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Publicação especial da Associação dos Magistrados Brasileiros sobre o VII Enaje, realizado de 23 a 25 de maio de 2019.

O MAIOR EVENTO DA 
MAGISTRATURA ESTADUAL

Foz do Iguaçu recebeu, em maio, mais de mil participantes que debateram 

soluções para um Judiciário cada vez mais unido, valorizado e efi ciente. 

Os painéis levaram o público à uma produtiva troca de experiências a partir 

do tema “A Magistratura na sociedade brasileira - entre o real e o ideal”
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DIRETORIA

Prezados (as) colegas, 

A sétima edição do Encontro Nacio-

nal de Juízes Estaduais (Enaje), que ocor-

reu entre os dias 23 e 25 de maio, em Foz 

do Iguaçu (PR), em parceria com a Ama-

par, foi um sucesso. Com expressiva par-

ticipação de magistrados, o evento resultou no congraçamento e 

na troca de ideias entre juízes, desembargadores, ministros, par-

lamentares e grandes nomes da sociedade civil.

Na abertura do Encontro, ressaltei que a Magistratura bra-

sileira muito me orgulha e orgulha qualquer país. Mesmo diante 

dos constantes ataques que temos sofrido, pontuei que não de-

vemos desanimar, pois lutaremos para fazer o Brasil crescer.

Em reconhecimento ao brilhante trabalho dos colegas que se 

destacaram em prol da melhoria e valorização do Poder Judiciário 

e da Magistratura brasileira, entregamos 16 medalhas do Mérito 

da Magistratura, uma honraria concedida pelo Conselho de Re-

presentantes da AMB. 

Divulgamos, também, os nomes dos vencedores do 1º Prê-

mio Nacional de Literatura para Magistrados, que o receberão em 

cerimônia que ocorrerá  no mês de setembro, em Brasília (DF), 

durante a comemoração dos 70 anos da AMB.

Tivemos a oportunidade de assistir à palestra do presidente 

do STF e do CNJ, Dias Toffolli, momento em que enalteceu  o tra-

balho dos magistrados ao afirmar que  “os juízes estaduais  devem   

continuar a exercer essas funções como têm feito, e muito bem, 

desde a criação da Justiça Eleitoral em nosso País, em 1932”. Essa 

valorização, que é tão cara para nós, nos motiva ainda mais a man-

termos a unidade necessária à defesa da Magistratura. 

Espero que as palestras e debates que ocorreram em torno 

do tema central “A Magistratura na sociedade brasileira - entre o 

real e o ideal”  tenham resultado em aprendizados e no aperfeiço-

amento  por uma prestação jurisdicional cada vez melhor.

Por fim, agradeço a presença de todos os participantes, em 

especial, os integrantes das comissões Executiva e Científica Ge-

raldo Dutra de Andrade Neto, Frederico Mendes Júnior, Ariel Ni-

colai, Átila Naves, Jussara Schittler, Márcio Tokars, Marcos Antô-

nio de Souza, Maria Isabel da Silva, Ney Alcântara, Rogério Cunha,  

Julianne Marques, Michelini Jatobá, Patrícia Cerqueira, Vanessa 

Mateus, Flávia da Costa Viana, Angelo Vettorazzi e José Laurindo 

de Souza Netto, que não pouparam esforços para garantir o êxito 

do maior evento da Magistratura Estadual.

Jayme de Oliveira 
Presidente da AMB
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Justiça Estadual reunida
Evento recebeu mais de mil juízes, desembargadores, ministros e grandes 
nomes da sociedade civil em debates que visaram à evolução da Magistratura

Andressa Lanzellotti

de que todos vocês estão, também, 
cumprindo com suas missões. Segui-
mos firmes e fortes, porque o Brasil 
precisa caminhar”, disse Jayme de 
Oliveira, na cerimônia de abertura.

ABERTURA
A solenidade ocorreu no Centro 

de Convenções Hotel Recanto Cata-
ratas, no primeiro dia do Encontro. 
Para dar as boas-vindas ao público, 
o grupo de dança Marco das Três 
Fronteiras apresentou seus ritmos 

Unidos pelo mesmo propósito, 
mais de mil magistrados esti-
veram juntos durante os três 

dias de Enaje. O evento, conhecido 
como o maior da Magistratura esta-
dual, é realizado trienalmente pela 
AMB com o objetivo de promover o 
aprimoramento do Poder Judiciário, 
o aperfeiçoamento das ações insti-
tucionais e o conhecimento sobre a 
evolução da Magistratura brasileira. 

No Encontro, palestras e de-
bates reforçaram a necessidade de 

união da carreira, para que juízes e 
desembargadores continuem a ob-
ter êxito na defesa de seus pleitos e 
na apresentação de uma prestação 
jurisdicional cada vez melhor. Essa 
edição teve como tema central “A 
Magistratura na sociedade brasilei-
ra - entre o real e o ideal”.

“É hora de avançar com equilí-
brio, sabedoria e mantendo a unidade 
necessária para defender este País. O 
presidente da AMB continuará defen-
dendo a Magistratura com a certeza 
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e cores, que traduziram a miscigena-
ção das culturas do Brasil, Argentina 
e Paraguai.

Em seguida, o presidente da 
AMB declarou o evento ofi cialmen-
te aberto. Ao lado dele,  estavam o 
presidente da Amapar e coordena-
dor da Comissão Executiva, Geraldo 
Dutra de Andrade Neto; o correge-
dor nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins; o presidente 
do TJPR, Adalberto Jorge Xisto Pe-
reira; o prefeito de Foz do Iguaçu, 
Francisco Brasileiro; e o coordena-
dor da Justiça Estadual da AMB e 
da Comissão Científi ca do VII Enaje, 
Frederico Mendes Júnior.

Além da diretoria da entidade, 
estavam presentes grandes nomes 
da sociedade civil, autoridades na-

cionais e internacionais, ministros, 
juízes e desembargadores, que in-
tegraram os painéis propostos pelas 
comissões Científi ca e Executiva.

Em seu discurso, Jayme de Olivei-
ra enalteceu todos os ex-presidentes 
da AMB, em nome dos quatro que 
participaram da cerimônia: Regis de 
Oliveira, João Ricardo Costa, Nelson 
Calandra e Rodrigo Collaço. Ele exal-
tou, também, a participação dos pre-
sidentes das associações estaduais e 
dos vice-presidentes da entidade.

“Esteja, ou não, no cargo de 
presidente, digo que a Magistra-
tura brasileira muito me orgulha 
e orgulha qualquer país. Por isso, 
lutaremos contra todos os ataques 
para fazer o País crescer e honrar 
nossa toga”, concluiu.
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É hora de avançar com equilíbrio, 
sabedoria e mantendo a unidade 
necessária para defender este País” 

Jayme de Oliveira

“
“ A programação da solenidade 

de abertura contou, ainda, com a 
entrega de 16 medalhas do Mérito 
da Magistratura, honraria concedida 
pelo Conselho de Representantes 
da AMB àqueles que se destacaram 
por seus esforços constantes pela 
melhoria e valorização do Poder Ju-
diciário e da Magistratura brasileira.

Na ocasião, também foram di-
vulgados os nomes dos vencedores 
do 1º Prêmio Nacional de Literatu-
ra para Magistrados, que o recebe-
rão no mês de setembro, em Bra-
sília (DF), durante a comemoração 
dos 70 anos da AMB.

Ao fi nal, o público assistiu a uma 
palestra do historiador e professor 
Leandro Karnal, que destacou os de-
safi os da Magistratura no século 21.



5ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS InformaAMB

23/05

“Desejo que o Encontro seja marcado pela coragem para 
enfrentar desafios. Que todos nós nos dediquemos de 
corpo e alma à causa da Magistratura, para que possa-
mos travar o bom combate dos fortes e vitoriosos, dar a 
nossa contribuição e deixar a nossa marca na constru-
ção do País que todos nós queremos”. 

Ministro Humberto Martins
Corregedor nacional de Justiça

“Recebemos e saudamos os juízes que muito nos orgu-
lham. Temos, na Magistratura estadual, cerca de 80% 
do volume de trabalho do Judiciário brasileiro. A Magis-
tratura estadual sempre atuou com inquestionável efici-
ência e me serve de grande exemplo. Continuem firmes 
e fortes no desempenho de suas funções”

Adalberto Jorge Xisto
Presidente do TJPR

“Nos próximos dias, magistrados estarão reunidos para 
discutir, conhecer e valorizar a diversidade, que move a 
nossa carreira e que é um grande motor do avanço da 
sociedade. Trabalharemos temas de grande relevância 
relacionados ao presente e ao futuro do Judiciário”. 

Geraldo Dutra de Andrade Neto
Presidente da Amapar e coordenador 

da Comissão Executiva do VII Enaje

“Expresso nossa alegria por escolherem este município 
para a realização do evento. Agradecemos a todos, ao 
presidente Jayme de Oliveira e a Geraldo Dutra, um 
iguaçuense que muito bem representa o Paraná. Vocês 
se debruçarão em temas da mais alta relevância e sairão 
com o sentimento de fortalecimento do Judiciário. A de-
mocracia existe com um Judiciário protagonista”. 

Francisco Brasileiro
Prefeito de Foz do Iguaçu

“Grande honra para o estado do Paraná receber a Magis-
tratura brasileira aqui em Foz. Juízes, desembargadores, 
ministros vindos do Brasil inteiro. Tenho absoluta certeza 
de que o Encontro será muito proveitoso. Sairemos com 
alguma coisa nova na cabeça, pensando em mudar algo e 
fazer algo diferente pela Magistratura brasileira”. 

Frederico Mendes Júnior 
Coordenador da Justiça Estadual da AMB e da 

Comissão Científica do VII Enaje

OUTROS DEPOIMENTOS



A AMB homenageou 17 magistrados na abertura do evento. Eles receberam a Comenda Cruz do Mérito, hon-
raria destinada àqueles que se destacaram por seus esforços constantes para a melhoria e a valorização do 
Poder Judiciário e da Magistratura brasileira. O presidente Jayme de Oliveira foi o responsável pela entrega 

das medalhas que, nesta edição, agraciou 11 juízas. “Faço uma homenagem a essas magistradas por sua luta associa-
tiva e reafirmo a importância de que tenhamos cada vez mais mulheres no Judiciário”, disse.

Marcelo Galli

Mérito da Magistratura
AMB entrega comenda em reconhecimento a esforços empenhados em prol 

da melhoria e da valorização do Judiciário
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VEJA QUEM FOI CONDECORADO
1 - Maria Isabel da Silva (vice-presidente Administrativo da AMB), 2 - Julianne Marques (vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e presidente 
da Asmeto), 3 - Renata Gil (vice-presidente Institucional da AMB e presidente da Amaerj), 4 - Maria Rita Manzarra (diretora-tesoureira adjunta 
da AMB), 5 - Andrea Bunn (presidente da Amatra 12), 6 - Camila Caldas (presidente da Amatra 9), 7 - Elayne Cantuária (presidente da Amaap), 
8 - Elbia Araújo (presidente da Amab), 9 - Jussara Schittler (presidente da AMC), 10 - Maria Aparecida Gadelha (presidente da AMPB), 11 - Vera 
Deboni (presidente da Ajuris), 12 - Alexandre de Moraes (ministro do STF), 13 - Geraldo Dutra de Andrade Neto (diretor de Relações Internacionais 
da AMB e presidente da Amapar), 14 - Frederico Mendes Júnior (coordenador de Justiça Estadual da AMB), 15 - Miguel Kfouri Neto (assessor da 
presidência da AMB), 16 - Nelson Calandra (ex-presidente da AMB), 17 - João Ricardo Costa (ex-presidente da AMB).
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Prêmio de Literatura 
para Magistrados 

Ganhadores do concurso foram anunciados na abertura do evento.  As obras de 
poesia, crônica e conto serão premiadas em setembro, durante o aniversário da AMB

Os vencedores da primeira edição do Prêmio Nacio-
nal de Literatura para Magistrados, realizado pela 
AMB em parceria com a Academia Paulista de Letras 

(APL), foram anunciados na noite de abertura do Encontro.
Foram encaminhadas 59 poesias, 45 contos e 37 

crônicas, por um total de 141 magistrados. O primeiro, 

Marcelo Galli
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o segundo e o terceiro lugar de cada categoria (poe-
sia, crônica e conto) receberão, respectivamente, R$ 2 
mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil. O prêmio será entregue em 
setembro e as obras vencedoras serão reunidas em um 
livro a ser publicado ainda neste ano, em comemoração 
ao aniversário de 70 anos da AMB. 

1º lugar 
 “O verso da lei”, 
de Roberto Leite  
Florianópolis (SC)

2º lugar
“Facetas da sociedade”, 
de Geraldo de Luna  
Londrina (PR)

3º lugar
“A resposta do menor 
infrator”, 
de Rachel Brandão  
Brasília (DF)

Menções honrosas: 

“Ser simples”, de Reinaldo 
Portanova - Natal (RN); “O mar”, 
de Adelino Augusto Pires - 
Pancas (ES); e “O jarro chinês”, 
de Luis Gustavo Grandinetti de 
Carvalho - Rio de Janeiro (RJ).

1º lugar 
“A fi cção em cada 
processo”, 
de Getúlio Marcos Neves
Vila Velha (ES)

2º lugar 
“Ladrão de livros”, 
de André Fernandes 
Campinas (SP)

3º lugar
 “Tio Antonio”, 
de Robledo de Morais  
Promissão (SP)

Menções honrosas: 

“Procurando as batatinhas”, 
de Genacéia Alberton - São 
Leopoldo (RS); “A luta”, de 
Olga Vishnevsky Fortes - São 
Paulo (SP); e “O anel que tu me 
deste”, de Elizabeth Calmon de 
Passos - Curitiba (PR).

1º lugar
“O coveiro Valdemar”, 
de Helio David Figueira 
dos Santos
Florianópolis (SC)

2º lugar
“O informaticídio”, 
de Vanilson Fernandes
Belém (PA)

3º lugar
“Naus frágeis”, 
de Durval Aires Filho
Fortaleza (CE)

Menções honrosas: 

“Pontius”, de Erson Teodoro 
de Oliveira - Valinhos (SP); 
“Chapeuzinho Preto e o 
Lobisgay”, de Rui Guilherme 
Souza Filho - Rio de Janeiro (RJ); 
e “O louco”, de José Ribamar Dias 
Junior - São João Batista (MA).

Poesia Crônica Conto
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“Enquanto houver 
vivacidade na 

Magistratura, há 
esperança”

Leandro Karnal analisa as relações humanas na 
atualidade e estimula reflexão sobre o papel do 

juiz como peça-chave de mudança no País

REFERÊNCIA
Nesta sociedade, hoje mar-

cada pela ascensão de desafios 
diários impostos pela velocidade 
dos fatos, Leandro Karnal desta-
cou a atuação do Poder Judiciário. 
Segundo ele, em tempos turbu-
lentos, de desintegração social e 
institucional, a Magistratura cres-
ce e torna-se uma referência. “A 
lei é o fiel da balança”, disse aos 
participantes do Encontro. “Em 
um país com as nossas diversida-
des sociais, a lei é, muitas vezes, 
a esperança de alguém que não 
tem mais nada”, lembrou. “Por 
isso, é preciso parar e pensar qual 
a nossa [do juiz] função social. Ela 
é enorme para o Brasil.”

Nesse sentido, o historiador 
ressaltou a importância da auto-
nomia e retidão da Magistratura 
nos dias de hoje. “O colapso da 
Magistratura na história é o co-
lapso da democracia.  Em meio 
ao caos, tem que brilhar a Justi-
ça”, ressaltou. Suficientemente 
cega, segundo ele, para ser neu-
tra. “Mas, sempre com a espada 
na mão, porque uma Justiça fraca 
é uma Justiça inoperante”, com-
plementou. Ao encerrar sua par-
ticipação afirmou que, “enquanto 
houver vivacidade na área jurídica 
e na Magistratura, há esperança”.

Na abertura do VII Enaje, o 
público assistiu à palestra 
magna “Os desafios da Ma-

gistratura no século 21”, apresen-
tada pelo professor e historiador, 
Leandro Karnal. Durante mais de 
uma hora, ele falou sobre as re-
lações humanas na era digital, as 
transformações da sociedade mo-
derna e seus impactos, e o papel 
fundamental dos magistrados na 
conjuntura atual.

Karnal começou sua apresen-
tação relembrando crises ocorridas 
no passado recente do Brasil. Em 
referência ao momento político-e-
conômico pelo qual passa o País, 
lembrou ao público, especialmente 
os mais jovens, que as crises pas-

sam, mas é necessário entender a 
realidade para poder transformá-la. 

Com uma formação que inclui 
história cultural, antropologia e filo-
sofia, o professor convidou a todos os 
presentes a uma reflexão sobre ques-
tões que acompanharam os avanços 
proporcionados pelas novas tecnolo-
gias, em especial as relacionadas à in-
dividualidade, ao respeito às opiniões 
contrárias e à forma como as pessoas 
agem e se relacionam nos dias atuais. 
Em um mundo com abundância de 
opacidade e de dificuldades, segun-
do ele, é importante ter, também, 
abundância de clareza de raciocínio. 
“Se no passado era desejado que as 
pessoas tivessem equilíbrio, hoje é 
imperativo”, frisou.

Taluama Cabral
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Competência dos juízes eleitorais
Ao enaltecer o trabalho dos magistrados, Toffoli lembrou que o STF reiterou 
sua posição jurisprudencial de que crimes conexos a delitos eleitorais devem 

ser processados em suas respectivas zonas

Política Institucional e de Apoio para 
Magistrados com Filhos Especiais da 
entidade, criada em agosto de 2018, 
e sugerimos a criação de um grupo de 
trabalho e estudo. Agradeço o cuidado 
que o ministro tem tido com a Magis-
tratura brasileira”, frisou.

“Reitero, aqui, minha con-
vicção de que os juízes 
estaduais devem continu-

ar a exercer essas funções como têm 
feito, e muito bem, desde a criação 
da Justiça Eleitoral em nosso País, em 
1932. Graças à dedicação dos magis-
trados, podemos afirmar, com muito 
orgulho, que o Brasil é um país em 
que se pratica Justiça diuturnamen-
te”, revelou o presidente do STF e do 
CNJ, ministro Dias Toffoli, na palestra 
de abertura do Encontro. 

Ao apresentar dados do relatório 
Justiça em Números do CNJ 2018, 
Toffoli disse que 83,4% da população 
brasileira reside em municípios sedes 
de comarcas da Justiça Estadual, estan-
do a cargo dos juízes estaduais 79,3% 
dos processos em andamento no País.

“Vossas Excelências são os re-
presentantes da Justiça que mantêm 
contato direto com a população bra-

sileira. É missão dos magistrados har-
monizar, com independência e base 
na autoridade do Direito, da Consti-
tuição e das leis, os conflitos da socie-
dade”, afirmou.

Sobre a produtividade do Poder 
Judiciário brasileiro, Toffoli salientou 
que é um dos mais atuantes do mun-
do. “Cada um dos 18 mil juízes decide, 
em média, 1.819 processos por ano, o 
que corresponde a 7,2 casos solucio-
nados por dia útil. As comarcas e tri-
bunais deste País continental são tes-
temunhas do esforço diário dos juízes 
estaduais para cumprir sua indispensá-
vel e difícil missão de julgar”, ressaltou.

Na ocasião, o presidente Jayme de 
Oliveira elogiou o trabalho de Toffoli à 
frente do STF e do diálogo construído 
com a Magistratura.  “O ministro não 
cria qualquer dificuldade em ouvir os 
nossos pleitos. Recentemente, apre-
sentamos o trabalho da Diretoria de 

Renata Brandão
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Ministro 
Dias Toffoli



Pleito democrático
Magistrados debatem eleições diretas nos tribunais e consideram 

que a iniciativa deve melhorar o funcionamento do Poder Judiciário

PIONEIRO
O TJRR já realizou duas eleições 

com a participação de todos os de-
sembargadores e juízes no proces-
so. Na mais recente, em novembro 
de 2018, foi eleito Mozarildo Ca-
valcanti. De acordo com ele, houve 
uma diminuição da distância entre 
os juízes e a administração, além 
do aumento do comprometimento. 
Como exemplo dessa transforma-
ção, o desembargador citou o cres-
cimento do número de juízes que 
participam de comissões e grupos 
de trabalho não remunerados, por-
que se sentem responsáveis e que-
rem contribuir com a administração 
que ajudaram a escolher.

Coordenador da Comissão das 
Eleições Diretas criada pela AMB, Ri-
cardo Alexandre Costa, defendeu a 
aprovação da PEC 187/2012, que mo-
difi ca o texto constitucional para per-
mitir as eleições diretas. A proposta 
tramita, atualmente, na Câmara dos 
Deputados. Para ele, a iniciativa pro-
porcionará a adoção de medidas de 
valorização da primeira instância.

A democratização da escolha 
dos dirigentes dos tribu-
nais foi tema de painel no 

primeiro dia de programação cien-
tífi ca. A vice-presidente de Direitos 
Humanos da AMB, Julianne Mar-
ques, coordenou os trabalhos do de-
bate, que contou com a participação 
do presidente do TJRR, Mozarildo 
Monteiro Cavalcanti; do corregedor-
-geral de Justiça do Tribunal, Almiro 
José Mello Padilha; e do presidente 
da ACM, Ricardo Alexandre Costa.

Antes de conceder a palavra aos 
palestrantes, Julianne Marques lem-
brou que a promoção das eleições 
diretas nos tribunais brasileiros é uma 
bandeira histórica da AMB, sendo um 

pleito justo e democrático, que tem 
o objetivo de melhorar o funciona-
mento do Poder Judiciário. “Com as 
eleições diretas, os juízes se sentem 
representados na direção da Corte e 
participam da gestão”, avaliou.

Ao inaugurar o painel, Almiro 
José Mello Padilha relembrou como 
se deu a aprovação da inclusão dos 
juízes no colégio eleitoral para a es-
colha da mesa diretora no âmbito 
do TJRR, quando ele era presidente, 
em 2016. Segundo ele, a gestão do 
Tribunal melhorou depois da mu-
dança, assim como a produtividade 
e o desempenho do órgão. “Eleição 
direta é uma ideia irreversível e ne-
cessária, gostem ou não”, afi rmou.

Marcelo Galli
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Segurança dos magistrados 
Alexandre de Moraes propõe reestruturação do modelo vigente, com atuação 

proativa em relação à criminalidade organizada 

dar um grande salto na questão da se-
gurança, porque a criminalidade não 
tem fronteiras estaduais.”

Em congruência com o expos-
to, o ministro Joel Paciornik con-
cluiu que “tais providências podem 
ser tomadas e estão ao alcance do 
Judiciário”. Nesse sentido, mencio-
nou a criação da Lei 12.694/2012, 
que trata do julgamento colegiado, 
em primeiro grau de jurisdição, de 
crimes praticados por organizações 
criminosas. A norma prevê adoção 
de medidas para reforçar a seguran-
ça dos prédios da Justiça.

A segurança no Poder Judiciá-
rio foi o foco da palestra do 
ministro do STF Alexandre de 

Moraes, presidida pelo ministro do 
STJ Joel Ilan Paciornik. O tema refor-
çou a necessidade da formulação de 
propostas para a criação e o aprimo-
ramento das políticas judiciárias de 
segurança, com o objetivo de promo-
ver mais efi ciência no planejamento 
institucional dos órgãos de Justiça e 
no exercício da Magistratura.

Para Alexandre de Moraes, o pon-
to de partida seria a reestruturação 
do modelo vigente, com uma atuação 
proativa em relação à criminalidade 
organizada violenta, que tanto amea-
ça o cotidiano da carreira.

Para ele, três itens são essen-
ciais, entre os quais, a reorganização 
da Justiça Estadual com a criação de 
varas regionais colegiadas de última 
instância. “Dessa forma, proporciona-
ríamos mais expertise frente ao crime 
organizado”, frisou. 

“Em segundo lugar, mais seguran-
ça ao magistrado; e, em terceiro, uma 
medida que é uma das metas do CNJ: 
a criação de estrutura de inteligência 
entre as várias varas regionais, para 
que fossem interligadas na questão 
de inteligência preventiva e de segu-
rança dos magistrados. Assim, possi-

bilitaríamos não só a segurança reati-
va dos magistrados, mas a preventiva. 
Haveria informes de inteligência para 
prevenir potenciais ameaças, com 
procedimentos iguais em toda Justi-
ça Estadual. Dessa maneira, podemos 

Andressa Lanzellotti e Carolina Lobo
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Ao fi nal do debate, o 
presidente Jayme de Oliveira 
entregou a Alexandre de Mo-
raes o certifi cado de partici-
pação no VII Enaje e, ainda, 
uma medalha do Mérito da 
Magistratura. “Gostaria de 
surpreendê-lo com a comen-
da, proposta pelo Conselho 
de Representantes, pela 
preocupação do ministro com a Magistratura”, declarou. A honraria 
é destinada aos que se destacaram por seus esforços pela melhoria e 
valorização do Judiciário.

RECONHECIMENTO

Ministro Alexandre 
de Moraes

Ministro 
Joel Paciornik



Preconceito de raça e gênero
O recorte sobre o tema abordado na pesquisa “Quem somos. A Magistratura 

que queremos” foi debatido em painel do Encontro Nacional

Taluama Cabral
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A pesquisa “Quem so-
mos. A Magistratura 
que queremos”, apre-

sentada pela AMB no início des-
te ano, foi analisada sob o ân-
gulo do preconceito em painel 
do Enaje. O debate tratou de 
questões relacionadas a raça e 
gênero, em mesa presidida pela 
vice-presidente Institucional da 
AMB, Renata Gil (também presi-
dente da Amaerj). 

“Na pesquisa, abordamos 
temas sensíveis e caros a nós, 
magistrados, e à sociedade, 
como é a questão do preconcei-
to e da participação feminina”, 
afi rmou Renata Gil.

O primeiro debatedor, Lo-
rival Ferreira dos Santos, do 
TRT-15 (Campinas-SP), afi rmou 
que, apesar do avanço em rela-
ção aos direitos fundamentais, 
o preconceito ainda está im-
pregnado no imaginário cole-
tivo. “Parabenizo a iniciativa da 
AMB por colocar o dedo na feri-
da, porque, até então, ninguém 

admitia [esse problema]”. 
O presidente da Amagis-

-DF, Fábio Esteves, apresentou 
outro importante dado da pes-
quisa, ao alertar sobre o núme-
ro reduzido de juízes negros 
no País – apenas 11,9%. O ma-
gistrado ainda enfatizou que a 
discriminação institucional, seja 
por raça, gênero ou orientação 
sexual, é um fenômeno que me-
rece atenção. “Ainda temos difi -
culdade para encarar questões 
de preconceito enquanto pres-
tadores de jurisdição”, disse. 

PARTICIPAÇÃO 
FEMININA

A presidente da Amatra da 
9ª Região, Camila Caldas, levou 
refl exões em relação ao papel 
da mulher no mundo do traba-
lho. Ela chamou atenção para 
o fato de que, segundo ela, os 
tribunais não promovem mu-
lheres ao cargo de desembar-
gadora por merecimento. Na 
sua visão, alguns espaços no 

Judiciário e, também, no 
mundo associativo são ex-
cludentes. “Queremos um 
lugar em que nós, mulhe-
res, possamos construir 
um caminho para que vá-
rias outras participem de 
todos os espaços da fren-
te associativa”, comentou.

A secretaria-adjunta 
de Assuntos Legislativos 
da AMB, Ana Rita Nery, 
considerou que “gerir di-
versidade reduz violação 
de direitos, confl itos in-
ternos e qualifi ca as ins-
tituições”. A magistrada 
elogiou o fato de a pesqui-
sa da Associação abranger 
todos os magistrados e 
não um público exclusivo. 
Ao encerrar sua partici-
pação, alertou: “um Po-
der Judiciário que escon-
de sua discriminação não 
se conecta com o litígio 
que chega ao magistrado 
diariamente”.

Renata Gil

Lorival Ferreira

Fábio Esteves

Camila Caldas

Ana Rita Nery
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Fake news e redes sociais 
Especialistas debatem a ascensão das chamadas notícias falsas

e revelam dicas para combatê-las 

criar o caos e gerar lucro a quem as 
disponibiliza. Na ocasião, ele orien-
tou como consumir a notícia na era 
digital: cheque a fonte, verifi que a 
data de publicação, identifi que a 
matéria sensacionalista ou clickbait 
(caça-clique), analise se os dados 
da notícia são de fontes confi áveis 
e, por último, não compartilhe caso 
tenha dúvida.

Para a advogada e especialista 
em contencioso envolvendo redes 
sociais Patrícia Martins, fake news 
não são um produto das redes so-
ciais, mas da humanidade. Ela expli-
cou que as empresas de tecnologia, 
os veículos de imprensa e as organi-
zações sem fi ns lucrativos estão lu-
tando contra as fake news.

No painel “Fake News e Re-
des Sociais”, presidido pela 
integrante da Secretaria de 

Prerrogativas da AMB Patrícia Cer-
queira, a juíza Ana Carla Criscione 
dos Santos, do TJSP, destacou em 
sua fala que a tentativa de contar 
mentiras e falsifi car informações 
“sempre existiu na história do mun-
do”. Segundo ela, a informação ruim 
se combate com boa informação, 
empoderamento intelectual, dis-
cernimento e aprofundamento do 
conhecimento.

Na mesma linha, a juíza Beatriz 
Fruet Moraes, do TJPR, destacou 
alguns dados estatísticos importan-
tes sobre o tema, como o estudo 
divulgado pela Universidade de Co-
lumbia (EUA) e pelo Instituto Nacio-
nal Francês, de 2016, que apontam 
que 59% dos links compartilhados 
nas redes sociais não chegam a ser 
clicados. A magistrada pontuou 
também o estudo do Nielsen Nor-
man Group (EUA) divulgado em 
2013 que mostrou que 81% dos lei-
tores apenas “voltam os olhos” para 
o primeiro parágrafo de um texto 
da internet. 

Em seu pronunciamento, o de-
putado federal Marcos Pereira (PR-

B-SP), 1º vice-presidente da Câmara 
dos Deputados, pontuou as ame-
aças que as fake news, potenciali-
zadas pela velocidade e amplitude 
de alcance das redes sociais, repre-
sentam para a democracia.  O par-
lamentou citou, ainda, que o tema 
tem sido debatido no âmbito do 
Congresso Nacional, sendo inclusive 
objeto da Frente Parlamentar Mista 
de Enfrentamento às Fake News, 
além de diversos projetos de lei que 
visam a sua adequada tipifi cação e 
responsabilização civil e criminal de 
seus autores e propagadores. 

O presidente da Record TV, Luiz 
Cláudio Costa, também participou 
das discussões. Para ele, noticia fal-
sa é desinformação proposital para 

Renata Brandão

Marcos Pereira Luiz Cláudio Costa Patrícia Martins

Beatriz MoraesAna Carla SantosPatrícia Cerqueira



Mulheres na Magistratura

Painel analisa dados 
estatísticos e discute 
ações conjuntas para 
que o Poder Judiciário 
se torne mais inclusivo 
e menos desigual

Marcelo Galli
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Temas como discriminação de 
gênero, a participação das 
mulheres na Magistratura e 

o recorte sobre o tema abordado 
na pesquisa “Quem somos. A Ma-
gistratura que queremos” pauta-
ram o quarto painel do dia. 

Os trabalhos foram coorde-
nados pela secretária de Gênero e 
da Mulher em Situação de Violên-
cia Doméstica da AMB, Domitila 
Manssur. Ela defendeu uma maior 
atuação feminina nos conselhos e 
diretorias das associações e desta-
cou que a igualdade de gênero e o 
respeito à diversidade são metas 
do milênio estabelecidas pela ONU. 
Segundo ela, magistrados e magis-
tradas devem trabalhar em conjun-
to para que o Judiciário seja mais 
inclusivo e representativo.

A presidente do Conselho Exe-
cutivo da União Internacional de Ju-
ízes de Língua Portuguesa (UIJLP), 
Flávia da Costa Viana, citou dados 
da pesquisa realizada pela AMB 
que revelam a sub-representação 
feminina nos tribunais brasileiros e 
o preconceito de gênero. Na avalia-
ção dela, um Judiciário mais equili-
brado e igualitário refl ete melhor 
a sociedade. “É uma questão de 
representatividade que se traduz 
em legitimidade. A diversidade de 
perspectivas enriquece as decisões 
judiciais”, fi nalizou.

Por sua vez, a juíza Mylene Pe-
reira Ramos Seidl, do TRT da 2ª Re-
gião, lembrou que a pesquisa apon-
tou uma redução do percentual de 
ingresso de mulheres no Judiciário 
entre 2010 e 2018, mesmo após o 

registro de maior entrada nos anos 
anteriores. “Algo está errado, pois 
a participação feminina vem caindo 
na Magistratura, ao mesmo tempo 
em que cresce há décadas o ingres-
so de mulheres no mercado de tra-
balho em geral”, contestou.

Em sua participação, a fundado-
ra e coordenadora da ONG Cidada-
nia, Estudo, Pesquisa, Informação 
e Ação (Cepia), Leila Linhares Bars-
ted, citou exemplos de ações que 
visam diminuir a situação de desi-
gualdade, como o do STJ. Em feve-
reiro deste ano, a Corte assinou um 
memorando de entendimento com 
a ONU Mulheres para promover a 
igualdade de gênero. Além disso, 
lançou o programa Equilibra, criado 
para fomentar a participação insti-
tucional feminina no tribunal.

Maria Domitila 
Manssur

Flávia da Costa 
Viana Mylene Seidl Leila Barsted



Andressa Lanzellotti e Maria Rita Guedes

A Inteligência Artifi cial 
no Judiciário

Membros do CNJ e da diretoria da ENM/AMB destacaram a importância 
da tecnologia para aprimorar os serviços jurisdicionais

A tecnologia usada para re-
produzir digitalmente um 
raciocínio similar ao do ser 

humano, conhecida como Inteligên-
cia Artifi cial (IA), ganha cada vez 
mais espaço no Poder Judiciário. 
Para discutir o papel dessa inova-
ção no aprimoramento dos serviços 
jurisdicionais, o Enaje contou com a 
participação da conselheira Maria 
Tereza Uille, do CNJ; Marcos Gran-
geia e Samuel Meira Brasil Júnior, 
coordenador e secretário-geral da 
ENM/AMB, respectivamente.

Ao presidir o painel, o conse-
lheiro Márcio Schiefler argumen-
tou que o Brasil é o país com a 
maior carga judicial e quantidade 
de informações acumuladas em 
bancos de dados dos tribunais. 
Segundo ele, é muito caro para o 
Judiciário não ter sistemas aptos 
a dar conta desse serviço, e, que 
nesse cenário a IA torna-se es-
sencial. E complementou: “com a 
tecnologia, temos a concepção de 
mecanismos de busca, de trata-
mento e de triagem de dados em 
meio eletrônico. No entanto, é ne-

cessário que seja criada uma base 
de dados segura”.

Maria Tereza Uille, por sua vez, 
enfatizou que as escolas da Magis-
tratura têm papel fundamental na 
formação de juízes e desembarga-
dores frente a esses avanços. “A IA 
é um mecanismo extraordinário, 
mas precisa de alguém que saiba 
conduzir o profissional de tecno-
logia para que ele desenvolva os 
melhores instrumentos nos tri-
bunais”, disse. Ela contou, ainda, 

como a inteligência artificial cola-
borou com a Operação Lava Jato 
e como essa tecnologia, aliada 
ao apoio do CNJ, pode contribuir 
com o Poder Judiciário.

O coordenador da ENM, 
acrescentou importantes dados 
no debate relacionados à substi-
tuição de pessoas por mecanis-
mos tecnológicos. “O trabalho 
dos advogados é o próximo alvo 
da inteligência artificial, por 
uma razão mercadológica”, dis-
se. Grangeia exemplificou com 
casos de robôs que operam para 
acelerar processos judiciais. 

Por sua vez, Samuel Meira ex-
pôs que a verdadeira inteligência 
artificial é saber tratar e lidar com 
as informações. “É a associação 
dos dados de forma a contribuir 
com o objetivo esperado”, disse. 
Para ele, existem diversas outras 
formas da Justiça utilizar a tec-
nologia em favor da sociedade, 
como o poder de se encontrar 
padrões de raciocínio e de argu-
mentos de pessoas envolvidas em 
uma decisão jurídica.

15

24/05

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS InformaAMB

Márcio Schiefl er

Marcos Grangeia

Maria Tereza Uille

Samuel Meira



Debate multidisciplinar sobre 
a reforma da Previdência
Representantes de diferentes carreiras analisam a PEC do governo 

e defendem os itens do texto que devem ser aperfeiçoados 

gam a 4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, um recorde mundial. 

Para Melissa Folmann, presidente 
da Comissão de Direito Previdenciário 
do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família (IBDFAM), muitos pontos do 
material apresentado pelo governo 
“requentam” regras existentes em 
projetos anteriores. “Isso fará com que 
o Poder Judiciário seja conclamado a 
responder algumas questões incons-
titucionais da Proposta”, ressaltou. 
Por sua vez, Felipe Rauen Filho, vice-
-presidente de Aposentados da Ajuris, 
apresentou um estudo de sua autoria 
sobre o impacto da PEC nos proventos 
e pensões dos contribuintes. 

A vice-presidente Administrativo 
da AMB, Maria Isabel da Silva, presidiu 
a mesa e lembrou o trabalho intenso 
da Associação ao sugerir emendas 
para aperfeiçoamento do texto, a fi m 
de garantir uma reforma mais justa.

A PEC 6/2019, que trata da re-
forma da Previdência, apre-
sentada pelo governo no 

Congresso Nacional, também este-
ve em debate no Enaje. O deputado 
federal Felipe Franchiscini (PSL-PR), 
presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
da Câmara dos Deputados, primeira 
a analisar o teor da proposta do go-
verno, defendeu que a alteração é 
importante para o País, e também 
criticou itens como as alíquotas de 
contribuição e as regras de transição.

“Hoje, a alíquota máxima previs-
ta em 22%, na minha visão, é abusiva. 
Acredito que para manter uma reforma 
justa, temos que manter a segurança 
jurídica e a previsibilidade”, destacou 
Franchiscini. Para garantir a segurança 
jurídica, segundo ele, ainda há muitos 
pontos que precisam ser alterados. “As 
regras precisam ser mais objetivas e 

brandas, porque realmente há distor-
ções muito grandes”, ressaltou.

O deputado alertou, ainda, para 
os prejuízos dos debates “acalorados” 
e a importância do fortalecimento das 
entidades. “Nenhum país sobrevive 
sem instituições fortes. São elas que 
mantêm o Estado democrático de 
Direito, e o Judiciário é uma institui-
ção importantíssima no nosso cenário 
brasileiro”, concluiu.

REGRAS “REQUENTADAS”
Paulo Penteado Teixeira, pre-

sidente da Associação Paulista do 
Ministério Público (APMP), apontou 
a inconsistência do alegado défi cit 
da Previdência e, também, destacou 
pontos críticos da PEC, como a des-
constitucionalização, o aumento de 
alíquotas e mudanças nas regras de 
concessão de pensão. Ele ressaltou, 
ainda, que as isenções fi scais já che-

Taluama Cabral
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Inteligência emocional
Augusto Cury convida público a refl etir sobre os males da Síndrome do 

Pensamento Acelerado e propõe exercícios de relaxamento 

a importância da leveza no trata-
mento entre as pessoas em seus am-
bientes de trabalho e em sociedade. 
“Elogiem seus parceiros três vezes 
ao dia, agradeça por sua existência”, 
aconselhou.

Augusto Cury falou, ainda, sobre 
a parceria com a AMB e outras enti-
dades que estão atentas ao bem-es-
tar de seus fi liados. “A Associação é 
uma das embaixadoras do primei-
ro programa mundial de gestão da 
emoção para a prevenção de suicí-
dios e transtornos emocionais, cha-
mado Você é Insubstituível”, frisou. 
Segundo ele, o magistrado interes-
sado pode conhecer a iniciativa em 
www.voceeinsubstituivel.com.br.

No último dia do Enaje, os par-
ticipantes foram convidados 
a uma refl exão sobre inteli-

gência emocional pelo médico, pro-
fessor e escritor Augusto Cury.

O painel foi presidido pela con-
selheira do CNJ Daldice Santana. “Au-
gusto Cury nos traz uma palestra que 
faz um paralelo com a da Inteligência 
Artifi cial, que nos mostrou como lidar 
com as informações. Agora, vamos 
aprender a lidar com as emoções e as 
formas de exercer maior domínio so-
bre a nossa mente”, avaliou.

No início de sua apresentação, o 
médico alertou que “sem gestão da 
emoção a nossa mente, que é um ve-
ículo extremamente complexo, perde 
sua dirigibilidade”. Ao falar sobre os 
males da chamada Síndrome do Pen-
samento Acelerado (SPA), sugeriu à 
plateia: “tente ser um executivo para 
preservar a única empresa que não 
pode falir: a mente humana”. Segun-
do ele, o problema é cada vez mais 
comum e tende a causar difi culdades 
de concentração e atenção, insônia e 
irritabilidade constante, além de con-
sequências como baixa produtividade 
e prejuízo às relações interpessoais.

“Embora vocês tenham uma 
profi ssão vital para a funcionalida-
de da sociedade civil, sua profi ssão 
é uma das que mais apresentam ris-
cos para o esgotamento cerebral, 
devido ao número de processos e 
às pressões. Por isso, se você estiver 
estressado e ansioso, você é nor-
mal”, provocou o público.

Para reforçar a importância da 
leveza no tratamento dentro dos 
ambientes de trabalho e em socie-
dade, o escritor propôs exercícios. 
“Vamos fazer um teste da SPA. Rela-
xem suas pernas e braços, respirem 
profundamente e, também, gosta-
ria que sorrissem para a pessoa que 
está ao seu lado”, pediu, reforçando 

Andressa Lanzellotti e Carolina Lobo
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Augusto Cury Daldice Santana

O vídeo da palestra está disponível no canal da AMB no Youtube 
(www.youtube.com/AMBMagistrados) e no hotsite do Enaje 
(www.amb.com.br/enaje/2019).



Fux defende Magistratura 
independente e valorizada

Vice-presidente do STF encerra 
programação científica do evento e fala, 
entre outros temas, sobre melhorias no 
sistema processual dos tribunais 

O ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF, foi o responsá-
vel pela palestra de encerramento. O secretário de Rela-
ções Internacionais da AMB e presidente da Amapar, Ge-

raldo Dutra de Andrade Neto, presidiu a mesa e lembrou que Fux 
é originário da Justiça Estadual, tendo ocupado todos os cargos 
da Magistratura – juiz, desembargador e ministro do STJ. 

Antes de iniciar a sua palestra sobre “Análise Econômica do Di-
reito”, o ministro defendeu uma Magistratura independente e valo-
rizada. Além disso, reiterou que sempre lutará pelas reivindicações 
justas da carreira e para que a Magistratura não se submeta a qual-
quer tipo de intimidação em razão do exercício de suas funções.

Em sua avaliação, a Justiça brasileira está abarrotada de pro-
cessos, por conta da chamada “cultura de litigiosidade” e, também, 
em razão do princípio constitucional segundo o qual, nenhuma lesão 
pode escapar da apreciação do Judiciário. “O fundamento da inafasta-
bilidade da jurisdição sofre severas críticas dessa nova teoria da Análi-
se Econômica do Direito, que visa torná-lo mais eficiente”, avaliou Fux. 
De acordo com ele, a referida teoria preconiza alguns critérios, como, 
por exemplo, um sistema processual que evite demandas “frívolas”, 
reduza a judicialização e estimule a conciliação entre as partes.

Após a palestra, o presidente Jayme de Oliveira felicitou os 
integrantes das comissões Científica e Executiva do evento pelo 
trabalho realizado. Além disso, enalteceu a valorosa presença de 
todos os participantes e palestrantes. “Quero agradecer muito 
especialmente a presença de vocês, magistrados e magistradas, 
que abrilhantaram o VII Enaje”, finalizou.

Marcelo Galli
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24 e 25/05

Magistrados paranaenses 
apresentam suas obras

LAVAGEM DE DINHEIRO 

A segunda edição do livro “Lavagem de Dinheiro”, lança-
da no primeiro dia de programação científica do Enaje, é de 
autoria do assessor da presidência da AMB e vice-presidente 
do TJPR, José Laurindo de Souza. A obra traz comentários 
acerca da Lei 12.683/2012, que atualizou a legislação sobre os 
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

O autor recebeu os cumprimentos de diversas autorida-
des, como o presidente Jayme de Oliveira; o presidente do 
STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli; o ministro do STF Alexan-
dre de Moraes; o presidente do TJPR, Adalberto Jorge Xisto 
Pereira; o secretário-geral do CNJ, Carlos Vieira Von Adamek; 
a presidente do Instituto Paulista dos Magistrados (Ipam), 
Hertha de Oliveira; e Anderson Ricardo, desembargador do 

TJPR, além de outros magistrados que participaram do Enaje.

ASSOCIAÇÕES MAIS PRESENTES 

MANUAIS PRÁTICOS
Denise Damo Comel, juíza do TJPR, lançou duas publica-

ções durante o Enaje: o “Manual Prático da Vara dos Registros 
Públicos - Roteiros, Procedimentos, Despachos e Sentenças” 
e o “Manual Prático da Vara de Sucessões”. Segundo ela, am-
bos são voltados à prática de gabinete.

A primeira obra aborda ações e procedimentos no âmbito 
dos registros públicos e traz diversas figuras da competência 
registral especializada. Sobre o registro de imóveis, faz uma 
análise sobre a ação de retificação de registro imobiliário, tan-
to na forma judicial quanto na forma administrativa (impugna-
da), além do procedimento de suscitação de dúvida. No segun-
do livro, estão as ações e os incidentes mais comuns no foro 
das sucessões, incluindo roteiros de conferência dos atos pra-

ticados no processo e modelos de decisões, todos indexados.

Da redação

A anfitriã do evento, Amapar, foi a associação do estado 
que obteve o maior número de inscritos, com 98 magistra-
dos. Na sequência, a Apamagis, com 81 participantes, e a 
Amagis-DF, com 79. 

Geraldo Dutra de An-
drade Neto, secretário de 
Relações Internacionais da 
AMB, presidente da Amapar 
e coordenador da Comissão 
Executiva do Enaje, destacou 
o desempenho dos parana-
enses. “O fato de o Encontro 
ser na nossa casa facilitou 
a vinda dos colegas, mas a 
grande maioria veio de ou-
tras comarcas do Paraná, 
tanto da capital como do in-

terior. Tivemos uma expressiva delegação, que participou 
bastante, inclusive como debatedores. 

Ao ressaltar a importância do grande comparecimen-
to de juízes e desembarga-
dores paulistas no evento, 
o presidente da Apamagis, 
Fernando Bartoletti, revelou 
que “a Apamagis se preocu-
pa e quer participar de todas 
as manifestações da Magis-
tratura brasileira. Nessas 
oportunidades, as associa-
ções buscam o fortalecimen-
to da união dos magistrados 
em defesa de suas prerroga-
tivas e de um Judiciário forte 
e independente”. 
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Show do Capital Inicial 
fecha a programação
Banda brasiliense animou a festa de 
encerramento do evento e defendeu a 
democracia e o Poder Judiciário

A pós três dias de intensa 
programação, com debates 
sobre os mais atuais assun-

tos que envolvem a Magistratura na-

Maria Rita Guedes
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cional, o Enaje foi encerrado com 
uma grande confraternização. Os 
mais de mil participantes festeja-
ram o sucesso do Encontro ao som 
da banda Capital Inicial.

O grupo original de Brasília (DF) 
é conhecido em todo o País, desde a 
década de 80, pelo seu rock alterna-
tivo e engajado. Durante a apresen-
tação, o vocalista Dinho Ouro Preto 
falou aos magistrados presentes. 
“Devemos defender a democracia e 
o Poder Judiciário. É nítida a tentati-
va de dividir o Judiciário, colocando 
juízes de primeira instância contra 
juízes de instâncias superiores. É o 
dividir para governar”, contestou.

Em mais de uma hora de show, 
o público foi embalado ao som de 
diversos hits, como “O passageiro” e 
“Não olhe pra trás”.

EX OFFICIO
Antes da atração principal, a pla-

teia teve a oportunidade de ouvir a 
banda de rock Ex Offi  cio, formada há 
três anos por magistrados paranaen-
ses que atuam em diferentes comarcas 
do estado. São eles: Alessandro Motter 
(Foz do Iguaçu), guitarra; Alexandre 
Della Coletta Scholz (Piraquara), gui-
tarra e voz; Gyordano Bordignon (São 
João do Triunfo), baixo e voz; e Nathan 
Kirchner Herbst (Cascavel), bateria.

PRESTÍGIO
No perfi l do Instagram de Dinho 
Ouro Preto, o músico destacou 

o momento de confraternização 
com os magistrados e ressaltou 

que acredita no poder de um 
Judiciário forte e no Estado 

democrático de Direito.

PRESTÍGIO



Evento de sucesso
Carolina Lobo
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Os coordenadores das comissões Executiva e Científi ca, 
Geraldo Dutra de Andrade Neto e Frederico Mendes Júnior, respectivamente, 

fi zeram um balanço do maior evento da Magistratura estadual ao AMB Informa. Confi ra:

Qual o balanço do VII Enaje?
Recebemos um retorno muito positivo sobre o local 
do evento, organização, logística, painéis, temas e 
palestrantes. Tudo ocorreu da forma planejada. Foi 
um grande desafio receber mais de mil pessoas na 
nossa Comarca de Foz do Iguaçu, mas a organização 
da AMB, com o apoio da Amapar, resultou em um 
evento de alta qualidade, que atendeu às expectati-
vas dos associados da AMB. 

O que destaca sobre a programação oferecida?
As palestras de abertura, com Leandro Karnal, e 
de encerramento, com o ministro Luiz Fux, foram 
um sucesso. O compartilhamento de conhecimen-
tos com Augusto Cury também foi muito elogiado. 
Todo o conteúdo científico foi bem recebido pe-
los magistrados que participaram dos painéis e os 
que os assistiram. 

Qual a importância da iniciativa para o trabalho do 
Judiciário?
O Enaje é importante para a atualização do Judici-
ário. Os assuntos escolhidos estão influenciando o 
trabalho do dia a dia, como a Inteligência Artificial; 
e trazem novos desafios para a jurisdição, como a 
questão das fake news. Destaco a oportunidade de 
os magistrados se reunirem para a discussão de pro-
blemas e grandes questões nacionais, em um am-
biente altamente propício.

Qual o balanço do VII Enaje? 
Tudo deu certo, partindo da proposta inicial de um even-
to com custo reduzido, que alcançasse parte signifi cativa 
da Magistratura estadual, e com temas que não fi cassem 
restritos ao Direito. A participação dos magistrados foi 
40% maior que a prevista e o sucesso se deve, também, 
à cidade-sede. Foz do Iguaçu tem variadas atrações e está 
preparada, como poucas, para atender bem aos visitantes.

O tema central “A Magistratura na sociedade brasi-
leira – entre o real e o ideal” foi bem aproveitado pe-
los participantes? 
Assuntos como a independência do Judiciário e as elei-
ções diretas para a escolha da cúpula diretiva dos tribunais 
fazem parte da pauta permanente da AMB e das associa-
ções regionais, e estiveram presentes no Enaje. O modelo 
político ideal é aquele em que todos os magistrados pos-
sam escolher os dirigentes, e o exemplo do TJRR, exposto 
no Enaje, renova a esperança para que essa modifi cação 
ocorra logo, alcançando a todo o Judiciário. 

Que proveito os juízes podem tirar do evento?
Além da densa programação científi ca, capaz de levar 
os participantes à refl exão sobre temas relevantes à 
Magistratura e à sociedade contemporânea, a troca de 
experiências e de exemplos não pode ser medida. Exis-
tiu, ainda, uma pauta específi ca da Magistratura esta-
dual, da qual pudemos falar com maior liberdade, dada 
a especifi cidade do Enaje.

Geraldo Dutra de Andrade Neto (TJPR) é secretário de 
Relações Internacionais da AMB e presidente da Amapar, e 
foi coordenador da Comissão Executiva do VII Enaje

Frederico Mendes Júnior (TJPR) é coordenador da Justiça 
Estadual da AMB e foi coordenador da Comissão Científi ca 
do VII Enaje

GERALDO DUTRA DE ANDRADE NETO FREDERICO MENDES JÚNIOR
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“O mais interessante de acompanhar o Enaje deste ano foi ver o empenho e a 
união dos magistrados pelos direitos e prerrogativas da Magistratura, que, ao 
fim e ao cabo, são de toda a sociedade.”

Henrique Ávila
Conselheiro do CNJ

“A Magistratura estadual discutiu temas relevantes para o que consideramos 
ideal: uma carreira valorizada e com condições de trabalho que permitam a pa-
cificação social, que é nossa missão maior.” 

Julianne Marques
Vice-presidente de Direitos Humanos da AMB

e presidente da Asmeto

“Programação científica excelente, debates de alto nível e palestras magnífi-
cas. Tudo para propiciar aos participantes uma reflexão sobre as decisões que 
podem melhor impactar o futuro do Judiciário.”

Ricardo Alexandre Costa
Presidente da ACM

“O Enaje manteve a tradição de foro participativo da Justiça dos estados, que 
arca com mais de 75% da atividade judicial do País, com destaque para temas 
muito atuais. A AMB está de parabéns!”

Márcio Schiefler
Conselheiro do CNJ

“O VII Enaje primou pela excelente organização, pelos temas tratados e pela 
excelência dos palestrantes.” 

Elbia Araújo
Diretora de Política Institucional e de Apoio para Magistrados com Filhos com 

Necessidade Especiais da AMB e presidente da Amab

“Foi um verdadeiro encontro de magistrados. O presidente Jayme de Oliveira, 
com muita responsabilidade, tratou dos temas mais palpitantes da carreira da 
Magistratura.”

Renata Gil
Vice-presidente Institucional da AMB e

presidente da Amaerj

“A programação científica estava excelente e a organização sem qualquer repa-
ro. A Ajuris sente-se honrada com a concessão da medalha e, também, por ter 
contribuído com o painel sobre a reforma da Previdência.”

Vera Deboni
Presidente da Ajuris
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“Recebemos e saudamos os juízes que muito nos orgulham. Temos, na Magistra-
tura Estadual, cerca de 80% do volume de trabalho do Judiciário brasileiro. A 
Magistratura Estadual sempre atuou com inquestionável efi ciência e me serve 
de grande exemplo. Continuem fi rmes e fortes no desempenho.” 

Ney Alcântara
Presidente da Almagis

“Neste ano, um dos principais debates, sobre a reforma da Previdência, demons-
trou que os magistrados estão unidos pela classe e pela sociedade. Destaco, 
ainda, o trabalho de excelência realizado pela AMB”. 

Alberto Diniz
Presidente da Amagis

“Um evento de grande sucesso, tendo comparecido quase 30 magistrados ca-
pixabas. Parabéns à AMB e à Amapar pelas programações científi ca e cultural. 
Momentos de aprendizado, refl exão e alegria.” 

Daniel Peçanha
Presidente da Amages

“Durante três dias, a Magistratura estadual pôde refl etir sobre temas atualíssi-
mos, para além da dogmática jurídica. Um evento de excelência, que teve a cara 
de toda diversidade cultural de nosso País.” 

Thiago Brandão
Presidente da Amapi

“O VII Enaje foi um sucesso. A escolha da pauta científi ca foi criteriosa e tratou 
dos assuntos mais evidentes e importantes sobre o Poder Judiciário. Parabéns 
para a AMB e para a Amapar.” 

Elayne Cantuária
Presidente da Amaap

“O Encontro Nacional de Juízes Estaduais, promovido pela AMB em parceria 
com a Amapar, além de ter tido uma organização excepcional, foi fundamental 
para o fortalecimento da Magistratura estadual.” 

Eduardo Siravegna
Presidente da Amamsul 

“O Enaje superou as expectativas quanto aos objetivos das refl exões propostas, 
pois ativou o senso crítico sobre as nossas realidades e, também, sobre nossos 
papéis como pessoas e profi ssionais.” 

Fábio Esteves
Presidente da Amagis-DF

“O Enaje demonstrou a força da Magistratura, principalmente, pela qualidade 
da programação. Jayme de Oliveira e sua equipe souberam trabalhar todas as 
temáticas que envolvem os brasileiros.” 

José Herval Sampaio
Presidente da Amarn
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“O VII Enaje engrandeceu a Magistratura nacional, pois tratou de pautas extre-
mamente relevantes para os novos rumos da carreira. Parabenizo a AMB e o 
presidente Jayme de Oliveira pelo brilhante evento.”

Cícero Renato Albuquerque 
Presidente da Amarr

“Evento de grande qualidade acadêmica e organizacional. Superou as expecta-
tivas. A cada ano, o Enaje cresce em número de participantes, demonstrando a 
união da Magistratura. Parabéns à AMB e à Amapar.” 

Sílvio Maria
Presidente da Amepa

“O evento proporcionou um legado de refl exões, evidenciando a preocupação 
da AMB com o atual momento da Magistratura. O VII Enaje foi enriquecedor e 
deixou sua marca na história associativa da Magistratura.”

Lúcia Viana
Vice-presidente da Amazon     

“Em um instante tão sensível pelo qual passa o Poder Judiciário, a seleção dos 
temas trabalhados refl ete o momento de transformação vivido pela Magistra-
tura e pela sociedade brasileira.”

Alexandre Miguel
Presidente da Ameron 

“A Magistratura sergipana retornou encantada com a escolha dos temas, o nível 
das palestras e a organização do evento. AMB e Amapar estão de parabéns!”

Gustavo Plech
Presidente da Amase

“O VII Enaje foi excelente tanto no aspecto científi co, com palestras e temas 
instigantes, quanto no aspecto social, propiciando interação e convivência en-
tre os magistrados!”

Emanuel Bonfi m
Presidente da Amepe

“A programação científi ca prestigiou temas atuais, que inquietam a sociedade, 
não se limitando a assuntos afetos às entidades estaduais, o que permitiu um 
amplo debate da Magistratura com outros segmentos.”

Jussara Schittler
Presidente da AMC

“O Enaje mostrou a força do associativismo da Magistratura e o amadurecimen-
to do Judiciário, que prima em preservar valores éticos e oferecer uma melhor 
prestação jurisdicional à sociedade.”

Ângelo Santos
Presidente da Amma
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“Ótimos temas e ambiente de proveitosa convivência entre juízes de todo o 
País. O VII Enaje nos proporcionou refletir sobre a conjuntura da Magistratura 
estadual, para confirmarmos ou revisarmos estratégias associativas.”

Maria Aparecida Gadelha
Presidente da AMPB

“A AMB e a Amapar estão de parabéns pelo o evento, não só pela qualidade dos 
temas e a excelência dos palestrantes, mas, também, pelo ambiente fraterno 
propiciado pelas entidades anfitriãs.”

Getúlio Correa
Presidente da Amajme 

“Neste ano, a programação científica nos proporcionou momentos de grande 
enriquecimento profissional e pessoal. Agradecimentos especiais à Amapar e à 
AMB pela organização e acolhida dos participantes.”

Danniel Bomfim
Presidente da Asmac 

“Um evento muito bem organizado. A solenidade de abertura foi excelente e a 
iniciativa de homenagear mulheres que estão à frente das associações reforça 
o compromisso da AMB em relação à política de gênero.”

Andréa Cristina Bunn
Presidente da Amatra 12

“Considero o VII Enaje um sucesso, seja por conta da programação científica, 
que abordou temas relevantes e atuais, dos convidados e do clima de confrater-
nização que permeou os colegas de todo o País.”

Vanessa Mateus
Vice-presidente da Apamagis

(representou o presidente Fernando Bartoletti no evento)

“Um evento muito bem organizado, onde tratamos de temas muito relevantes 
à Magistratura. A estrutura escolhida deu a dinâmica necessária para esse tra-
balho e os eventos sociais tiveram a mesma excelência.”

Camila Caldas
Presidente da Amatra 9 

“O Enaje reforçou, nesta edição, a constante necessidade de a Magistratura 
investir em tecnologia e de os magistrados sempre se atualizarem para dominar 
essas grandes parceiras dos tribunais.”

Wilton Müller
Presidente da Asmego

“Um evento grandioso, que constituiu uma oportunidade exclusiva para a atu-
alização de temas que impactam a Magistratura nacional, conhecer colegas de 
outros tribunais e participar de momentos festivos.”

Antônio César Coelho
Presidente da Amatra 14
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GALERIA
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www.amb.com.br           

www.flickr.com/magistradosbrasileiros

www.twitter.com/Magistrados

www.youtube.com/AMBMagistrados

@magistradosbrasileiros 

www.facebook.com/

magistradosbrasileiros
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