
A efi ciência da Justiça Eleitoral para a presidente do TRE-DF, 
Carmelita Brasil, está aliada ao trabalho da Justiça Estadual 
e de seus magistrados. Ao AMB Informa, a desembargadora 

classifi ca a Justiça Estadual como a “mais ramifi cada do País”
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PALAVRA 
DO PRESIDENTE

Prezados (as) colegas, 

Começamos 2019 com o lançamento da pesquisa nacional da AMB: 
“Quem somos. A Magistratura que queremos”. Com mais de 200 ques-
tões, a sondagem que contou com a participação de quase 4 mil ma-
gistrados, ativos e aposentados, e ministros de tribunais superiores, 
permite apontar temas que nos ajudarão aprofundar e avaliar medi-
das efetivas para o fortalecimento do Poder Judiciário e o aperfeiço-
amento da Justiça.

A atual pesquisa compara dados de levantamento feito pela enti-
dade há 20 anos e mostra que o perfil da Magistratura mudou. Agora, 
com os dados compilados no ano passado é que começam as reflexões 
dos resultados.

Temos analisado ao lado da Frentas e das entidades representa-
tivas de servidores públicos, os pontos críticos da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 6/2019, que trata da reforma da Previdência. 
Defendemos que a matéria seja aperfeiçoada com o objetivo de que 
todos os trabalhadores urbanos e rurais, idosos e pessoas com defi-
ciência, tenham um sistema previdenciário equilibrado, humano e que 
preserve a dignidade de cada brasileiro. 

A atuação dos magistrados estaduais à frente da Justiça Eleitoral 
foi bastante elogiada na entrevista concedida pela presidente do TRE-
-DF, Carmelita Brasil, ao nosso jornal. A desembargadora foi taxativa 
ao afirmar que “tudo o que temos construído de bom e eficiente na 
Justiça Eleitoral devemos à Justiça Estadual e aos seus magistrados”.

Você confere, ainda, nesta edição o nosso trabalho em defesa das 
prerrogativas dos magistrados e das matérias de interesse da carrei-
ra. Além disso, estamos organizando o Encontro Nacional de Magis-
trados Aposentados e Pensionistas da AMB, que ocorrerá de 14 a 16 de 
abril, em São Paulo (SP). Com o apoio da Apamagis, serão dois dias de 
intensos debates e atividades culturais. 

Outro grande evento que se aproxima é o Encontro Nacional de 
Juízes Estaduais (Enaje). A sétima edição será realizada de 23 a 25 de 
maio, em Foz do Iguaçu (PR), e con-
tará com uma vasta programação 
científica em torno do tema central 
“A Magistratura na sociedade brasi-
leira entre o real e o ideal”. Vale lem-
brar que as inscrições do evento po-
dem ser feitas até o dia 17 de maio. 
Não deixe de participar.   

 

Jayme de Oliveira
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EXECUTIVO

No Rio de Janeiro, diretoria da AMB expõe a Jair Bolsonaro
um breve panorama da Magistratura brasileira

Marcelo Galli

No dia 31 de janeiro, o presiden-
te da AMB foi recebido pelo subchefe 
para Assuntos Jurídicos da Casa Civil 
da Presidência da República, Erick 
Biill Vidigal, em Brasília (DF). Na reu-
nião, que teve por objetivo estreitar 
as relações com o novo governo, 
foram discutidos temas relevantes 
para a Magistratura.

O objetivo era apresentar ao então 
presidente eleito um breve panorama 
da Magistratura brasileira. “Ele mos-
trou muita consideração pelo Poder 
Judiciário e pela Magistratura”, afir-
mou Jayme de Oliveira, que ainda des-
tacou a atuação da entidade, dos juízes 
e, também, a do ministro Dias Toffoli à 
frente do STF e do CNJ.

O presidente Jair Bolsonaro recebeu o 
dirigente da AMB, Jayme de Olivei-
ra, no dia 20 de dezembro de 2018, 

em sua residência, no Rio de Janeiro (RJ). 
Frederico Mendes Júnior, coordenador da 
Justiça Estadual da entidade; Daniel Peça-
nha e Alexandre Farina, presidente e vice-
-presidente da Amages, respectivamente, 
também participaram do encontro.

Encontro com o presidente
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Reunião da Enfam discute Projeto de Lei Anticrime 

O presidente Jayme de Oliveira participou de reunião, em 
14 de fevereiro, na sede da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), em Brasília (DF), 
para discutir sugestões ao Projeto de Lei Anticrime apresenta-
do pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. 
Atualmente, a proposta tramita na Câmara dos Deputados.

Na ocasião, o presidente lembrou que os magistrados 
que participaram da pesquisa “Quem Somos. A Magistratura 
que queremos”, da AMB, opinaram sobre pontos do Projeto, 
como o uso da videoconferência e a transação penal.

A vice-presidente Institucional da AMB, Renata Gil; os 
presidentes de associações Daniel Peçanha (Amages) e Ri-
cardo Alexandre Costa (ACM); além do vice-presidente da 
Ajuris, Orlando Faccini, estavam presentes. 

Em 2 de janeiro, a vice-presidente Administrativo, Maria 

Da redação

Daniel Peçanha, Jayme de Oliveira, Frederico Mendes Júnior e Alexandre Farina com o presidente Jair Bolsonaro

Isabel da Silva, representou a AMB na solenidade de posse de 
Sergio Moro, no Palácio da Justiça, em Brasília. “O ministro nos 
trouxe a expectativa de novos tempos no quesito Segurança 
Pública”, afirmou. 
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ATUAÇÃO AMB

Marcelo Galli e Maria Rita Guedes

O presidente do CNJ, ministro Dias 
Toffoli, recebeu a Diretoria de 
Política Institucional e de Apoio 

para Magistrados com Filhos Especiais, 
da AMB, em 5 de fevereiro. O presidente 
Jayme de Oliveira fez questão de viabi-
lizar o encontro e apresentar a iniciati-
va e seus objetivos. 

Na ocasião, a diretora da pasta e 
presidente da Amab, Elbia Araújo, en-
tregou ofício ao ministro, que também 
é presidente do STF, com as metas da 
Diretoria para se estabelecer uma rede 

No dia 23 de janeiro, o pleno admi-
nistrativo do TJAP julgou procedente o 
pleito de remoção provisória de comarca 
de uma magistrada que desejava acom-
panhar o tratamento de sua filha, que 
nasceu com Síndrome de Down. 

Por maioria, o colegiado autorizou 
sua remoção provisória da comarca de 
Calçoene, interior do estado, para a ca-
pital Macapá. Ela recebeu assistência 
da Amaap e contou com o suporte da 
Diretoria de Política Institucional e de 
Apoio para Magistrados com Filhos Es-
peciais, da AMB.

A presidente da Amaap, Elayne Can-
tuária, fez a sustentação oral em defesa 
do pleito. “Sabemos que a Magistratura é 
uma carreira diferenciada, mas isso nun-
ca poderá ser óbice à concretização de 

Associação apresenta ao ministro Dias Toffoli diretoria instituída 
para a formulação de políticas concretas sobre o tema

Filhos especiais

Em defesa de direitos consagrados

direitos consagrados às crianças porta-
doras de necessidades especiais até por 
tratados internacionais”, destacou.

À frente da Diretoria criada pela 

AMB, Elbia Araújo explicou que a deci-
são demonstra a abertura do olhar so-
cial, bem como dos tribunais de Justiça, 
para o tema.

de acolhimento a associados com 
filhos especiais, que enfrentam 
situações e necessidades pe-
culiares. “Nossa luta é para que 
eles tenham melhores condições 
de trabalho e mais tranquilidade, 
tanto para o exercício de sua fun-
ção quanto para cuidar dos filhos 
especiais”, disse.

A AMB ainda propôs a Toffoli a 
criação de um grupo de trabalho 
e estudo para a edição de resolu-
ções que prevejam a possibilidade 
de teletrabalho parcial e lotação/
remoção provisória. Em seguida, o 
grupo conversou com o correge-
dor nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins.As
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Participaram da reunião Fernando Bartoletti, presidente da Apamagis; Elbia Araújo, presidente da Amab;
 Dias Toff olli; Jayme de Oliveira; e Frederico Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual da AMB
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Mudanças no Estatuto
Comissão 
especial sobre 
a reforma do 
texto que rege 
a Associação 
analisa 
sugestões dos 
associados 

ATUAÇÃO AMB

Maria Rita Guedes

Magistrados debatem articulação no Congresso

Integrantes da comissão especial da 
reforma do Estatuto da AMB têm tra-
balhado para analisar as sugestões 

recebidas de associados a fim de apri-
morar o regimento da entidade. 

Na última reunião, do dia 13 de mar-
ço, foram recebidas sugestões dos as-
sociados da Ameron, Amatra 1, Amatra 
12, Amepa e Asmego. A presidência da 
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Ajuris também enviou suas propostas. 
Na primeira reunião, em 16 de fe-

vereiro, foram apreciadas opiniões de 
acréscimo ou alteração de tópicos es-
pecíficos do documento, visando à me-
lhoria e à adequação do Estatuto. 

“Precisamos atualizar o estatuto 
em consenso com o Conselho de Repre-
sentantes. O principal ponto é definir as 

Eleições diretas, projeto anticrime e reforma da Previ-
dência são alguns dos principais temas da pauta de articu-
lação da AMB junto ao Congresso Nacional deste ano. Para 
planejar os trabalhos, os integrantes das Secretarias de As-
suntos Institucionais e Legislativos da AMB estiveram, em 12 
de fevereiro, com o presidente Jayme de Oliveira.

regras para futuras mudanças, porque 
não podemos deixar que sejam vulne-
ráveis, para não gerar instabilidade”, 
disse o presidente.

Em todos os encontros, as medi-
das são amplamente debatidas pelo 
colegiado, que aprofundarão os de-
bates em torno das propostas na reu-
nião seguinte.

Sobre as eleições diretas nos tribunais, a vice-presidente 
Institucional, Renata Gil (presidente da Amaerj), defendeu que 
a AMB entregue ofício à presidência da Câmara dos Deputados, 
para pautar o projeto, bem como reuniões com presidentes de 
associações e de tribunais regionais.

A Secretaria de Assuntos Legislativos centrou-se sobre os 
temas da reforma da Pre-
vidência e do projeto anti-
crime do ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro. Para o coor-
denador da Justiça Esta-
dual, Frederico Mendes Jú-
nior, tais assuntos exigem 
posicionamento da AMB e 
é importante que todos se 
aprofundem em cada um.

O secretário de Assun-
tos Legislativos, Jerson 
Gubert, considerou que 
a pesquisa “Quem Somos. 
A Magistratura que quere-
mos” pode servir de base 
para as próximas iniciativas.
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ATUAÇÃO AMB

Marcelo Galli

Marcelo Galli

A Comissão de Estudo do Ante-
projeto da nova Lei Orgânica da 
Magistratura (Loman), instituída 

pela AMB, realizou sua segunda reunião, 
no dia 5 de fevereiro, em Brasília (DF). 
Participaram do encontro os coordena-
dores Jerson Gubert (vice-presidente 
de Assuntos Legislativos) e Alexandre 
Miguel (presidente da Ameron), além 
da integrante Elbia Araújo, presidente 
da Amab. O texto vigente da Loman é de 
1979 (Lei Complementar nº 35).

“Definimos os contornos do tex-
to-base a ser lapidado como reforma 
da Loman, para posterior entrega à 
diretoria e ao Conselho de Represen-
tantes da AMB”, disse Jerson Gubert. 
Depois disso, o presidente Jayme de 
Oliveira levará as proposições de mu-
danças legislativas ao presidente do 
STF, ministro Dias Toffoli.

Integrantes da diretoria da 
AMB e presidentes de asso-
ciações regionais atuaram em 
defesa das prerrogativas dos 
magistrados em audiências 
com juízes auxiliares da presi-
dência do STJ e da Corregedoria 
Nacional de Justiça, no dia 7 de 
fevereiro, em Brasília (DF). 

Maria Rita Manzarra, dire-
tora-tesoureira adjunta da en-
tidade; Leonardo Trigueiro, da 
Secretaria de Assuntos Legis-
lativos; e os presidentes Thia-
go Brandão (Amapi) e Ricardo 
Alexandre Costa (ACM) conver-
saram com os juízes a respeito de dois 
processos.

Na presidência do STJ, trataram 
com Ana Lúcia Aguiar sobre a Suspen-
são de Segurança nº 3.039, que tem a 

Grupo instituído pela AMB define propostas de mudanças legislativas 
que serão levadas ao presidente do STF 

Comissão define propostas

à nova Loman

Interesses da Magistratura

Amapi como interessada. O processo 
versa sobre o pagamento de diferen-
ça da parcela autônoma de equivalên-
cia salarial aos magistrados do Piauí 
ou sucessores que tenham passado à 

inatividade ou falecido antes 
de setembro de 1994.

Já na Corregedoria, os ma-
gistrados foram recebidos por 
Sérgio Ricardo de Souza, que 
também é diretor-presidente da 
ENM/AMB. Eles conversaram a 
respeito da revisão disciplinar 
0001048-91.2018.2.00.0000, 
ajuizada por juiz associado à 
ACM e que tem a associação lo-
cal e a AMB como interessadas.

Em outra ocasião, no dia 
20 de fevereiro, Maria Rita 
Manzarra e Renato Albuquer-
que, presidente da Amarr, 
reuniram-se com o juiz auxi-
liar da Corregedoria Nacional 

de Justiça, Daniel Carnio. Dentre ou-
tros temas, o Pedido de Providências 
0007132-11.2018.2.00.0000, que trata 
sobre remuneração dos magistrados 
e tem o TJRR como parte.

Segundo Alexandre Miguel, o grupo 
busca elaborar um texto enxuto, tratando 
pontualmente da política remuneratória 
dos magistrados. Também fazem parte da 

Comissão o vice-presidente de Prerroga-
tivas da AMB, José Arimatéa Neves; o as-
sessor da presidência, Fernando Cury; e a 
presidente da Ajuris, Vera Deboni.
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STF

O presidente da AMB, Jayme de Oli-
veira, participou da sessão sole-
ne de abertura do Ano Judiciário 

2019, no dia 1º de fevereiro, na sede do 
STF, em Brasília (DF). 

Em seu discurso, o presidente da 
Corte, ministro Dias Toffoli, elogiou 
o trabalho dos magistrados em to-

Sessão solene
abre o Ano Judiciário

Marcelo Galli

Marcelo Galli e Taluama Cabral

AMB participa do evento em que o ministro Dias Toffoli elogiou o trabalho 
realizado pelos magistrados brasileiros
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AMB discute automaticidade de reajuste 

das as comarcas, seções judiciárias 
e tribunais do País, que exercem sua 
“indispensável e difícil” missão de 
julgar. “Eles fazem parte do dia a dia 
das cidades, das pessoas. Estão, ali, 
a postos, em momentos de crise e 
de fragilidade humana”, afirmou. Ele 
disse, ainda, que se orgulha da Ma-
gistratura brasileira e destacou que 
o Judiciário nacional é um dos mais 

Em reuniões com os ministros do 
STF Luiz Fux (vice-presidente) e Ricar-
do Lewandowski, o presidente da AMB, 
Jayme de Oliveira, defendeu o caráter 
nacional da automaticidade do reajuste 
de subsídios dos magistrados. 

Lewandowski é o relator da Arguição 
de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 564, ajuizada pelo Gover-
no do Rio Grande do Sul, questionando 
a regra. Nas duas ocasiões, foram apre-
sentados aos ministros os argumentos 
contra o pleito. Em decisão do dia 14 de 
fevereiro, Lewandowski não conheceu da 
ação por entender ser inadmissível o uso 
de ADPF no caso concreto, sob pena de 
ofensa ao princípio da subsidiariedade. 
Antes disso, em janeiro, durante o plan-
tão judiciário, Fux negou a liminar. 

O vice-presidente da Ajuris, Or-
lando Faccini, acompanhou Jayme de 
Oliveira no encontro com o relator 
do processo, em 5 de fevereiro. Na 
audiência com Fux, em 23 de janeiro, 

produtivos do mundo. 
Ao iniciar seu pronunciamento, o 

ministro citou nominalmente Jayme de 
Oliveira ao se referir aos magistrados e 
presidentes de associações. “Será um 
ano produtivo para o STF, como tem 
sido nos últimos anos. Temos a certeza 
de que o Judiciário continuará sendo o 
fiel da balança da democracia brasilei-
ra”, disse o presidente da AMB.

participaram, também, a presiden-
te da Ajuris, Vera Deboni; e Martha 
Silva Beltrame, que preside a Asso-
ciação do Ministério Público do Rio 
Grande do Sul (AMPRS).
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CNJ

Da redação

O corregedor-geral do TJCE, Teodoro Santos, revogou a 
Portaria 63/2018/CGJCE que criou o ranking de produtivida-
de de magistrados de 1º grau. A ACM questionou o ato no 
CNJ, por meio do Procedimento de Controle Administrativo 
(PCA) 0011021-70.2018.2.00.0000, e a AMB ingressou no fei-
to como interessada.

O relator da matéria, André Godinho, concedeu liminar 
no início deste ano suspendendo os efeitos da norma e de-
terminando à Corregedoria do TJCE que se abstivesse de 

A regulamentação da permuta 
entre magistrados estaduais foi 
discutida pelo presidente Jayme 

de Oliveira e o conselheiro do CNJ André 
Godinho, relator do Pedido de Providên-
cias (PP) 0004074-05.2015-2.00.0000, 
em 31 de janeiro. O caso está pendente 
de apreciação pelo Plenário.

O presidente lembrou que o pleito 

Diálogo 
com conselheiros

AMB trata sobre permuta entre magistrados com André Godinho; 
colegiado também é procurado para conversar sobre outros temas
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Carolina Lobo e Marcelo Galli

TJCE revoga ranking de produtividade
disponibilizar a lista até o julgamento definitivo do PCA. A 
instituição do ranking havia sido determinada pelo então 
corregedor-geral, Francisco Primo.

Em sua decisão revogatória, Teodoro Santos acolheu os 
argumentos da AMB e da ACM de que existe ferramenta à 
disposição do público para análise da produtividade de cada 
unidade judiciária, inclusive com indicação nominal do juiz 
responsável no site do TJCE. Com a revogação do ato impug-
nado, a matéria foi arquivada por perda do objeto.

André Godinho disse que o PP já está liberado para ser pautado 
pelo presidente do CNJ, ministro Dias Toff oli

Maria Rita Manzarra, Fernando Mattos e Elbia 
Araújo no gabinete do conselheiro 

da AMB é antigo e reiterou que a regu-
lamentação da permuta é compatível 
com a Constituição e a Loman, além 
de ser permitida também aos que inte-
gram a Magistratura federal ou traba-
lhista. Nas palavras do conselheiro, a 
ideia é que o CNJ aprove uma resolução 
e regulamente a questão.  

Além desse encontro, em 19 de feve-

reiro, Fernando Mattos e André Godinho 
receberam as visitas da diretora-tesou-
reira adjunta, Maria Rita Manzarra, e da 
presidente da Amab, Elbia Araújo. Na 
ocasião, falaram sobre os Procedimen-
tos de Controle Administrativo (PCA) 
0005146-22.2018.2.00.0000 e 0011287-
57.2018.2.00.0000, nos quais a entidade 
filiada figura como terceira interessada.
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Contribuição 
valiosa

Dos três pedidos de ingresso como interessada, AMB é admitida no processo sobre 
aplicação da Resolução 219; os outros aguardam avaliação

Carolina Lobo e Marcelo Galli

CNJ
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A AMB com frequência requer ao 
CNJ ingresso como interessada 
em matérias relevantes para a 

Magistratura, além de representar os 
direitos institucionais de seus associa-
dos, assegurando a efetividade de suas 
garantias e prerrogativas. 

O pedido nos autos do Procedimento 
de Controle Administrativo (PCA) 0005022-
39.2018.2.00.0000, sobre a aplicação pelo 
TJPI da Resolução CNJ 219/2016, foi aceito 
pelo relator Valtércio de Oliveira. Seguem 
pendentes de análise a Consulta 0011175-
88.2018.2.00.0000, da possibilidade de 

juíza integrar tribunal internacional, e o 
Pedido de Providências (PP) 0000927-
29.2019.2.00.0000, da implementação de 
ponto eletrônico para magistrados. As ma-
térias estão sob relatorias das conselhei-
ras Maria Cristina Ziouva e Maria Tereza 
Uille, respectivamente.

Ingresso permitido
A AMB foi admitida no PCA que já tinha a Amapi como 

terceira interessada, que sugeriu audiência de conciliação 
por se tratar de meio adequado para implementação da 
Resolução que dispõe sobre distribuição de servidores, de 
cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos 
do Judiciário de 1º e 2º graus. 

Para a entidade, “a distribuição equitativa da força 
de trabalho entre 1° e 2º graus de jurisdição e as efetivas 
soluções encontradas pelos tribunais para promover im-
plementação da Política de Atenção ao Primeiro Grau são 
questões prioritárias na nossa atuação, pela qual a AMB 
tem solicitado ingresso nos feitos que tramitam no CNJ, 
sendo sempre admitida, seja porque já reconhecido que se 
trata de entidade que representa toda a Magistratura, seja 
porque tem contribuições efetivas a dar sobre o tema”.

Consulta 0011175-88.2018.2.00.0000
A AMB diz que mesmo que a Consulta tenha sido ins-

taurada pela situação concreta do afastamento de uma ju-

íza para atuar no Tribunal de Apelação da ONU, o tema 
interessa à Magistratura toda. A Anamatra também 
assinou a petição. 

As entidades defendem que o servidor público pode 
se afastar para exercer função em organismo interna-
cional, conforme previsão legal da Lei 8.112/90, ressal-
tando que STF e STJ já definiram que a norma é aplicá-
vel aos magistrados de forma subsidiária. 

PP 0000927-29.2019.2.00.0000
O outro pedido da entidade foi em PP de advoga-

do que alega dificuldade em agendar atendimento 
com juízes de diferentes esferas do Judiciário e quer 
criação de ponto eletrônico. A Associação lembra 
que, pela Loman, os magistrados têm deveres re-
lacionados à frequência e à pontualidade. “Todavia, 
como já reconhecido pelo STF, são agentes políticos, 
não se submetendo ao mesmo regime jurídico dos 
servidores públicos.” 
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CNJ

Da redação

do os esclarecimentos.
Já a 35 vedava a participação de 

magistrados em conselhos, comitês, 
comissões ou assemelhados, de natu-
reza política ou de gestão administra-
tiva de serviços vinculados a Poder ou 
órgãos estranhos ao Poder Judiciário. O 
pedido da AMB foi acolhido parcialmen-
te para esclarecer que inexiste vedação 
a que magistrados integrem conselhos, 
comissões ou assemelhados que não 
exerçam atos de gestão, desde que não 
sejam remunerados.

A AMB requereu a suspensão dos 
efeitos da Recomendação em janeiro 
deste ano, argumentando que ela in-
viabilizaria a atuação “relevantíssima 
de membros da Magistratura em prol 
do Poder Judiciário e da nação”.

ção Federal e é uma interpretação equi-
vocada do inciso II, do art. 36 da Loman.

Em sua decisão, o corregedor re-
conheceu a necessidade de elucidação 
sobre o teor da Recomendação. “Acolho, 
em parte, o pedido liminar da AMB para 
esclarecer que a expressão ‘outras en-
tidades desportivas’ constante na Re-
comendação 29 desta Corregedoria não 
alcança clubes e agremiações espor-
tivas, sendo compatível o exercício da 
Magistratura com o desempenho con-
comitante do cargo de membro do Con-
selho de entidade de prática desportiva, 
desde que o magistrado não exerça a 
função de presidente do Conselho, nem 
seja remunerado”, disse o ministro, que 
determinou a alteração do texto, com a 
inclusão de um parágrafo único conten-

O corregedor nacional de Justiça, 
Humberto Martins, acolheu par-
cialmente os Pedidos de Provi-

dências (PP) 0000718-60.2019.2.0000 
e 000757-57.2019.2.00.000 ajuizados 
pela AMB em face das Recomendações 
29 e 35 de 2018.

O primeiro ato recomenda aos ma-
gistrados, exceto ministros do STF, que 
se privem de exercer funções, ainda 
que em caráter honorífico e sem re-
muneração, em qualquer órgão ligado 
a federações, confederações ou outras 
entidades desportivas, inclusive a Con-
federação Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol), sob pena de violação dos 
deveres funcionais. Para a AMB, a proi-
bição, prevista no art. 1º da norma, vai 
além da vedação contida na Constitui-

Esclarecimento 
de atos normativos

Após Pedido de Providências da AMB, corregedor nacional de Justiça altera 
Recomendações 29 e 35 de 2018
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 Da redação

parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusi-
ve, cujo nome figure nas listas para 
a escolha de seus integrantes oriun-
dos das vagas destinadas ao quinto 
constitucional da OAB e do MP, que se 
abstenham de participar da sessão e 
de votar. “Os membros dos tribunais 
que não sejam cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, in-
clusive, dos indicados, poderão parti-
cipar da sessão e votar normalmente”, 
acrescenta o ato. 

A Associação também pediu a sus-
pensão da eficácia da Recomendação 
33, que tratava da formação de listas 
tríplices pelos TJs para composição dos 
TREs, mas o pedido não foi acolhido. 

para escolha dos seus integrantes 
oriundos das vagas destinadas ao quin-
to constitucional, se abstenham de in-
cluir advogado ou membro do MP que 
seja cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afini-
dade, até o terceiro grau, inclusive de 
membros do tribunal respectivo. 

Além do vício formal, a AMB de-
fendeu que o ato contrariava o artigo 
128 da Loman e ia além do estabele-
cido na Súmula Vinculante 13, do STF, 
e da Resolução 7/2015 do CNJ. Na de-
cisão, o corregedor afirmou que o ato 
merecia ajuste, conforme sugerido 
pela AMB. 

A nova redação recomenda a to-
dos os membros dos TJs, TRFs e TRTs, 
que tenham cônjuge, companheiro ou 

Corregedor atende pleito da AMB

Humberto Martins revisa 
Recomendação 34, que 
tratava da formação de 
listas tríplices
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Carolina Lobo e Marcelo Galli

A AMB impugnou a Recomendação 
31 de 2018 da Corregedoria Nacional de 
Justiça, que determina aos tribunais que 
se abstenham de efetuar pagamentos a 
magistrados e servidores de verbas ins-
tituídas ou majoradas (auxílio-moradia, 
auxílio-transporte e auxílio-alimenta-
ção), ainda que por meio de lei estadual, 
sem prévia autorização do CNJ.

No PP 0897-91.2019.2.00.0000, a en-
tidade alegou que o ato gerava efeitos 

AMB impugna recomendações 30 e 31

similares ao do afastamento da eficácia 
de leis estaduais vigentes, que gozam 
de presunção de validade. O corregedor 
nacional de Justiça deferiu a liminar para 
suspender a recomendação, mas voltou 
atrás e revogou a decisão, mantendo a 
validade do ato. 

Em outra impugnação, a AMB propôs o 
PP 0011244-23.2018.2.00.0000 com pedido 
de reconsideração em face da Recomenda-
ção 30 de 2018, que dispõe aos Tribunais 

de Justiça que não efetuem pagamento de 
adicional de férias aos magistrados em va-
lor superior a 1/3 do salário, ainda que com 
fundamento em lei estadual. 

O argumento é que, diferentemen-
te do que constou do ato, decisões pro-
feridas pelo CNJ determinaram aos TJs 
apenas o envio de projeto de lei à Assem-
bleia Legislativa propondo a redução do 
percentual do adicional de férias para o 
patamar de 1/3. 

Após Pedido de Providências (PP) da 
AMB 0000854-57.2019.2.00.0000, 
o corregedor nacional de Justiça, 

ministro Humberto Martins, alterou, em 
fevereiro deste ano, a Recomendação 34  
de 2018 assinada por ele.  

A 34 sugere aos TJs, TRFs e TRTs 
que, na formação das listas tríplices 
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CNJ

Carolina Lobo

Carolina Lobo e Taluama Cabral 

O presidente Jayme de Oliveira 
palestrou, em 26 de fevereiro, 
no STJ, no painel “Segurança 

dos Fóruns e dos Magistrados”, do 
Seminário Políticas Judiciárias e 
Segurança Pública, promovido pelo 
CNJ, com apoio da AMB e da Ajufe. 
Em sua apresentação, afirmou 
que o tema é uma das priorida-
des associativas e que a entidade 

A AMB esteve representada na ceri-
mônia de premiação do Ranking da Trans-
parência do Poder Judiciário, no CNJ, em 
18 de fevereiro. Os cinco tribunais que li-
deraram a lista foram: TRE-PA, com 89% 
de cumprimento dos critérios auferidos; 
TRE-BA, 87,59%; TRE-SE, 84,67%; TJDFT, 
82,24%; e TRT4 (RS), 80,41%. 

Para o presidente do CNJ e do STF, 
ministro Dias Toffoli, “trata-se de uma 
prestação de contas ao cidadão brasi-
leiro, demonstrando como investimos o 
recurso público. É também uma forma 
mais eficiente de acesso aos dados. Des-
sa maneira, desmitificamos a figura do 
Judiciário dito intocável e desconhecido”. Ab
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Dados da pesquisa da 
AMB sobre o tema 
poderão servir de apoio 
para comissão do CNJ 

Segurança 
em debate

CNJ premia tribunais no Ranking da Transparência

Participaram do debate com Jayme de Oliveira, o governador de Santa Catarina, Carlos da Silva; o 
conselheiro Márcio Schiefl er, que presidiu a mesa; e presidente do TJSC, Rodrigo Collaço

lançou, em 2017, a cartilha
“Magistrados seguros: dicas 
preventivas de segurança”. 

Sobre a pesquisa “Quem 
somos. A Magistratura que 
queremos”, realizada pela 
AMB para traçar o atual per-
fil da Magistratura, Jayme 
de Oliveira mostrou dados 
relacionados à questão de 
uma política de seguran-
ça. Destacou que uma das 
perguntas feitas aos juízes 
quanto a própria segurança 
continha lista do que seria 
mais importante ao magis-
trado: blindagem de veí-
culos oficiais, mudança de 
localização do fórum para 
áreas centrais da cidade, 
alteração do horário de tra-
balho ou efetivação de cole-
giados para análise de crime 
de maior gravidade. “Isso 
tudo está sendo levado para 
a Comissão de Segurança 
do CNJ, para que o colegia-
do possa fazer uso desses 
dados dentro da sua políti-
ca de valorização e preocu-
pação com a segurança do 
juiz”, anunciou. 

O vice-presidente de Políticas Remuneratórias da AMB, Paulo Cesar 
Neves, representou a entidade no painel de encerramento 

Conselheiro Valtércio de Oliveira; presidente da Amamsul, Eduardo Siravegna; assessor 
da presidência, Fernando Cury; coordenador da Justiça Estadual, Frederico Mendes Júnior; 

presidente do CNJ, ministro Dias Toff oli; diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra; e 
presidente da ACM, Ricardo Alexandre Costa 
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Carolina Lobo e Marcelo Galli

Já o Pedido de Providências (PP) 
0003220-79.2013.2.00.0000, proposto 
pela APMP contra prática adotada por 
uma magistrada de São Paulo, foi reti-
rado da pauta pelo conselheiro Aloysio 
Corrêa da Veiga. A AMB e a Apamagis fi-
guram no processo como interessadas.

fevereiro, o relator votou para dar pro-
vimento ao recurso do TJ e reconhecer 
a competência do Órgão Especial para 
decidir casos relativos à punição de 
magistrados. A apreciação foi suspensa 
novamente por pedido de vista do mi-
nistro Dias Toffoli.

A AMB prestigiou a solenidade de 
recondução de Henrique Ávila 
ao cargo de conselheiro do CNJ 

para o mandato de dois anos. Segundo 
o presidente do Conselho, Dias Toffoli, 
o fato de o Senado ter aprovado a indi-
cação do conselheiro “para continuar 
seu profícuo trabalho no colegiado” diz 
muito sobre a sua competência.

Na sequência, ocorreu a 285ª ses-
são ordinária. O plenário retomou jul-
gamento do recurso do TJGO no Pro-
cedimento de Controle Administrativo 
(PCA) 0004618-22.2017.2.00.0000, que 
tem a AMB como requerente. Em seu 
voto-vista, o conselheiro Luciano Frota 
divergiu do relator do processo, Valtér-
cio de Oliveira, por entender que o ple-
no da Corte é competente para analisar 
casos disciplinares relativos à punição 
de magistrados. 

No recurso, o TJGO impugna deci-
são monocrática do conselheiro an-
tecessor, que deu provimento ao PCA 
para anular o processo instaurado pelo 
Órgão Especial da Corte estadual con-
tra um magistrado. Na sessão de 5 de 

Recondução de
Henrique Ávila

Membros da diretoria da AMB e de associações fi liadas acompanharam 
a posse e a 285ª sessão ordinária do colegiado, ambas em 19 de fevereiro

Carolina Lobo e Taluama Cabral 

A CCJ do Senado aprovou os nomes de Maria 
Tereza Uille e Otavio Luiz Rodrigues, indicados, 
respectivamente, para o CNJ (recondução) e o 
CNMP. O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, e 
a vice-presidente de Direitos Humanos, Julianne 
Marques, acompanharam a sabatina, em 19 de 
dezembro. No mesmo dia, o Plenário do Senado 
aprovou as indicações. 

Para Jayme de Oliveira, “são pessoas extraor-
dinárias, competentes e que em muito contribuirão 
com o avanço dos conselhos. Ganham os Conse-
lhos, ganha o Brasil”.

AMB acompanha sabatina de indicados para CNJ e CNMP
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Fernando Cury, assessor da presidência da AMB; conselheiro Henrique Ávila; Maria Rita 
Manzarra, diretora-tesoureira adjunta da AMB; e Eduardo Siravegna, presidente da Amamsul 
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LEGISLATIVO

Da redação

Carolina Lobo e Marcelo Galli

Carolina Lobo e Taluama Cabral

A AMB, representada pela vice-
-presidente Institucional, Re-
nata Gil (também presidente 

da Amaerj), esteve, nos dias 12 e 13 
de fevereiro, respectivamente, com 
o presidente reeleito da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ); e 
o novo presidente do Senado Federal, 

O presidente Jayme de Oliveira apresentou à senadora Selma Ar-
ruda (PSL-MT), em 13 de fevereiro, dados da pesquisa “Quem somos. 
A Magistratura que queremos”, realizada pela AMB. Ele também falou 
para a parlamentar, que é juíza aposentada, sobre a relevância do tra-
balho associativo para o fortalecimento da carreira e a importância 
de os magistrados terem voz dentro do Congresso Nacional.

Por sua vez, a diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzar-
ra, representou a entidade na visita institucional dos integrantes 
da Frentas à senadora, em 21 de fevereiro, quando trataram de te-
mas de interesse da Magistratura. 

Em 20 de fevereiro, o deputado 
João Campos (PRB-GO) recebeu o 
presidente Jayme de Oliveira, mem-
bros da diretoria da AMB e presiden-
tes de associações filiadas para uma 
conversa sobre o novo Código de 
Processo Penal (CPP), cuja relatoria é 
do parlamentar, e o Projeto de Lei An-
ticrime apresentado pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro, entre outros pleitos da Magis-
tratura em tramitação na Casa.

AMB estreita relações com nova gestão
Entidade debate 
pautas legislativas 
de interesse da 
Magistratura com 
presidentes da 
Câmara, Rodrigo 
Maia, e do Senado, 
Davi Alcolumbre
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Selma Arruda recebe AMB no Senado 

Conversa com relator do novo CPP 

No gabinete de Rodrigo Maia, acompanharam Renata Gil, as integrantes da Secretaria de Assuntos Institucionais da 
AMB, Michelini Jatobá, Adriana Lóssio e Erika Brandão, e a juíza-auditora da Justiça Militar, Safi ra de Figueiredo

Com Jayme de Oliveira e João Campos, estavam Frederico Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual; 
Julianne Marques, vice-presidente de Direitos Humanos e presidente da Asmeto; Maria Rita Manzarra, diretora-

tesoureira adjunta; Marcella Ribeiro, assessora da presidência; e os presidentes Wilton Müller (Asmego); Vera 
Deboni (Ajuris); Ricardo Alexandre Costa (ACM); Cícero Renato Pereira (Amarr); e Fábio Esteves (Amagis-DF)

Davi Alcolumbre (DEM-AP). Nas reuni-
ões, foram abordadas pautas legisla-
tivas de interesse da Magistratura. 

O objetivo da Associação é estrei-
tar relações para discutir as pautas 
que as Casas deliberarão durante a 
atual gestão, em especial, a reforma 
da Previdência. 

Durante o encontro, a entidade re-
forçou a necessidade de espaço para 
dialogar com os presidentes sobre a 
matéria. 

Outro tema tratado foi a inclusão, 
em pauta, da PEC 187/2012, que tra-
ta das eleições diretas nos tribunais, 
uma bandeira antiga da AMB. 
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AMB 70 ANOS

Da redação

Da redação

Em comemoração aos seus 70 anos, 
a AMB lançou a primeira premia-
ção cultural voltada aos associa-

dos que são talentos na arte da escri-
ta. O 1º Prêmio Nacional de Literatura 
para Magistrados realizado em par-
ceria com a Academia Paulista de Le-
tras (APL), irá premiar obras inéditas 
de magistrados da ativa e aposenta-
dos associados.

Serão contemplados os três pri-
meiros lugares de cada uma das ca-
tegorias: poesia, crônica e conto. O 
material enviado pelos concorrentes 

durante o período de inscrições está 
em fase de análise pela Comissão Jul-
gadora da APL. 

Os vencedores serão conhecidos na 
sétima edição do Encontro Nacional de 
Juízes Estaduais (Enaje), entre 23 e 25 
de maio, em Foz do Iguaçu (PR).

Conforme o regulamento, estão pre-
vistas as premiações de R$ 2 mil, R$ 1,5 
mil e R$ 1 mil, respectivamente, aos três 
primeiros colocados de cada categoria. 
As obras vencedoras serão reunidas 
em um livro a ser publicado pela AMB, 
em alusão à data comemorativa.

As atividades programadas para a 
celebração da Associação também in-
cluem diversas atividades esportistas. 
Ao promover os Jogos Comemorativos 
dos 70 anos da AMB, a ideia é oferecer 
modalidades que incentivem a partici-
pação dos magistrados. 

Nesse sentido, a primeira medida 
tomada pelo presidente Jayme de Oli-
veira foi a definição da Comissão Or-
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Em iniciativa inédita, AMB premia os três primeiros lugares nas categorias crônica, 
conto e poesia; os vencedores serão conhecidos durante o VII Enaje

Os melhores 
da literatura

Jogos Comemorativos 

ganizadora dos Jogos, durante reunião 
dos membros da Secretaria de Espor-
tes, no dia 4 de fevereiro.

A coordenação do evento ficará 
a cargo do secretário da pasta, Gildo 
Carvalho (Amazon), e do presidente da 
Amagis-DF, Fábio Esteves. A meta, se-
gundo os coordenadores, será incenti-
var os associados a fazerem o que gos-
tam e, assim, confraternizarem.

As primeiras modalidades definidas 
foram: futebol super sênior, vôlei, bas-
quete e tênis. As demais ainda estão 
sob análise.

No encontro, os integrantes ainda 
discutiram a criação de uma logomarca 
e, também, de um hotsite para os Jogos, 
com informações sobre a organização, 
o regulamento e as inscrições, que de-
vem ser divulgadas futuramente.

Reunião que defi niu a Comissão Organizadora dos Jogos 
foi conduzida pelo presidente Jayme de Oliveira
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PREVIDÊNCIA

Marcelo Galli

Desde que o governo enviou ao Con-
gresso a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 6/2019, da reforma da 

Previdência, em fevereiro deste ano, a AMB 
atua para defender a posição da Magistratu-
ra em relação ao tema. Em diversas oportu-
nidades, o presidente Jayme de Oliveira tem 
destacado os pontos mais preocupantes do 
texto e reforçado os argumentos apresenta-
dos na Carta aberta da entidade, divulgada 
em 22 de fevereiro, no sentido de que a pro-
posta precisa ser aperfeiçoada.

“A AMB trabalhará para construir um sis-
tema previdenciário equilibrado, humano, 
que preserve a dignidade de cada brasileiro, 
e de forma democrática e serena levará ao 
Congresso Nacional propostas para aper-
feiçoar essa PEC, de maneira a evitar que 
os seus aspectos perversos, desumanos e 
inconstitucionais sejam concretizados, com 
graves danos para as gerações atuais e fu-
turas”, afirma o dirigente, que, ao lado de 
integrantes da diretoria, tem dialogado com 
representantes do Executivo e Legislativo.

Tendo em vista a complexidade da re-
forma, que pela primeira vez se estruturou 
a partir da premissa da desconstitucionali-
zação e da supressão de garantias constitu-
cionais, a entidade contratou um consultor 
especializado em Previdência para auxiliar 
na análise da proposta legislativa. 

Na opinião de Jayme de Oliveira, não se 
pode admitir que uma PEC, a pretexto de ate-
nuar efeitos da crise fiscal que tem múltiplas 
causas,  demonize os servidores públicos e 
segurados do RGPS, atribuindo a todos os 
que receberão benefícios para os quais con-
tribuíram a pecha de privilegiados. Na visão 
dele, a proposta ignora princípios elemen-
tares do Direito Tributário e da ordem social, 
além de abrir o caminho a uma ampla e ilimi-
tada privatização e desmonte da seguridade 
social e da previdência social. 

Por um sistema 
previdenciário 

digno

Para AMB, a PEC 
precisa ser aperfeiçoada 
para não prejudicar o 
brasileiro. Entre os pontos 
críticos, estão regras de 
transição, contribuição, 
desconstitucionalização e 
a capitalização

16 AMB Informa

Pensão por morte
Deixa de ser paga integralmente. O benefi ciário com até um dependente receberá 60% da mé-
dia de contribuições. O valor sobe 10 pontos percentuais a cada dependente, atingindo 100% 
para quem tiver cinco ou mais dependentes; 

Idade mínima
62 anos para mulheres e 65 anos para homens;

Contribuição
As alíquotas passarão a ser progressivas e deixarão de incidir sobre o salário inteiro e incidirão 
sobre faixas de renda;

Alíquotas
O sistema progressivo resultará em percentual fi nal que variará de 7,5% para o servidor que 
recebe salário mínimo a 16,79% para quem recebe mais de R$ 39 mil;

Regras de transição
Serão diferenciadas para cada regime e situação específi ca;

Capitalização
Só contribuição do empregado;

Desconstitucionalização.

Confira alguns pontos críticos da reforma da Previdência 
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PREVIDÊNCIA

Articulação 
associativa 

Em reunião extraordinária realiza-
da, em 21 de fevereiro, em Brasília (DF), 
integrantes da Frentas debateram, jun-
to a outras entidades, pontos conside-
rados polêmicos da PEC 06/19. A dire-
tora-tesoureira adjunta da AMB, Maria 
Rita Manzarra, representou a Associa-
ção na reunião.

Na ocasião, pontuaram quais 
questões as instituições devem tra-
tar como prioritárias. Temas como 
regras de transição, desconstitucio-
nalização, aumento das alíquotas, 
previdência complementar e aposen-
tadoria por invalidez foram alguns 
dos assuntos tratados.

No mesmo dia, pela manhã, repre-
sentantes da Frentas reuniram-se com 
o líder do PSDB na Câmara, deputado 
Carlos Sampaio (PSDB-SP), para tratar 
sobre a proposta. As associações ma-
nifestaram as principais preocupações 
com o texto apresentado. 

Natureza compensatória
A então advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, aprovou, no dia 27 de dezembro do ano passado, 

parecer da Consultoria-Geral da União que define a natureza compensatória do Benefício Especial dos servidores 
do Poder Judiciário, previsto na Lei 12.618/2012. O direito é assegurado aos servidores públicos federais que tenham 
ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência da legislação, que nele permanecerem sem 
perda o vínculo efetivo e que optarem pela adesão ao fundo de previdência complementar instituído pelo Funpresp. 
O entendimento firmado pela AGU satisfaz o pleito formulado pela AMB e demais integrantes da Frentas.

Ação preventiva
Antes mesmo da apresentação da 

PEC ao Congresso pelo atual governo, a 
AMB se mobilizou em torno do tema. No 
dia 16 de janeiro, integrantes da diretoria 
participaram de reunião da Frentas com 

associações de servidores públicos con-
vocada para discutir a reforma. No dia 23 
de janeiro, o presidente da AMB, Jayme 
de Oliveira, e demais lideranças do grupo 
discutiram também a reforma. 
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EM DEFESA DO
APRIMORAMENTO DA JUSTIÇA

E DO FORTALECIMENTO
DA MAGISTRATURA

    
    1º Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados:

23 a 25 de maio – Foz do Iguaçu (PR)
A divulgação dos vencedores será feita no VII Enaje. Os valores das

premiações são de R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil.

   Sessão  Solene no  Congresso Nacional - data a definir em
setembro – Brasília (DF)

  Sessão Especial no auditório do STJ  - 11 de setembro – Brasília (DF)

      Jogos Comemorativos:  12 a 14 de setembro  - Brasília (DF)
As modalidades definidas até o momento foram: 

futebol super sênior, vôlei, basquete e tênis. 
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APOSENTADOS

Durante encontro 
da Coordenadoria, 
integrantes definem os 
temas que guiarão as 
atividades da pasta

Maria Rita Guedes

foi conduzido pelo coordenador de Apo-
sentados, Alemer Moulin, e contou com 
a participação do presidente Jayme de 
Oliveira, diretores da entidade, presi-
dentes de associações regionais e apo-
sentados filiados.

O presidente destacou a neces-
sidade de articulação, junto ao Con-
gresso Nacional, pelo desarquiva-
mento da PEC 63/2013, que trata da 
instituição da parcela indenizatória 
de Valorização do Tempo de Magis-
tratura (VTM). Na oportunidade, os 
representantes regionais exaltaram 
a atuação da AMB nos últimos anos, 
especialmente em prol da aprovação 
da recomposição salarial.

Alemer Moulin avaliou positiva-
mente a reunião e destacou que será 
essencial uma união de toda a Magis-
tratura brasileira para que sejam al-
cançadas as metas em pauta.

Sobre o Encontro Nacional, os últi-
mos detalhes do evento que acontece 
de 14 a 16 de abril, em São Paulo (SP), 
foram definidos. O grupo Demônios 
da Garoa será a atração musical. (Leia 
mais na página 33)

prioritárias da Magistratura e o fortale-
cimento da carreira, além da realização 
do Encontro Nacional de Magistrados 
Aposentados e Pensionistas. O trabalho 

Na primeira reunião do ano, rea-
lizada no dia 5 de fevereiro, em 
Brasília (DF), a Coordenadoria de 

Aposentados da AMB debateu as pautas 

Pautas prioritárias
para 2019
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REUNIÕES

Maria Rita Guedes e Taluama Cabral

A Coordenadoria da Justiça Militar da 
AMB também realizou sua primeira reu-
nião do ano. Na ocasião, o colegiado res-
saltou o mérito dos encontros de membros 
da Justiça Militar Federal e Estadual para a 

Debates sobre direito militar
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Primeira reunião do ano é marcada por debates considerados prioritários para a 
Magistratura, como o movimento em prol das eleições diretas nos tribunais

Andressa Lanzellotti e Maria Rita Guedes

Poder Judiciário, como forma de se re-
tomar a unidade na carreira e evitar 
as “subdivisões”, que foram criadas de 
acordo com a remuneração de cada 
segmento da Magistratura.

Outro destaque foi a articulação 
com parlamentares acerca de pautas 
em tramitação na Câmara dos Deputa-
dos e no Senado Federal. O presidente 
da AMB alertou a todos sobre a neces-
sidade de uma reconstrução do diálogo 
com as novas bancadas estaduais no 
Congresso Nacional. 

ao lado do presidente Jayme de Oliveira. 
A regulamentação da permuta de ma-

gistrados estaduais, cujo processo ainda 
será apreciado pelo Plenário do CNJ, este-
ve entre os assuntos discutidos. De acordo 
com o coordenador, a AMB intensificará sua 
atuação nesse âmbito. “Todos os represen-
tantes aprovaram, por unanimidade, que a 
entidade ingresse com uma minuta de Pro-
posta de Emenda à Constituição prevendo 
expressamente essa demanda”, revelou.

Tratou-se, ainda, da unificação dos 
provimentos para todos os ramos do 

Representantes de associações de 
magistrados de todo o País par-
ticiparam da primeira reunião da 

Coordenadoria da Justiça Estadual da 
AMB de 2019, realizada em 5 de feverei-
ro, em Brasília (DF). Dentre os principais 
temas discutidos, esteve a retomada, 
ainda neste ano, do movimento em prol 
das eleições diretas nos tribunais, consi-
derado pelos participantes como a pauta 
“número um” da Associação.

O encontro foi conduzido pelo coorde-
nador da pasta, Frederico Mendes Júnior, 

Trabalho intensificado nos estados
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discussão de temas atuais e relevantes em 
relação ao direito militar. 

“É importante a discussão de pautas 
referentes à nossa categoria, tendo em 
vista a aprovação das novas leis que en-

volvem Justiça Militar, como a que am-
pliou sua competência, em 2017, e a de 
2018, que alterou a organização da Justi-
ça Militar da União”, disse o coordenador 
da pasta, Paulo Adib Casseb.
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Em sua primeira reunião do ano, Conselho de Representantes da AMB 
discute demandas da entidade e da Magistratura

REUNIÕES
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Os pleitos da Magistratura esti-
veram no centro dos debates 
da 9ª Reunião do Conselho de 

Representantes, realizada no dia 6 
de fevereiro, em Brasília (DF). O en-
contro foi presidido por Jayme de 

Carolina Lobo e Maria Rita Guedes 

to de pautas prioritárias, 
como a questão remune-
ratória da Magistratura, 
a Comissão de Estudo do 
Anteprojeto da Loman, a 
permuta entre magistra-
dos estaduais, os eventos 
comemorativos dos 70 
anos da entidade e as elei-
ções diretas nos tribunais. 
Os magistrados buscam 
apoio de parlamentares no 
Congresso Nacional para 
votar e aprovar a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 187/12, que trata da 
eleição para os cargos dire-
tivos dos tribunais. A ação é 
uma luta histórica da Ma-

gistratura e da AMB.
Sobre a proposta de mudança no Es-

tatuto da AMB, o Conselho de Represen-
tantes deverá ser consultado, assim que 
forem estudadas todas as propostas de 
readequações enviadas por associados.  

O Conselho Executivo da AMB pau-
tou em sua 12ª reunião, no dia 5 de fe-
vereiro, as ações voltadas às comemo-

Conselho em ação

Prestação de contas

Oliveira e contou com a participação 
de membros da diretoria da entidade, 
presidentes e representantes de as-
sociações filiadas.

Entre os diversos assuntos aborda-
dos, o colegiado destacou o andamen-

mação do septuagésimo aniversário da 
AMB, entre as quais, a sessão solene 
no Congresso Nacional e a sessão es-
pecial no auditório do STJ, que serão 
realizados em setembro, e os Jogos Co-
memorativos de 12 a 14 de setembro, 
em Brasília. Além disso, foi apresenta-
do o saldo financeiro de 2008 a 2018 e 
a prestação e aprovação das contas do 
último trimestre de 2018. 

“Entregaremos uma AMB refor-
mulada do ponto de vista da estrutura 
física, e continuamos com o mesmo 
patrimônio. Administrativamente e fi-
nanceiramente vamos entregar a AMB 
no final do ano bem ajustada”, afirmou.

Na ocasião, foi exibido um panora-
ma da atuação administrativa nos úl-
timos meses, a exemplo das obras do 
Brasil 21 e da sede, além do avanço da 
certificação de qualidade ISO 9001, que 
deve entrar em vigor até junho.

rações dos 70 anos e às prestações de 
contas da entidade. O presidente Jayme 
de Oliveira destacou parte da progra-
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TRABALHO

Junto aos magistrados que 
atuam na Justiça trabalhista, 
entidade se empenha e 
demonstra a importância de 
sua manutenção

Da redação

lizado em São Paulo (SP), em janeiro 
deste ano.

Sobre a ampliação de competên-
cias, o coordenador pontuou que há 
estudos sobre o deslocamento de al-
gumas matérias para esse ramo, que 
estariam mais bem acomodadas nas 
competências da Justiça do Trabalho 
e, desta forma, a fortaleceria.

entidade abordou o cenário atual e 
as perspectivas de futuro. O encon-
tro, conduzido pelo coordenador da 
pasta, Diego Petacci, abordou, prin-
cipalmente, a importância do apoio 
da AMB à causa.

A entidade emitiu nota pública 
pelo fortalecimento desse ramo da 
Magistratura e participou do ato rea-

No dia 5 de fevereiro, os membros da Coordenadoria também participaram do Ato Nacional em Defesa da Justiça do Trabalho e dos 
Direitos Sociais, na Câmara dos Deputados. A mobilização foi promovida pela Anamatra, em parceria com a ANPT, Fenajufe, Abrat e o 
Conselho Federal da OAB. 

A presença da AMB reforçou o apoio à Justiça trabalhista. “O evento confi rmou a união do Poder Judiciário. Em um momento em 
que a Justiça do Trabalho vem sendo atacada, a Magistratura, o Ministério Público e a OAB levam o seu protesto ao Congresso Nacio-
nal”, disse o vice-presidente de Assuntos Legislativos Trabalhistas, Maurício Drummond.

Logo que as primeiras declarações 
do Poder Executivo sobre a pos-
sibilidade de extinção da Justiça 

do Trabalho se iniciaram, a AMB apre-
sentou-se contrária e, desde então, 
atua para defender sua manutenção.

Em reunião realizada em Brasília 
(DF), no dia 5 de fevereiro, a Coor-
denadoria da Justiça do Trabalho da 

Ato Nacional 
confi rma união do Judiciário

APOIO À JUSTIÇA TRABALHISTA

Em defesa da Justiça do Trabalho
Em mais uma ação de apoio à manutenção e o for-

talecimento da Justiça do Trabalho, a AMB emitiu nota 
pública, no mês de janeiro, na qual colocava-se à dispo-
sição para um diálogo que conduzisse ao aprimoramen-
to das instituições.

Segundo a entidade, desde sua implantação a Justiça 

trabalhista presta serviços à cidadania e à evolução do 
processo democrático brasileiro.

A nota assinada pelo presidente Jayme de Oliveira de-
fende que ter uma Justiça própria para questões traba-
lhistas revela especialização necessária, como ocorre em 
diversos países pelo mundo.
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Comissão de estudos da AMB traça estratégias para agilizar votação de PEC 
sobre o tema na Câmara dos Deputados

ELEIÇÕES DIRETAS
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A AMB permanece mobilizada para 
tornar realidade uma bandeira his-
tórica dos magistrados: as eleições 

diretas para presidente e vice-presidente 
nos tribunais de Justiça de todo o Brasil. 
Para a Associação, a implementação des-
se modelo democrático vai possibilitar 
que a gestão do Poder Judiciário se torne 
dinâmica e atualizada, com a ampla parti-
cipação de todos os seus integrantes.

Em 20 de fevereiro, o presidente 
Jayme de Oliveira reuniu-se com inte-
grantes da comissão de estudos criada 
pela AMB para analisar a efetivação do 
sistema nos tribunais. O grupo deba-
teu estratégias para que a PEC 187/12 
seja pautada para votação no Plenário 
da Câmara dos Deputados. 

Marcelo Galli e Maria Rita Guedes

No mesmo dia, o grupo conver-
sou sobre a PEC com parlamentares, 
dentre os quais, os deputados fede-
rais Lincoln Portela (PR-MG) e Felipe 
Franscischini (PSL-PR). 

Histórico 
Em 2014, a AMB lançou uma campanha 
sobre o tema. Para a entidade, o alar-
gamento dos colégios eleitorais dos 
tribunais se insere na pauta de inexo-
rável marcha do processo de demo-
cratização, por enriquecer o funciona-
mento do Judiciário e reiterar o sentido 
de responsabilidade e participação de 
todos os integrantes da Magistratura 
na busca da eficiência administrativa e 
da boa prestação jurisdicional.

Mobilização intensifi cada

A Proposta, que tramita na Casa há 
sete anos, modifica a Constituição Fe-
deral para permitir a todos os magis-
trados, de primeiro e segundo graus, 
que votem nas eleições para órgãos 
diretivos dos tribunais. Participaram 
da reunião a vice-presidente de Direi-
tos Humanos, Julianne Marques; o co-
ordenador da Justiça Estadual, Frede-
rico Mendes Júnior; os coordenadores 
da Comissão, Ricardo Alexandre Costa 
(presidente da ACM) e Cícero Renato 
(presidente da Amarr); a assessora 
da presidência, Marcella Ribeiro; e os 
presidentes de associações, também 
membros da comissão, Vera Deboni 
(Ajuris), Wilton Müller (Asmego) e Fá-
bio Esteves (Amagis-DF). 

Pioneiro no País, o TJRR ainda é o único a pro-
mover eleições diretas. Em novembro de 2018, in-
tegrantes do Poder Judiciário roraimense foram às 
urnas, pela segunda vez, para escolher os membros 
da mesa diretora do Tribunal. Mozarildo Cavalcanti 

e Ricardo Oliveira concorriam em chapa única e foram 
eleitos para os cargos de presidente e vice-presiden-
te do TJRR, respectivamente, para o triênio 2019-2021. 
A AMB prestigiou o pleito e a solenidade de posse da 
nova direção da Corte.

TJRR é exemplo

A Proposta, que tramita na Casa há sete anos, 
modifica a Constituição Federal para permitir 

a todos os magistrados, de primeiro e segundo graus, 
que votem nas eleições para órgãos diretivos dos tribunais
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PARTICIPAÇÃO

Maria Rita Guedes e Taluama Cabral

das cortes. “O povo pode perder a espe-
rança em tudo, menos no Judiciário e na 
Justiça”, complementou.

O presidente do TJSP e anfitrião do 
evento, Manoel Calças, destacou a rele-
vância do evento e concluiu que o maior 
beneficiado será o jurisdicionado brasileiro.

Moraes, e discutir questões essenciais 
ao aprimoramento jurisdicional, a par-
tir de temas voltados à modernização 
do Judiciário, da gestão dos tribunais, e 
à melhoria do serviço prestado. 

Em seu discurso, Jayme de Olivei-
ra reafirmou que a AMB trabalha pela 
unificação da Magistratura e que os de-
safios só serão superados com a união 

A saúde dos magistrados é um dos 
assuntos de maior preocupação para a 
AMB e o que a motiva a promover ati-
vidades que proporcionem o bem-es-
tar de todos. Nesse sentido, a entidade 
apoiou a realização do “1º Seminário 
sobre Atenção à Saúde de Magistrados 
e Servidores do Judiciário”, ocorrido no 
dia 28 de março, no TST, em Brasília 
(DF). A Associação ainda garantiu 30 
vagas para os associados. 

O evento foi uma iniciativa do Comi-
tê Gestor Nacional de Atenção Integral 
à Saúde de Magistrados e Servidores do 
Poder Judiciário, instituído pelo CNJ, do 

O presidente Jayme de Oliveira 
participou, em 21 de fevereiro, do 
Encontro de Presidentes dos Tri-

bunais de Justiça, que reuniu líderes de 
20 cortes estaduais de todo o País no 
Palácio da Justiça de São Paulo. 

Os participantes puderam assistir 
a palestras dos ministros do STF, Dias 
Toffoli (presidente) e Alexandre de 

Tribunais debatem 
aprimoramento jurisdicional

Presidentes de 20 tribunais de 

Justiça reúnem-se para discutir 

práticas que propiciem a prestação 

de um serviço cada vez melhor
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Saúde dos magistrados

*Com informações do TJSP*

Maria Rita Guedes

qual a AMB é integrante. 
“O apoio ao Seminário é uma ação 

para proporcionar o debate de temas 
indispensáveis à saúde dos magistra-
dos. Para ser um bom profissional, é 
preciso estar bem, e em boas condições 
físicas e psicológicas”, afirmou o presi-
dente Jayme de Oliveira. 

Nos últimos anos, a AMB tem re-
alizado outras ações, como o curso 
com o doutor em psicanálise, Augusto 
Cury, em novembro do ano passado; e 
o apoio a campanhas como a “Janeiro 
Branco”, dedicado à conscientização 
sobre os cuidados com a saúde mental.

Em seu pronunciamento, Jayme de Oliveira reafi rmou que a AMB trabalha pela unifi cação
da Magistratura e que os desafi os só serão superados com a união das cortes
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No último ano, mais de 55 projetos sociais de comunidades em Rondônia foram 
fi nanciados com recursos de penas pecuniárias, a exemplo da Vila Princesa

Carolina Lobo

Existe uma comissão de avaliação nome-
ada pelo juízo e constituída por contador, 
psicóloga, assistente social e pedagoga 
que analisa o alcance social da ação.” 

e eventos para crianças. Em 2018, foram 
destinados R$ 96,7 mil às cinco ações.

A juíza explicou como ocorre a se-
leção. “Anualmente, é aberto um edital. 

No estado de Rondônia, o 
Poder Judiciário busca so-
lucionar situações de vul-

nerabilidade ao destinar recursos 
das penas pecuniárias a projetos 
sociais. Por meio da Vara de Exe-
cuções e Penas Alternativas (Vepe-
ma) do TJRO, foram financiadas, em 
2018, 57 iniciativas com mais de R$ 
4,5 milhões. As verbas foram distri-
buídas às áreas de saúde (63,7%); 
execução penal (14,9%); educação 
(13,9%); e ambiental (7,3%).

A ação é possível graças à Reso-
lução CNJ 154 de 2012, que garante 
a transformação de valores oriun-
dos da aplicação de penas pecu-
niárias em benefícios destinados 
a projetos de instituições sem fins 
lucrativos para ressocialização ou 
atividades sociais. 

A juíza titular da Vara, Kerley Al-
cântara, frisou que muitas entidades 
financiadas não têm assistência ju-
rídica e organização administrativa 
efetivas. “Os técnicos buscam dimi-
nuir essas barreiras e fazer com que 
o recurso alcance a maior parte da 
população da comarca, fornecendo 
capacitação e orientação para a ela-
boração de projetos.” 

De acordo com ela, sem a atu-
ação do Judiciário, comunidades 
como a Vila Princesa, em Porto Ve-
lho, dificilmente seriam atendidas. 
Na localidade, onde são despejados 
resíduos sólidos da capital, havia 
ocorrência de mão de obra infantil. 
“A equipe multidisciplinar verificou 
que uma das razões era que a úni-
ca escola oferecia poucos atrati-
vos, então, foi escolhida como elo 
de ligação para beneficiar toda a 
comunidade. Hoje, as crianças não 
precisam mais ir ao lixão trabalhar 
com os pais e passam as tardes em 
aulas de música e artes marciais.” 

Ela se refere aos projetos “Mú-
sica na Escola” e “Karatê na Escola”. 
Há, ainda, mais três na comunidade: 
curso de embelezamento; recicla-
gem de pneus e confecção de pufes; 

Destinos transformados
BOAS PRÁTICAS
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Kerley Alcântara entrega repasse de verbas pecuniárias ao “Karatê na 
Escola”, uma das cinco ações da Vila Princesa contempladas no último ano

*Com informações do TJSP*



26 AMB Informa

PESQUISA

Pesquisa lançada pela AMB buscou entender quem são, como pensam e quais
os desafi os daqueles que decidem os litígios levados à Justiça brasileira 

Pensamento 
da Magistratura brasileira

“Quem somos. A Magistratura 
que queremos” é o título 
da pesquisa nacional idea-
lizada pela AMB, que traz 

um diagnóstico atual da Magistratura 
brasileira com vistas ao aprimoramen-
to institucional do Poder Judiciário. En-
tre as mais de 200 questões do estudo, 
magistrados e ministros do STF e dos 
tribunais superiores opinaram sobre as-
pectos que foram desde os de natureza 
biográfica e funcional até os mais  vol-
tados ao Poder Judiciário, suas relações 
com os demais poderes e a sociedade. 

No lançamento, em 11 de fevereiro, 
no Rio de Janeiro (RJ), o presidente do 
STF e do CNJ, Dias Toffoli, destacou que o 
estudo facilitará a atuação do Conselho. 
“A pesquisa é extremamente relevante 
porque sairemos do ‘achismo’ e vamos 
para a base científica, propiciará enor-

Taluama Cabral mes resultados acadêmicos, de políticas 
públicas, do próprio Poder Judiciário e da 
Magistratura”, disse o ministro ao rece-
ber oficialmente o estudo feito pela AMB. 

O presidente do STF ressaltou a co-
ragem do presidente da AMB em abrir 
“as entranhas do Poder” na pesquisa, 
e destacou, ainda, o resultado sobre 
o bom exercício da prestação jurisdicio-
nal, no qual 70% dos juízes e 80% dos 
desembargadores assinalaram a im-
portância da preservação da dimensão 
institucional do Judiciário.  “Para mim, é 
o mais importante. É a consciência da 
institucionalidade para que não caiamos 
na tentação do populismo, do ativismo e 
na ideia de que um juiz sozinho pode re-
solver os problemas do País. Esta é uma 
resposta muito significativa”, disse.

Ao apresentar os primeiros dados 
do levantamento, o presidente da AMB, 
Jayme de Oliveira, afirmou que o tra-
balho não termina com a apresentação 
dos resultados. A ideia agora é fomentar 

o debate, colher impressões e elemen-
tos que contribuam para a formulação 
de políticas associativas e políticas pú-
blicas a partir da visão dos juízes. “Na 
verdade, o trabalho começa agora. Com 
base nesses resultados teremos a opor-
tunidade de nos aprofundar e avaliar 
medidas efetivas para o aperfeiçoa-
mento da Justiça e melhoria no funcio-
namento do Judiciário”, frisou. 

O estudo foi desenvolvido ao longo 
de 2018 pelos sociólogos Luiz Werneck 
Vianna, Maria Alice Rezende e Marce-
lo Burgos, da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio (PUC-Rio), e compara 
dados do levantamento similar feito 
há 20 anos, pelos mesmos pesqui-
sadores. “É um contributo com base 
científica que certamente será objeto 
do escrutínio criterioso daqueles que 
buscam o aperfeiçoamento da demo-
cracia em nosso País”, salientou o mi-
nistro do STJ Luis Felipe Salomão, co-
ordenador da sondagem.

Jayme de Oliveira, com a comissão científi ca (da esq. para dir.): 
ministro Salomão, Werneck Viana, Marcia Holanda, Maria Alice 
Rezende, Renata Gil,  Michelini Jatobá e Durval Rezende Filho
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PESQUISA

Perfil da Magistratura
No quesito socioeconômico, o estu-

do revela que a maioria dos magistrados 
têm idade entre 41 e 50 anos (29,9%), 
sendo a maior parte (80,47%) casada ou 
em união estável. As mulheres são mi-
noria em todo o Poder Judiciário (38%).

Quanto ao perfil étnico-racial, 80,5% 
dos magistrados se declaram brancos, 
16,37% negros ou pardos e 1,5% ama-
relos. Apenas quatro magistrados são 
indígenas. Outro dado relevante se re-
fere à qualificação: 78,9% e 73,8% dos 
juízes de 1º e 2º graus, respectivamen-
te, disseram ter realizado algum curso 
de pós-graduação.

Olhar sobre a Justiça
Outro aspecto do levantamento 

abordou a organização do Judiciário e 
sua influência na atividade do juiz. Sobre 
a segurança dos magistrados, 48,5% 
consideram importante a “efetivação 
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de colegiados para análise de crimes de 
maior gravidade”. Já a menos indicada foi 
a “alteração do horário de trabalho”. “O 
resultado deste capítulo [de segurança] 
será muito importante na reavaliação 
das medidas já implementadas e na cria-
ção de outras mais efetivas, inclusive 
pelo CNJ, que tem um órgão destacado 
para tal tarefa”, disse a vice-presiden-
te Institucional da AMB e presidente da 
Amaerj, Renata Gil, que participou como 
subcoordenadora da pesquisa. 

O uso de videoconferência – dire-
cionada para a proteção de juízes da 
área Criminal – foi apoiado por mais de 
85% dos entrevistados. Ainda sobre 

questões específicas relacionadas à 
Justiça criminal, observa-se também 
forte aprovação para a utilização do sis-
tema de transação penal plea bargain, 
no qual o acusado confessa o crime co-
metido em troca de redução na pena, 
contemplado no projeto de lei anticri-
me, apresentado em fevereiro pelo mi-
nistro da Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro. De acordo com o estudo, 
89% dos juízes de primeira instância e 
92,2% dos desembargadores são fa-
voráveis ao  plea bargain, desde que 
seja assegurada a participação do Ju-
diciário. A pesquisa completa está dis-
ponível no site da AMB.

Sergio Moro recebe pesquisa

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, apresentou a pesquisa 
“Quem somos. A Magistratura que queremos” ao ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, em visita institucional 
realizada em 25 de fevereiro, em Brasília (DF). Ele entregou 
ao ministro a versão impressa do levantamento e colocou a 
entidade à disposição para colaborar em projetos da pasta 
de interesse da Magistratura. O assessor da presidência da 
Associação, Levine Artiaga, também participou do encontro.

Com a divulgação do estudo para a sociedade, 
esperamos contribuir para o aprimoramento 
da Justiça e o fortalecimento da Magistratura

Jayme de Oliveira
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ENTREVISTA: CARMELITA BRASIL

Presidente do TRE-DF para o período de 2018 a 2020, a desembargadora 
Carmelita Brasil, segunda mulher a assumir a direção da Corte em mais de 
30 anos, falou ao AMB Informa sobre a experiência de presidir um tribunal 
eleitoral em ano de eleições. Ela também destacou a importância do trabalho 
dos magistrados estaduais nessa Justiça especializada, em busca de uma 
prestação jurisdicional célere e eficiente. 

“Magistrados estaduais 
realizam trabalho excelente 

na Justiça Eleitoral”

Marcelo Galli
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ENTREVISTA: CARMELITA BRASIL

“

”

A senhora é a segunda mulher a 
assumir a presidência do TRE-DF em 
mais de 30 anos, prova de que a pre-
sença feminina no Judiciário ainda 
precisa crescer. O que pode ser feito 
para aumentar essa participação?

A primeira presidente mulher do 
TRE-DF foi a desembargadora Maria 
Thereza de Andrade Braga, no biênio 
1986-1988. Desde então, a presença 
das mulheres no Judiciário tem cresci-
do, e constatamos que é maior do que 
no Legislativo e no Executivo, principal-
mente em razão do concurso público. 
Havendo prova de títulos para aferir 
conhecimentos e a postura moral para 
a escolha dos integrantes do Judiciá-
rio, as mulheres se encontram em pé 
de igualdade dos homens. Exemplo 
disso foi o penúltimo concurso para 
juiz realizado pelo TJDFT, ocasião em 
que passaram mais mulheres do que 
homens no certame. A tendência é 
aumentar a presença feminina. Além 
disso, é bom relembrar que no biênio 
2016-2018 tivemos mulheres na pre-
sidência do STF e do STJ: Cármen Lúcia 
e Laurita Vaz, respectivamente.     

Como foi a experiência de presidir 
um tribunal eleitoral em ano de eleição? 

O TRE-DF ganha muita visibilidade 
com as eleições. O trabalho da Corte 
para realizar o pleito com segurança, 
transparência e respeito à lei é inin-
terrupto, inclusive no aperfeiçoamento 
das urnas eletrônicas, assim como no 
processo de fiscalização da propagan-
da. Cuidar da administração do tribunal 
é algo novo para nós juízes de carreira 
que estamos na maior parte do tempo 
prestando a jurisdição, dizendo o Direi-
to no caso concreto. 

Qual deve ser o principal papel da 
Justiça Eleitoral?

O ex-presidente do TRE-DF, de-
sembargador Asdrúbal Zola Vasquez 

Cruxên, que morreu no dia 26 de feve-
reiro, disse, em seu discurso de posse, 
que o principal papel da Justiça Elei-
toral é educar o cidadão para exercer 
a cidadania. Acho feliz a posição dele. 
Por isso, destaco a relevância do tra-
balho das escolas judiciárias dos tri-
bunais regionais eleitorais no sentido 
de contribuir para conscientização do 
cidadão, para o exercício do voto livre 
e isento de fraudes. A escola do nos-
so Tribunal cumpre muito bem esse 
papel, indo às escolas para tentar 
despertar nas crianças e adolescen-
tes não só o gosto pela política, mas, 
também, o compromisso de ser um 
eleitor consciente. 

Qual é a importância dos juízes 
estaduais no trabalho da Justiça Elei-
toral e para a prestação jurisdicional 
célere e eficiente? 

Tudo que temos hoje construído de 
bom e de eficiente na Justiça Eleitoral 
devemos à Justiça Estadual e aos seus 
magistrados. Por ser a mais ramifica-
da do País, a jurisdição é prestada em 
grande quantidade de comarcas, o que 
não acontece com a Justiça Federal. Os 
magistrados estaduais têm realizado 

Destaco a relevância do trabalho 
das escolas judiciárias dos tribunais 

regionais eleitorais no sentido de 
contribuir para conscientização do 

cidadão, para o exercício do voto livre e 
isento de fraudes

um trabalho excelente no aperfeiçoa-
mento da Justiça Eleitoral. 

Quais são os desafios atuais da 
Justiça Eleitoral?

Além de educar o eleitor e conscien-
tizá-lo da importância do voto, temos di-
ficuldades financeiras devido aos cortes 
orçamentários. Temos, ainda, um sistema 
bem limitado no que diz respeito ao apoio 
à saúde dos magistrados e servidores. Ao 
mesmo tempo, a Justiça Eleitoral dá um 
exemplo extraordinário de agilidade aco-
plada à segurança.       

Quase nove anos após a criação da 
Lei da Ficha Limpa, que avaliação a se-
nhora faz de sua aplicação? 

Chamo a atenção para o efeito 
pedagógico da legislação. Hoje, por 
exemplo, o aspirante a algum cargo 
político pensa mais antes de formali-
zar a sua candidatura, caso tenha um 
passado duvidoso.

Na pesquisa da AMB “Quem so-
mos. A Magistratura que queremos”, 
que traça o atual perfil da carreira no 
Brasil, os integrantes do Judiciário fo-
ram indagados sobre o que seria um 
bom profissional. Na opinião da se-
nhora, o que é um bom magistrado/
uma boa magistrada eleitoral?

Poderíamos generalizar. Não im-
porta se o magistrado atua na Justiça 
especializada ou comum. E não gosta-
ria de ser inovadora, preferindo presti-
giar cabeças que me parecerem de alta 
envergadura e que já se debruçaram 
sobre o tema. Posto isto, o magistra-
do deve ter coragem, não ter medo de 
desagradar, de expor com clareza e 
firmeza os seus sentimentos. Esse é o 
atributo essencial do magistrado. Além 
disso, conhecimento, não só jurídico, 
mas geral, é requisito fundamental 
para se exercer a jurisdição com segu-
rança e justiça.
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POSSES

A AMB homenageia os novos presidentes dos tribunais de Justiça, Eleitoral e do Trabalho 
empossados nos últimos meses. As solenidades ocorreram no Amapá, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte e Tocantins. 

Tribunais sob nova direção
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TJTO  

Helvécio de Brito 
Maia Neto 

Período: 2019 - 2020

No dia 1º de fevereiro, o conselheiro fiscal da AMB assumiu o comando 
do tribunal tocantinense, acompanhado da nova mesa diretora. O 
evento contou com a presença da vice-presidente de Direitos Humanos 
da Associação e presidente da Asmeto, Julianne Marques.
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João Lages 

Período: 2019 - 2021

No dia 1º de março, foi empossada a nova diretoria do tribunal amapaense. 
Além do presidente, assumiram seus cargos a vice-presidente, Sueli Pini, 
e o corregedor-geral, Eduardo Contreras. A presidente da Amaap, Elayne 
Cantuária, estava presente na sessão solene.
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Leonardo Tavares 

Período: 2019 - 2020

Ricardo Scaff, membro da Secretaria de 
Assuntos Institucionais, representou a 
AMB na sessão solene em que tomou 
posse o novo presidente do Tribunal, 

realizada no dia 1º de fevereiro. Assumiu, ainda, a vice-presidente, Célia 
Pinheiro, e demais membros da mesa diretora. 
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Carmello Leandro 

Período: 2019 - 2020

O presidente Jayme de Oliveira 
prestigiou a cerimônia de posse da 

nova diretoria, realizada em 30 de janeiro. O desembargador assumiu o 
comando da Corte junto a Carlos Eduardo Contar (vice-presidente) e Sérgio 
Fernandes Martins (corregedor-geral de Justiça). 
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TRE-MA  
Cleones Carvalho Cunha

Período: 2019 - 2020

Em 26 de fevereiro, a vice-presidente 
Institucional da AMB e presidente da 

Amaerj, Renata Gil, prestigiou a posse da 
nova presidência do Tribunal. Também 

assumiu o cargo o vice-presidente e 
corregedor, Tyrone Silva. Ângelo Santos, 

presidente da Amma, também compareceu. 
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Paulo Pimenta 

Período: 2019 - 2021

Em 1° de fevereiro, o assessor da presidência da AMB, Levine Raja 
Gabaglia, esteve na cerimônia de posse do desembargador e de seu 
vice-presidente, Daniel Viana Júnior. O secretário-adjunto de Relações 
Internacionais da AMB, Walter Barone, também compareceu ao evento. 
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Bento Herculano Duarte Neto 

Período: 2019 - 2021

No dia 14 de fevereiro, o Tribunal 
recebeu sua nova presidência 
em solenidade que contou com a 
presença da diretora-tesoureira 
adjunta da AMB, Maria Rita Manzarra. 
A cerimônia também marcou a posse 
da vice-presidente e ouvidora, Maria 
do Perpétuo Socorro de Castro.
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TRT-RJ 

José da Fonseca Martins Junior 

Período: 2019 - 2020

O vice-presidente de Assuntos Legislativos 
Trabalhistas da AMB, Mauricio Drummond, 
representou a Associação na solenidade 
em que o desembargador foi conduzido à 
presidência do tribunal fluminense, junto 
ao seu vice-presidente, Cesar Carvalho, no 
dia 1º de fevereiro. 
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Estratégias para 2019 

A convite da Escola Paulista da Magistratura (EPM), o presidente 
Jayme de Oliveira ministrou, em 7 de janeiro, palestra de abertura 
do curso “Governança e Compliance: combate à corrupção pelo 
Poder Judiciário”. Apesar de considerar que a corrupção não seja 
um problema exclusivo do Brasil, ele lembrou casos emblemáti-
cos para afirmar que ela é histórica, sistemática e se arrasta por 
décadas. Além do presidente da AMB, participaram o secretário 
da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Paulo Dimas Mas-
caretti; e o conselheiro da Enfam, Antonio César Bochenek. 
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Combate à corrupção

Visitas 
institucionais
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No dia 16 de janeiro, o presidente Jayme de Oliveira 
participou de reunião com os advogados Alberto 
Pavie e Emiliano Aguiar, que prestam assessoria 
jurídica à entidade, para definir ações e estraté-
gias para 2019. Além do planejamento, conver-
saram sobre os processos em que a Associação 
atua assistindo aos magistrados filiados. Também 
participaram do encontro a vice-presidente de Di-
reitos Humanos da AMB, Julianne Marques; a dire-
tora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra; e o 
presidente da Amma, Angelo Santos.  

Ao cumprir agenda de trabalho em Teresina 
(PI), o vice-presidente de Interiorização da 
AMB, Francisco Borges, fez visitas institu-
cionais às presidências do TJPI e do TRE-PI 
no dia 8 de fevereiro. Em pauta, temas de 
interesse da Magistratura. Ele estava acom-
panhado do integrante da Secretaria de As-
suntos Legislativos, Leonardo Trigueiro, e do 
juiz Thiago Brandão, presidente da Amapi. Os 
magistrados foram recebidos pelos presi-
dentes Sebastião Martins (TJPI) e Francisco 
Antônio Paes Landim Filho (TRE-PI). 

Sorteio para simpósio internacional 
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A AMB sorteou, entre os seus associados, no mês de março, dez inscrições para 
o VI Simpósio Internacional de Direito Consinter e/ou para submissão de arti-
gos científicos para a possível publicação nas obras oficiais do Conselho Inter-
nacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação. A entidade apoia a 
realização do Simpósio, que será realizado em outubro, na Universitat de Bar-
celona (Espanha). Os artigos enviados serão submetidos a um processo de se-
leção e aprovação pelo Consinter, atendendo a critérios de qualidade científica. 
Acesse www.amb.com.br e saiba mais.
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Prêmio estimula a equidade de gênero 

Debate sobre desigualdade 
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Em uma ação conjunta, a AMB, a Ajufe e a Anamatra lançaram, em fevereiro, uma premia-
ção para valorizar e incentivar a igualdade de direitos de gênero no Poder Judiciário e de-
mais instituições públicas. O “I Prêmio Equidade de Gênero no Sistema de Justiça” foi dividi-
do em três categorias: Boas práticas de equidade de gênero no Poder Judiciário brasileiro; 
Boas práticas de equidade de gênero no Sistema de Justiça; e Boas práticas de equidade de 
gênero nas instituições públicas em geral. A iniciativa é voltada a juízes de 1ª e 2ª instância, 
servidores públicos, advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
delegados, professores, pesquisadores, gestores públicos e estudantes. 

A secretária de Gênero e da Mulher em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar da AMB, Patrícia Cunha, representou a entidade, no dia 
22 de fevereiro, em conferência que destacou o papel da mulher e 

Encontro com o governador do Paraná

Encontro com o governador do Paraná II
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Integrantes da diretoria da AMB se reuniram com o governador do Paraná, Ratinho Jú-
nior (PSD), no dia 25 de janeiro, em Curitiba, para tratar de temas de interesse da Magis-
tratura. Participaram do encontro Frederico Mendes Júnior (coordenador da Justiça Es-
tadual), Geraldo Dutra (secretário de Relações Internacionais e presidente da Amapar) 
e Márcio Tokars (diretor-tesoureiro). De acordo com Frederico Mendes Júnior, o gover-
nador mostrou-se preocupado com questões relativas à execução penal, judicialização 
da saúde, segurança e reforma da Previdência. Para Geraldo Dutra, a reunião foi muito 
produtiva e serviu, ainda, para estreitar relações com o novo governo estadual. 

Em mais um encontro com o governador do Para-
ná, Ratinho Júnior (PSD), Frederico Mendes Júnior e 
Geraldo Dutra estiveram em Curitiba, no dia 15 de 
fevereiro. Dessa vez, os magistrados participaram 
da visita institucional que o presidente do STF e do 
CNJ, ministro Dias Toffoli, fez ao governador. Na reu-
nião, realizada no Palácio Iguaçu, sede do governo 
paranaense, foram tratados temas de interesse do 
Poder Judiciário e da Magistratura. O ministro estava 
acompanhado de membros dos dois órgãos e partici-
param, ainda, autoridades do Judiciário paranaense. 

a desigualdade de gênero no Judiciário Federal. A secretária-ad-
junta de Relações Internacionais da AMB, Flávia da Costa Viana, 
também esteve presente. Durante o evento, questões importan-

tes foram destacadas, 
como o elevado número 
de mulheres na Ma-
gistratura e as poucas 
ascensões profissionais 
delas, dentro dos tribu-
nais. O evento contou 
com o apoio do CNJ, Aju-
fe Mulheres, Ajusfesp, 
MPF, International Bar 
Association e do Grupo 
Interinstitucional de 
Estudos sobre Igualda-
de de Gênero no Poder 
Judiciário e do Ministério 
Público do Paraná. 
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Primeira sessão 
do CNJ em 2019

Encontro Nacional acontecerá em abril
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Como de costume, a AMB marcou presença e acom-
panhou a primeira sessão plenária de 2019 do CNJ, 
realizada no dia 5 de fevereiro. Estiveram na sede do 
órgão, em Brasília (DF), a vice-presidente de Direitos 
Humanos da Associação e presidente da Asmeto, 
Julianne Marques; o vice-presidente de Políticas Re-
muneratórias, Paulo César Neves; a diretora-tesou-
reira adjunta, Maria Rita Manzarra; e o assessor da 
presidência Fernando Cury. Os advogados da AMB, 
Emiliano Aguiar, Samara Léda e Alexandre Pontieri, 
também acompanharam a sessão.

O hotel Maksoud Plaza, em São Paulo (SP), será a sede do Encontro Nacional de Magis-
trados Aposentados e Pensionistas da AMB, de 14 a 16 de abril. Com apoio da Apamagis, o 
evento oferece três dias de atividades culturais e debates sobre temas atuais da Magistra-
tura. O show do grupo Demônios da Garoa está confirmado para o dia 15, às 21h, no Terraço 
Bonair do hotel. Apenas os inscritos no evento poderão assistir à apresentação.

O coordenador de Aposentados da AMB, Alemer Moulin, afirmou que essa é uma antiga de-
manda dos colegas. “Contamos com a participação de todos no Encontro que é mais uma 
feliz iniciativa do presidente Jayme”, disse. De acordo com o presidente da Apamagis e coor-
denador da Comissão Executiva do evento, Fernando Bartoletti, “o hotel fica em uma região 
nobre da cidade, com excelentes opções de cultura, lazer e restaurantes”.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site eventos.amb.com.br/aposen-
tados, onde o participante também pode adquirir seu pacote de hospedagem.  

Encontro com o governador do Paraná
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ENCONTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS
APOSENTADOS E DE PENSIONISTAS DA AMB

Ano judiciário gaúcho

 V
an

es
sa

 S
ch

ne
id

er
/A

sc
m

 O
AB

/R
S

Jerson Gubert, vice-presidente de Assuntos Legislativos da AMB, 
representou a entidade na solenidade de abertura do Ano Judiciário 
no TJRS, no dia 4 de fevereiro. Durante a cerimônia, que foi realiza-
da no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, em Porto Alegre (RS), 

o presidente do Tribunal, Carlos Eduardo Zietlow Duro, enalteceu os 
números de produtividade dos magistrados e servidores gaúchos. Ele 
destacou que o Tribunal foi considerado o mais eficiente pelo décimo 
ano consecutivo, conforme dados do Justiça em Números, relatório do 
CNJ. 
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Brumadinho I  

Brumadinho II 

Magistrada assume 
Corregedoria na Bahia
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A AMB publicou, no dia 26 de janeiro, mani-
festo de pesar e consternação pela tragédia 
ocorrida em Brumadinho, na região metro-
politana de Belo Horizonte (MG), no dia 25 de 
janeiro. No texto, assinado pelo presidente 
Jayme de Oliveira, a entidade se solidarizou 
com todas as vítimas e familiares de mais 
um desastre ambiental e humano. De acordo 
com a nota, após três anos do maior desastre 
ambiental brasileiro, em Mariana, também 
em Minas Gerais, poucas medidas foram to-
madas e quase nada foi aprendido com aquela tragédia. Sendo assim, deve-se avançar no aprimoramento da fiscalização e construção de 
medidas que impeçam novos desastres.

A tragédia do rompimento da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), mobilizou todo o País. 
Exemplo disso é a juíza Simone de Faria Ferraz, diretora de Aperfeiçoamento Institucional da Amaerj, 
que ingressou com pedido de licença no TJRJ para se ausentar entre o período de 28 de janeiro e 1º de 
fevereiro. Com experiência em sobrevivência em mata, ela seguiu para a cidade mineira para auxiliar 
nas buscas ou em outras tarefas necessárias. A magistrada contou que pertenceu ao grupo de Ope-
rações Especiais da Polícia Civil e atuou como voluntária em diversos desastres. “Mais uma vez, vi que 
precisava fazer algo”, relatou.

*Com informações Ascom/Amaerj *

A integrante da Secretaria de Prerrogativas da AMB e diretora-ad-
junta da Justiça Eleitoral da ENM/AMB, Patrícia Cerqueira Ketzaman, 
assumiu a Corregedoria Eleitoral do TRE-BA, no período de 10 de fe-
vereiro a 27 de março. A juíza, que é diretora da Escola Judiciária Elei-
toral da Bahia (EJE-BA), substituiu Jatahy Júnior, que se afastou da 
função para se dedicar à transição na presidência da Corte Eleitoral. 
O anúncio foi feito pelo próprio desembargador durante a sessão de 
julgamento, no dia 28 de fevereiro.  As
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Parceria com ex-alunos da UnB 
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Com o objetivo de criar um diálogo institucional e es-
timular o desenvolvimento de ideias e práticas à boa 
prestação jurisdicional, a AMB e a Associação de Ex-
-Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de 
Brasília (Alumni Direito UnB) planejam a criação de 
uma parceria para a realização de ações conjuntas. 
Para isso, o presidente Jayme de Oliveira, acompanha-
do da vice-presidente de Direitos Humanos, Julianne 
Marques, e do integrante da Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e Previdência da entidade, João 
Fischer, recebeu, no dia 15 de janeiro, o presidente da 
Alumni UnB, Ronald Siqueira Barbosa Filho. De acordo 
com ele, entre os ex-alunos, estão profissionais que 
são referência na carreira e devem produzir um diálo-
go produtivo com a AMB. 
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CURTAS

1º Simpósio Nacional da Frentas 

Centro de treinamento  

A vice-presidente de Direitos Humanos da 
AMB, Julianne Marques, representou a As-
sociação, no dia 13 de fevereiro, em reunião 
da Frentas, realizada na sede da Anamatra, 
em Brasília (DF). Ela esteve acompanhada 
de Adriana Lóssio, que integra a Secretaria 
de Assuntos Institucionais da AMB. Dentre 
os temas abordados no encontro estava 
a realização do 1º Simpósio Nacional da 
Frentas para o Sistema de Justiça: Direitos, 
Prerrogativas, Defesa da Cidadania, que 
ocorrerá no dia 7 de maio, em Brasília (DF). 
Os participantes detalharam os possíveis 
palestrante da programação que estão 
sendo convidados pelas associações.

A vice-presidente Institucional da AMB e presidente da Amaerj, Re-
nata Gil, participou da inauguração do centro de treinamento para 
o aperfeiçoamento profissional e a defesa pessoal dos agentes da 
Polícia Federal (PF), no dia 21 de fevereiro, na zona portuária do Rio 
de Janeiro (RJ). O espaço foi financiado com recursos destinados à 
PF pela 40ª Vara Criminal do TJRJ, da qual a magistrada é titular. 

O superintendente da PF no Estado do Rio, Ricardo Andrade Saadi, 
agradeceu a destinação dos recursos. “O centro de treinamento foi 
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todo construído com verba advinda de um processo criminal. Os 
recursos foram tirados da organização criminosa e transferidos 
para o Estado se qualificar no combate ao crime. A oportunidade 
de fazer um centro de treinamento dentro da Polícia Federal, para 
os agentes não perderem tempo com deslocamento, só foi possí-
vel graças à doutora Renata e à doutora Alessandra.” Alessandra 
Bilac, juíza em exercício da vara, também esteve no evento. Os 
recursos (em forma de barras de ouro posteriormente leiloadas) 
foram apreendidos na Operação Tritão.
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ENAJE

Da redação

feito no local do evento. 
A taxa de inscrição para filiados e não 

filiados dará direito a credenciamento de 
identificação e material do evento; parti-
cipação nas atividades científicas; parti-
cipação nas atividades sociais; e transfer. 

Passagens aéreas
Os associados da AMB terão 15% de desconto nas passagens aéreas exclu-

sivamente para Foz do Iguaçu (PR), compradas pela companhia Azul. Por meio 
do código promocional AMB2019, magistrados filiados de qualquer estado do 
País com destino ao evento recebem o desconto.

Os bilhetes podem ser emitidos no site da Azul, com período de viagem en-
tre 21 e 28 de maio deste ano. O código promocional tem validade para todo o 
Brasil e em todas as rotas com destino à cidade paranaense. 

oficializadas no dia 13 de março. 
Em reuniões anteriores, o grupo 

também deliberou sobre questões de 
logística, lançamentos de livros, contra-
tos e atrações musicais, entre outras. 

Inscrições
Os magistrados interessados em 

participar podem se inscrever pelo hot-
site do evento (www.amb.com.br/ena-
je/2019) até o dia 17 de maio, e os asso-
ciados da AMB têm desconto garantido. 
Após essa data, o cadastro terá de ser 

Uma vasta programação conso-
lida-se a cada nova reunião das 
comissões Científica e Executiva 

do VII Encontro Nacional de Juízes Esta-
duais (Enaje). Nos primeiros meses do 
ano, a AMB, em parceria com a Amapar, 
tem trabalhado para definir as ativida-
des que farão parte do evento que reu-
nirá juízes, desembargadores e minis-
tros dos tribunais superiores em Foz do 
Iguaçu (PR), de 23 a 25 de maio.

O Enaje acontece em um momento 
de importantes debates para a Magistra-
tura brasileira, cujos temas foram incluí-
dos na programação científica. São eles: 
Eleições Diretas no Judiciário; Reforma 
da Previdência; Mulher; Preconceito; Se-
gurança no Poder Judiciário; Pesquisa 
“Quem Somos. A Magistratura que Que-
remos”; e Inteligência Emocional.

Além disso, as comissões se empe-
nham para levar ao Encontro grandes 
nomes do Judiciário, do Direito e da so-
ciedade civil. O presidente do STF e do 
CNJ, ministro Dias Toffoli; o ministro 
Luiz Fux (STF); e o escritor e psicana-
lista, Augusto Cury são presenças con-
firmadas. A banda Capital Inicial fará o 
encerramento. As participações foram 

O maior encontro 
de juízes estaduais

Comissões Científi ca e Executiva do evento trabalham 
para oferecer à Magistratura um evento de alta qualidade

36 AMB Informa

Acompanhe informações atualizadas pelo hotsite do evento: 

www.amb.com.br/enaje/2019
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AMB NA MÍDIA

Divulgação da pesquisa “Quem somos. A Magistratura que 
queremos” tem repercussão positiva na imprensa, com 

alcance de mais de 100 milhões de pessoas

Cobertura ampliada

Nos primeiros dois meses do ano, a AMB foi citada em 409 matérias publi-
cadas nos principais veículos de comunicação. O tema destaque foi a pes-
quisa “Quem Somos: A Magistratura que queremos”, que traça o perfil dos 

magistrados. Mais de 100 milhões de pessoas foram alcançadas com as notícias 
divulgadas no O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, Correio 
Braziliense, Valor Econômico, IstoÉ e Exame. 

Ao todo, foram 116 matérias publicadas nos principais sites on-lines (28,2%), 
94 nos on-lines em geral (22,8%), 88 em veículos regionais (21,4%), 56 especia-
lizados em cobertura jurídica (13,6%), 31 em sites especializados em negócios 
(7,5%) e 24 citações em veículos nacionais (5,8%).  

Além disso, o assunto pautou o debate no programa GloboNews Política que 
contou com a participação do presidente da AMB, Jayme de Oliveira, da vice-pre-
sidente Institucional, Renata Gil, e do presidente da Ajufe, Fernando Mendes. O 
programa foi ao ar no dia 13 de fevereiro. Na ocasião, Jayme de Oliveira desta-

cou pontos do estudo para opinar sobre 
o Projeto de Lei Anticrime apresentado 
pelo ministro da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro. No dia 4 de fevereiro, 
o dirigente da Associação falou ao Jornal 
Nacional sobre o pacote anticrime.

 Outro assunto que  repercutiu foi 
a divulgação da Carta Aberta da AMB 
sobre a visão da entidade em relação à 
reforma da Previdência. 
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Maria Rita Guedes

Direito do trabalho 
no Brasil

Autor: James Magno 
A. Farias
Editora: LTR 

A obra analisa o impac-
to da Lei 13.467/2017 (Moderniza-
ção Trabalhista) no plano laboral e 
sindical, objeto de grande alvoroço 
jurídico, segundo o autor. Sobre a 
reforma trabalhista, afirma: “Equili-
brando-se entre finos cristais, apa-
rece o garantismo da Constituição 
Federal, o que gera um panorama 
de preservação do detalhado sis-
tema protetivo de Direitos Sociais”. 
James Magno A. Farias é desem-
bargador do TRT-MA e professor-
-adjunto da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA).

Insolvência 
Empresarial
 
Autor: Daniel Carnio 
Costa
Editora: Juruá  

O livro trata de aspectos essenciais 
relacionados ao enfrentamento da 
crise de uma empresa. A importân-
cia econômica e social da ativida-
de empresarial, como geradora de 
empregos e riquezas, impõe que 
os processos de recuperação ju-
dicial e de falência sejam muito 
eficientes, na medida em que es-
sas ferramentas legais buscam 
preservar os benefícios econômi-
cos e sociais que decorrem da em-
presa, seja pela ajuda que prestam 
à superação da crise.

Previdência do 
Trabalhador Rural

Autores: Rafael 
Vasconcelos Porto 
Editora: Juruá

A presente obra analisa, esmiu-
çadamente, a Previdência Social 
do trabalhador rural. Consiste 
em diagnóstico completo, atual e 
inovador, com potencial para se 
tornar referência. Além de refletir 
sobre as razões – fáticas, socioló-
gicas, jurídicas – que sustentam 
a existência do sistema em vigor 
(o que é especialmente relevante 
numa época em que se pretende 
implementar reformas estrutu-
rais no setor), analisa-o minucio-
samente, ponto a ponto.

to da Lei 13.467/2017 (Moderniza-

O livro trata de aspectos essenciais 

A presente obra analisa, esmiu-

LIVROS

DISTRIBUIÇÃO POR MÍDIADISTRIBUIÇÃO POR MÍDIA

On-lines Principais (116)28.2%

On-lines Gerais (94) 22.8%

Regionais HTML (88)21.4%

Especializados - Jurídico(56) 13.6%

On-lines Especializados -Negócios (31) 7.5%

Nacionais (24) 5.8%

On-lines Especializados -Comunicação e Marketi ng(2) 0.5%

Especializados - Negócios(1) 0.2%
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AJURIS

AMARN

AMERON

A presidente da Ajuris, Vera Lúcia Deboni, e o vice-pre-
sidente Administrativo, Orlando Faccini Neto, participaram 
do Ato Regional em Defesa da Justiça do Trabalho e dos Di-
reitos Sociais promovido pela Amatra IV. A manifestação, 
que reuniu diferentes entidades de classe ligadas ao Poder 
Judiciário, ocorreu durante a tarde do dia 21 de janeiro, em 
frente ao Foro Trabalhista, na Avenida Praia de Belas, em 
Porto Alegre (RS). “Faço votos de que o Ato não seja só um 
ato simbólico, mas, também, a demonstração de que de-
fendemos os valores democráticos da Nação. Mais do que 

nunca, é hora da atuação, afirmação e valorização do Poder Judiciário, o último refúgio para o qual o cidadão e os entes 
públicos podem acorrer”, disse a presidente da Ajuris.

A escolinha do “Projeto Beach Tennis Mãe Luíza”, 
criada pelos voluntários Edmar Lima e Vivian Coelho, 
recebeu o apoio da Amarn. Cerca de 20 crianças par-
ticipam das aulas, que acontecem no contraturno do 
horário de aulas. Além da identidade visual do projeto, 
criado pela Nave Comunicação e Conteúdo, também 
foram doadas raquetes, bolas, uma rede de Beach 
Tennis, camisas para os instrutores e coletes de treinamento para as crianças. No evento de entrega das doações, realizado 
em 14 de fevereiro, o presidente da Amarn, Herval Sampaio, e o vice-presidente de esportes da Associação, Guilherme Cortez, 
ressaltaram a satisfação e a importância de apoiar um projeto que incentiva a prática esportiva, a disciplina e o respeito ao 
próximo. Herval Sampaio, além de idealizador do apoio, também dará aulas como voluntário. Os interessados em fazer doa-
ções ou apoiar de alguma outra forma, podem entrar em contato com a Amarn pelo e-mail amarn@amarn.com.br.

Ato em defesa da 
Justiça do Trabalho

Crianças recebem 
apoio em projeto 
esportivo

Livro conta a história 
da Magistratura 
rondoniense
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*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações filiadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.

É a saga dos pioneiros que chegaram ao coração da Amazônia, in-
cumbidos de instalar toda a estrutura do Poder Judiciário, em meio aos 
anos 80. O que parece um roteiro hollywoodiano, na verdade, retrata 
com fidedignidade a trajetória da Magistratura de Rondônia e, agora, 
está escrito para sempre nas páginas do livro “Ameron 35 anos: a His-
tória da Magistratura em Rondônia”. O trabalho é fruto de parceria fir-

mada entre a Ameron, a Caixa Econômica Federal e a Santo Antônio Energia. A obra também está disponível nas plataformas 
digitais, permitindo o acesso do conteúdo em e-book, que pode ser acessado pela internet. O material será disponibilizado, 
em breve, na página da Ameron na web: www.ameron.org.br. 

FILIADAS
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Em reunião na sede histórica da AMB, 
no Rio de Janeiro (RJ), no dia 7 de mar-
ço, o presidente em exercício, Mauricio 

Drummond, assinou aditivo ao convênio da 
ENM/AMB com o Instituto Universitário do 
Rio de Janeiro (IURJ), que garantiu a conti-
nuidade a cursos internacionais que fazem 
parte do Guia de Cursos da Escola.

Escola assina, com a IURJ, aditivo em convênio que dá continuidade
a cursos internacionais para magistrados

Pós-graduação em Lisboa
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A negociação preservou o desconto aos 
associados da AMB, assim como uma bol-
sa de estudos para os cursos de mestrado 
e doutorado na seara jurídica, junto à Uni-
versidade Autônoma de Lisboa (Portugal). 
A bolsa, que garante isenção do pagamento 
de matrícula e mensalidades dos cursos, 
se destina a sorteio entre os associados da 

Em parceria com a Escola da Magistratura do Estado do Espí-
rito Santo (Emes), a ENM/AMB realizou, em Vitória (ES), nos dias 
22 de fevereiro e  15 de março, o curso Temas Contemporâneos de 
Direito Penal e Processual Penal. 

A iniciativa buscou ampliar o conhecimento dos associados para 
aplicação dos suportes teóricos e práticos sobre o Direito Penal con-

Entre os dias 17 e 19 de abril, a ENM/AMB realizará o curso de Direi-
to Comparado Brasil-EUA, na California Western School of Law, em San 
Diego (EUA). A Escola ofereceu 50 vagas aos associados e as inscrições 
foram encerradas em fevereiro. 

O diretor-presidente da Escola e coordenador do curso, Sérgio Ri-
cardo de Souza, adiantou que serão abordados temas como combate 
à violência doméstica, recuperação de empresas e juizados especiais. 
Haverá, ainda, um módulo sobre os direitos, prerrogativas e deveres dos 
juízes americanos, em comparação a carreira no Brasil.

Maria Rita Guedes e Taluama Cabral 

Da redação 

Andressa Lanzellotti   e Maria Rita Guedes

AMB, que se inscrevem como interessados. 
O aditivo esclarece que o benefício é ofere-
cido em conjunto, para o mesmo candidato 
do curso de mestrado e doutorado. 

Acompanhe o site da ENM (www.enm.
org.br) e saiba mais detalhes. A IURJ infor-
mará, previamente, as datas de inscrição e 
os calendários escolares dos dois cursos.

Contemporaneidade Penal

Direito Comparado Brasil-EUA

*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações fi liadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.

O assessor da presidência da AMB, Edmundo Franca; o vice-diretor presidente da ENM, Marcelo Piragibe; Maurício 
Drummond; o diretor de Relações Institucionais da IURJ, Simão Dolezel Aznar; e o magistrado Roberto Guimarães

temporâneo, nos casos que envolvem o crime organizado. Estiveram 
entre os temas abordados: delação premiada, lavagem de dinheiro, 
e outros assuntos vistos como indispensáveis à correta abordagem 
dos crimes praticados por organizações criminosas na atualidade.

Coordenaram o curso André Guasti, Gisele Souza de Oliveira 
e Rafael Brumana.

Sérgio Ricardo de Souza em reunião sobre o curso de Direito Comparado 
com os juízes Daniel Carnio Costa (TJSP) e Alexandre Chini (TJRJ)



Magistrado: graças à parceria  
da Qualicorp com a AMB e mais  
de 500 entidades de classe, você 

pode escolher um plano de saúde  
ideal para as suas necessidades.

1R$ 291,55 - Bradesco Saúde Efetivo III E CA Copart 6 (registro na ANS nº 480.478/18-3), da Bradesco Saúde, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e acomodação 
coletiva (tabela de janeiro/2019 - DF). Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita 
a área de abrangência da operadora de saúde, bem como a disponibilidade para cada entidade de classe. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte da 
operadora de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Março/2019.
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Siga a Qualicorp:

CONFIRA AS VANTAGENS E ESCOLHA SEU PLANO AGORA.

0800 799 3003
qualicorp.com.br/anuncio
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