respectiva-
mente. Desta forma, fica autorizada an-
tecipação do atual horário de expediente 
forense no Rio de Janeiro (RJ), desde que 
a medida não implique na diminuição da 
carga horária. Também foi reconhecida a 
legitimidade da AMB, Ajufe e Anamatra 

Vitórias no Supremo

Da redação

Ministros deferem pedidos para autorizar antecipação de expediente no TJRJ e 
reconhecer legitimidade em ação contra cassação de aposentadoria

para seguir com ação contra dispositi-
vos do Regime Jurídico Único do Servi-
dor Público (Lei 8.112/1990), que trata da 
cassação de aposentadoria.

ADI 4.598
Em conjunto com Anamatra, no dia 

19 de junho, a AMB peticionou, na ADI 
4598, requerimento relatando grave si-
tuação na segurança pública do RJ, com 
o decreto de intervenção federal, que 

justificaria uma antecipação do horário 
de atendimento dos fóruns para evitar 
o trânsito noturno de juízes, servidores 
e jurisdicionados. 

Para o ministro, foi comprovada a 
excepcionalidade da situação, além do 
perigo de dano ao resultado útil do pro-
cesso. Segundo Renata Gil, vice-presi-
dente Institucional da AMB e dirigente 
da Amaerj – que formalizou o pedido 
no TJRJ –, a decisão é importante para a 
proteção de todos os envolvidos.

ADPF 418
Alexandre de Moraes reconsiderou, 

em 21 de junho, decisão na qual julga-
va extinta, sem julgamento do mérito, a 
ADPF 418, ajuizada pelas mesmas entida-
des por suposta ausência de pertinência 
temática do objeto da arguição, na qual se 
questiona aspecto geral do regime jurídi-
co dos servidores públicos federais.  

As associações alertam para dispo-
sitivos aplicáveis aos magistrados que 
preveem cassação de aposentadoria 
como pena disciplinar e estabelecem a 
cassação (já concedida) ao servidor, em 
caso de falta punível com demissão. No 
entendimento das três entidades, as 
normas (válidas à época da edição da 
Lei), deixaram de ser compatíveis com o 
regime previdenciário contributivo e so-
lidário instituído pelas Emendas à Cons-
tituição 03/1993, 20/1998 e 41/2003.

ADI 4.885
Em julgamento realizado no dia 27 

de junho, o Supremo, por maioria de 
votos, indeferiu pedido de cautelar na 
ADI 4.885 e manteve o prazo de 28 de 
julho para adesão ao Fundo de Pensão 
dos Servidores Públicos Federais do 
Judiciário (Funpresp). A ação, da AMB 
e Anamatra, questionava a criação da 
medida e defendia que os servidores e 
magistrados deveriam optar pelo novo 
regime apenas depois que o STF defi-
nisse a constitucionalidade da norma. 
O relator, ministro Marco Aurélio Mello, 
não viu risco do periculum in mora para 
deferimento da cautelar.Ca

rlo
s H

um
be

rt
o/

SC
O/

ST
F



8 AMB Informa

CNJ

A AMB impugnou os Provimentos 
71 e 68, assinados pelo correge-
dor nacional de Justiça, João Otá-

vio de Noronha, que dispõem sobre uso 
do e-mail institucional pelos membros 
e servidores do Poder Judiciário e ma-
nifestação político-partidária nas redes 
sociais; e sobre novos procedimentos 
de levantamento de depósitos judiciais 
e bloqueio de valores, respectivamente.

Conforme o Provimento 71, o magis-

Impugnação de provimentos 

Carolina Lobo e Marcelo Galli

trado deve agir com reserva, cautela e 
discrição ao publicar seus pontos de vista 
políticos e partidários nos perfis pessoais 
nas redes sociais, evitando a violação de 
deveres funcionais e a exposição negati-
va do Poder Judiciário. A regra é aplicada, 
também, ao uso do e-mail funcional. Para 
a entidade, a matéria veiculada no ato 
não podia ter sido objeto de Provimento, 
mas apenas de Recomendação.

Por esse motivo, o ato teria um vício 
formal e a redação do Provimento per-
mite que qualquer conduta possa ser 
enquadrada a partir de um viés subjeti-
vo da Corregedoria Nacional de Justiça, 
como prática de atividade político par-
tidária informal.

A Associação lembra que a questão 
em debate é relevante para a Magistra-
tura, em razão da dimensão que tem 
tomado as manifestações dos cidadãos 
nas redes sociais.

Novos procedimentos
O Provimento 68, por sua vez, im-

põe aos membros da Magistratura, com 
a finalidade de uniformização, novos 
procedimentos referentes ao levanta-
mento de depósitos judiciais e ao blo-
queio de valores.

A AMB defende que o ato norma-

tivo é primário, abstrato e genérico, 
inovando o ordenamento jurídico e 
tornando mais complexo e moroso o 
processo judicial na fase do seu cum-
primento. Argumenta, ainda, que o Pro-
vimento editado usurpa a competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito processual, nos termos do art. 
22, I, da CF, não competindo, seja ao 
CNJ, seja à Corregedoria Nacional de 
Justiça, dispor sobre normas de direito 
processual.

A entidade afirma, ainda, que “criou-
-se um contraditório em fase processu-
al que não está previsto no Código de 
Processo Civil e ainda atribuiu um efei-
to suspensivo prévio e automático ao 
procedimento, com vigência de até dois 
dias após o término do prazo recursal 
da decisão que eventualmente deferir o 
pedido de levantamento”.

Compreende a AMB que a solução 
para o caso seria a de promover-se a 
revogação do Provimento, quer singu-
larmente pelo próprio Corregedor Na-
cional de Justiça (RICNJ, art. 8º, X), quer 
pelo Conselho Nacional de Justiça (RIC-
NJ, art. 8º, XI c/c art. 102), requerendo, 
ao final de seu pedido, que o relator, em 
sede de juízo de retratação, reconside-
re o Provimento nº 68, de 3 de maio de 
2018, para o fim de revogá-lo.
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AMB protocoliza, 
na Corregedoria, 
manifestação quanto a 
dois atos que dispõem 
sobre uso do e-mail 
institucional e redes sociais, 
e a depósitos judiciais e 
bloqueio de valores
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O CNJ acatou o Procedimento de 
Controle Administrativo (PCA), 
com pedido de liminar, ajuizado 

pela AMB, para anular decisão do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 1ª Re-
gião (TRT1), que havia negado a ajuda 
de custo aos juízes Filipe Passos e 
Débora Bassan, que atuavam em Ni-
terói (RJ) e foram promovidos para 
Macaé (RJ). 

Para o relator, Arnaldo Hossepian, 
eles tiveram o pagamento indevida-
mente indeferido pelo TRT1, contrarian-
do os dispostos na Loman, Resolução 
CNJ 13/2006 e Resolução Administra-
tiva TRT1 21/2013. Lembrou, ainda, pre-
cedentes do Plenário do CNJ, mencio-

Decisão favorável

Da redação

CNJ julga procedente 
pagamento, para juízes do 
TRT1, de ajuda de custo 
por promoção a pedido 
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Ingresso em processo que trata do foro especial

Em defesa do pagamento de verbas indenizatórias

A AMB requereu, no PCA ajuizado pelo Ministério Público 
em face do TJPA, ingresso como interessada e interpôs Re-
curso Administrativo à decisão monocrática do relator André 
Godinho, de julgar procedente pedido para suprimir a exi-
gência de autorização prévia para investigar crimes cometi-
dos por autoridades detentoras de prerrogativa de foro, in-
clusive magistrados, prevista no Regimento Interno do TJPA.

A entidade pediu que se reconsiderasse a decisão para 

A AMB apresentou ao corregedor nacional de Justiça, minis-
tro João Otávio de Noronha, ingresso como interessada no Pedi-
do de Providências (PP) sobre o pagamento de verbas indeniza-
tórias no TJMA. Em ação conjunta com a Amma, a AMB pede que 

indeferir o PCA ou afastasse do campo de aplicação os mem-
bros da Magistratura. A AMB afirmou que nem a Loman ou o 
Regimento do TJ tratam da autorização, mas da submissão 
do inquérito à distribuição de membro do Tribunal. Defen-
deu, ainda, que a regra de competência para condução de 
eventual investigação no tribunal superior, em face de ma-
gistrado com prerrogativa de foro, não se confunde com au-
torização prévia, como pretende o MP.

nando que pedidos de movimentação 
interna, decorrentes de remoção ou 
promoção, ocorrem no interesse da Ad-
ministração, pois o preenchimento de 
cargo vago sempre se faz no interesse 
do serviço público.

Filipe Passos agradeceu a inter-
venção e total assistência da AMB. 

seja afastada conclusão baseada em decisão do STF, proferida 
na ADI 5.781, suspendendo pagamentos semelhantes em Minas 
Gerais, pois a decisão não tem o condão de obstaculizar paga-
mento de nenhuma das verbas discutidas no PP.

“Mais uma vez, os associados da en-
tidade obtiveram, junto ao CNJ, o res-
tabelecimento da ordem jurídica. O 
órgão reafirmou decisões sobre aju-
da de custo em caso de promoção ou 
remoção a pedido”. “Muito boa a atu-
ação e eficiência da AMB”, elogiou Dé-
bora Bassan.
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CNJ

O CNJ aprovou, por unanimidade, 
Pedido de Providências (PP) da 
AMB para emitir nota técnica 

pela rejeição do PL 5240/2013 – PLC 
98/2015 no Senado –, que acrescenta 
dispositivo ao Estatuto da Advocacia 
e da OAB prevendo a suspensão dos 
prazos processuais e, assim, permitir 
férias aos advogados. 

Prazos processuais

Carolina Lobo 

CNJ aprova nota técnica pela rejeição do PL 5240/2013, que garante ao advogado 
o direito a férias sem que a data limite de suas ações seja suspensa

A AMB apontou que o novo Código 
de Processo Civil (CPC) e a Resolução 
CNJ 244/2016 já determinam suspen-
são dos prazos processuais por 30 dias, 
assegurando esse direito. A entidade 
ponderou que o dispositivo é excessivo 
e pode comprometer o bom funciona-
mento do Judiciário, contrariando prin-
cípios de eficiência e celeridade, além 

de atentar contra garantia constitucio-
nal da duração razoável do processo.

Para o relator, conselheiro Aloysio 
Corrêa, “a proposta acarretaria na mo-
rosidade dos feitos, em flagrante pre-
juízo aos jurisdicionados, contrariando 
todos os esforços feitos pelos opera-
dores do Direito para atingir o desfecho 
processual em prazo razoável”.
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Êxito no arquivamento de reclamação da OAB
Andressa Lanzellotti e Carolina Lobo

A Magistratura obteve mais uma 
vitória no CNJ com a decisão do corre-
gedor nacional de Justiça, João Otávio 
de Noronha, de arquivar reclamação 
disciplinar da OAB contra 25 magis-
trados e um servidor do TRT2. A AMB 
e a Anamatra figuram como terceiras 
interessadas.

A queixa foi baseada na suspensão 
das audiências de 5 de outubro de 2016, 
em razão da participação dos magistra-
dos no Movimento Nacional de Defesa 

e Valorização da Magistratura e do Mi-
nistério Público, realizado pela Amatra 
2, na capital paulista, durante expe-
diente forense. Foi alegado prejuízo fi-
nanceiro às partes cujos processos fo-
ram suspensos, entre outras questões.

Em sua decisão, o ministro citou 
entendimento da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho local de que as 
condutas não teriam capacidade de 
ofender a credibilidade do Judiciário ou 
violar os deveres da Magistratura pre-

vistos na Loman. Disse, ainda, que não 
houve interrupção da atividade jurisdi-
cional, pois os magistrados compõem 
5,4% do total de juízes de primeiro grau 
de jurisdição no TRT2.

A diretora da Amatra 2, Juliana De-
javite, atribui o resultado positivo ao 
apoio recebido. “Até o arquivamento do 
processo houve intenso trabalho junto 
aos conselheiros. Foi mais uma vitória, 
não apenas local, mas pela valorização 
da Magistratura”.
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A AMB obteve duas vitórias no Plená-
rio do CNJ em ações relacionadas a 
magistrados membros da Secreta-

ria de Prerrogativas. Por maioria de votos, 
o órgão negou provimento ao recurso do 
Conselho Federal da OAB de reformar deci-
são que arquivou procedimento disciplinar 
em face de Flávio Moulin (ES). E, por una-
nimidade, não acolheu recurso para rever 
decisão da Corregedoria Nacional de Justi-
ça, de arquivar procedimento em desfavor 
de Líbio Moura (PA).

Na Corregedoria Geral de Justiça do 
Espírito Santo e no CNJ, a advogada Karla 
Pinto imputou fraude processual a Flávio 
Moulin. Ele apresentou notícia crime ao Mi-
nistério Público, que propôs ação criminal – 
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) – contra a advogada por calúnia e de-
nunciação caluniosa. Segundo o relator, o 
corregedor nacional de Justiça, João Otávio 
de Noronha, “a advogada apresentou uma 
denunciação caluniosa contra o juiz, já con-
firmada pelo STF, e por isso foi condenada”.

Por sua vez, a advogada Betânia Vivei-
ros acusou Líbio Moura de suspeição na 
condução de processo penal no TJPA, sus-
tentando que teria violado dever jurisdi-
cional de imparcialidade e devido processo 
legal. Os conselheiros verificaram que se 
tratava de matéria eminentemente juris-
dicional, não cabendo intervenção do CNJ. 
Também relator da matéria, o ministro No-
ronha frisou que “inexistentes indícios ou 
provas mínimas de que o magistrado, no 
exercício de sua atividade judicante, tenha 
extrapolado os limites do cumprimento 
dos deveres funcionais da Magistratura”. 

Em defesa dos magistrados

Da redação

AMB obtém vitórias no Conselho Nacional de Justiça em dois procedimentos 
relacionados a membros de sua Secretaria de Prerrogativas
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Pedido contra juiz do Tocantins é improcedente
O conselheiro Valtércio de Oliveira acatou defesa da AMB 

e julgou improcedente o Pedido de Providências formulado 
pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Tocan-
tins (Sinsjusto) contra a decisão do juiz Luiz Zilmar Pires, da 
4ª Vara Criminal de Palmas (TO). Para o relator, o julgamento 

Na 270ª sessão ordinária, Flávio Moulin (canto direito) com os vice-
presidentes Institucional e de Prerrogativas, o diretor-presidente da ENM, a 

diretora da AMB e a presidente da Amaap

Líbio Moura (canto esquerdo), na 271ª sessão ordinária, junto ao presidente 
da AMB, às vice-presidentes Institucional e de Direitos Humanos e à 

diretora da entidade, além dos juízes do TJRJ

possui respaldo na Resolução CNJ 134/2011, segundo a qual, 
mediante decisão fundamentada, o magistrado poderá de-
terminar guarda da arma de fogo apreendida ou da munição, 
caso a medida seja imprescindível para o esclarecimento dos 
fatos apurados no processo judicial.
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CNJ

A AMB esteve representada em 
todas as 13 sessões plenárias 
do Conselho Nacional de Justi-

ça realizadas no primeiro semestre de 
2018, seguindo a política da Associa-
ção de acompanhamento presencial 
em defesa dos direitos garantidos pela 
Magistratura. Para a entidade, é essen-
cial a preservação das prerrogativas da 
carreira. A Associação fica atenta, in-
clusive, aos procedimentos em que não 
figurou formalmente como parte inte-
ressada, mas que versam sobre maté-
rias de interesse.

Organizada em um esquema de ro-
dízio, a Secretaria de Prerrogativas tem 
marcado presença com pelo menos um 
representante, além do presidente Jay-
me de Oliveira, membros da diretoria, 
presidentes de associações filiadas e 
advogados da AMB. 

De acordo com Wilka Vilela, da Se-
cretaria de Prerrogativas, presente à 
274ª sessão ordinária, é de primordial 

Prerrogativas da 
Magistratura

Carolina Lobo

Cursos de aperfeiçoamento e Resolução 219/2016 são alguns dos objetos de 
procedimentos da AMB acatados pelo Conselho Nacional de Justiça

importância a AMB auxiliar, por meio 
do seu departamento jurídico, os juízes, 
seja de forma una ou em conjunto com 
associações estaduais. “É necessário 
defender os magistrados que estão 
respondendo a procedimentos disci-
plinares, no ensejo de que não recebam 
punições improcedentes e inconse-
quentes. Entendo que a presença dos 
integrantes de Prerrogativas nas ses-
sões demonstra a AMB acolhendo os 
colegas nos seus julgamentos”.

“O acompanhamento das sessões 
do CNJ demonstra a participação efeti-
va da nossa Associação na defesa dos 
magistrados”, complementou Rita Ra-
mos, componente da Secretaria, duran-
te a 274ª plenária.

Durante a 273ª ordinária, Euma 
Tourinho, membro da mesma pasta, 
reiterou que “a AMB não abre mão da 
defesa intransigente em prol dos ma-
gistrados e isso é uma luta constante e 
permanente, sendo a bandeira número 

um da Associação defender seus filia-
dos contra punições indevidas, que não 
obedeceram qualquer ditame legal ou 
foram injustas”.

Para Líbio Moura, também inte-
grante da Secretaria de Prerrogativas, 
que participou da 271ª sessão, os resul-
tados favoráveis obtidos em Plenário 
se devem à atuação contínua em defe-
sa das prerrogativas coletivas e indivi-
duais dos associados. “A participação 
da entidade nacional é importante para 
que possamos ver de perto os proce-
dimentos que envolvem magistrados 
filiados. As vitórias derivam desse 
acompanhamento personalizado e da 
análise detalhada da AMB”.

Vitórias da AMB
Na última sessão do primeiro se-

mestre, o órgão concluiu o julgamen-
to do Processo Administrativo Disci-

Maria Rita Manzarra, 
Fernando Cury e Wilka Vilela 

no Plenário do Conselho

Diretoria da AMB e presidentes 
de associações acompanham a 

270ª sessão ordinária 
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plinar (PAD) movido em desfavor de 
desembargador de Alagoas, no qual a 
entidade figurou como parte interes-
sada. A ação foi julgada improceden-
te por insuficiência de provas. Com o 
resultado, o magistrado, que estava 
afastado de suas funções, retorna à 
atividade judicante.

Por unanimidade, o Plenário julgou 
improcedente o PAD requerido pelo 
CNJ em desfavor de desembargador do 
TJPR.

Também foi favorável à AMB o re-
sultado do Pedido de Providências (PP) 
proposto pela AMPB em face do TJPB. O 
Plenário ratificou liminar, por unanimi-
dade, visando ao cumprimento das de-

terminações impostas pela Resolução 
CNJ 219/2016, sobre a distribuição de 
servidores nos órgãos do Judiciários de 
1º e 2º graus.

Aperfeiçoamento
A AMB, em atuação conjunta com 

a Amatra 12 e José Lucio Munhoz, ex-
-vice-presidente da AMB (2008-2010), 
obteve vitória em ação que proibia a in-
terrupção das férias dos juízes do Tra-
balho para a participação em cursos de 
aperfeiçoamento nas escolas mantidas 
pelos TRTs. 

Presente à sessão, o requerente do 
recurso, José Lucio Munhoz, comemo-

rou a decisão. “O resultado corrige uma 
injustiça com os magistrados do Tra-
balho, que não podiam participar dos 
cursos das escolas quando estavam de 
férias. Era uma situação que também 
atrapalhava a organização das próprias 
escolas, pois desperdiçava recursos 
públicos sem eficácia”, disse, elogiando 
a atuação da AMB e o apoio do presi-
dente Jayme de Oliveira. 

A presidente da Amatra 12, Andrea 
Cristina Bunn, reforçou a importância 
do resultado. “O trabalho foi essencial 
para que toda a Magistratura traba-
lhista obtivesse êxito em alterar a regra 
anterior do Conselho Superior da Justi-
ça do Trabalho”.

Euma Tourinho, da Secretaria de 
Prerrogativas, com as presidentes da 
AMPB, Maria Aparecida Gadelha, e da 

Ajuris, Vera Deboni 

Juiz José Lúcio Munhoz com a vice-
presidente Institucional, Renata Gil, 

e o presidente Jayme de Oliveira 
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LEGISLATIVO

O relator do Projeto de Lei (PL) 
6726/2016, que regulamenta o 
teto do funcionalismo público, 

deputado Rubens Bueno (PPS-PR), leu 
seu parecer no dia 12 de junho, em ses-
são da comissão especial da Câmara 
dos Deputados criada para discutir a 
matéria. O presidente da AMB, Jayme de 
Oliveira, acompanhou a reunião.

O texto, porém, não chegou a ser 
votado em razão de um pedido de vis-
ta coletivo. O parlamentar propôs um 
substitutivo e elencou as verbas que 
estariam submetidas ao teto salarial 
do serviço público. O conteúdo lido pelo 
relator ainda apresenta restrições ao 
direito de férias e ao terço constitucio-

Regulamentação do teto 

Articulação no 
Congresso

Marcelo Galli

Relator apresenta 
parecer de PL sobre 
a remuneração do 
funcionalismo público. 
No entanto, texto é 
considerado rígido e deve 
ser aperfeiçoado

nal; ajuda de custo moradia; auxílio ali-
mentação; diárias; auxílio funeral; auxí-
lio saúde e outras parcelas percebidas 
pela Magistratura. A matéria pode vol-
tar à pauta no segundo semestre.

Antes da reunião, o presidente 
da AMB reuniu-se com deputados 
que fazem parte da comissão espe-
cial. Para ele, “o projeto promove uma 
injustiça legal com as remunerações 
e verbas indenizatórias recebidas por 
membros do Judiciário em todo o País. 
O texto precisa ser aperfeiçoado. A 
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O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, reuniu-se, 
no dia 6 de junho, com os deputados federais paulistas 
Antônio Goulart dos Reis (PSD-SP) e Baleia Rossi (MDB-
-SP) para tratar de assuntos de interesse da Magistra-
tura no Congresso Nacional. A integrante da Secretaria 
de Assuntos Institucionais da AMB, Érika Brandão, e a 
vice-presidente Apamagis, Vanessa Mateus, também 
participaram dos encontros.

Em pronunciamento durante a sessão deliberativa 
ordinária na Câmara dos Deputados, Goulart destacou a 
gestão de Jayme de Oliveira na Apamagis. “Ele democra-

tizou a entidade, foi eleito com votação expressiva e está 
fazendo um brilhante trabalho para a Magistratura e para 
o povo brasileiro à frente da AMB. É uma honra tê-lo aqui e 
poder desfrutar do seu convívio e da sua amizade”, elogiou 
o deputado.

AMB prosseguirá incansável na luta 
por uma política remuneratória digna 
para a Magistratura”.

Segundo Thiago Massao Cortizo Te-
raoka, membro da Secretaria de Políti-
cas Remuneratórias da AMB, o projeto 
é muito rígido e impede o pagamento 
de verbas indenizatórias. Da Associa-
ção, também estavam presentes a vi-
ce-presidente de Direitos Humanos, 
Julianne Marques; a diretora Maria Rita 
Manzarra; e o integrante da Secretaria 
de Segurança, Edison Brandão. 

Rubens Bueno propôs um 
substitutivo e elencou 

as verbas que estariam 
submetidas à regra

Antônio Goulart dos Reis entre Vanessa Mateus e Jayme de Oliveira 
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O presidente da AMB, Jayme de Oli-
veira, participou, em 6 de junho, 
de audiência pública da comis-

são especial da Câmara dos Deputados 
que discute a restrição da prerrogativa 
de foro para autoridades - Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 333/2017.

Ele explicou que a AMB ainda não tem 
um posicionamento oficial sobre a pro-
posta, pois o assunto será discutido in-
ternamente, junto à Magistratura. No en-

AMB debate restrição ao foro

Novo CPP é tema de conversa 
com deputados

Marcelo Galli

Antes de se posicionar 
sobre a PEC 333/2017, 
a entidade discutirá o 
assunto internamente, 
junto aos magistrados

tanto, observou que “é preciso construir o 
texto de acordo com princípios e valores. 
Temos uma oportunidade de aperfeiçoar 
o instituto e devemos aproveitá-la”.

O relator da proposta que visa a alte-
rar a Constituição, deputado Efraim Filho 
(DEM-PB), afirmou que o fim do foro é 
um tema que está presente na pauta das 
grandes manifestações do Brasil. O presi-
dente da audiência, deputado Diego Gar-
cia (Pode-PR), afirmou que haverá mais 
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O deputado federal João Cam-
pos (PRB-GO), relator do novo Código 
de Processo Penal (CPP), apresentou 
o seu substitutivo ao Projeto de Lei 
8045/2010, no dia 13 de maio, mas a 
comissão especial responsável pela 
matéria não discutiu a proposta antes 
do recesso parlamentar. Sucessivos 
cancelamentos de sessões impediram 
a continuação dos trabalhos. Apesar 
disso, a atuação da AMB junto a mem-

bros do Legislativo para tratar do tema 
foi intensa. 

No dia anterior, o presidente Jayme 
de Oliveira reuniu-se com o parlamen-
tar, acompanhado de Thiago Massao 
Cortizo Teraoka, membro da secretaria 
de Políticas Remuneratórias da entida-
de. Naquela mesma semana, Jayme de 
Oliveira, junto à integrante da Secretaria 
de Assuntos Institucionais da AMB, Érika 
Brandão, e à vice-presidente da Apama-

encontros da comissão especial neste 
ano. Para ele, a contribuição da AMB será 
de “extrema relevância” ao fomento da 
discussão entre os parlamentares. Tam-
bém estavam presentes o dirigente da 
Anamatra, Guilherme Feliciano, o então 
presidente da Ajufe, Roberto Veloso, e o 
vice-presidente da Federação Nacional 
dos Policiais Federais (Fenapef), Flávio 
Meneguelli. A AMB acompanhou a insta-
lação da comissão no início de maio. 

De acordo com Jayme de Oliveira, “temos uma oportunidade de 
aperfeiçoar o instituto e devemos aproveitá-la

gis, Vanessa Mateus, conversou com os 
deputados Danilo Forte (PSDB-CE), pre-
sidente da comissão, e Paulo Teixeira 
(PT-SP). 

No dia 24 de abril, João Campos, re-
cebeu o integrante da comissão do novo 
CPP da AMB Cássio Borges. Posterior-
mente, em 4 de julho, foi a vez do presi-
dente em exercício da AMB, Paulo Cesar 
Neves, comparecer ao gabinete do depu-
tado para tratar do tema.

Cássio Borges com o deputado João Campos, em abril Magistrados reuniram-se com o deputado Paulo Teixeira em maio
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Vedação ao reajuste salarial 
fica fora da LDO
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O Congresso Nacional aprovou a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2019, em votação 

realizada no dia 11 de julho. Os parla-
mentares, por maioria, votaram pela 
supressão do artigo 92-A do texto origi-
nal, que vedava o reajuste salarial para 
os servidores públicos. A AMB acompa-
nhou a apreciação da matéria e atuou 
junto a parlamentares para defender 
os interesses da Magistratura. 

A Associação foi representada pelo 
presidente em exercício, Paulo César 
Neves; a vice-presidente Institucio-
nal, Renata Gil (também dirigente da 

Marcelo Galli e Taluama Cabral

AMB atuou junto a 
parlamentares para 
defender os interesses da 
Magistratura, que agora 
terá a possibilidade de 
alcançar a recomposição

Amaerj); a vice-presidente de Direitos 
Humanos, Julianne Marques; e o inte-
grante da Secretaria de Assuntos Le-
gislativos, Leonardo Trigueiro.

A entidade havia elaborado uma 
nota técnica acerca do projeto, com os 
pontos mais relevantes para a Magis-
tratura, e a protocolou nas presidên-
cias do Senado Federal, da Câmara dos 
Deputados, e da Comissão Mista de Or-
çamento, juntamente ao ofício da pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministra Cármen Lúcia. O docu-
mento também foi entregue a diversos 
parlamentares, no decorrer da semana.

Para Paulo César Neves, o resultado 
representou uma vitória da Magistra-
tura. Ele destacou o trabalho desenvol-
vido pelo presidente Jayme de Oliveira 
nas semanas anteriores à votação. 

Esforço concentrado
Renata Gil destacou que o Judiciário 

ganha com a deliberação do Congres-
so. Ela ressaltou que Cármen Lúcia e o 
vice-presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli, encaminharam ofício ao Parla-
mento e apontaram eventuais incons-
titucionalidades, caso o projeto fosse 
aprovado como queria o relator da ma-

téria, senador Dalírio Beber (PSDB-SC). 
“Esse trabalho foi fruto do esforço con-
centrado da AMB durante todos esses 
dias, no corpo a corpo com os deputa-
dos, e do nosso presidente Jayme de 
Oliveira”, frisou.

Na opinião de Julianne Marques, a 
conquista foi fruto de um intenso traba-
lho da AMB em conjunto com o STF. “Fi-
cou demonstrada, mais uma vez, a ne-
cessidade de estarmos unidos em prol 
de um objetivo comum. Trata-se de uma 
vitória importante para a Magistratura 
brasileira, capitaneada pelo nosso pre-
sidente Jayme de Oliveira, e possibilita 
que avancemos na construção de uma 
política remuneratória justa”.

De acordo com Leonardo Triguei-
ro, a supressão do artigo 92-A corrigiu 
flagrante inconstitucionalidade da LDO 
e simbolizou uma conquista para o ser-
viço público em geral e, em particular, 
para a Magistratura, que terá a possibi-
lidade de adiante expor suas razões, no 
sentido de garantir a justa recomposi-
ção dos defasados subsídios.

Julianne Marques, Paulo César Neves, 
Renata Gil e Leonardo Trigueiro 

acompanham a votação
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LEGISLATIVO

O presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), recebeu a 
AMB e as demais lideranças da 

Frente Associativa da Magistratura e 
do Ministério Público (Frentas), em seu 
gabinete, no dia 3 de maio. A entidade 
foi representada pela vice-presidente 
Administrativo, Maria Isabel da Silva. 

Projetos de interesse da Magis-
tratura e do MP relacionados à remu-
neração das carreiras em tramitação 
no Congresso Nacional estavam na 
pauta da reunião. Maria Isabel da Silva 
afirmou que a iniciativa faz parte da 
estratégia de atuação contínua junto 

 Presidente do Senado recebe 
AMB e Frentas

Jayme de Oliveira defende interesses da  
Magistratura na Câmara

Carolina Lobo e Marcelo Galli

Pautas em tramitação no 
Congresso Nacional de 
interesse da Magistratura 
e do MP, relacionadas à 
remuneração das carreiras, 
foram o foco da reunião

ao Senado e à Câmara dos Deputados 
para viabilizar melhores condições e 
garantias para o Judiciário brasileiro. 
Segundo ela, o parlamentar falou da 
possibilidade de alguns dos projetos 
serem votados em 2018. “O senador se 
mostrou aberto a conversar sobre nos-
sos pleitos e disposto a dialogar com os 
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demais Poderes”, disse.
O presidente da Amagis-DF, Fábio 

Esteves, também participou e reiterou a 
relevância da reunião. “O diálogo com o 
presidente do Senado é importante por ele 
poder fazer a interlocução com os presi-
dentes das comissões que estão cuidando 
dos projetos de nosso interesse”.

O presidente da AMB, Jayme de Oli-
veira, e membros da diretoria foram à 
Câmara dos Deputados, no dia 15 de 
maio, defender os interesses da Magis-
tratura. A mobilização buscou garantir 
a participação da entidade na discus-
são de projetos de interesse da carreira 
que tramitam no Parlamento. 

O dirigente reuniu-se com o relator 
e o presidente da comissão que analisa 
o teto remuneratório do setor público, 
deputados Rubens Bueno (PPS-PR) e 
Benito Gama (PTB-BA), respectivamen-
te; e com o relator da comissão espe-
cial da PEC 333/17, que prevê o fim do 
foro especial para autoridades, Efraim 
Filho (DEM-PB). Também recepciona-
ram a AMB os parlamentares Marcelo 

Deputado Milton Monti entre 
o juiz Leonardo Trigueiro e o 

presidente da AMB

Squassoni (PRB-SP), 
Alberto Fraga (DEM-
-DF), Vicente Cândi-
do (PT-SP), Laudívio 
Carvalho (Pode-MG), 
Milton Monti (PR-SP) 
e Fausto Pinato (PP-
-SP). Participaram dos 
encontros a vice-pre-
sidente Institucional 
da Associação, Renata 
Gil (também dirigente 
da Amaerj), e o mem-
bro da Secretaria de 
Assuntos Legislativos, 
Leonardo Trigueiro. Ao fim do dia, Jayme 
de Oliveira foi recebido pelo presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“O senador se mostrou aberto a conversar 
sobre nossos pleitos e disposto a dialogar com 
os demais Poderes” 

Maria Isabel da Silva
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LEGISLATIVO

O Congresso Nacional manteve, 
integralmente, os vetos do pre-
sidente da República ao Projeto 

de Lei 7.448/2017, em sessão realizada 
no dia 26 de junho. A proposta altera a 
Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB), que disciplina a apli-
cação das normas jurídicas no País.

Um dia antes, a AMB e entidades 
representativas do Ministério Público e 
de tribunais de contas divulgaram nota 
conjunta pedindo a manutenção dos 
vetos pelos fundamentos jurídicos que 
embasaram a mensagem presidencial. 
Diversos dos vetos atenderam às su-
gestões da AMB, manifestadas em ofí-
cio à Presidência da República. 

Para a AMB, o Projeto distorcia a 
concepção de segurança jurídica e afe-
tava a atividade jurisdicional, com “inde-
sejáveis e temerárias consequências ao 
cumprimento do preceito constitucional 
da eficiência relativamente às decisões 
judiciais na matéria de Direito Público”.

Em abril, a AMB entregou pedido 
de veto à presidente da República em 
exercício, ministra Cármen Lúcia, em 

Congresso mantém vetos ao 
PL sobre a LINDB

Marcelo Galli

Supressão de trechos do Projeto foram realizadas em atendimento 
às sugestões da AMB

audiência no Palácio do Planalto. No 
mesmo mês, a entidade foi à Casa Civil 
reiterar a solicitação, acompanhada do 

diretor do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Nivaldo Dias, e o secretário da 
Ajufe, Rodrigo Coutinho.
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Presidente da CCJC recebe a AMB
O deputado federal Daniel Vilela (MDB-GO), presidente da Comis-

são de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), da Câmara dos Depu-
tados, recebeu o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, no dia 19 de 
junho. A vice-presidente Institucional e o secretário-geral da entidade, 
Renata Gil (também dirigente da Amaerj) e Átila Naves, respectivamen-
te; além do presidente da Asmego, Wilton Müller, e o ex-presidente da 
associação goiana Gilmar Luiz Coelho também estavam presentes.

Eles foram ao gabinete do parlamentar para estreitar o diálogo. 
Para Daniel Vilela, é importante essa atuação proativa e preventi-
va da AMB. Por sua vez, Jayme de Oliveira disse que a entidade vai 
preparar um relatório com todos os projetos de interesse da Asso-
ciação atualmente na CCJ. Muitos deles impactam no orçamento do 
Judiciário e na jurisdição. Como presidente da CCJ, Vilela é respon-
sável pela pauta da comissão e condução dos trabalhos.

A ministra Cármen Lúcia, presidente da 
República em exercício, reuniu-se com a 

diretoria da Associação

O deputado Daniel Vilela elogiou atuação 
proativa da AMB na reunião
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AJUDA DE CUSTO MORADIA

A AMB teve ciência do ofício en-
viado pela ministra Grace Men-
donça, da Advocacia-Geral da 

União (AGU), ao ministro Luiz Fux, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), no qual 
informa o andamento dos trabalhos na 
Câmara de Conciliação e Arbitragem da 
Administração Federal (CCAF) a respei-
to da discussão da legalidade da ajuda 
de custo moradia para os magistrados. 

Conforme ofício da AGU do dia 19 de 
junho que traça um histórico das nego-
ciações, surgiram duas possibilidades 
para a solução da controvérsia, que 
perpassariam pela atuação do Poder 
Legislativo mediante proposta de lei 
de iniciativa privativa de autoridades 
do Poder Judiciário. A primeira seria 
a recomposição salarial, por meio do 
aumento do teto remuneratório, com a 

AMB tem ciência de ofício da 
AGU ao STF

Marcelo Galli

Pauta está na Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU, por iniciativa da AMB

consequente extinção dos valores re-
cebidos a título de ajuda de custo para 
moradia. “Ressalta-se que sobre o alu-
dido aumento salarial incidiriam os tri-
butos devidos, gerando receita para os 
cofres públicos”, diz a AGU. Já a segun-
da seria o Congresso Nacional aprovar 
uma Proposta de Emenda à Constitui-
ção, já em tramitação, que criaria um 
benefício relacionado ao tempo de ser-
viço de juízes e membros do MP.  

A AGU aponta possíveis soluções 
para a questão, mas não encerra as 
negociações e se coloca à disposição 
do STF. O presidente Jayme de Oliveira 
e demais lideranças da Frente Asso-
ciativa da Magistratura e do Ministé-
rio Público (Frentas) que participam 
do processo de negociação aguardam, 
agora, a manifestação do ministro Luiz 

Fux, relator das Ações Originárias, so-
bre o ofício enviado, na expectativa de 
novas diretrizes ou a continuidade dos 
trabalhos da Câmara de Conciliação da 
Administração Federal. 

Pleito atendido
O caso chegou à Câmara de Concilia-

ção e Arbitragem por iniciativa da AMB, 
em março deste ano. Fux atendeu ao 
pleito da entidade, que defendia a via da 
conciliação por entender que o caso exi-
gia uma solução mais ampla e uniforme, 
com consenso de todos os envolvidos. No 
documento enviado ao STF, a AMB lem-
brou que a conciliação ganhou destaque 
na solução de conflitos no novo Código 
de Processo Civil. Citou, ainda, o êxito da 
AGU na condução das conciliações sub-
metidas a Câmara de Conciliação. 

Jayme de Oliveira, acompanhado 
das demais lideranças da Frentas, 

em reunião da CCAF
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APOSENTADOS

Ajuda de custo moradia, Valoriza-
ção por Tempo da Magistratura e 
do Ministério Público (VTM/ATS) 

e recomposição de subsídios foram os 
temas discutidos na 6ª Reunião da Co-
ordenadoria dos Aposentados da AMB, 
em 23 de maio, em Maceió (AL). 

O presidente Jayme de Oliveira, 
que conduziu a reunião, apresentou 
um panorama das negociações em an-
damento na Câmara de Conciliação e 
Arbitragem da Administração Federal 
(CCAF), da Advocacia-Geral da União 
(AGU), sobre a ajuda de custo moradia. 
Ele afirmou que a atuação é direciona-
da a uma remuneração que alcance a 

Prerrogativas 
 pautam reunião da Coordenadoria em Maceió

Carolina Lobo e Taluama Cabral

todos, sejam da ativa, aposentados 
ou pensionistas. “As associações tra-
balham de uma forma muito clara e 
transparente para que não haja perda 
salarial para ninguém, qualquer que 
seja o modelo de recomposição. Não é 
possível, do ponto de vista associativo, 
que a associação concorde com qual-
quer perda salarial, seja de qual seg-
mento for. A intenção é resolver o pro-
blema da Magistratura como um todo”, 
frisou, ao esclarecer questionamentos 
dos participantes.

O coordenador da Justiça Estadual, 
Frederico Mendes Júnior, afirmou sa-
ber que essa situação provoca angús-

tia e impaciência, porque se arrasta 
há anos. “Mas há questões favoráveis 
para a gente, como o fato de a AMB es-
tar à frente dessa questão. A Associa-
ção conseguiu levar a discussão para 
dentro da AGU e tem capitaneado esse 
processo”, disse. O secretário-geral da 
AMB, Átila Amaral, destacou que o en-
caminhamento positivo do tema na 
Câmara de Conciliação atenderá a toda 
a Magistratura, tanto aposentados 
quanto os da ativa. 

As reuniões com aposentados e 
pensionistas que vêm sendo realizadas 
pela AMB nos estados foram elogiadas. 
Os representantes de estados onde 
ainda não houve encontros, a exemplo 
da Amase (Sergipe) e da Amapi (Piauí), 
se colocaram à disposição para recep-
cionar a iniciativa. Outro assunto de-
batido foi a realização do Congresso de 
Aposentados e Pensionistas, plajenado 
para este ano. A Apamagis (São Paulo) e 
a Asmego (Goiás) lançaram candidatura 
para sediá-lo.  Na ocasião, a secretária 
de Pensionistas, Haydée Mariz, fez um 
apelo para que as pensionistas conti-
nuem sendo lembradas.
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“As associações trabalham de uma forma 
muito clara e transparente para que não 
haja perda para ninguém, qualquer que seja 
o modelo de recomposição” 

Jayme de Oliveira

Diretoria da AMB destaca as mobilizações 
em prol da valorização da carreira e ouve 
sugestões para trabalhos futuros
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Uma prioridade para a AMB
Da redação
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Os pleitos dos associados aposentados são considerados essenciais para a AMB. Neste primeiro semestre, o presidente 
Jaytme de Oliveira esteve em diversos estados para reunir-se com os magistrados aposentados e pensionistas a fim de 
ouvir suas considerações e, também, atualizá-los sobre as principais demandas e ações da Associação em defesa de 

suas prerrogativas. Já ocorreram encontros na Região Sul (Amapar, AMC, Ajuris e Amatra 12), no Rio Grande do Norte (Amarn), 
no Espírito Santo (Amages) e em São Paulo (Amajust). O objetivo é manter a agenda de reuniões no segundo semestre.

    Vitória (ES) 
No dia 26 de abril, em Vitória (ES), o presidente da AMB, Jay-
me de Oliveira, e a vice-presidente Institucional da entidade, 
Renata Gil (também dirigente da Amaerj), acompanhados do 
presidente da Amages, Ezequiel Turibio, conversaram com 
aposentados sobre as principais pautas da carreira que tra-
mitam no Congresso Nacional e no STF.

    São Paulo (SP) 
Na capital paulista, o presidente Jayme de Oliveira reuniu-se, 
no dia 4 de junho, com a diretoria da Associação dos Magis-
trados Aposentados da Justiça do Trabalho (Amajust). Em 
pauta, o trabalho de articulação junto aos parlamentares 
para que temas como o reajuste salarial e a ajuda de custo 
moradia caminhem de forma a preservar a carreira.

     Florianópolis (SC)  
Juízes e desembargadores aposentados da Região Sul re-
ceberam o presidente Jayme de Oliveira, na sede da AMC, 
em Florianópolis, no dia 11 de maio, para discutir a realida-
de atual e as perspectivas em relação à situação remune-
ratória da carreira.

    Natal (RN) 
Em Natal, aposentados e pensionistas do Rio Grande do 
Norte tiveram a oportunidade de expor suas ideias e escla-
recer dúvidas sobre o andamento de pautas como a ajuda 
de custo moradia, a Valorização por Tempo da Magistratura 
(VTM) e o direito a voto de pensionistas, em conversa com o 
presidente Jayme de Oliveira, no dia 9 de maio.

    Porto Alegre (RS) 
Jayme de Oliveira esteve em Porto Alegre, em 28 de junho, para 
conversar com aposentados filiados sobre as principais pau-
tas da carreira que tramitam no Congresso Nacional e no STF. 
Os vice-presidentes da AMB Renata Gil (Institucional), Jerson 
Gubert (Assuntos Legislativos) e o coordenador da Justiça Es-
tadual, Frederico Mendes Júnior, também participaram.
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REUNIÕES ASSOCIATIVAS

O Conselho de Representantes da AMB realizou 
sua 6ª reunião em 24 de maio, em Maceió (AL). Ao 
conduzir a reunião, o presidente Jayme de Oliveira 
atualizou os membros sobre a atuação da entidade. 

Em relação às negociações sobre a ajuda de 
custo moradia, em andamento na Câmara de Con-
ciliação e Arbitragem (CCAF) da Advocacia-Geral 
da União (AGU), afirmou que a AMB trabalha pela 
recomposição de subsídios e a Valorização por 
Tempo da Magistratura e do Ministério Público 
(VTM/ATS).  

Outro assunto debatido foi o foro por prerro-
gativa de função, ainda sem consenso. Para ele, 
“se ainda não há definição, é preciso continuar 
debatendo o tema”. Desta forma, solicitou aos representan-
tes que ouçam as bases estaduais para que seja consolida-
do o posicionamento da Associação. Jayme de Oliveira ainda 
ressaltou que a AMB acompanha as discussões na comissão 

 Contato com as bases estaduais é essencial

Homenagem póstuma à Nelma Padilha

Da redação

especial, criada na Câmara dos Deputados. Também foram 
abordadas pautas como o extrateto; a certificação ISO 9000; 
e as deliberações das reuniões das coordenadorias das Justi-
ças Estadual, do Trabalho e Militar.
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 Justiça Estadual discute estratégias de atuação
Na reunião da Coordenadoria da Justiça Estadual, realiza-

da em 23 de maio, em Maceió (AL), presidentes de associa-
ções regionais, junto à diretoria da AMB, também foram atua-
lizados por Jayme de Oliveira sobre a evolução dos trabalhos 
com a CCAF, no tocante à ajuda de custo moradia. O coordena-
dor Frederico Mendes Júnior, que conduziu o encontro, disse 
que “a ideia é encontrar uma solução que alcance a todos e 
que não ocorram perdas remuneratórias”.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre a per-
muta entre os magistrados estaduais (levada pela Coorde-
nadoria para votação) e a eleição direta para presidentes de 
tribunais também estiveram na pauta. Ainda neste ano, AMB 
realizará um seminário, em São Paulo, sobre o tema.

O Conselho Executivo da AMB reuniu-se, no dia 24 de 
maio, em Maceió (AL), para discutir temas internos da As-
sociação. O encontro foi conduzido pelo presidente Jayme 
de Oliveira, que, após a apresentação das contas referentes 
ao primeiro trimestre de 2018, reiterou o convite para que os 
associados participem do cadastro de professores da ENM/
AMB. Na ocasião, os magistrados fizeram uma homenagem 
póstuma à desembargadora Nelma Padilha, de Alagoas, que 
faleceu em 21 de abril deste ano. Ela foi a primeira juíza do 
estado e, também, a primeira magistrada a presidir a Alma-
gis. Na AMB, foi coordenadora de Aposentados.

No dia 29 de junho, o Conselho reuniu-se novamente, em Belo 
Horizonte (MG), na sede da Amagis. Dentre os assuntos aborda-
dos plano odontológico, seguro de vida e a criação de uma secre-
taria ou comissão que atenda magistrados com filhos especiais.
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REUNIÕES ASSOCIATIVAS

As relações institucionais entre a 
AMB e as Amatras - associações 
dos magistrados do Trabalho - esti-

veram no centro do debate da 6 ª Reunião 
da Coordenadoria do Trabalho, realizada 
em 23 de maio, em Maceió (AL). Na ocasião, 
o presidente Jayme de Oliveira ressaltou a 
importância de se fortalecer esse relacio-
namento. “A participação das Amatras e 
dos juízes trabalhistas é muito importante. 

 Por um relacionamento 
institucional fortalecido 

Direitos Humanos em debate

Carolina Lobo e Taluama Cabral

Participação dos 
magistrados do Trabalho 
é considerada essencial 
nas negociações sobre os 
pleitos da carreira

A atuação conjunta dos segmentos forta-
lece toda a Magistratura”, afirmou. 

O vice-presidente de Assuntos 
Legislativos e Trabalhistas da AMB, 
Maurício Drummond, que conduziu a 
reunião, também argumentou por um 
maior entrosamento com as associa-
ções. “90% das questões defendidas 
pela AMB são de interesse de toda a 
Magistratura. Precisamos amadurecer 
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Criar um banco de decisões jurídicas 
para subsidiar magistrados de todo o 
País faz parte dos planos da Secretaria 
de Direitos Humanos da AMB. O tema foi 
discutido durante encontro da pasta em 
25 de maio, em Maceió (AL). Segundo a 
vice-presidente de Direitos Humanos, Ju-
lianne Marques, que conduziu a reunião, 

 Informatização dos processos judiciais
Informatização do processo judicial, 

ajuda de custo moradia, a nova defini-
ção de crime militar (Lei 13.491/2017) 
e suas consequências foram os princi-
pais assuntos discutidos na 5ª Reunião 
da Coordenadoria de Justiça Militar, em 
23 de maio, em Maceió (AL). Os magis-
trados trocaram experiências sobre a 
implantação do “eproc” (sistema infor-
matizado de tramitação de processos), 

utilizado pela Justiça Militar da União. 
Representando da região Centro-Oeste 
(Amamsul), o juiz Alexandre Antunes, 
pontuou que “o processo eletrônico é 
uma realidade, mas funciona de formas 
diferentes para as justiças Militar, Es-
tadual e do Trabalho”.

O coordenador da Justiça Militar da 
AMB, Paulo Adib Casseb, que presidiu a 
reunião, atualizou os membros sobre 

sobre os 10% que geram alguma diver-
gência e chegar a uma zona de conver-
gência”, salientou. Jayme de Oliveira fa-
lou sobre as negociações sobre a ajuda 
de custo moradia, na Advocacia-Geral 
da União (AGU), e se mostrou otimista. 
Os magistrados debateram, ainda, a 
gratificação de acúmulo (GECJ); maior 
participação da ENM junto às Amatras 
e regime previdenciário - Funpresp. 

a ajuda de custo moradia. Em relação 
aos processos encaminhados à Justiça 
Militar em virtude da Lei 13.491/2017, 
Casseb destacou que São Paulo já re-
cebeu 650 casos, e o número deve 
aumentar. Segundo Rúbio Paulino da 
Silva, representante da região Sudeste 
(Amajme), Minas Gerais está próximo 
de 400, sendo 360 relacionados a abu-
so de autoridade.

a ideia é disponibilizar artigos, projetos, 
teses e outros documentos do tema no 
site da AMB. Outra questão abordada foi 
a criação de uma Comissão de Direitos 
Humanos no âmbito dos tribunais de Jus-
tiça. “Pretendemos retomar esse tópico 
junto aos tribunais, solicitando a criação 
ou efetivação dessas comissões”, disse 

Marques. Ela também falou da atuação 
da AMB no Congresso Nacional no to-
cante aos Direitos Humanos. Os magis-
trados discutiram, ainda, a organização 
de um seminário para tratar dos 30 anos 
da Constituição Federal e da questão dos 
refugiados no País. O evento será em no-
vembro, ainda sem local definido.



24 AMB Informa

ENTREVISTA: MINISTRO HUMBERTO MARTINS

O vice-presidente do STJ assumirá, 
em agosto, o cargo de corregedor 
nacional de Justiça do CNJ, antes 
ocupado pelo ministro João Otávio 
de Noronha. Em entrevista ao 
AMB Informa, ele adianta que 
pretende estreitar a parceria com as 
associações de classe e impulsionar a 
comunicação com os magistrados.

Marcelo Galli

Qual será a sua bandeira à frente da Corre-
gedoria Nacional de Justiça?

Pretendo realizar uma gestão marcada pelo 
diálogo e pela dimensão pedagógica. Não de-
vemos esquecer que o Judiciário existe para 
resolver os problemas das pessoas e isso exi-
ge sensibilidade e humanidade. A atividade de 
correição não se refere somente à dimensão 
disciplinar. Sua função também é didática. 

Em sua opinião, qual deve ser o principal 
papel do corregedor? Punir ou pensar na me-
lhoria da gestão do Judiciário?

O papel do corregedor não é apenas de cor-
reição ou punição. Uma das principais missões é 
a uniformização de procedimentos. Em minha vi-

Diálogo 
por um Judiciário melhor
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ENTREVISTA: MINISTRO HUMBERTO MARTINS

com todas as associações de classe, 
não só com as associações de ma-
gistrados. Tenho em meu sentir que 
as associações são parceiras na luta 
pela Justiça. Assim, pretendo manter 
permanente diálogo com as associa-
ções que representam os magistra-
dos, como AMB, Ajufe, Anamatra, as 
associações do MP, associações que 
representam os advogados públicos 
federais e estaduais, e o Conselho Fe-
deral e seccionais da OAB. Pretendo, 
ainda, implementar um meio de co-
municação virtual, direta e imediata, 
com os magistrados, possibilitando, 
assim, a troca de ideias e uma maior 
proximidade da Corregedoria Nacio-
nal com os magistrados brasileiros. 
No entanto, também devo deixar claro 
que serei rigoroso quando se tratar da 
apuração e da aplicação de penalida-
des referentes a desvios de conduta 
dos magistrados, sempre com a ob-
servância do devido processo legal, 
do contraditório e da ampla defesa.

Pretende continuar o trabalho ini-
ciado pelo seu antecessor, ministro 
João Otávio de Noronha, de uniformi-
zação das informações dos contra-
cheques dos magistrados?

Sim, certamente pretendo dar 
continuidade às iniciativas do minis-
tro Noronha na Corregedoria do CNJ, 
assim como aos projetos iniciados 
pelos corregedores que o antecede-
ram, entre elas o de uniformização 
das informações dos contracheques 
dos magistrados brasileiros, pois é 
uma medida de transparência recla-
mada pela sociedade. Todas as boas 
práticas que já são adotadas pela 
Corregedoria serão continuadas e 

são, devemos traçar um grande painel 
dos processos nas varas dos diversos 
estados e adotar medidas que ajudem 
a desafogar os órgãos que estejam so-
brecarregados. É preciso envolver toda 
a Magistratura nessa tarefa, cobrando 
ideias, soluções e compromissos, de 
modo a melhorar os serviços presta-
dos pelo Poder Judiciário.

O que pretende fazer para melho-
rar a gestão do Judiciário?

Serei um grande incentivador das 
boas práticas da administração da 
Justiça. Pretendo estimular o acom-
panhamento da produtividade e das 
metas estabelecidas pelo CNJ, sem 
deixar de atentar para a necessidade 
de se garantir a qualidade das deci-
sões. Daí o papel fundamental que é 
exercido pela Enfam para o aprimo-
ramento da Magistratura brasileira. 
Pretendo realizar visitas e inspeções 
em todas as unidades da Federação, 
sempre buscando soluções que pos-
sam auxiliar na concretização do prin-
cípio constitucional da duração razoá-
vel dos processos.  

Como vê o trabalho da AMB na 
defesa das prerrogativas dos magis-
trados?

Observo de forma positiva. A AMB 
é uma associação bastante atuante 
na defesa e no fortalecimento da Ma-
gistratura. Sei que não é um trabalho 
fácil, mas os magistrados estão muito 
bem representados. 

Existe intenção em estreitar o di-
álogo da Corregedoria com a AMB e 
seus associados? 

A intenção é estreitar o diálogo 

Pretendo manter permanente diálogo com as 
associações que representam os magistrados. “

”
aperfeiçoadas para que possamos 
melhorar, cada vez mais, a atuação 
do Poder Judiciário.

O que pretende fazer para melho-
rar a área de tecnologia da informa-
ção dos tribunais?

Nessa área, a Corregedoria tra-
balha em parceria com a Presidência 
do CNJ e serão envidados esforços 
para consolidarmos a implantação do 
processo eletrônico, sempre ouvin-
do os tribunais, a fim de realizarmos 
um trabalho conjunto e eficiente para 
uma melhor prestação jurisdicional. 
Um processo eletrônico efetivo é fun-
damental para se garantir uma me-
lhor gestão dos processos, ampliando 
o acesso à Justiça pelas partes e por 
seus advogados.

Durante sua sabatina no Senado, 
disse que pretende atuar com foco 
nos juizados especiais. Como será 
esse trabalho? Já existem planos?

Apesar do comprovado sucesso 
dos juizados especiais, hoje já se ve-
rifica uma sobrecarga no volume dos 
processos que ali tramitam, deman-
dando atenção do CNJ e buscando 
soluções para os problemas eventu-
almente detectados. Trabalharei junto 
às corregedorias dos tribunais a fim 
de detectar as carências e necessi-
dades nos juizados especiais de cada 
estado, de forma a propor as medi-
das que se fizerem necessárias. Irei 
discutir junto à Presidência do CNJ a 
conveniência de se implementar uma 
Turma Nacional de Uniformização do 
Juizados Estaduais, a exemplo do que 
existe nos Juizados Especiais Federais 
(Turma Nacional de Uniformização).

Elas são parceiras na luta pela Justiça   
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DIREITOS HUMANOS

O vice-presidente de Planejamento 
Estratégico, Previdência e Assun-
tos Jurídicos da AMB, desembar-

gador Nelson Missias, assumiu, em 29 de 
junho, a presidência do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), a segunda maior 
corte do País, para o biênio 2018-2020. 

O presidente da AMB, Jayme de 
Oliveira, participou da posse da nova 
diretoria ao lado de outras autorida-
des, como o ministro da Justiça, Tor-
quato Jardim, em cerimônia realizada 
no Grande Teatro do Palácio das Artes, 
em Belo Horizonte (MG). Integrantes 
da diretoria da AMB e presidentes das 
associações filiadas também acompa-
nharam a solenidade. 

Nelson Missias substitui o desem-
bargador Geraldo Augusto de Almeida e 
passa a ser o terceiro nome na linha su-
cessória do estado. Na ocasião, o novo 
titular destacou o compromisso do Po-
der Judiciário em lutar pela pacificação 
social e ressaltou que “é dever de todos 
nós, magistrados, agentes políticos e 

Vice da AMB, Nelson Missias 
assume presidência do TJMG

Taluama Cabral

O novo titular do Poder Judiciário 
mineiro terá a segunda maior corte 
do País sob seu comando nos 
próximos dois anos 

todos os que têm compromisso com o 
direito e a cidadania, a defesa de uma 
Magistratura independente, pois ela é 
a mais forte expressão, o mais pujante 
instrumento de sustentação de um es-
tado democrático”.

Ele enfatizou que “Magistratura in-
dependente” e “sustentação do estado 
democrático” são os conceitos básicos 
aos quais o Judiciário deve se ater per-
manente e vigilantemente. Ao citar au-
toridades presentes, fez referência ao 
presidente da AMB, Jayme de Oliveira. 
“Parceiro de muitas lutas em defesa do 
Judiciário e dos magistrados, sempre 
em busca de evitar retrocessos nos di-
reitos e garantias, e de impedir ataques 
à Magistratura”, disse.

Para o dirigente da AMB, Nelson Mis-
sias é uma das maiores lideranças na-
cionais da Magistratura. “Sempre ligado 
ao associativismo e comprometido com 
as causas da Justiça. Há muita esperan-
ça na nova diretoria que assume o TJMG, 
a qual parabenizamos. A AMB estará ao 
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lado de Minas para superar os desafios 
que se apresentam”. A vice-presidente 
Institucional da Associação, Renata Gil 
(também presidente da Amaerj), desta-
cou que “Nelson Missias tem a inspira-
ção e a competência necessárias para 
conduzir a Justiça nessa quadra em que 
se tenta abalar a independência judicial 
e de grave crise financeira”. 

Trajetória
Nelson Missias nasceu em João Pi-

nheiro (MG). É pós-graduado e espe-
cializado em Direito Penal e Processual 
Penal e professor de Direito Penal e Pro-
cessual Penal, do Curso de Formação 
Inicial de Juízes Substitutos, do TJMG. 
Magistrado de carreira, é desembarga-
dor desde 2010, membro da 2ª Câma-
ra Criminal do TJ. Como juiz de direito 
passou pelas comarcas de Açucena, 
Mantena, Governador Valadares e Belo 
Horizonte, onde foi juiz de Direito Suma-
riante do 1º Tribunal do Júri. Também foi 
presidente da Amagis (2007 – 2009).
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TJDFT elege seu presidente

Carmelita Brasil à frente do TRE-DF

O desembargador Romão Cícero de Oliveira tomou posse como 
presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
(TJDFT), dia 23 de abril. O dirigente da AMB, Jayme de Oliveira, esteve 
presente na solenidade, onde também assumiram as 1ª e 2ª vice-
-presidentes, Sandra de Santis Mendes de Faria Mello e Ana Maria 
Duarte Amarante Brito, além do novo Corregedor da Justiça, Hum-
berto Adjuto Ulhôa.

Em seu pronunciamento, Romão Cícero de Oliveira prometeu de-
sempenhar fielmente os deveres de seu cargo, cumprindo a Constitui-
ção, o regimento da Casa e a legislação. “Enfrentaremos qualquer de-
safio, sem receio, como convém. Sempre preservando a nossa honra”.

O presidente da AMB, Jayme 
de Oliveira, prestigiou, no dia 24 
de abril, a sessão solene de pos-
se da nova presidente do TRE-
-DF, desembargadora Carmelita 
Brasil, e do vice-presidente, de-
sembargador Waldir Leôncio. 

“Parabenizo os novos di-
rigentes do Tribunal, que são 
duas pessoas extremamente 
preparadas e que muito con-
tribuirão para o avanço da Jus-
tiça Eleitoral no Brasil. Saúdo, 
também, os antigos dirigentes 
pela excelência do trabalho 

Da redação
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Ajufe empossa nova diretoria
O magistrado Fernando Mendes assumiu, no 

dia 13 de junho, a presidência da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Ajufe), em Brasília (DF). 
O dirigente da AMB, Jayme de Oliveira, esteve na 
cerimônia e elogiou a gestão de Roberto Veloso 
(que deixou o cargo), desejando boa sorte à nova 
diretoria empossada para o biênio 2018-2020.

No início de seu discurso, Fernando Mendes fa-
lou que deseja estabelecer um diálogo construtivo 
da Justiça Federal com o STF, o STJ e o Parlamento 
para a criação de uma pauta comum. O novo pre-
sidente também defendeu uma política remune-
ratória adequada para a carreira e o tratamento 
uniforme a juízes da ativa e aposentados.

Da AMB, ainda participaram o secretário de 
Relações Internacionais, Geraldo Dutra (também 
presidente da Amapar); a diretora Maria Rita 
Manzarra; a diretora da ENM Cláudia Márcia Soa-
res; e o assessor da presidência, Edmundo Franca 
(também dirigente da Amajum). A vice-presidente 
da Apamagis, Vanessa Mateus, também estava 
presente. 
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e por tudo que fizeram pela 
AMB”, disse Jayme de Oliveira.

Camelita Brasil enalteceu 
o público feminino e citou a 
primeira presidente do TJDFT. 
“Destaco aqui, Maria There-
za de Andrade Braga Haynes, 
a primeira desembargadora, 
corregedora e, até hoje, única 
mulher a presidir o TJDFT, no 
biênio 1986-1988”, destacou.

Marcaram presença, tam-
bém, os desembargadores Ro-
berval Casemiro Belinati (TJDFT) 
e Jackson Domenico (TRE-DF).
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CURTAS

Conselho Superior
O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, participou, no dia 23 de 
abril, da primeira reunião de 2018 do Conselho Superior da Es-
cola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(Enfam). Sob a direção da ministra Maria Thereza de Assis Mou-
ra, o encontro, realizado no Conselho de Justiça Federal (CJF), em 
Brasília (DF), reuniu os integrantes a fim de se discutir e aprovar 
procedimentos voltados à capacitação de magistrados ao lecio-
namento, de acordo com as diretrizes da Enfam. 

Intercâmbio judicial 
O ministro conselheiro e chefe do Departamento Político da Em-
baixada da China, Qu Yuhui, fez uma visita institucional à AMB, 
em 18 de abril, para agradecer ao presidente Jayme de Oliveira 
por sua participação na Conferência dos Presidentes dos Su-
premos Tribunais da China e dos Países de Língua Portuguesa, 
realizada na cidade chinesa de Guangzhou, em março. O convite 
à missão internacional foi feito por Qu Yuhui, em nome do em-
baixador Li Jinzhang.

Presidente em exercício 
O vice-presidente de Políticas Remuneratórias da AMB e juiz da 
5ª Vara Cível de Goiânia (GO), Paulo César Neves, assumiu tem-
porariamente a presidência da Associação, de 7 a 14 de julho. 
Durante o período, o dirigente Jayme de Oliveira esteve em Lis-
boa, Portugal, para participar do VI Congresso Internacional de 
Direito, entre outros compromissos da agenda internacional. 

Honraria do TRE-DF  
No dia 11 de abril, Jayme de Oliveira foi condecorado pelo TRE-DF 
com a Medalha do Mérito Eleitoral, maior honraria concedida 
pelo Tribunal. “É uma honrosa distinção àqueles que prestaram 
serviço notável à Justiça Eleitoral, com o intuito de disseminar 
a cidadania e os ideais democráticos que alicerçam a Justiça 
Eleitoral”, disse o presidente do TRE-DF, desembargador Romeu 
Gonzaga Neiva. 

Obras 
coletivas 1 
O presidente Jayme de Oliveira e in-
tegrantes da diretoria prestigiaram 
o lançamento do livro “Direito Civil: 
diálogos entre a doutrina e a Juris-
prudência”, coordenado pelo ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e pelo 
professor Flávio Tartuce. O evento aconteceu no Espaço Cultural 
do STJ, em Brasília (DF), no dia 10 de abril. 

Obras 
coletivas 2 
No dia 18 de abril, foi lança-
do o livro “Reflexão sobre 
Justiça e Educação”, uma 
coletânea com textos de 
12 autores, dentre eles o 
ministro Dias To¤oli, vice-
-presidente do STF. O even-

to realizado no Supremo, contou com a presença do presidente 
Jayme de Oliveira; da diretora da AMB, Maria Rita Manzarra; e de 
outras personalidades do meio jurídico.
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CURTAS

Aplicativo AMB Magistrados 
A nova versão do aplicativo “AMB Magistrados” já está dispo-
nível para download gratuito. Esta é mais uma forma de a AMB 
aproximar-se de seus associados e mantê-los informados sobre 
notícias, notas públicas, cursos da ENM, mídias e convênios, en-
tre outros. Baixe a ferramenta agora mesmo, em seu smartpho-
ne (iOS ou Android), e fique por dentro!

Agenda comum 
A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Julianne Marques, 
representou a entidade, no dia 25 de abril, em audiência da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias, da Câmara dos Deputados. A 
sessão, conduzida pelo deputado Luiz Couto (PT-PB), serviu para 
se debater uma agenda comum e reunir subsídios para o plano de 
trabalho da Comissão. Ao destacar a atuação da AMB na área, a 
magistrada afirmou que o Judiciário e o Legislativo podem firmar 
parcerias a fim de discutir mecanismos dentro e fora do sistema de 
Justiça para a garantia dos direitos humanos no País. 

Novo CPP  
O novo Código de Processo Penal (CPP) foi pauta do encontro entre 
representantes de entidades de delegados da Polícia do Estado de 
São Paulo, Polícia Federal, Polícia Civil e a AMB, em 3 de maio, na 
sede da entidade. Os delegados propuseram parceria com a AMB 
para discussão do Projeto de Lei 8.045/2010, que trata da reforma 
do CPP. A ideia é a elaboração, em conjunto, de sugestões para o 
aprimoramento do texto. Segundo eles, a discussão junto à AMB 
fortalece as instituições. 

Interesses da Magistratura 
O presidente Jayme de Oliveira e a vice-presidente Institucio-
nal da AMB e dirigente da Amaerj, Renata Gil, reuniram-se com 
o ministro Marco Aurélio Bellizze, do STJ, para tratar de temas 
de interesse da Magistratura, como o ativismo judicial e a nova 
Loman. A reunião ocorreu em 2 de maio, na sede da Amaerj, no 
Rio de Janeiro (RJ), e contou com a presença do desembargador 
Roberto Felinto.

II Fonavep: Inscrições abertas 
A AMB promove, nos dias 30 e 31 de agosto, no Hotel Grand Mercu-
re, em Belém (PA), o II Fórum Nacional de Execução Penal (Fonavep). 
O objetivo é impulsionar o debate entre juízes de varas de execuções 
penais sobre o sistema penitenciário e elaborar propostas que serão 
levadas ao CNJ, tribunais, Ministério da Justiça e governos estaduais. 
Para se inscrever, basta enviar um e-mail para eventos@amb.com.br, 
até 24 de agosto. Associados não pagam a taxa de inscrição. Hospe-
dagem: (91) 3202-2001 ou reservas.grandmercurebelem@accor.com.
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CURTAS

Justiça Restaurativa 
Entre 11 e 13 de abril, o juiz Marcelo Nalesso Salmaso, da Secre-
taria de Justiça Restaurativa da AMB, compartilhou a experiência 
brasileira na promoção e implementação da prática restaurativa 
durante o Seminário Internacional e Workshop sobre Justiça Res-
taurativa, em Santiago, no Chile. O evento, que reuniu representan-
tes de 11 países, foi promovido pelo Ministério de Justiça e Direitos 
Humanos do Chile e pelo Programa da União Europeia para a Coe-
são Social na América Latina (EUROsociAL), com o apoio da Unesco.

Seminário Ítalo-Ibero-Brasileiro 
O presidente do Instituto Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos e 
ministro aposentado do STJ, Carlos Mathias, convidou pessoalmente, 
no dia 13 de junho, o presidente Jayme de Oliveira a participar do semi-
nário Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos, que será realizado nos 
dias 16 e 17 de agosto, no auditório do STJ. 

Desembargador filiado  
O presidente Jayme de Oliveira recebeu, em 7 de junho, o desem-
bargador Bartolomeu Bueno, do TJPE, para a assinatura do termo 
de filiação à entidade. Bartolomeu Bueno, que preside a Associa-
ção Nacional dos Desembargadores (Andes), disse que vai levar 
mais membros da entidade para se filiarem à AMB. 

Sorteio para simpósio  
na Espanha
A AMB adquiriu e sorteou 20 inscrições para o V Simpósio Inter-
nacional de Direito Consinter, a ser realizado de 17 a 19 de outu-
bro, em Madri, na Espanha. Com o tema “O Direito e a Empresa”, o 
encontro é uma oportunidade para apresentação e publicação de 
estudos científicos inéditos. Os demais associados da AMB têm o  
benefício de 10% de desconto no pagamento da taxa de inscrição, 
encerrada em 30 de julho. 

Prêmio Innovare 
A vice-presidente Administrativo da AMB, Maria Isabel da Silva, 
representou o presidente Jayme de Oliveira na primeira reunião 
da Comissão Julgadora e do Conselho Superior do Prêmio Inno-
vare. O encontro, ocorrido em 15 de junho, no STJ, foi presidido 
pelo ministro Carlos Ayres Britto e pelo diretor-presidente do 
Instinto Innovare, Sérgio Renault, que anunciaram 1.149 inscri-
ções de projetos nesta 15ª edição. Desses, 174 são iniciativas 
que visam criar mecanismos para o combate à corrupção, tema 
que premiará na categoria Destaque.
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ESPORTES

ria Super Sênior, acima de 60 anos, ga-
nharam o troféu após jogo de 7x1 com a 
Amagis-MG, que ficou em segundo lugar.

O presidente da AMB, Jayme de Oli-
veira, abriu o torneio, no dia 26, na com-
panhia da vice-presidente Institucional 
da entidade e presidente da Amaerj, 
Renata Gil, e do dirigente da Amages, 
Ezequiel Turibio.

De acordo com Turibio, a competição 
transcorreu perfeitamente. “Os parti-

O XXII Campeonato Nacional de Tê-
nis da AMB, promovido de 6 a 9 de junho, 
em Manaus (AM), teve como vencedor 
na categoria Livre, até 50 anos, Gusta-
vo Molon (SP) e James Szpatowiski (PR), 
como vice. Na categoria Máster Mas-
culino, de 51 a 64 anos, o campeão foi 
Sérgio Lucas (SE) e o vice, Eduardo Ma-

Os times da Amages e da Ajuris foram 
os vencedores do XXV Campeonato 
Nacional de Futebol Society de Ma-

gistrados. O evento, realizado em Vitória 
(ES) pela AMB em parceria com a asso-
ciação local, reuniu cerca de 300 juízes e 
desembargadores, de 26 a 28 de abril.

A equipe anfitriã ganhou na catego-
ria Máster, de 40 a 50 anos, por 2x0, em 
jogo com a Apamagis, que ficou com o 
vice. Os campeões gaúchos da catego-

Amages e Ajuris
vencem campeonato de futebol society

Disputa nas quadras de tênis em Manaus

Andressa Lanzellotti e Manuela Correa

Manuela Correa

Torneio realizado em 
Vitória contou com a 
presença de mais de 
300 associados nas 
categorias Máster e 
Super Sênior

cipantes estiveram, durante esses dias, 
em um ótimo clima de confraternização. 
Eventos como este são importantes, por-
que reúnem colegas do Brasil inteiro, de 
diferentes realidades. Além disso, os que 
nunca vieram antes, puderam conhe-
cer o nosso estado. O importante é esse 
congraçamento, que permite a união e a 
unidade da Magistratura nacional. A AMB 
está de parabéns pela organização de 
mais um campeonato”, elogiou.

chado Rocha (MS). No feminino, venceu 
Rafaela Vieira (AM) e, em segundo lugar, 
Claudia Batista (MG).

Os magistrados Sérgio Lucas (SE) e 
Gerson F. Paes (MT) ficaram em primei-
ro lugar na categoria Duplas. Em segun-
do lugar, James Szpatowiski (PR) e José 
Rodrigues Chaveiro (DF).

Para o diretor de Esportes da AMB, 
Gildo Carvalho, o torneio foi um sucesso. 
“Todos os colegas visitantes estão felizes 
com a acolhida e organização do evento. 
A Amazon está de parabéns”, elogiou. 

O presidente da Amazon, Cássio An-
dré Borges, agradeceu a presença dos 
participantes e felicitou o diretor de Es-
portes de sua entidade, Luís Marcio do 
Nascimento. De acordo com ele, “a práti-
ca do desporto sempre integrou homens 
e mulheres. No associativismo, não é 
diferente. Por isso, estaremos sempre 
dispostos a colaborar com a AMB, prin-
cipalmente quando nosso estado for es-
colhido como sede”, acrescentou.

Segundo Luís Marcio do Nascimen-
to, “foi um evento exitoso em todos 
seus aspectos. Foram realizadas com-
petições em várias categorias, inclusive 
no feminino. Presumo que todo mundo 
tenha saído satisfeito, não só pela par-
ticipação nos jogos, mas também pela 
acolhida da Amazon”, destacou.
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DIREITOS HUMANOS

Carolina Lobo e Marcelo Galli

nato Rodovalho Scussel, o acordo pode 
gerar bons frutos para a Magistratura e 
para a sociedade. 

A abertura do evento, no dia 11 de 
junho, contou com a presença de Jay-
me de Oliveira e do vice-presidente do 
STF, ministro Dias Toffoli. Também par-
ticiparam membros da diretoria da AMB 
e da Abraminj, além de presidentes de 
associações regionais.

nil junto ao Congresso Nacional.
O presidente da AMB, Jayme de 

Oliveira, destacou o trabalho desen-
volvido no Legislativo e revelou que a 
Secretaria de Infância e Juventude da 
Associação, coordenada por Valeria da 
Silva Rodrigues e Sergio Luiz Ribeiro de 
Souza, contará, agora, com apoio de 
um grupo especializado na área. 

Para o presidente da Abraminj, Re-

As estratégias de proteção à mulher e o enfrentamento da violência 
doméstica foram tema de reunião, em 19 de abril, entre o presidente da 
AMB, Jayme de Oliveira, integrantes da Secretaria de Gênero da entidade 
e do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher (Fonavid). Na ocasião, Jayme de Oliveira foi convidado à 10ª edi-
ção do evento, de 12 a 15 de novembro, em Recife (PE).

Segundo a presidente do Fonavid, Luciana Rocha, a ideia é trabalhar 
em parceria com a AMB para fortalecer a atuação dos magistrados nes-
sa temática. Para a vice-presidente Administrativo da entidade, Maria 
Isabel da Silva, a reunião foi oportuna e produtiva. A secretária de Gêne-
ro, Maria Domitila Manssur, destacou que o desrespeito aos direitos das 

mulheres é cotidiano.

A AMB assinou, durante o XXVI Con-
gresso da Associação Brasileira 
dos Magistrados da Infância e da 

Juventude (Abraminj), em Brasília (DF), 
um acordo de cooperação técnica com a 
entidade. Com a parceria serão promo-
vidas atividades de pesquisa, de even-
tos e seminários. Está previsto, ainda, o 
acompanhamento de matérias legislati-
vas de interesse da Justiça Infantojuve-

Cooperação técnica 
aproxima AMB e Abraminj
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Parceria prevê a realização de pesquisas e eventos conjuntos, além do 
acompanhamento de matérias legislativas no Congresso Nacional

 Violência doméstica em debate

Logo após a assinatura do acordo, o psiquiatra Augusto Cury (esquerda) palestrou para os magistrados
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Renata Brandão

O convênio de Cooperação Interna-
cional Institucional em Docência 
e Investigação, firmado em 12 de 

julho, pela AMB e a Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, em Por-
tugal, objetiva fomentar o intercâmbio 
de magistrados, professores, alunos 
e investigadores, além de melhorar a 
eficiência e a qualidade das atividades 
docentes, judiciais e investigadoras. 

A assinatura, realizada durante 
jantar oferecido pela universidade, 
contou com a presença do presidente 
da AMB, Jayme de Oliveira, do secretá-
rio de Relações Internacionais da AMB 
e presidente da Amapar, Geraldo Dutra, 
e dos integrantes da Faculdade de Di-
reito da Universidade de Coimbra, Joa-
quim Ramos de Carvalho (vice-reitor); 
Rui Manoel de Figueiredo Marcos (dire-

A diretora-adjunta de Relações Internacionais da AMB, 
Flávia da Costa Viana, representou a entidade no lança-
mento da Rede Global de Integridade Judicial, promovido 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), nos dias 9 e 10 
de abril, em Viena, na Áustria. A magistrada esteve ao lado 
de representantes do Judiciário de diversas nações para 
apresentar recomendações sobre o fortalecimento da inte-
gridade judicial em nível global. 

Convênio com a 

Universidade de Coimbra
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ãoMagistrados terão a 
oportunidade lecionar 
e de participar cursos 
de aperfeiçoamento em 
Portugal, oferecidos por 
meio da parceria

AMB em encontro da ONU

tor da Faculdade de Direito); João Nuno 
Calvão (diretor-executivo do Instituto 
Jurídico da Comunicação da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra 
- IJC/FDUC); e  Suzana Aires de Sousa 
(professora auxiliar).  

Consta no documento assinado que 
as instituições promoverão, anualmen-
te, um programa de apoio à qualificação 
dos magistrados brasileiros, com a rea-
lização de cursos de tipologia e duração 
variadas, por meio de cursos de curta, 
média e longa duração, como pós-gradu-
ação, especialização, mestrado e douto-
rado, que serão realizados na faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra.

“Os associados podem participar das 
seleções para pós-graduação e cursos 
de realização conjunta entre a AMB e 
Universidade de Coimbra, de até 30 horas 
de aperfeiçoamento. Há, também, a pos-
siblidade de professores magistrados 

brasileiros lecionarem, na Universidade, 
Direito e jurisprudência voltados ao nos-
so sistema Judiciário”, explicou o secretá-
rio de Relações Internacionais da AMB e 
presidente da Amapar, Geraldo Dutra.

Também faz parte do contrato o 
programa de cooperação de apoio à 
investigação institucional e de apoio à 
mobilidade investigativa. 

Para concorrer ao mestrado e ao 
doutorado em Direito, os candidatos 
deverão participar da concorrência 
aberta, nos termos gerais do regu-
lamento acadêmico da Universidade 
de Coimbra e do concurso especial de 
acesso e ingresso do estudante inter-
nacional. Outro requisito é obedecer ao 
regulamento acadêmico e pedagógico 
do 2º Ciclo de Estudos em Direito da 
Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra. Vale lembrar que os magis-
trados arcarão com as suas despesas.

O presidente Jayme de Oliveira recebeu as delega-
ções espanhola e italiana, no dia 16 de maio, na sede da 
AMB. O objetivo da visita dos representantes europeus é 
manter encontros com autoridades judiciárias e do Mi-
nistério Público no Brasil, a fim de compartilhar experi-
ências da União Europeia e melhorar a interlocução entre 
a Europa e a América Latina em favor da luta contra o cri-
me transnacional organizado. 

Interlocução com a União Europeia
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CAPACITAÇÃO

Carolina Lobo

O Workshop Orçamento e Finanças 
Públicas, promovido pela AMB 
em 6 de junho, capacitou cerca 

de 25 presidentes de associações re-
gionais e membros da diretoria. O pre-
sidente Jayme de Oliveira explicou que 
objetivo é aprimorar o conhecimento 
da gestão orçamentária e permitir aos 
presidentes levar os pleitos da Magis-

Orçamento e fi nanças públicas 

Presidentes de associações e diretoria da AMB participam de workshop 
para aprimorar conhecimento em gestão orçamentária

tratura aos tribunais de maneira téc-
nica. “Vamos trabalhar agora o apro-
fundamento do tema de acordo com as 
propostas dos colegas presidentes.” 

O chefe da Unidade de Gestão de 
Estatais da Secretaria de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão do 
Distrito Federal (Seplag-DF), Dalmo 
Palmeira, abordou o panorama geral 

A AMB ofereceu, em 5 de junho, cur-
so de media training aos presidentes de 
associações filiadas e diretoria da enti-
dade. Por meio de palestras, simulação 
de entrevistas e dinâmicas, o objetivo 
foi aperfeiçoar os mecanismos de in-
teração com a imprensa e desenvolver 

dos aspectos do sistema orçamentário 
e o orçamento no âmbito do Judiciário. 

A segunda palestra ficou a cargo 
do diretor do Departamento de Acom-
panhamento Orçamentário do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), Antônio 
Carlos Stangherlin, que abordou a dis-
tribuição de orçamento nos órgãos do 
Poder Judiciário de 1º e 2º graus. 

Por uma comunicação mais efetiva
habilidades para uma comunicação efe-
tiva e o gerenciamento de crises. 

O treinamento, ministrado pela CDN 
Comunicação, teve a presença do jor-
nalista Júlio Mosquéra, além de fono-
audióloga e equipe de vídeo.

Segundo o presidente Jayme de Oli-

veira, “a ideia foi aprimorar o relacio-
namento com a imprensa e entender 
como essa dinâmica pode contribuir 
para uma relação melhor. Foi um cur-
so bem recebido e a experiência vai ser 
produtiva, de maneira que todos saem 
ganhando com essa realização”.

Ezequiel Turibio (Amages), Emanuel Bonfi m (Amepe), Thiago Brandão (Amapi), Karen Schubert (Diretoria), Wilton Müller (Asmego), Maria Isabel da Silva (Diretoria), 
Julianne Marques (Diretoria/Asmeto), Fernando Cury (Amamsul), Luiz Camolez (Asmac), Elbia Araújo (Amab), Ricardo Costa (ACM), Antônio Coelho (Amatra 14), Elayne 
Cantuária (Amaap), Alexandre Miguel (Ameron), Fábio Esteves (Amagis-DF), Ângelo dos Santos (Amma), Vera Deboni (Ajuris), Maria Aparecida Gadelha (AMPB), José 
Arimatéa (Diretoria/Amam), Frederico Mendes Júnior (Diretoria), além do presidente Jayme de Oliveira, fi zeram o curso

Dalmo Palmeira proferiu 
a primeira palestra 

Antônio Carlos Stangherlin foi o segundo 
palestrante do Workshop
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Com o objetivo de bus-
car melhorias para a carrei-
ra, a AMB realiza a pesquisa 
“Quem somos. A Magistratu-
ra que queremos”. Os interes-
sados podem participar por 
meio do site da Associação ou 
por e-mail. 

Ao responder pelo portal 
da AMB, caso precise inter-
romper, quando retornar terá 
que recomeçar. Pelo e-mail, 
enviado a todos os associados, 
é possível interromper e reto-
mar de onde parou, basta sal-
var antes de sair. O magistrado 
precisa de até 30 minutos para 
concluir o questionário. 

O ministro Luis Felipe Salo-
mão, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), é o coordenador 
do trabalho e a coordenado-
ra-adjunta é a vice-presiden-
te Institucional da AMB e pre-
sidente da Amaerj, Renata Gil. 
Para elaborar a sondagem, 
a AMB conta com a mesma 
equipe de pesquisadores que 
a realizou da primeira vez, em 
1997. Acesse www.amb.com.
br e participe!
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APRIMORAMENTO
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Justiça em Números

Ajuda de custo moradia

Segurança Especializada

Em reunião realizada no dia 25 de junho, os membros da Comissão de Estu-
dos Justiça em Números da AMB avaliaram as informações do relatório de 2017, 
publicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e elaboraram sugestões de 
aprimoramento dos dados estatísticos. Após a conclusão da análise, o documento 
elaborado será entregue ao Conselho. A preocupação da AMB é de que o relatório 
reflita a realidade do trabalho da Magistratura. A Comissão é coordenada pelo vi-
ce-presidente de Políticas Remuneratórias da entidade, Paulo César Neves.

As comissões de Métodos Adequados de Resolução de Conflitos e de Asses-
soramento à Presidência, junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Adminis-
tração Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da União (AGU), discutiram, no dia 8 de 
maio, a ajuda de custo moradia e as propostas apresentadas pelos aposentados 
filiados. O coordenador das comissões, Paulo César Neves, avaliou a reunião como 
produtiva, pois foi possível estabelecer a atuação da AMB frente a essas questões.

O Treinamento de Segurança Especializada, oferecido pela AMB e coorde-
nado pelo juiz Richard Fairclough (TJRJ), ocorreu nos dias 28 e 29 de junho, no 
Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro, e teve o obje-
tivo de instruir os magistrados sobre segurança preventiva e sobrevivência. Na 
ocasião, a AMB sorteou 30 vagas, custeando alimentação e uniforme dos con-
templados. A vice-presidente Institucional da AMB e presidente da Amaerj, Re-
nata Gil, destacou importância de os magistrados obterem noções de segurança 
e citou casos de ameaças a colegas.
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A MAGISTRATURA 
QUE QUEREMOS.

PESQUISA
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BOAS PRÁTICAS

Marcelo Galli

um cursinho para vestibular gratuito 
no Capão Redondo, bairro carente da 
Zona Sul da capital paulista. Em agosto 
deste ano, passa a dar aulas sobre di-
versidade e inclusão social em curso de 
especialização da Faculdade de Direito 
de São Bernardo do Campo (SP).

Seu empenho não para por aí. Na 
seccional paulista da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), ela ainda atua 
em comissões, como a de Igualdade Ra-
cial, que promove o Prêmio Benedicto 
Galvão, em homenagem a personalida-
des que atuam em prol da diversidade 
e igualdade racial. Também integra a 
Comissão da Verdade da Escravidão 
Negra da OAB-SP, onde participa da 
elaboração de relatórios e pesquisas.

tante que o magistrado saia do gabinete. É 
fora dele que a vida acontece”, explica.

Além dos autos
Com frequência, enfrenta e com-

bate casos de discriminação racial nos 
processos que recebe em seu gabinete, 
condenando empresas por condutas 
ilegais. Mas o trabalho vai além dos au-
tos, quando a magistrada atua em pro-
jetos sociais. No “Plano de Menina”, que 
busca levar autoestima, aprendizado 
e empoderamento para adolescentes 
das periferias, ela é uma das mentoras 
e orienta o conteúdo produzido rela-
cionado à área do Direito. Aos sábados 
pela manhã, Mylene Ramos ministra 
aulas de redação como voluntária em 

A juíza Mylene Ramos, titular da 
20ª Vara do Trabalho da cidade 
de São Paulo (SP), completou 24 

anos de atuação na Magistratura tra-
balhista no último dia 8 de julho. Faz 
parte do reduzido grupo de 15% de ma-
gistrados negros brasileiros, conforme 
censo do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) relativo ao ano de 2014, mas diz 
que esse panorama deve mudar. 

Para ela, o aumento da diversidade 
racial no Judiciário vai espelhar a plu-
ralidade da sociedade brasileira, demo-
cratizar o Poder, melhorar a prestação 
jurisdicional e enriquecer a jurisprudên-
cia. A magistrada já chegou a abordar o 
tema em palestra no TEDx São Paulo, em 
2016. “As cotas raciais criadas pelo CNJ, 
em 2015, foram importantes para come-
çar a diminuir essa desigualdade”, disse, 
referindo-se à Resolução 203, que desti-
na 20% das vagas nos concursos para a 
Magistratura a candidatos negros.

Mylene Ramos faz parte do Fórum 
Permanente da Magistratura e do Ministé-
rio Público pela Igualdade Racial, iniciado 
em 2017 e que prepara o primeiro evento 
nacional para debater o tema. “É impor-
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Para Mylene Ramos, 
a existência de mais  
negros no Judiciário 

espelharia democracia  
e uma consequente 

melhora na prestação 
jurisdicional 

Diversidade na Magistratura

“As cotas raciais criadas pelo CNJ, em 
2015, foram importantes para começar a 
diminuir essa desigualdade” Mylene Ramos
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FILIADAS

Amapar 

Ameron

AMPB

A Corregedoria-Geral, em parceira com o Conselho dos 
Juízos da Infância e da Juventude (Consij), lançou, no Paraná, 
o aplicativo para smartphones A.DOT. O corregedor-geral, 
Rogério Kanayama, comentou à Amapar que a ferramenta 
foi desenvolvida com a finalidade de tornar visíveis crianças 
e adolescentes que aguardam uma família. “Um dos grandes 
desafios da adoção no Brasil é aproximar os pretendentes das 
crianças e adolescentes em condições de serem adotados”. O 
juiz auxiliar da Corregedoria, Sergio Kreuz, espera a boa re-
percussão entre os interessados. “É um projeto coletivo, com 
muitas pessoas dando a contribuição e fazendo o máximo 
para que tenhamos êxito”, ressaltou. O lançamento ocorreu 
em 25 de maio, no TJPR, em solenidade alusiva ao Dia Nacional 
da Adoção. Mais informações: www.adot.org.br.

Com a proposta de desenvolver o conhecimento cien-
tífico e aprimorar a prestação jurisdicional, foi instalado, 
em Rondônia, o Centro de Pesquisa e Publicação Acadêmica 
(Cepep). A inauguração contou com a participação do pre-
sidente da Ameron, Alexandre Miguel; o diretor da Escola 
da Magistratura de Rondônia (Emeron), Marcos Alaor Diniz 
Grangeia; o corregedor-geral da Justiça, José Jorge Ribeiro 
da Luz; e o secretário-geral do TJRO, Sérgio William Domin-
gues Teixeira. Com a medida, o estado é o terceiro do País 
a contar com um centro de pesquisa acadêmica voltado 
a questões judiciárias. Para Alexandre Miguel, esse é um 
avanço institucional relevante para o Judiciário. “Sempre 
acreditei que, com o acesso à informação e por meio do 

“Um Poder Judiciário verdadeira-
mente construtor de cidadania”, de-
fendeu o Conselheiro do CNJ Francisco 
Luciano de Azevedo Frota. Membro do 
Comitê de Priorização de 1º Grau, ele 
proferiu uma palestra sobre o tema, no 
dia 17 de maio, em João Pessoa (PB). A 
política de atenção prioritária ao 1º Grau 
visa estabelecer critérios democráticos 
para a distribuição do corpo de servido-
res, não só de estrutura funcional, como 
orçamentária, nos graus de jurisdição, 
equalizando esses recursos na pro-
porção da demanda processual. Para a 
AMPB, o Tribunal de Justiça da Paraíba  
(TJPB) deve entender que o tema signi-
fica uma luta em favor da jurisdição, do 

jurisdicionado, e de uma Justiça mais eficiente. O evento, promovido pela Associação, 
reuniu magistrados paraibanos e de outros estados, além de promotores, advoga-
dos e servidores do TJPB.

A.DOT, o aplicativo de adoção

Centro de Pesquisas Acadêmicas 

Priorização do 1º Grau 

conhecimento científico, seria possível descobrir os problemas 
que atingem a prestação jurisdicional e os caminhos para solu-
cioná-los”, afirmou.
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*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações filiadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.
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Direito Civil: Diálogos 
entre a doutrina e a 
Jurisprudência
Autores: Flávio Tartuce 
e Luis Felipe Salomão
Editora: Atlas

O Direito Civil é um dos ra-
mos jurídicos em que os diálogos entre a 
doutrina e a jurisprudência se fazem de 
maneira mais intensa, com grandes im-
pactos para toda a sociedade brasileira. 
Desta forma, foi lançada uma obra cole-
tiva inédita, estruturada em 15 capítulos, 
com temas polêmicos sobre a disciplina 
debatidos por doutrinadores (autores de 
obras de importância para o Direito Pri-
vado nacional) e julgadores (ministros 
do Superior Tribunal de Justiça e desem-
bargadores de tribunais de Justiça), em 
textos separados.

Reflexões sobre Justiça 
e Educação
Autor: Todos Pela Educação
Editora: Moderna 

A obra apresenta a conclu-
são de um estudo sobre a 

judicialização da Educação Básica no 
Brasil e aponta que para mitigar os efei-
tos negativos dessa judicialização, é 
fundamental fortalecer os atos norma-
tivos do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) e aprimorar o diálogo entre as 
instituições. Com base nesse documen-
to, especialistas da área educacional de 
colegiados da gestão pública traçam um 
panorama histórico, identificam tendên-
cias e expõem reflexões e propostas 
para qualificar a atuação do sistema de 
Justiça na Educação.

Judicialização: Análise 
Doutrinária e Verificação 
no Cenário Brasileiro

Autor: Felipe Albertini 
Nani Viaro
Editora: Quartier Latin

O livro é resultante de uma tese de dou-
toramento do magistrado sobre o fenô-
meno sociojurídico da judicialização da 
vida em sociedade, aspecto marcante do 
mundo em que vivemos. O autor faz uma 
consistente incursão no tema, abran-
gendo as relações sociais como um todo. 
A identificação do fenômeno da judiciali-
zação, a análise de seus pressupostos, o 
exame dos conceitos, a investigação das 
causas e das consequências, bem como 
a verificação de sua ocorrência no Brasil 
constituem o tema da obra em questão.

LIVROS

“judicialização da vida”, referindo-se 
aos cerca de 30 milhões de novos 
processos por ano que chegam ao Ju-
diciário. Para ele, o novo CPC poderá 
conter esse aumento de quantidade.

Além de Piragibe, participaram da 
mesa de abertura Luiz Paulo Araújo 
Filho (Escola da Magistratura Regio-
nal Federal - 2ª Região), Carlos Rober-
to Barbosa Moreira (filho de Barbosa 
Moreira), Antônio Aurélio Abi-Ramia 
Duarte (Revista da Emerj) e o promo-
tor de Justiça Humberto Bernardina. 
Cláudia Pires, Inês da Trindade Chaves 
de Melo e Thaís Marçal foram as coor-
denadoras científicas.

suas consequências. O advogado Walter 
Capanema e o perito da Polícia Federal 
Gustavo Vilar foram os palestrantes.

“Oferecemos uma nova visão so-
bre a formação da prova em crimes 
informáticos”, disse Michelini Jatobá. 
Para ela, o combate a esse tipo de 
prática é desafiador.

Capanema traçou um panorama 
sobre as principais ocorrências on-
line, como fraude bancária, porno-
grafia infantil e crimes de ódio, entre 
outras. “Apresentamos aos magistra-
dos quais são as provas de crimes que 
podem ser colhidas”. 

O diretor da ESMA-PB, Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, e o coor-
denador, José Ferreira Ramos Júnior, 
também participaram da abertura.  

Os ministros Luiz Fux, do STF, e Luis 
Felipe Salomão, do STJ, participaram 
do seminário “Temas Atuais de Direi-
to Processual Civil”, que homenageou 
o processualista José Carlos Barbosa 
Moreira. O então diretor-presidente e 
a coordenadora da ENM, Marcelo Pira-
gibe e Claudia Pires, respectivamente, 
integraram os debates organizados 
pela ENM e Emerj, no TJRJ.

Fux, que também é presidente do 
TSE, disse que as partes devem ter o 
poder de negociar em uma ação. “É im-
portante que o processo judicial tenha 
meios alternativos de solução”. Salo-
mão, por sua vez, criticou a chamada 

Magistrados puderam saber mais 
sobre crimes cibernéticos no curso “Ci-
bercrimes – Investigação Digital, Crimi-
nal e Provas”, realizado em João Pessoa 
(PB), pela ENM em parceria com a Esco-
la Superior da Magistratura da Paraíba 
(ESMA-PB), nos dias 26 e 27 de abril. 

De acordo com a coordenadora do 
treinamento e membro da Secretaria de 
Assuntos Institucionais da AMB, Miche-
lini Jatobá, foram apresentados novos 
fatos jurídicos criminosos na internet e as 

Ministros Fux e Salomão 
falam sobre o novo CPC

ENM promove curso sobre 
cibercrimes em João Pessoa
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O desembargador Manoel Ricardo Calheiros D’Avila, do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), e o juiz Adeil-
do Nunes, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), 
foram selecionados para fazer cursos na Universidade Au-
tónoma de Lisboa.  D’Avila conquistou a vaga para o mes-
trado e Nunes para o programa de doutorado. No total, 83 

Em reunião reali-
zada na sede da AMB, 
a diretoria da Escola 
prestou homenagem ao 
desembargador Cris-
tovam Daiello Moreira, 
do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul 
(TJRS), com um minuto 
de silêncio. Ele faleceu na manhã do dia 25 de abril. 

Segundo o diretor-presidente da ENM, Marcelo Piragi-
be, o magistrado, que esteve à frente da Escola no período 
de 1990 a 1991, contribuiu para a criação de outras esco-
las em diversos estados brasileiros. Para o coordenador 

A ENM realizou, nos dias 19 e 20 de abril, no auditório 
do TRE-DF, o Curso de Aperfeiçoamento para Magistrados 
em Direito Eleitoral, em parceria com a Escola Judiciária 
Eleitoral (EJE) do tribunal.  De acordo com o coordenador 
da iniciativa, juiz Luiz Márcio Pereira, do TJRJ, os partici-
pantes tiveram uma visão ampla e crítica das inovações 
que foram introduzidas nas diversas 
reformas da Legislação. 

A coordenadora da ENM e mem-
bro da Secretaria de Assuntos Insti-
tucionais da AMB, Michelini Jatobá, 
participou das atividades e des-
tacou a importância dos assuntos 
abordados, tendo em vista as elei-
ções de 2018. O desembargador e 
diretor da EJE, Carlos Divino Vieira, 

A escolha foi feita entre 83 associados inscritos para vagas de mestrado e doutorado

Desembargador contribuiu para a capacitação de juízes em todo o Brasil

Reformas da Legislação foram destaques das aulas realizadas no TRE-DF

Seleção para curso em Lisboa

Homenagem a Cristovam Daiello 

Aperfeiçoamento em Direito Eleitoral
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associados à AMB participaram.
A ENM divulgou os nomes dos magistrados seleciona-

dos no final de abril, conforme a resolução ENM nº 1, de 3 
de setembro de 2012, que dispõe sobre o regulamento para 
seleção de magistrados para participação em cursos pro-
movidos pela Escola. 

pedagógico da ENM, desembargador Caetano Levi Lopes, 
Daiello foi um dos maiores idealistas da escola da Magis-
tratura. “Sem dúvidas, foi um batalhador não só pelos ideais 
da AMB, mas também da ENM. Estamos todos enlutados”. 
Daiello foi fundador e diretor da Escola da Ajuris. 

destacou a importância da parceria da ENM. “A matéria é 
muito dinâmica, e o magistrado precisa estar em atuali-
zação constante para desempenhar bem o seu trabalho”. 
Ao final do curso, foi realizada uma avaliação final com 
procedimentos metodológicos aplicados pelo coordena-
dor Luiz Márcio Pereira.



A diretoria da ENM elaborou, du-
rante reunião ocorrida em 23 de 
maio, em Maceió (AL), um plano 

estratégico de ação para orientar o 
trabalho da Escola até 2019. 

As parcerias com as escolas da 
Magistratura estaduais, federais, tra-
balhistas e militar foram identificadas 
pelos participantes do encontro como 
fator positivo. No entanto, o baixo nú-
mero de inscrições de magistrados 
nos cursos oferecidos foi apontado 
como ponto a ser trabalhado. 

Na ocasião, também foram anuncia-
das mudanças no comando da ENM, que 
já estavam programadas. Dentre elas, a 

Em reunião realizada em Maceió, diretoria define as diretrizes que  
vão orientar os projetos até 2019

Nova gestão deve retomar parcerias para ampliar a oferta  
de cursos no exterior

Plano estratégico de ação

Sérgio Ricardo de Souza assume direção da Escola
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posse de Sérgio Ricardo de Souza como 
novo diretor-presidente (leia entrevista 
abaixo) até o ano de 2019, cargo antes 
ocupado do pelo juiz Marcelo Piragibe.

Também participaram da reunião 

Carolina Lobo e Marcelo Galli

Manuela Correa e Marcelo Galli

a diretora adjunta da Justiça Trabalho, 
Claudia Marcia Carvalho Soares; os 
coordenadores Marcos Alaor Gran-
geia e Roberto Bacellar; além do juiz 
Carlos Alberto Martins, do TJDFT.

O juiz Sérgio Ricardo de Souza foi nomeado diretor-
-presidente da ENM, no dia 20 de junho. Ao assumir o novo 
posto, ele sucede Marcelo Piragibe, que agora é vice da Es-
cola. Em entrevista ao AMB Informa, Sérgio Ricardo Souza 
disse que pretende dar continuidade ao trabalho que vem 
sendo desenvolvido, mas já pensa em novas metas a se-
rem implantadas, como a retomada de parcerias para am-
pliação de cursos de grande interesse no exterior. 

“O compromisso da nova gestão da ENM é de muito 
trabalho, para que continuemos sendo a Magistratura 
com a melhor qualificação técnica e humanística”, revelou. 
Além disso, afirma que dará ênfase às capacitações identi-
ficadas como relevantes para a atuação complementar da 
ENM em relação às escolas locais. 

Para ele, o apoio das escolas locais (oficiais e associati-
vas) e, também, das associações de magistrados, por meio 
de parcerias e de divulgação dos eventos e cursos promo-
vidos, é essencial para o sucesso do trabalho da ENM.
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