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confecção de cada número da Revista da AMB compreende um
processo de balanço em que avaliamos as perdas e os ganhos
da jornada. Felizmente, temos colhido inúmeros êxitos, graças
ao incansável empenho dos integrantes da diretoria da Associação dos
Magistrados Brasileiros e à primorosa atuação dos presidentes das associações
regionais, os quais comigo evoluem neste árduo e gratificante percurso.
Hoje, com vez e voz nos grandes debates nacionais, seja no campo jurídico
ou nas esferas de decisão política, somos nós os condutores das mudanças
que impactam o nosso futuro. E os resultados práticos desse protagonismo
já podem ser colhidos.
Realizamos em Salvador o mais relevante encontro nacional da
magistratura de todos os tempos: o XXIV Congresso Brasileiro de
Magistrados (CBM), que reuniu ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de convidados
internacionais – sem contar os milhares de juízes de todo o país e de todos os
segmentos do Judiciário.
Na ocasião, defendemos, ativamente, a diversas autoridades – em especial, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD
-MG), que já se demonstrou sensibilizado com os nossos argumentos –, a
necessidade da aprovação imediata da VTM. Com segurança, podemos afirmar que o resgate da dignidade da magistratura não tardará.
Outra conquista histórica foi a aprovação pela Câmara dos Deputados
da Proposta de Emenda à Constituição 162/19, a “PEC da Permuta”, após
intensa articulação junto às principais lideranças partidárias. O Senado
Federal deverá apreciar em breve a matéria, que permite ao conjunto dos
juízes a permuta de local de trabalho, em conformidade com o que já ocorre
na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. A magistratura, afinal, é una – e
nada justifica a distinção de tratamento.
Importante salientar que, de novo, no pleito deste ano, estaremos a serviço
da democracia, assegurando o pleno funcionamento da Justiça Eleitoral, em
permanente enfrentamento às fake news, que tentam colocar em dúvida um
sistema reconhecido e continuamente testado. Como membros do Poder
Judiciário, estamos prontos para contribuir com a manutenção do Estado de
Direito e o respeito a todos os direitos e garantias.
O papel que desempenhamos na preservação da lei e da ordem nos coloca,
com frequência, em uma posição de risco, sob a mira daqueles que, por
dever de ofício, necessitamos enquadrar. Não fosse a bravura de mulheres e
homens que não se intimidam frente às ameaças, o público não desfrutaria
de uma prestação jurisdicional célere e eficaz. A coragem de bravos juízes
e juízas é fundamental para o exercício da cidadania. O leitor conhecerá, a
seguir, algumas das histórias que provam por que e como a magistratura faz
a diferença.
Tratamos, ainda, nas próximas páginas, da pesquisa “O exercício
da jurisdição e a utilização de novas tecnologias de informação e de
comunicação”, que comprova com números aquilo que já sabíamos por
experiência: que a transformação digital do Judiciário ampliou o acesso da
população à Justiça, ao passo que o tornou dependente da conexão à internet.
Precisamos avançar em variadas frentes, claro, mas comemorar as vitórias
já alcançadas é a primeira fase da preparação para as batalhas do porvir. Boa
Leitura!
Renata Gil
Presidente da AMB
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Luta em prol da valorização da carreira

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende a aprovação da PEC 63/13 durante o XXIV CBM

Luta em prol da
valorização da
PEC 63/13, que
carreira
estabelece a VTM para a
magistratura, tem apoio
do presidente do Senado

U

ma das pautas prioritárias da AMB em 2022
e que está próxima de ser votada no Senado é
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
63/2013, que institui a parcela indenizatória
de Valorização por Tempo na Magistratura
(VTM). Na abertura do XXIV Congresso Brasileiro
dos Magistrados, no dia 12 de maio, o presidente do
Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
comprometeu-se a defender a aprovação da PEC e a colocar
o texto em votação “nos próximos dias”.
“É preciso o reconhecimento das excepcionalidades
da carreira. A legítima reestruturação da magistratura é
necessária para evitar a distorção de um magistrado no início
da carreira ter a mesma remuneração que um magistrado no
final da carreira”, disse o senador.
O mesmo tom de apoio à PEC foi dado por Pacheco em
entrevista ao Programa Roda Viva, em 16 de maio.
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“O que nós não podemos jamais permitir é o aviltamento
dessas carreiras, de que elas não sejam mais atrativas, de
que os profissionais não tenham independência para poder
julgar (...). Estruturar a magistratura e o Ministério Público
é fundamental para o Estado de Direito, para as carreiras
jurídicas e para a sociedade. Não é um agrado. Na verdade, é
uma estruturação de carreira”, enfatizou.
A sensibilização de parlamentares sobre a importância
do texto, que valoriza o tempo de exercício da magistratura,
é decorrente da atuação da presidente da AMB, Renata Gil.
A magistrada tem intensificado os esforços para a aprovação
do texto no Senado Federal.
“Nós entendemos que a PEC 63 está madura para a
votação e acredito que essa sensibilização está ocorrendo
de forma efetiva em razão das nossas conversas com os
presidentes de Tribunais e com a nossa base parlamentar.
Tenho certeza de que nos próximos meses teremos boas
novidades em relação à VTM”, destacou.
A AMB luta pela pauta há mais de 17 anos. A PEC
começou a tramitar em 2013, e em 2014 o texto foi aprovado
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O
relator do texto era o então senador Vital do Rêgo Filho.

Luta em prol da valorização da carreira

“É inegável a necessidade da criação de mecanismos que permitam
devolver a atratividade das carreiras da magistratura e do Ministério
Público e, também, enfatizar a sua posição institucional peculiar”, disse
o parlamentar à época.
Em dezembro de 2018, a PEC 63/2013 foi arquivada. Mas, em
março de 2019, a articulação eficiente da AMB resultou no desarquivamento do texto, que voltou a tramitar. Agora a Proposta depende da
inclusão na ordem do dia do Plenário.
“Nos últimos meses, nas minhas visitas ao Congresso, tive reuniões
com presidentes de partidos e vários parlamentares que se manifestaram
positivamente em relação à aprovação da VTM. Já temos um plano
estratégico para aprovação desta matéria no Senado. Nós estamos nos
dedicando diligentemente a cada etapa”, enfatizou Renata Gil.

Reunião com o senador Lucas Barreto

A Proposta
Pelo texto da PEC, os integrantes da Magistratura e do Ministério
Público farão jus à parcela mensal indenizatória de valorização por
meio do exercício dos cargos, calculada na razão de 5% do subsídio do
respectivo cargo a cada quinquênio de efetivo exercício, até o máximo
de 7%.
O adicional por tempo de serviço foi retirado dos servidores públicos
em 2009 e dos juízes em 2014. A Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 63/2013 pretende corrigir não só problemas exclusivos da
Magistratura, mas também criar mecanismos de valorização do serviço
público como um todo.
“Desse modo, magistrados que ocupam um cargo isolado ou galgam
a última classe da carreira, mesmo que permaneçam uma década no
cargo, recebem hoje o mesmo subsídio daquele que detém apenas
um ano no mesmo cargo. Essa situação de óbvia quebra de isonomia,
por tratar igualmente os de situação desigual, atinge gravemente a
Magistratura Nacional”, diz a justificativa da Proposta.
O texto da PEC 63/13 propõe que a contagem do tempo de
“atividade jurídica” inclua o exercício na magistratura, no MP, em
cargos públicos de carreiras jurídicas e na advocacia. Estabelece ainda
a garantia da contagem do tempo de exercício anterior à publicação
da norma, caso aprovada, e garante a extensão do benefício a juízes e
procuradores aposentados.

Reunião entre a senadora Simone Tebet e a
Frentas

AMB dialoga com parlamentares sobre
pautas da magistratura no Congresso

VTM pauta reunião com o senador Nelsinho

Atuação junto à Frentas
Para potencializar as articulações e diálogos a favor da aprovação
da PEC 63, desde 2014 a AMB realiza reuniões sobre a pauta com os
integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério
Público (Frentas). Desde então, os representantes das categorias
definiram o trabalho em conjunto para agilizar a tramitação do projeto
que cria a VTM na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e agora no
Plenário do Senado. A Proposta é mais uma pauta conjunta de interesse
dos magistrados e dos membros do MP.

Trad

Reunião com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco
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Luta em prol da valorização da carreira

Conversa com o senador Flávio Bolsonaro

Conversa com o senador Esperidião Amin

sobre a PEC 63/13

Encontro com o senador Paulo Rocha

Reunião com o senador Renan Calheiros

AMB se reúne com o senador Fernando

Reunião com o senador Marcos do Val

Bezerra para tratar do VTM

Confira a atuação da AMB
para aprovação da VTM
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E

xercer magistratura mais próximo dos
familiares e no estado de origem: esse é o desejo
da maioria dos magistrados da Justiça Estadual
que reivindicam a permuta entre juízes. Juíza
do Tribunal de Justiça do Piauí, Mariana
Machado sonha em voltar para Bahia, sua terra de origem,
onde possui familiares. Para a magistrada, a saudade dos
parentes e a ansiedade, recorrentes aos juízes e às juízas,
seriam resolvidos por meio da possibilidade de permuta.
“A aprovação da PEC vai me beneficiar de forma
pessoal e profissional, tendo em vista que poderei localizar
colegas que estejam exercendo a jurisdição no meu estado de
origem com a intenção de permutar comigo, visando assim
podermos exercer a judicatura mais próximos daqueles que
compõem nossos laços familiares. Afinal, nada como estar
próximo à família, aliando interesses pessoais e sociais, uma
vez que podemos exercer o cargo até com menos ansiedade”,
afirmou.
O sonho está mais próximo de se tornar realidade.
As eficientes articulações da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) resultaram na aprovação da PEC 162/19,
também conhecida como PEC da Permuta, na Câmara dos
Deputados, em pouco mais de dois anos de tramitação. A
matéria ainda será analisada pelo Senado. Idealizada pela
AMB, a Proposta permite a permuta entre juízes no âmbito
dos Tribunais de Justiça de diferentes unidades da Federação.
Isso já ocorre na Justiça Federal e do Trabalho.

PEC 162/19 é
aprovada na Câmara
e abre caminho para
permuta entre juízes
estaduais
“Nós ficamos muito felizes porque foi um trabalho
apresentado e acompanhado pela AMB. A própria comissão
especial que foi criada em 2021 emitiu parecer favorável à
PEC constando o intenso trabalho da nossa Associação.
Com essa primeira aprovação, temos uma expectativa muito
boa de que os juízes vão trabalhar nos lugares em que eles
criaram a sua relação afetiva e dos quais conhecem a história.
Assim, vão entregar à sociedade uma justiça mais próxima do
cidadão”, enfatizou a presidente da AMB, Renata Gil.

“Nada como estar
próximo à família,
aliando interesses
pessoais e
sociais”
Mariana Machado,
Juíza do Tribunal de Justiça do Piauí
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Dia histórico

Dia da aprovação
A PEC 162 foi aprovada em 9 de março de 2022. Mas
o trabalho da AMB começou bem antes da votação pelo
Plenário. Nos dias que antecederam a votação, a Associação
articulou encontros e conversas com parlamentares para que
a Proposta pudesse ser incluída na Ordem do Dia na Casa
Legislativa. Os 415 votos a favor da PEC demonstraram a
importância da matéria de iniciativa da entidade.
“A principal contribuição da PEC foi ter lidado com uma
realidade que partiu das bases da magistratura, daqueles(as)
juízes(as) que se afastam da família para realizarem seus
sonhos, mas que, com a Proposta, poderão voltar aos seus
estados, mediante troca com outro(a) magistrado(a) que tenha
interesse em estar na sua jurisdição. Assim, ganham todos,
sobretudo a população, que será assistida por profissionais
mais identificados com as comunidades onde nasceram ou
onde escolheram construir suas vidas”, afirmou a deputada
federal Margarete Coelho (PP/PI), uma das parlamentares
que apoiaram a aprovação do texto desde o início.
Logo após a aprovação da PEC, o trabalho realizado
pela AMB e pelas associações estaduais de magistrados foi
reconhecido pelo deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), que
presidiu a sessão do dia 9 de março. “Parabéns pela dedicação
de vocês a essa causa importante para todos os magistrados
brasileiros e pela colaboração que deram durante a tramitação
da PEC nesta Casa”, destacou.

Articulações e reuniões
O caminho para a aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição 162/19 no Congresso começou em 2018, a partir
da elaboração da minuta da PEC pelo juiz Nelson Fernando
de Medeiros Martins, na Comissão da Permuta da Associação
10

Deputada Margarete Coelho

dos Magistrados Brasileiros. Em 2019, a Coordenadoria da
Justiça Estadual da AMB atuou para coletar assinaturas junto
aos deputados favoráveis à PEC. Em outubro do mesmo ano,
o documento foi entregue à deputada Margarete Coelho
(PP-PI). Logo depois, a Proposta foi protocolada na Câmara.
Desde então, a parlamentar foi uma importante aliada da
Associação para mostrar aos outros deputados que a permuta
entre juízes estaduais é necessária.
“A AMB sempre foi muito atuante no Congresso
Nacional, enriquecendo o nosso trabalho com importantes
sugestões que nascem da experiência judicial. Foram muitas
as conversas que tivemos antes da apresentação da nossa
PEC, que se estenderam por toda a tramitação do projeto,
desde a escolha do relator até a aprovação no Plenário. Essa
atuação, sempre presente, não só conosco, mas com diversos
parlamentares, foi fundamental para a aprovação do texto na
CCJ e na Comissão Especial, de modo que a matéria avançou
com celeridade até a aprovação final em dois turnos pelo
Plenário”, ressaltou a deputada Margarete Coelho.
Uma das parlamentares que disseminou a importância
da aprovação da PEC da Permuta foi a relatora da Proposta,
deputada federal Soraya Santos (PL-RJ). Junto com as
parlamentares Celina Leão (PP-DF) e Margarete Coelho
(PP-PI), ela apoiou as demandas da magistratura sobre a
necessidade do texto.
“Com essa PEC, nós fazemos justiça às famílias, fazemos
com que os magistrados trabalhem com muito mais prazer no
local em que estão mais habituados (...). É muito importante
a participação da AMB junto ao Parlamento, justamente para
mostrar que a tutela jurisdicional não deixará de ser prestada
com a aprovação dessa Proposta da Permuta”, ressaltou a
deputada Soraya Santos.
À frente do diálogo com deputados desde 2019, as
Diretorias de Assuntos Legislativos e de Novos Magistrados
e Permuta da AMB atuaram de forma estratégica e firme
para que a PEC fosse analisada e aprovada com agilidade.
“As reuniões e articulações em si junto aos deputados e

Dia histórico

o dia a dia na Câmara colaboraram bastante para a aprovação
célere da PEC. Tivemos apoio de muitos parlamentares
que se interessaram e se sensibilizaram pelo tema e nos
ajudaram a atingir os votos necessários. Tudo isso derivou
de um trabalho muito sério e intenso da presidente Renata
Gil, da AMB e principalmente dos integrantes da Diretoria
de Assuntos Legislativos da nossa Associação”, explicou
o membro da Diretoria de Novos Magistrados e Permuta
Gustavo Teles Veras Nunes.
Há quatro anos, a permuta de juízes estaduais é
pautada pela AMB. Em 2018, foi criado o Grupo de
Trabalho da Comissão da Permuta. Foram várias reuniões e
procedimentos junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Em novembro de 2018, por exemplo, a então vice-presidente
Institucional da AMB, Renata Gil, acompanhou o Grupo em
visita ao presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal

(STF) na época, ministro Dias Toffoli. O objetivo foi abordar
o Pedido de Providências (PP) que tratava sobre a permuta
dos magistrados estaduais. No final de 2019, no início do
mandato da presidente Renata Gil, o Grupo de Trabalho se
tornou uma Diretoria focada nos estudos e nas articulações
sobre o assunto.
A rapidez na aprovação ocorreu mesmo com as pausas
nos trabalhos legislativos em decorrência do auge da
pandemia da COVID-19, em 2020. Em dezembro de 2021,
foi instalada na Câmara a Comissão Especial para analisar a
PEC 162/2019. Devido aos intensos diálogos da AMB, no
dia 16 de fevereiro de 2022, a Comissão Especial aprovou
parecer favorável à PEC da Permuta, permitindo que a
matéria fosse analisada e aprovada pelo Plenário no mês
seguinte. Atualmente a proposta está em análise no Senado
Federal.

AMB entrega assinaturas à deputada Margarete
Coelho – 08/10/19

PEC 162/2019 é protocolizada na Câmara dos
Deputados – 10/10/19

PEC da Permuta é aprovada na Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara – 21/11/19

Comissão Especial aprova parecer favorável à PEC
da Permuta – 16/02/22

Confira o vídeo
sobre a aprovação
da PEC 162/19
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Kopaonik
o encanto nevado da Sérvia

acervo pessoal

A maior montanha do
país atrai os amantes de
esqui e de snowboarding
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destino certo

A

pesar de integrar o grupo de países mais
pobres da Europa, a Sérvia, localizada na região sudeste
do continente, esbanja belezas naturais, que têm atraído
turistas de diversos lugares do mundo. Para quem gosta
de neve, Kopaonik é o paraíso das encostas da Península
Balcânica. O juiz André Doi Antunes (TJ-PR) conheceu
a estação de esqui em 2021. Adepto do esporte, ele indica
a terra do famoso tenista Novak Djokovic aos que
procuram uma viagem com experiências singulares.
Por sua exuberância, as montanhas locais não são
inferiores aos alpes franceses. Na região sul, onde está
localizada Kopaonik, o sol brilha em média 200 dias por
ano e os flocos de gelo permanecem sem derreter ao
longo desse período – fatores que criam condições ideais
para quem deseja deslizar ou surfar na neve. É comum
encontrar pelas ruas carros atolados e postes de luz
soterrados em clima ensolarado. Essa é uma das
curiosidades reservadas aos visitantes.
“Eu esquio há dez anos. Para praticar o esporte, eu
preciso viajar para fora do Brasil. A estação Kopaonik é
um lugar memorável, indico para quem gosta de
esquiar”, conta Antunes.
O local é o maior ski resort da Sérvia, com mais de 20
pistas, com cerca de 50 km no total, divididas entre as
modalidades fáceis, intermediárias e difíceis – variedade
que tem sido a isca para os turistas que desejam estender
as férias por lá.
Para quem deseja subir as montanhas, o topo tem mais
de 2 mil metros de altitude, no Pico Pančićev. O lugar
também é recomendado para pessoas que não sabem
esquiar e querem apreciar o visual. O teleférico da
estação é uma outra alternativa de passeio. Funciona
inclusive no inverno. Muitos vão fazer a aventura para
contemplar o contraste do branco da neve com o azul
celeste.
O país apresenta clima temperado continental e
paisagens naturais muito distintas, formadas por
planícies ao norte e montanhas ao sul, recobertas tanto
por florestas quanto estepes em determinadas regiões.

acervo pessoal

País jovem
Sérvia e Montenegro tornaram-se um só país, com a
dissolução da nação iugoslava em 1992. Entretanto,
quase 15 anos depois, os movimentos separatistas
conseguiram realizar um novo referendo para discutir o
desmembramento de duas nações. A independência
para ambos ocorreu em junho de 2006.
Sua economia é baseada na indústria de manufaturas e
no setor de comércio e serviços. Atualmente, o país tem
7 milhões de habitantes.
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justiça digital

Justiça

digital

A

busca pela evolução tecnológica é uma premissa do Judiciário brasileiro. De acordo
com o Painel de Estatísticas do Judiciário,
97% dos novos casos que ingressaram na
justiça brasileira em 2021 foram por meio
eletrônico. E dos casos pendentes até dezembro de 2021,
mais de 80% são digitais. Somente em 2021, foram identificados 41 projetos nos tribunais brasileiros que utilizam Inteligência Artificial. Os dados estão divulgados no Painel de
Projetos com Inteligência Artificial no Poder Judiciário no
portal do CNJ. No entanto, há ainda um desafio a transpor: a
multiplicidade de sistemas disponíveis, que torna o trabalho
dos operadores de direito mais oneroso. Uma das soluções
em andamento para sanar essa questão está sendo preparada
pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), junto com
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2). É o chamado “Portal de Serviços”.
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Tribunais brasileiros
se movimentam para
criar e integrar sistemas
digitais de alto impacto
para a sociedade
O “Portal de Serviços” tem como objetivo unificar o
acesso aos sistemas hoje existentes nos tribunais, permitindo
que magistrados, servidores, advogados e membros do
Ministério Público consigam, com apenas um login e senha,
interagir com todos simultaneamente. “O nosso portal,
construído para os advogados e usuários do sistema de justiça
no Rio de Janeiro, vai ser replicado para outros tribunais,
inclusive federais e trabalhistas, e isso é fruto da parceria
com o CNJ pelo Justiça 4.0. Acredito que a tecnologia nos
auxilia e propicia uma nova forma de administrar a justiça
e prestar esse serviço tão essencial à população”, afirmou
o presidente do TJRJ, desembargador Henrique Carlos de
Andrade Figueira.
O TJRJ é um dos precursores do projeto Justiça 4.0.
Criado em 2021 para impulsionar a transformação digital
do Poder Judiciário, o Justiça 4.0 tem como foco a inovação.
“Além da inovação, queremos trazer mais racionalidade,
economicidade e celeridade”, contou o secretário-geral do

justiça digital

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Valter Shuenquener,
coordenador do projeto. A ideia central é otimizar a
gestão processual nos tribunais, ampliando a automação
do processo eletrônico, facilitando assim o trabalho dos
magistrados, servidores e advogados.
Para isso, as equipes de vários tribunais estão
trabalhando juntas e desenvolvendo soluções digitais
colaborativas que automatizam as atividades dos tribunais. A
principal é a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ),
local onde ficará disponível para download o “Portal de
Serviços” criado pelo TJRJ. O PDPJ é um ambiente digital,
em nuvem, que funcionará como um repositório de novas
soluções tecnológicas, que estarão disponíveis para serem
usadas por todos.
Esse espaço em nuvem deverá ser abastecido
pelos tribunais. “A premissa da PDPJ é ser um modelo
colaborativo, com o compartilhamento, entre os tribunais,
de soluções desenvolvidas, de recursos humanos e materiais,
e de conhecimento, por meio de capacitações”, explicou o
secretário-geral do CNJ. “A ideia é sair das ‘ilhas’ isoladas de
sistemas que não conversam entre si e criar um ecossistema
digital integrado e colaborativo”, afirmou.

Em pleno funcionamento
São quatro eixos de atuação do Justiça 4.0: inovação
e tecnologia para desenvolver soluções disruptivas e
melhorar a prestação de serviços; gestão de informações e
políticas judiciárias para fortalecer a promoção de direitos
humanos; prevenção e combate à corrupção e à lavagem
de dinheiro; e fortalecimento de capacidades institucionais.
Dentro desse escopo, já foram disponibilizados no PDPJ
sete serviços estruturantes, que possibilitam a integração
e a interoperabilidade – capacidade de sistemas diferentes
operarem em conjunto – de soluções na plataforma:

marketplace, autenticação e autorização, notificações
e mensageria, tabelas processuais unificadas, pessoas e
endereços, cabeçalho do processo e organizacional.

Inteligência artificial
Outro projeto que está sendo desenvolvido pelo tribunal
carioca é uma plataforma de mediação/conciliação préprocessual, com uso de inteligência artificial. O programa
é fruto de um convênio com a PUC-Rio. “A proposta
de utilização de inteligência artificial em plataformas de
mediação e conciliação como formas de soluções alternativas
de conflitos, uma parceria com a PUC-RJ, é algo inovador no
Brasil”, comentou o presidente do TJRJ. “O desafio de fato é
essa revolução digital, de desmaterializar a base física, por
exemplo, de atendimento e acesso à justiça, de transformar
os conceitos clássicos no Judiciário, como os de comarca e
de jurisdição, em outros conceitos no mundo digital. Nós
vivemos hoje em uma transformação do mundo material, há
uma desmaterialização do que nós vivemos concretamente
e a justiça começa a estar inserida nesse contexto. Então
é preciso inserir a justiça nas novas soluções, porque há
cobertor curto no campo dos recursos humanos, físicos e de
logística. Mas acredito que a tecnologia nos auxilia e propicia
uma nova forma de administrar a justiça e prestar esse
serviço tão essencial à população”, completou o presidente
do TJRJ.
“Nos preocupamos que essa justiça moderna, que busca
a celeridade – já que o nosso maior desafio no país é o tempo
de processo –, atinja a todos e a todas as classes. Sabemos
que o problema da internet no nosso país ainda é estrutural,
mas temos trabalhado, juntamente com várias autoridades,
para que esse problema seja definitivamente resolvido, pelo
menos em grande parte”, avaliou a presidente da Associação
dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil.
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Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br) - Ela armazena em nuvem
novos sistemas, módulos e serviços para uso colaborativo dos órgãos de Justiça.

Sinapses - gerencia e armazena modelos de inteligência artificial (IA) desenvolvidos para melhorar a
gestão de dados e informações do Judiciário, aperfeiçoando assim a prestação de serviços de Justiça.

Codex - plataforma que extrai, indexa e centraliza informações de processos, oferecendo assim o conteúdo
textual de documentos e dados estruturados. Esse imenso repositório de dados do Judiciário pode ser
usado em modelos de inteligência artificial, na realização de pesquisas inteligentes, na alimentação
automatizada de dados estatísticos e na produção de painéis e relatórios de business intelligence.

Painel de Estatísticas do Poder Judiciário - possibilita o fácil acesso às informações mais relevantes dos
processos judiciais e a um massivo banco de dados dos tribunais. Essa ferramenta digital será acessada
diretamente nos portais dos órgãos.

Sniper – Sistema que possibilita cruzar informações de bases de dados abertas e fechadas, destacando os
vínculos societários, patrimoniais e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.

Previdenciário - Solução de software para a automação tanto do acesso às informações das bases de
dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) quanto do envio de ordens judiciais a esse instituto.

Confira aqui o vídeo de
apresentação do PDPJ
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por Clarissa Somesom Tauk, Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em Mendoza, no coração de Luján de Cuyo, a terra do Malbec, localiza-se a renomada vinícola Viña Cobos, criada por Paul Hobbs
e mais dois enólogos, Andrea Marchiori e Luis Barraud. Juntos, eles apresentam os vinhos que estão entre os mais desejados do
mundo, elevando o nome Viña Cobos a um dos mais populares entre os turistas que visitam Mendoza.
Em uma outra ponta encontra-se a tradicional e conceituada bodega Vega Sicilia, que faz parte do seleto grupo das dez melhores do
mundo. Seus vinhos são elaborados na região de Ribera del Duero, na Espanha, e passam por um meticuloso processo de produção,
conquistando inúmeros prêmios e ganhando reconhecimento internacional. Foi fundada em 1864 por Don Eloy Lecanda, na
margem sul do Duero.
Nesta edição, convido o leitor a degustar os vinhos produzidos em duas vinícolas prestigiadas, pertencentes a regiões distintas,
Argentina e Espanha, mas que se encontram na elegância e maciez de seus taninos, com um padrão gustativo prolongado e persistente, marcado por notas de baunilha, frutas vermelhas e especiarias.

COBOS BRAMARE MALBEC
LUJÁN DE CUYO

VEGA SICILIA ALION

Produtor: este vinho pertence à linha Cobos, a mais
conhecida da Viña Cobos.

Produtor: Este vinho possui a assinatura da renomada
Vega Sicilia.

Uvas: Malbec

Uvas: Tempranillo

Vinificação: estágio de 18 meses em carvalho francês
novo (20%) e carvalho americano novo (10%) em
combinação com carvalho de segunda utilização (70%).
Não finado e não filtrado.

Vinificação: Passagem de 12 meses em carvalho
francês e americano.

Opinião: Este vinho expressa as características mais
marcantes do Malbec Argentino. Acentuado por
elegância e potência, possui cor púrpura profunda, com
aroma de frutas vermelhas e notas de especiarias e
baunilha, que conferem um paladar envolvente, com
taninos elegantes e firmes. Textura aveludada com final
longo e grande persistência.

Opinião: Este vinho é um clássico da Espanha, colecionando merecidamente altas notas da crítica especializada. A safra de 2004 recebeu 96 pontos do renomado
crítico Robert Parker, enquanto a safra de 2011 recebeu
94 pontos. É um vinho intenso e marcante, com
estrutura firme. Possui aromas de frutas vermelhas,
ameixa e mirtilo, com notas de baunilha e cacau
torrado. Os taninos são finos e arredondados, que
permitem um final longo e persistente.

AMB em ação
Dia histórico

AMB
#EmAção

RECOMPOSIÇÃO

FORTE

AUXÍLIO-SAÚDE

REMUNERATÓRIA

ATUAÇÃO

PARA TODOS

A AMB continua concentrando esforços para
garantir a recomposição remuneratória da
magistratura. A pauta é urgente para viabilizar
a reposição das perdas inflacionárias dos
últimos anos, que chegam a cerca de 40%. No
final de abril, a presidente Renata Gil se reuniu
com o presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Luiz Fux, para tratar
do assunto. Em fevereiro, a AMB apresentou
ao STF pedido para que a Corte encaminhe ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei para a
recomposição remuneratória dos membros do
Poder Judiciário.

A AMB tem atuado em 1.151 processos
judiciais e administrativos, entre interesses
individuais e coletivos de toda a magistratura,
com êxito de cerca de 90% nas demandas. Em
2021, foram arquivadas 50 reclamações
disciplinares sobre matéria jurisdicional no
âmbito do Conselho Nacional de Justiça. A
AMB também destacou-se pelo trabalho que
resultou no aumento do auxílio-alimentação
em estados como Alagoas e Pernambuco, por
exemplo.

A AMB tem intensificado as articulações
sobre o auxílio-saúde e está buscando junto às
Cortes o pagamento para ativos e inativos.
Além disso, a Associação trabalha junto ao
CNJ para a fixação do piso mínimo em 6%,
após verificar discrepâncias. Os Tribunais
estaduais da Bahia (TJ-BA), da Paraíba
(TJ-PB) e do Piauí (TJ-PI) estão entre os que
recentemente implementaram o programa.
A regulamentação do auxílio-saúde foi
influenciada pela articulação da AMB junto
às Cortes assim que a resolução nº 294/2019
do CNJ entrou em vigor.

NOVO SITE DA AMB
O site da AMB passou pela reestruturação do sistema de gestão de conteúdo e
agora conta com um design visual mais moderno e contemporâneo. Com as
mudanças, as informações serão organizadas por módulos, o que facilitará a
comunicação da entidade com seus associados e com a sociedade. O novo sistema
também vai melhorar a experiência do usuário tanto em relação à acessibilidade
e velocidade de carregamento quanto na adoção de boas práticas, que melhoram
o ranqueamento no Google.
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CONGRESSO
mais de 2500 projetos monitorados diariamente e 15 grandes vitórias da AMB

Nos últimos meses, a presidente da AMB, Renata Gil, tem intensificado as articulações no Congresso Nacional para a aprovação dos projetos de
lei de interesse da Magistratura. Atualmente, a Diretoria da AMB, com apoio das assessorias legislativas da entidade, monitora mais de 2.500
projetos de Lei que estão em tramitação, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, que podem gerar reflexos na vida dos magistrados.
Entre os destaques estão a PEC 555/2006 (Fim da Contribuição Previdenciária dos Inativos), a PEC 63/2013 (VTM – Valorização por Tempo
da Magistratura), a PEC 187/2012 (Eleições Diretas nos Tribunais), a PEC 162/2019 (PEC da Permuta), o PL 6726/2016 (Extrateto), o PLP
112/21 (Novo Código Eleitoral) e a PEC 32/2020 (Reforma Administrativa).
Desde o início da gestão da presidente, a Associação já conquistou 15 vitórias legislativas. Conheça elas:
MP 1040/2021 - Modernização do ambiente de negócios no país
PEC 10/2020 - Orçamento de Guerra
PEC 186/2019 - PEC Emergencial
PEC 32/2020 - Reforma Administrativa
PEC 162/2019 - PEC da Permuta
PL 1179/2020 - Relações Jurídicas Privadas
PL 675/2020 - Protesto durante a pandemia
PL 1291/2021 - Medidas de enfrentamento à violência doméstica

PL 741/2020 - Pacote Basta
PL 1369/2019 - Projeto Stalking
PL 6726/2016 - Extrateto
PL 1473/2021 - Videoconferência
PLP 112/21 - Novo Código Eleitoral
PLP 149/2019 - Plano Mansueto
PLP 101/2020 - Novo Plano Mansueto

DIREITO DO CONSUMIDOR

Escaneie o QR Code
assista ao episódio
“Turma da Mônica e o
Poder Judiciário”

ADOÇÃO

A Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB), em parceria com o Supremo
Tribunal Federal (STF) e os Estúdios
Mauricio de Sousa, lançou a campanha
“Turma da Mônica e o Poder Judiciário”.
O projeto reúne revista em quadrinhos,
vídeos animados e tirinhas para as redes
sociais, ensinando às crianças a importante
atuação do Poder Judiciário, o combate às
fake news e direitos como paternidade,
adoção, usucapião e direitos do
consumidor.

USUCAPIÃO

PODER JUDICIÁRIO

PATERNIDADE

TURMA DA MÔNICA E O
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Magistratura:
missão de risco
A complexa realidade de autoridades marcadas para morrer

N

o ofício de quem arrisca a própria vida para
fazer Justiça, é preciso ser imbuído de coragem a fim de enfrentar as ameaças, sobretudo
de facções criminosas. Sob vulnerabilidade
ao assegurar a Lei, juízes e desembargadores
no Brasil são intimidados, meticulosamente, de forma variada e inusitada por algozes. O ataque é contra o Estado,
a vítima é o servidor. De acordo com o último estudo do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgado em 2018, 110
profissionais estavam sob proteção. Atualmente, o número
de casos pode ser maior. Defronte desse cenário, a Magistratura permanece aguerrida para garantir os direitos do
cidadão.
Sobre os alvos dos criminosos, constatou-se que a
maioria dos magistrados trabalha na Justiça Estadual (88%)
e quase a metade (47%) está lotada em varas de competência
criminal. Do total de ameaçados, 76 foram escoltados e
aderiram ao uso de veículos blindados ou de coletes à prova
de balas, por exemplo. Os dados são do último “Diagnóstico
da Segurança Institucional do Poder Judiciário”, realizado
pelo CNJ.

O Conselho tem reforçado junto aos Tribunais a
importância da padronização de procedimentos e práticas
para a prevenção de ameaças, a fim de proteger efetivamente
os magistrados.
O Poder Judiciário vem sendo convocado a contribuir
com soluções para enfrentar o grave problema de segurança
pública. Em 2020, o CNJ aprovou a recomendação aos
Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais
para a instalação de Varas Criminais Colegiadas. Com isso,
os juízes integrantes dessas varas deliberam por maioria e
assinam em conjunto os atos decisórios, com registro da
existência de eventual divergência, sem a identificação do
seu prolator.
Nesta edição, a Revista AMB+ traz histórias de
personagens que têm percorrido uma jornada heroica sob
risco de morte para garantir a independência do Judiciário,
situação que também tem impactado a rotina de seus
familiares.
Carlos, João* e Miriam são juízes de estados distintos do
país, com o mesmo desafio em comum – na mira do crime.
(*nome fictício)
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Baleado em audiência
Ao completar dois anos de carreira na Magistratura,
o juiz Carlos Eduardo de Moraes e Silva (47), à época com
43 anos de idade, quase perdeu a vida após ser baleado por
um homem acusado de homicídio. Foragido há 15 anos por
matar o primo, Domingos Barros de Sá foi preso novamente
para cumprir a pena por um crime bárbaro: a vítima foi
morta com 14 facadas, dois tiros e, por fim, degolada. O caso
foi julgado no Fórum de Vila Rica, a 1.276km de CuiabáMT.
O réu confesso havia sido preso. Pouco tempo depois,
o juiz anterior do caso decidiu que Domingos respondesse
em liberdade. Ao assumir a comarca, Carlos Eduardo
concluiu a instrução do processo e pronunciou o indiciado,
submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal Popular do
Júri. Com isso, o acusado corria o risco de cumprir a pena
em regime fechado. Essa possibilidade o deixou muito
transtornado.
Era segunda-feira, 1º de outubro de 2018, quando o
magistrado se preparava para um dia de muitas audiências. O
juiz Carlos chegou à comarca, Domingos estava lá sentado no
banco de espera na entrada do Fórum. “Eu o cumprimentei
e ele me respondeu. O advogado dele também estava lá e
queria falar comigo, pedi para me procurar no intervalo”.
Após terminar a audiência, o advogado veio falar comigo
por volta das 16h. Domingos aproveitou a oportunidade e
entrou armado na sala de audiências.
“Eu o vi quando puxou um revólver. Ele estava muito
desequilibrado. Eu tentei acalmá-lo. Mas não tinha diálogo.
Ele veio em nossa direção. O promotor, o meu assessor e
eu estávamos numa sala bem peculiar. O local não tinha
saída para o fundo. Nós ficamos num ‘cercadinho’ de mesa.
Domingos apontou a arma para a cabeça do promotor.
Naquela hora, uma policial civil, que acompanhava pessoas
detidas para audiência de custódia, chegou e o mandou soltar
o revólver. Com isso, ele olhou para porta e eu segurei a
mão dele, mas não aguentei o peso daquele homem, nós nos
atracamos, foi aí que ele efetuou o disparo no meu peito. A
bala está alojada na região da clavícula”, relatou.
As imagens das câmeras internas de segurança
registraram o momento em que o juiz foge do gabinete após
levar um tiro.
É possível ver a movimentação no corredor que fica em
frente à sala de audiências, onde o juiz estava. Um homem
de camiseta verde sai correndo de dentro da sala. Um policial
que estava no fórum para uma audiência com um réu preso
também saca a arma e fica na porta.
O promotor que estava na sala de audiência consegue
escapar escorregando pelo chão. Logo depois, o policial

entra no gabinete e sai. A arma dele trava e, em seguida, ele
pede a arma da agente. O magistrado sai em seguida com a
mão no peito e corre para tentar se esconder, enquanto o
militar atira.
Ele foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do
município e, depois, transferido para um hospital em Palmas
(TO) para a retirada da bala.
“Eu pensei que ia morrer. Os médicos me disseram que
não valeria a pena extrair a bala em razão dos danos que
podem ocorrer”.
Três anos depois do atentado, o clima de tensão volta
a pairar. Em novembro de 2021, o juiz descobriu que
estava, juntamente com outras autoridades da cidade, sendo
ameaçado de morte por facção criminosa.
“Durante a oitiva em uma audiência de custódia de um
faccionado, ele declarou que ocorreria um ‘salve’ contra os
magistrados da comarca. Com isso, surgiu a necessidade de
escolta e a nossa rotina mudou completamente”.

Escaneie o QR Code
e assista ao atentado
contra o juiz

Cartas ameaçadoras

“Eu não ficarei de
braços cruzados
e tomarei minhas
providências”
Trecho da ameaça escrita por um detento.
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Na tentativa de comprometer a independência do
Judiciário, a audácia das organizações criminosas contra o
Sistema de Justiça tem sido descarada. Por meio de cartas
intimidatórias assinadas por presos faccionados, os detentos
desses grupos ameaçam de morte magistrados a fim de
conseguir os seus interesses. Em julho de 2021, a rotina do
juiz João* mudou completamente após ter recebido uma
dessas correspondências. Por segurança, ele prefere não se
identificar e nem citar o local onde trabalha.
Uma das mensagens foi interceptada pelo serviço
de inteligência do presídio. No conteúdo, as ameaças são
explícitas, tanto ao juiz quanto a outras autoridades.
“...eu não ficarei de braços cruzados e tomarei minhas
providências, isso não vai ficar assim, eu darei uma respostas ás
alturas no Estado ... eu irei providenciar um resposta de grandes
proporções” (sic), disse, em trecho destacado da carta.
O remetente também relatou que sabe o endereço de
várias autoridades e que já fez atos atentatórios em outros
estados. “...Pois eu sei onde trabalha e onde mora o sr. juiz João*
(nome fictício). Sei também os dados de outras autoridades do
estado”, disse.
Por fim, o presidiário escreveu que “sua luta não irá
parar nunca” enquanto não ver suas vontades atendidas
do seu jeito. “Desejo ser transferido para o estado tal*, á vida
é um inicio de uma jornada e quando ela acaba pode iniciar
outra depende em quê acreditamos... eu nasci para guerra” (sic),
finalizou a mensagem com ameaça de morte.
Em razão da carta, o juiz aderiu ao serviço de escolta.
Mas essa não foi a única forma de tentar intimidá-lo. “Certo
dia, no ano passado, foi encontrada uma munição paraguaia,
calibre 357, em pé, na janela da minha casa. Eu tive que me
mudar de lá”, afirmou.
(*Os trechos citados acima foram retirados da carta com o
sigilo dos nomes e dos estados. A forma escrita foi preservada. )

Liberdade perdida
Há 17 anos na Magistratura, Miriam Vaz Chagas, juíza
titular da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão
das Neves-MG, já viveu diversas ameaças de presidiários.
Muitas mensagens chegavam por meio das redes sociais,
enviadas, geralmente, por parentes dos detentos.
“Eu já recebi várias dessa natureza, inclusive por meio
da minha rede social. Havia uma que dizia onde moravam os
meus familiares”.
Diante das pressões, ela trocou a liberdade de sua vida
privada em favor da autonomia judicial. Aguerrida em
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cumprir a Lei, a magistrada manteve firme a garantia da
ordem.
“A partir do momento que recebemos essa notícia com
muita apreensão, os serviços de segurança e inteligência
dentro de nossos tribunais são acionados. E são colocadas as
escoltas para nós. Isso sempre traz um grande desconforto”,
explicou.
O juiz que vive ou já esteve na mira das facções tem a
vida completamente alterada.
“Uma simples ida à padaria precisa antes ser comunicada
ao serviço de escolta. Para ir à academia, era necessário alterar
a rotina todos os dias, não poderia repetir os horários. O
planejamento dos meus dias devia ser feito com antecedência
e comunicar ao Tribunal sobre os meus passos. A partir daí,
era realizada averiguação e acompanhamento. Eu passei
muito tempo trancada dentro de casa”, afirmou.

Segurança Institucional
O Conselho Nacional de Justiça editou, em 2013, a
Resolução nº 176, que criou o Sistema Nacional de Segurança
do Poder Judiciário (SINASPJ), e, três anos depois, em 2016,
publicou a Resolução nº 239, que instituiu a Política Nacional
de Segurança do Poder Judiciário, na qual há a preocupação
de resguardar também os servidores e cidadãos, em situação
de risco, que utilizam os órgãos de Justiça. Ela prevê ainda a
segurança da informação e de instalações do Poder Judiciário
como um todo. Em 2019, o CNJ promulgou a Resolução nº
291 com o intuito de consolidar as resoluções do Conselho
sobre a Política e o Sistema Nacional de Segurança do Poder
Judiciário.
Cabe destacar que a segurança institucional tem como
missão promover condições adequadas de segurança pessoal
e patrimonial, assim como meios de inteligência aptos
a garantir aos magistrados e servidores da Justiça o pleno
exercício de suas atribuições.

Denúncias
A fim de promover a proteção efetiva dos magistrados,
o Conselho Nacional de Justiça tem orientado os Tribunais
sobre a padronização de procedimentos e práticas para a
prevenção de ameaças.
É importante ressaltar que a segurança do (da) juiz(a) e
do (da) desembargador(a) sob intimidação envolve condutas.
De acordo com o CNJ, são cinco práticas essenciais:

Magistratura: missão de risco

Produção da análise formal de risco, com a coleta de dados sobre o caso
concreto

Comunicação da situação
de risco à Polícia Judiciária

Procedimentos
de segurança

Elaboração de plano de
proteção, quando verificado o risco , com aplicação dos protocolos de segurança adequados

Comunicação da situação
de risco ao CNJ

Reavaliação do risco, com o
encerramento da proteção
ou descontinuidade gradual
com o fim ou mitigação do
risco

CNJ – Diagnóstico da Segurança Institucional do Poder Judiciário – 2018

De acordo com as informações do CNJ, dentre os casos
de ameaça, 45% dos magistrados recebem apoio do tribunal
com reforço na segurança orgânica; 35% possuem escolta
total; 29% têm escolta parcial; e 31% utilizam veículos
blindados.

Quem executa a proteção
A proteção de juízes e desembargadores é realizada por
policiais cedidos, requisitados ou comissionados à disposição
do tribunal em 63% dos casos; por policiais da secretaria de
segurança em 33%; e por servidores do quadro da corte em
6% dos casos.

Responsabilidade dividida
Em agosto de 2020, o Conselho Nacional de Justiça
aprovou a recomendação aos Tribunais Regionais Federais
para a instalação de Varas Criminais Colegiadas. O CNJ
busca aprimorar o processamento, julgamento e execução de
sentença nas ações penais relativas a crimes praticados por
organizações criminosas armadas e por milícias.
A criação de Varas Criminais Colegiadas está prevista
no artigo 1º-A da Lei 12.694/2012 e no artigo 13 da Lei
13.964/2019. Na prática, os tribunais poderão instalar
Vara dotada de competência sobre território de uma ou
mais circunscrições. A recomendação é que seja composta
por quatro ou cinco juízes, sendo três titulares para os
julgamentos colegiados e um ou dois suplentes para a
atuação colegiada em casos de impedimento, licenças ou
férias dos titulares.
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Não há forma melhor de conhecer um lugar do que por meio de sua culinária. Por isso, conversamos com magistrados e magistradas
de estados das cinco regiões do Brasil para conhecer os seus pratos favoritos.

SÃO PAULO

Virado à Paulista

Por Jayme Martins de Oliveira Neto, ex-presidente da AMB
Feijão engrossado com farinha de milho ou de mandioca, arroz,
bisteca, torresmo, couve, ovo frito, banana e linguiça. O Virado
à Paulista é tão tradicional no estado de São Paulo que virou um
patrimônio imaterial da região. Servido nos restaurantes da
capital todas as segundas-feiras, o prato tem origem na época do
Brasil Colônia – é uma receita tradicional dos bandeirantes.
“O Virado à Paulista é algo que eu comi a vida inteira e, até hoje,
busco esse prato nos restaurantes de São Paulo”, conta o ex-presidente da AMB, Jayme Martins de Oliveira Neto.

GOIÁS

Pamonha doce

Por Laura Ribeiro de Oliveira, juíza do Tribunal de Justiça de Goiás
A pamonha doce é um dos pratos tradicionais na cidade de
Goiânia e pode ser encontrada em todos os cantos. A magistrada
Laura Ribeiro de Oliveira conta que, desde a infância, lembra de
comer doce de milho sempre que visitava a capital. “É uma
tradição que persiste. Sempre que meus pais vão me visitar,
levam pamonha para o café. É uma comida que eu gosto muito e
me remete a coisas boas”, disse.
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AMAZONAS

Pirarucu à casaca

Por Cássio Borges dos Santos, juiz do Tribunal de Justiça
do Amazonas
Para o juiz Cássio Borges dos Santos, o Pirarucu à casaca é um
dos pratos mais característicos do estado do Amazonas. Nessa
receita, o peixe amazônico Pirarucu e os demais ingredientes –
como a banana-da-terra, chicória, coentro e farinha de uarini –
são dispostos em camadas. “É o prato mais amazônico de todos”,
disse o magistrado.

RIO GRANDE DO NORTE

Maria-Isabel

Por Herval Sampaio, juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte
O prato Maria-Isabel, um arroz com carne de sol e temperos, é
típico do Rio Grande do Norte e apreciado pelo juiz Herval
Sampaio. “É um prato espetacular, muito servido na região e
apreciado por todos”, afirmou o juiz. O prato teria surgido
quando mulheres resolveram cortar a carne em pequenos
pedaços e misturá-la ao arroz, para que também pudessem se
servir da proteína – que era toda consumida pelos homens.

Foto Reuters

SANTA CATARINA

Banana frita com farofa doce

Por Joana Ribeiro, juíza do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
A banana frita, acompanhada de farofa doce, feita com farinha
de mandioca e canela, é um prato típico do litoral de Santa
Catarina. Além de ser servido como sobremesa, o prato é
tradicionalmente servido no café da tarde. “Fica ótimo com um
cafezinho”, disse a magistrada Joana Ribeiro.
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Democracia,
Inovação
e Direitos
Fundamentais
Em sua XXIV edição,
o maior Congresso
Jurídico do país
mostrou a força da
Magistratura e discutiu
temas relevantes na
sociedade

Confira os
destaques da
XXIV edição
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O

XXIV Congresso Brasileiro de Magistrados,
promovido pela AMB entre os dias 12 e 14
de maio, em Salvador (BA), uniu ainda mais
a Magistratura de todo o país. Democracia,
Inovação e Direitos Fundamentais deram
a tônica de mais uma edição do maior evento da carreira
no Brasil. Ao todo, 13 ministros de Cortes Superiores
participaram do Congresso, além de outros magistrados,
parlamentares e especialistas nacionais e estrangeiros.
Durante os três dias de Congresso, os mais de 1600
inscritos puderam participar de diversos painéis, que
discutiram desde a importância da Magistratura para o
Estado Democrático de Direito, o fortalecimento do Poder
Judiciário e a Justiça 4.0, até temas como as interseções entre
direito e economia e a evolução dos direitos fundamentais e
dos direitos humanos.

Defesa da Magistratura e do Judiciário presidente do STF, ministro Luiz Fux

Já na abertura, a presidente da AMB, Renata Gil, destacou
o papel da entidade em promover debates sobre temas de
extrema relevância para toda a sociedade brasileira. “A AMB,
a maior entidade de magistrados do mundo, com 72 anos de
história, recebe hoje centenas de magistrados e magistradas,
com ideias, propostas, visões diferentes, consolidando seu
papel constitucional em tempos de cooperação dos valores
democráticos, que nos guiou no caminho desenhado pela
Constituição Cidadã de 1988”, ressaltou.
Os participantes também tiveram à disposição, durante
três dias, no Centro de Convenções da capital baiana, cinco
estandes tecnológicos e interativos sobre a atuação da AMB
em vários eixos: Escola Nacional da Magistratura (ENM),
Centro de Pesquisas Judiciais (CPJ), Laboratório de Inovação
e Inteligência (AMB Lab), Campanha Sinal Vermelho e
programa Nós por Elas de acolhimento às juízas afegãs.

Defesa da Magistratura e do
Judiciário
Durante todo o evento, representantes do Poder
Judiciário enalteceram o valor das atividades exercidas pela
carreira para a sociedade. A importância dos magistrados
para a democracia e para o Estado Democrático de Direito
foi ressaltada pelo presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Luiz Fux, na conferência de abertura do
evento. “A Justiça é a última porta que o aflito tem para
bater. Não há democracia sem Justiça. Onde não há juízes,
não há democracia, não há ordem e não há paz”, afirmou.
O presidente do STF também defendeu a vitaliciedade do
cargo e a irredutibilidade dos subsídios. “As prerrogativas
da magistratura são as garantias em favor do povo, porque
em um país em que juízes têm medo, as suas decisões valem
tanto quanto valem esses juízes”, concluiu o ministro Luiz
Fux.
Outro integrante do STF a enaltecer o serviço público
prestado por magistrados(as) foi o ministro Luís Roberto
Barroso, na palestra sobre Democracia, Inovação e Direitos
Fundamentais. “Temos um corpo técnico altamente
qualificado. Mas nós, do STF, do STJ, das Cortes Superiores,
do primeiro e do segundo graus, prestamos serviço que
precisa ser aprimorado. A Justiça é um gênero de primeira
necessidade e, portanto, procurar aprimorá-la com qualidade
faz parte do nosso trabalho”, destacou.
Já o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ministro Humberto Martins, destacou a importância da
magistratura para a promoção da cidadania. “Para uma
democracia plena, é indispensável um Judiciário com
independência, autônomo, eficiente, com magistrados
valorizados”, disse.
A valorização da carreira também foi apontada como
essencial pelo presidente do Congresso Nacional, senador
Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “Seja um juiz do interior ou um
ministro do STF, todos os magistrados devem ter garantidas
as suas prerrogativas e direitos para que possam manifestar
sua independência e imparcialidade”, afirmou.

Democracia em pauta
A democracia esteve sempre na pauta do Congresso.
Entre as discussões, foram abordadas as fragilidades do
sistema democrático e a importância da magistratura em
defender o Estado Democrático de Direito.
Um dos momentos de destaque foi a palestra do
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guardiões da democracia. “Cada um de nós, magistrados,
tem a sua responsabilidade de garantir a estabilidade do
nosso País”, afirmou.

Direitos Humanos no centro
do debate
Democracia em pauta, Professor
de Harvard, Lawrence Lessig

professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos,
Lawrence Lessig. Autor de diversos livros sobre democracia
e regulação digital, o estudioso fez um panorama da evolução
dos regimes democráticos após a Segunda Guerra Mundial,
do declínio da confiança das populações na democracia
e o risco que isso representa. “O que o mundo precisa
agora? Não é amor, é democracia”, disse. Segundo Lessig,
as próprias pessoas não acreditam mais na democracia e
uma das explicações para a crise democrática no mundo é
o atual funcionamento das redes sociais. De acordo com
o professor, os algoritmos dessas plataformas atuam para
favorecer a polarização de discursos, dando destaque ao que
dá engajamento. Esse mecanismo, muitas vezes, amplifica
o compartilhamento de notícias falsas. “Quanto mais
polarizados e ignorantes ficamos, mais lucrativo é para eles”,
opinou. “Criamos uma tecnologia que não conseguimos
controlar. Ela é maravilhosa, mas precisamos controlá-la
para que a democracia sobreviva”.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
também utilizaram suas falas para defender a democracia, a
harmonia entre os Poderes e a Justiça Eleitoral. O ministro
Dias Toffoli afirmou que os magistrados atuam diariamente
na proteção do regime democrático. “Sabemos que não
é fácil enfrentar ataques, mas todos nós, magistrados,
precisamos fazer a nossa parte. A democracia precisa ser
permanentemente protegida”, disse.
O ministro do Supremo e atual presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, falou sobre a
importância dos juízes em garantir a lisura do processo
eleitoral que se avizinha. “A República clama para colocarmos
em primeiro lugar, como temos feito, a nossa missão, que
é cumprir e fazer cumprir o ordenamento jurídico pátrio”,
ressaltou.
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, também
destacou o Poder Judiciário como um dos pilares do regime
democrático. Para Moraes, os magistrados devem ser os
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É impossível falar de democracia sem falar de direitos
humanos. Durante o evento, os congressistas puderam
conhecer melhor as ações humanitárias da AMB, como
o resgate das juízas afegãs e a campanha Sinal Vermelho
contra a violência doméstica.
Em um bate-papo, a empresária, atriz, modelo e ativista
Luiza Brunet pôde compartilhar com os participantes sua
experiência com a violência doméstica, além de destacar
a importância de campanhas como a Sinal Vermelho. “A
violência contra a mulher é uma violência democrática.
Atinge mulheres independente da classe social e está no
mundo inteiro. É muito importante que as mulheres
tenham voz, que entendam que podem pedir ajuda por
meio da Justiça, porque é muito sofrimento”, contou. Ainda
segundo Luiza, a campanha é um sucesso não só no Brasil,
mas no mundo. “É uma campanha muito inteligente, já que
discretamente a mulher mostra a sua dor, que está estampada
na sua mão”, ressaltou.
Já no encerramento no Congresso, as palestras do AMB

Direitos Humanos no centro do debate - ativista
de direitos humanos Maha Mamo

cbm 2022

Talk emocionaram os congressistas, com a história de quem
lutou para que seus direitos humanos fossem garantidos e
de quem encontrou no Brasil o acolhimento. No painel
estavam as juízas afegãs resgatadas pela AMB após a tomada
do país pelo regime Talibã. Elas agradeceram à entidade
e aos brasileiros pela acolhida. “Os brasileiros são gentis e
atenciosos. Somos muito sortudas pelo que os brasileiros e a
AMB fizeram por nós”, disse uma das magistradas.
A história da ativista de direitos humanos Maha Mamo,
que viveu como apátrida boa parte de sua vida, também foi
um momento de grande emoção. Maha nasceu no Líbano,
filha de pais sírios, que deixaram o país diante da ilegalidade
de um casamento inter-religioso. Maha e seus dois irmãos
não tinham sangue libanês e não poderiam ter aquela
nacionalidade. Como o casamento de seus pais não era oficial
e uma mulher não pode registrar seus filhos sem ser casada
– nem mesmo passar sua nacionalidade aos filhos –, também
não foram reconhecidos como sírios. Viveram boa parte
da vida como apátridas – sem registro, sem documentos,
estudando com muita dificuldade.
Maha, depois de buscar diversos países no mundo, foi
recebida no Brasil. “Eu tinha um sonho de pertencimento, de
ter um país que me aceita. Depois de ser negada pelo mundo
todo, o único país que me acolheu foi o Brasil. O único país
no mundo inteiro”, contou a ativista. “Você vive a sua vida

como uma sombra quando você é apátrida. O Brasil foi um
recomeço”. Maha contou a sua luta e, agora, é uma brasileira
naturalizada. Emocionou a todos mostrando, orgulhosa, o
seu passaporte brasileiro.

Carta de Salvador
No evento de encerramento do XXIV CBM, foi
apresentada a Carta de Salvador, documento que indicou
as conclusões do Congresso, a partir das discussões sobre o
papel do Poder Judiciário em prol do avanço civilizatório.
Entre as conclusões redigidas na Carta, em nome dos
magistrados e das magistradas brasileiros, está a dignificação
do trabalho e da história da magistratura, permitindo uma
remuneração à altura das responsabilidades do cargo. O
documento também reafirma a necessidade de reforma
digital no processo judicial brasileiro, fazendo-o, cada vez
mais, inclusivo e acessível por meio das múltiplas plataformas
virtuais. Outra deliberação registrada na Carta é a proteção
dos direitos humanos das mulheres, salvaguardando-as de
todas as formas de violência e discriminação, pautando a
atuação do Poder Judiciário com contínua intolerância sobre
as várias formas de violência em razão do gênero.
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Além das
urnas eleitorais
Magistratura completa 90 anos
garantindo a democracia antes,
durante e depois das eleições
e atinge o seu melhor índice de
produtividade da última década
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O

ano de 2022 completa as nove décadas de
existência da Justiça Eleitoral no Brasil.
Por trás dos órgãos e das estruturas que
compõem o Poder, há 2.834 magistrados(as)
eleitorais que trabalham para garantir o
respeito à soberania popular e à cidadania. Destes, 2.645 são
do primeiro grau.
A firme atuação das autoridades é refletida nos números:
segundo o relatório Justiça em Números 2021, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), em 2020 foram mais de 1,3
milhão de novos processos e, mesmo assim, o Judiciário
Eleitoral conquistou seu melhor Índice de Produtividade do
Magistrado dos últimos dez anos. Mesmo com a pandemia
da COVID-19, o índice ficou em 239 processos baixados
por cada um dos juízes e desembargadores, número 44%
maior do que o registrado em 2016. Cabe esclarecer que esse
segmento do Judiciário não é sazonal e se ocupa de demandas
realizadas antes, durante e depois dos pleitos.
“Algumas demandas específicas realmente acontecem
em determinado período porque são vinculadas às eleições,
como processo de registro de candidatura e apresentação
dos documentos de regularidade dos atos partidários, por
exemplo. Essas são questões que chegam à Justiça Eleitoral
somente no período das eleições, mas isso não significa que
não trabalhamos fora desse período. Concluídos os pleitos
eleitorais, há uma série de questões que permanecem nesta
Justiça e que ocupam o trabalho dos magistrados eleitorais”,
explicou a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro.
As prestações de contas de todos os candidatos e dos
partidos políticos são exemplos de demandas que perduram
após as eleições. Além disso, há também uma série de ações
eleitorais que podem questionar a legitimidade ou não de
uma eleição, ao apontar eventual prática de crime ou ilícito
eleitoral.
“Ações de investigação judicial eleitoral, recursos contra
expedição de diploma e ações de impugnação de mandato
eletivo são exemplos de processos que essencialmente chegam
à Justiça Eleitoral depois das eleições e que têm como objeto
investigar se os pleitos foram ou não disputados em ambiente
de normalidade, legitimidade e igualdade de chances entre
competidores. Esses processos são complexos e contam com
uma instrução probatória densa, já que é preciso analisar se
irregularidades eleitorais, abuso de poder ou captação ilícita
de sufrágio foram cometidos. Essas ações são relevantíssimas
e costumam chegar à Justiça Eleitoral depois de concluídas as
eleições”, ressaltou a ministra Bucchianeri.

Por trás das urnas
Mesmo nos anos sem eleições, também há importantes
atividades administrativas e judiciais exercidas pelos
magistrados eleitorais.
“Em anos sem eleições, os magistrados continuam
realizando a organização e administração do processo
eleitoral, como os procedimentos de alistamento de eleitores,
transferência de domicílio eleitoral, revisão do eleitorado,
designação dos locais de votação, criação e extinção de seções
e zonas eleitorais, entre outras”, explicou o juiz eleitoral
Nilson Dias de Assis Neto, vinculado à 29ª Zona Eleitoral do
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), localizada
no município de Monteiro-PB.
Outros procedimentos administrativos realizados por
juízes(as) eleitorais são a gestão de recursos humanos com
a verificação da regularidade da atuação dos servidores, o
cumprimento de metas e a execução adequada dos serviços.
Apesar dos trabalhos na via administrativa, os(as) magistrados(as) continuam à frente de atividades jurisdicionais
mesmo fora do período eleitoral.
“Como exemplos de procedimentos judiciais, temos o
recebimento, a movimentação e o julgamento de diversas
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ações judiciais, muitas delas decorrentes da eleição, como as
Ações de Impugnação de Mandato Eletivo (Aime), as Ações
de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), a representação
nas suas diversas modalidades, os processos de prestação
de contas eleitorais de candidatos e partidos, além de outras
ações que não têm ligação com o pleito, como ações penais,
duplicidade e pluralidade de inscrições, alistamento eleitoral
fraudulento, entre outros”, contou a juíza Maria Eduarda
Borges Araújo, titular da Vara Única de Princesa Isabel-PB,
que tem competência mista e sedia a 34ª Zona Eleitoral da
Paraíba.
Além disso, os órgãos da Justiça Eleitoral também
promovem campanhas de informação sobre as eleições. Um
exemplo é o Programa Eleitor do Futuro, que foi concebido
pelo então ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
Sálvio de Figueiredo Teixeira, quando era Corregedor do
TSE, e implementado alguns Tribunais Regionais Eleitorais,
como o do Pará.
“Nesse Programa, nós, magistrados, vamos às escolas
e esclarecemos sobre o que é a cidadania do voto. Aqui no
Pará adotamos também o ‘Te liga, Jovem’, em que os(as)
juízes(as) também exercem esse papel de levar informações
para jovens entre 16 e 17 anos que poderão vir a regularizar
a situação eleitoral e ter em mãos o título de eleitor. Essas
iniciativas mostram que os(as) magistrados(as) eleitorais
exercem não só o papel de conferir a cidadania e o direito
de votarem e de serem votados, mas também exercem a
função de informar a importância da participação popular
nos pleitos, e transmitir a pacificação para os momentos que
se antecedem às eleições”, explicou a presidente do TRE-PA,
desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Dificuldades
Para realizar os procedimentos administrativos e jurisdicionais com eficiência e agilidade, os(as) magistrados(as)
eleitorais também enfrentam algumas barreiras. Parte das
dificuldades acontecem tanto no dia da eleição, quanto no
período que a antecede. A juíza Maria Eduarda Borges Araújo, titular da Vara Única de Princesa Isabel-PB, destaca a fiscalização da propaganda política como desafio.
“Em razão da grande extensão territorial da Zona, do
reduzido número de servidores responsáveis pela fiscalização
e do reduzido contingente policial, torna-se uma atividade
complexa e difícil. Pelos mesmos motivos, encontramos
dificuldades para reprimir e coibir as diversas ações
criminosas que buscam macular a lisura do pleito, a exemplo
da compra de votos, da promessa de benefícios, da compra
da abstenção do voto, do fornecimento de alimentação no
dia da eleição em troca do voto, entre outros”, destacou.
32

Desembargadora Nadja com indígenas

Outra dificuldade é levar o processo eleitoral para
populações ribeirinhas, rurais e indígenas. Isso ocorre, por
exemplo, no Pará, que é composto por vários rios e por
pessoas sem acesso às Zonas Eleitorais. Segundo a presidente
do TRE-PA, organizar essa logística é um desafio.
“Aqui no Pará, onde o acesso a algumas regiões ainda é
difícil, considerando que temos grande eleitorado indígena,
quilombola e ribeirinho, temos que fazer um árduo
trabalho de logística para percorrer rios e estradas de terra
para levar os nossos serviços eleitorais a todos. Tudo isso
é planejado e discutido, sendo de responsabilidade não só
dos juízes eleitorais, mas também dos chefes de cartório.
Eles se completam e exercem uma atividade administrativa
importante junto à Zona Eleitoral. Tenho certeza que esse
papel exercido pelos magistrados eleitorais tem fortalecido
muito o processo eleitoral”, ressaltou a desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
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Ações da AMB na Justiça
Eleitoral
Atenta às prerrogativas e às funções da magistratura
eleitoral, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
segue atuando em prol desse segmento do Judiciário. Na atual
gestão, foram realizadas diversas manifestações públicas
a favor da importância da manutenção da Democracia e
do Estado Democrático de Direito, em contestações às
manifestações antidemocráticas e aos ataques ao voto
eletrônico e ao Sistema Eleitoral como um todo. “Eu conheço
a urna eletrônica de trás para frente. O Brasil é paradigma
internacional do seu processo eleitoral. A Organização dos
Estados Americanos (OEA) acompanhou todo o sistema e o
relatório foi muito positivo”, afirmou a presidente, Renata
Gil, durante entrevista realizada em 2020. No mesmo ano,
durante o período de eleições municipais, a AMB atuou
junto ao TSE em campanhas contrárias à propagação das
chamadas Fake News.
Em agosto de 2021, a incansável luta da AMB para
assegurar a igualdade de gênero no Poder Judiciário, em
especial nas Cortes Superiores, resultou numa lista tríplice

ineditamente formada só por mulheres para o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). No mesmo mês, a advogada Maria
Claudia Bucchianeri Pinheiro tomou posse como ministra
substituta do TSE. Também no ano passado, a Associação
fez intensa articulação no Congresso Nacional contra
trecho do Projeto de Lei Complementar 112/21, que previa
quarentena de cinco anos para magistrados que queiram se
candidatar a cargos públicos.
Pelos notáveis serviços prestados à Justiça Eleitoral, a
presidente da AMB, Renata Gil, foi homenageada, em março
de 2022, com a Comenda da Ordem do Mérito do Tribunal
Superior Eleitoral. Na cerimônia, o ministro Luís Roberto
Barroso elogiou a atuação da magistrada. “Renata foi uma
parceira de todas as horas do TSE, ajudando na confecção
e na montagem dos telões onde divulgamos os resultados
eleitorais e nos ajudou na recepção aos observadores
internacionais, nas eleições de 2020. Ela também tem sido
um símbolo importante na busca por igualdade plena entre
homens e mulheres e na extraordinária luta que ela conduz
contra a violência de gênero e a bem-sucedida campanha
Sinal Vermelho, da qual o TSE também participou. Eu gosto
de dizer para a Renata que a história da AMB vai ser dividida
em antes e depois da sua gestão”, enfatizou.
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Mais tecnologia,
mais justiça

O

uso de novas tecnologias transformou o
Poder Judiciário. Na visão dos magistrados
brasileiros, essa transformação tecnológica,
ampliada pela pandemia da Covid-19, tornou
os órgãos de Justiça mais eficientes, mais
transparentes e mais humanos, além de garantir o acesso da
população à prestação jurisdicional. É o que revela a pesquisa
“O exercício da jurisdição e a utilização de novas tecnologias
de informação e comunicação”, realizada pela Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB) por meio do seu Centro de
Pesquisas Judiciais (CPJ).
A pesquisa foi feita em parceria com o Laboratório
de Acesso à Justiça e Desigualdades (LADES), vinculado à
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB),
e com o Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais,
programa da Faculdade Latino-Americano de Ciências
Sociais (Flacso/Brasil). O estudo também contou com
financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF). Os resultados foram divulgados durante o
XXIV Congresso Brasileiro de Magistrados.
O estudo teve como recorte principal a percepção da
magistratura e a sua vivência nos desafios colocados pela
digitalização da Justiça, especialmente logo após o contexto
da pandemia. Como parte da pesquisa exploratória, foram
realizadas entrevistas semiestruturadas com magistrados
de todas as regiões do país. Ao todo, foram ouvidos 1.859
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Pesquisa do CPJ: mais
de 75% dos magistrados
brasileiros respondentes
acreditam que o uso
de tecnologias ampliou
o acesso à Justiça e a
transparência

magistrados e magistradas de todos os tribunais, inclusive
os superiores – o que dá legitimidade aos resultados. Entre
os entrevistados, quase 62% têm entre 10 e 29 anos de
magistratura.
De acordo com o diretor do CPJ, ministro Luis Felipe
Salomão (STJ), as informações coletadas pela pesquisa
podem subsidiar políticas públicas para o Poder Judiciário.
“Nos últimos anos o Poder Judiciário tem passado por um
amplo processo de transformação digital. É necessário
considerar as experiências que a magistratura tem tido em
suas rotinas e aliar a visão dos magistrados para avançar na

Mais tecnologia, mais justiça

transformação da Justiça”, afirmou. “É muito importante
discutirmos e analisarmos os resultados e em que medida
políticas públicas podem contribuir para o aperfeiçoamento
deste trabalho”, destacou o ministro.

Justiça acessível e
transparente
A visão da magistratura é clara: para 76,5% dos
participantes da pesquisa, o acesso aos órgãos de Justiça foi
ampliado e houve diminuição de despesas com instalações
físicas nos tribunais. Mais de 74% dos magistrados
consideram que a transparência das atividades realizadas no
Poder Judiciário foi ampliada, e, para 61,4%, ainda houve um
incremento na qualidade das decisões. “A percepção de quem
presta o serviço jurisdicional é de que houve um aumento da
transparência. Há um movimento de que isso seja um reflexo
da incorporação das tecnologias dentro da estrutura física e
recursos humanos dos tribunais”, afirmou a pesquisadora
Talita Rampin.
Para 80% dos magistrados, as partes também passaram
a ter mais autonomia, conseguindo acessar informações sem
a necessidade de intermediários ou atendimentos, e 70% dos
que responderam à pesquisa consideram que o diálogo entre
os sujeitos do processo foi aprimorado.
A professora e pesquisadora Rebecca Lemos Igreja
afirmou que os magistrados têm se preocupado em utilizar
essas tecnologias para melhorar a prestação jurisdicional.
“Algo que podemos concluir da pesquisa é que em geral
há a demonstração de um esforço de adaptação às novas
tecnologias, considerando que elas estão aí e devem ser
utilizadas”, disse. A pesquisadora afirmou que o estudo
mostrou a criatividade dos magistrados em um momento
difícil de pandemia. “A quantidade de práticas alternativas e
inovadoras que foram relatadas nos mostra uma criatividade
enorme da magistratura. Essa inovação é muito importante
e vale a pena ser conhecida por todos e todas”, concluiu.

Atividades na forma remota
Os magistrados também opinaram sobre atividades
típicas da atuação jurisdicional que podem, ou não, ser
realizadas de forma remota. Mais de 80% de magistrados
ouvidos pela pesquisa concordam que atividades como
oitivas de testemunhas, depoimento pessoal da parte e
audiência de instrução podem ser realizadas no formato

virtual. Já 71,5% dos magistrados respondentes consideram
que é possível realizar julgamentos em sessões virtuais.
A maioria dos magistrados entrevistados vê com
reservas a utilização do formato remoto para a realização
de atividades como sessões do tribunal do júri, vistorias e
perícias médicas. No caso do tribunal do júri, quase 60%
dos magistrados discordam da possibilidade de realizar as
sessões de forma virtual. Já em relação às vistorias, 50%
dos entrevistados discordam e apenas 32% concordam
com o formato remoto. No caso das perícias médicas, 45%
discordam sobre a possibilidade de realizá-las no formato
remoto e a parcela favorável não ultrapassa 32%.

“É necessário
considerar as
experiências que a
magistratura tem
tido em suas rotinas
e aliar a visão
dos magistrados
para avançar na
transformação da
Justiça”
Ministro Luis Felipe Salomão
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Direito e
Fraternidade

E-book lançado pelo CPJ
enaltece a importância
do conceito para a
democracia

E

m pleno auge da pandemia da Covid-19, os
tribunais brasileiros enfrentavam o desafio de
decidir sobre a dicotomia entre as restrições
sanitárias e as liberdades individuais. O uso de
máscaras, quarentena, fechamento do comércio,
toque de recolher: como tudo era novo, não havia certeza
se essas medidas seriam eficazes para conter o avanço do
vírus. Diante do crescente movimento jurídico em defesa
das escolhas pessoais, do direito de ir e vir, da liberdade
para decidir sobre a própria vida sem a interferência do
Estado, um projeto inovador, orquestrado pelo Centro de
Pesquisas Judiciais (CPJ), trouxe à luz do debate um dos
pilares basilares de qualquer democracia: a Fraternidade. O
e-book “Estudos de Direito e Fraternidade na Fronteira da
Paz: diálogos com a pandemia do COVID-19”, lançado pelo
CPJ, reúne textos inéditos de especialistas que mostram que
a Fraternidade pode constituir o caminho por meio do qual
podemos abrir várias portas para a solução dos principais
problemas hoje vividos pela humanidade em termos de
liberdade e igualdade.
“A sociedade hoje defende com ardor suas escolhas,
suas individualidades, sua liberdade. É uma polarização que
culmina na falta de empatia. E isso ficou muito mais visível
durante a pandemia e as discussões jurídicas que aconteceram
nesse período. No entanto, para a construção de uma
sociedade de livres e iguais, é necessário ter Fraternidade”,
enfatizou a desembargadora Luciane Cardoso Barzotto
(TRT4), integrante do CPJ e organizadora da publicação.
A obra busca resgatar a necessidade da fraternidade
nos tempos atuais. A educação e o direito da criança e do
adolescente em tempos de pandemia perante a Fraternidade,
a responsabilidade civil objetiva do empregador em tempos
de Covid-19, a pandemia e a violência de gênero, o direito
à migração, a conciliação judicial em tempos de pandemia
e outros temas estão presentes na publicação, que conta
com 14 artigos e 58 resumos. “O resgate da Fraternidade,
enquanto categoria jurídica e política, é o nosso dilema e o
nosso desafio neste momento da nossa história”, analisa o
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Acesso ao
e-book

ministro Luís Felipe Salomão, diretor do CPJ.
O trabalho é fruto de uma parceria com o Grupo de
Pesquisa Direito, Cidadania e Fraternidade (DICIFRA/
CNPq), vinculado ao curso de graduação em Direito da
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) – Campus
Sant’Ana do Livramento/RS, e com o apoio do Conselho
Nacional de Justiça, após a realização do 1º Seminário de
Direito e Fraternidade na Fronteira da Paz, no final de 2020.
“Esta obra, por ser fruto de conferências, apresentações de
trabalhos escritos, diálogos e ponderações realizadas no 1º
Seminário de Direito e Fraternidade na Fronteira da Paz,
oferece um significado ímpar para o Direito, não apenas
pelo fato de oferecer interpretações inovadoras para os
mais variados temas e questões jurídicas, mas pelo fato
de ter reunido acadêmicos, pesquisadores, profissionais e
docentes de todo o Brasil e até do exterior, confirmando a
contemporaneidade e grande valor do estudo de Direito e
Fraternidade”, afirmou a professora da Unipampa Deisemara
Turatti, que organizou o seminário que culminou na
produção do e-book.
“Com o estudo da Fraternidade, resgata-se a dimensão
dos deveres de reciprocidade entre os cidadãos, bem
como evidencia-se a força normativa do princípio da
Fraternidade, num horizonte de cultura da paz. Em um
contexto pandêmico, a centralidade da Fraternidade tornase indispensável para harmonizar e efetivar a dimensão
comunitária da existência”, completou o ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da
Fonseca, autor de diversos livros sobre a Fraternidade e o
Direito e um dos organizadores da publicação do CPJ, que
participa e administra diversos grupos de pesquisa sobre
o Direito Fraterno, inclusive pelo WhatsApp. Somente
nesse canal de comunicação estão cerca de mil pessoas que
fomentam o debate sobre o instigante tema. “A redescoberta
do princípio da Fraternidade apresenta-se como um fator de
fundamental importância. Como as ideias realmente movem
o mundo, o ideal fraterno é o antídoto que administra o soro
da democracia”, concluiu o ministro do STJ.

Inovação e
informação: AMB
Lab lança site
Portal auxilia o
Laboratório a se
institucional

consolidar como hub
de inovação

F

ornecer transparência e divulgar as ações
produzidas pelos associados da AMB em favor da
sociedade, em relação à inovação no Judiciário,
são objetivos do Laboratório de Inovação e
Inteligência da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB Lab). Diante disso e para reforçar o papel
do AMB Lab como hub de inovação, foi lançado o novo site
do Laboratório.
Com o novo portal, haverá maior divulgação das
atividades do AMB Lab e será mais fácil o compartilhamento
dos conteúdos.
“Um dos objetivos do AMB Lab é ser um hub de
inovação. O site contribui com essa diretriz ao congregar
informações que estarão à disposição do Poder Judiciário
e da sociedade”, destacou o diretor do Laboratório, Ângelo
Vettorazzi.
Para a vice-diretora do AMB Lab, Keity Saboya, a
criação do site próprio do Laboratório consolida a política de
inovação tão discutida e fomentada pela AMB nesta gestão.
“O nosso site representa um grande avanço no processo de
compreensão dessa nova cultura digital, tão disruptiva em
nossas práticas judiciais e judiciárias”, enfatizou.
Com design atraente, interativo e que dialoga com o
universo de tecnologia e inovação do qual faz parte o AMB
Lab, o site traz conteúdos relevantes para a Magistratura.
Diálogos de Inovação: o público poderá acessar
as Lives gravadas de assuntos debatidos anteriormente,
como Inovação e a Agenda 2030; Inteligência Artificial;
Transformação Digital da Jurisdição; Ética e Inteligência
Artificial.
Eventos: nessa aba, há a divulgação da agenda e da lista
de eventos já realizados, como o 1º Fórum de Inovação,
Tecnologia e Inteligência Artificial; Ideathon e Ciclo de
Ideação e Prototipação.

Projetos: os projetos de órgãos do Judiciário relacionados aos temas de interesse do AMB Lab serão divulgados
nesse local. Entre os projetos já em destaque, há o LGPDJus,
um aplicativo voltado ao atendimento dos pedidos relacionados à privacidade e à proteção de dados pessoais no âmbito
do Poder Judiciário de Santa Catarina (PJSC).
Outra novidade no portal é a ferramenta hand talk,
que traduz simultaneamente conteúdos em português para
a língua brasileira de sinais. O aplicativo tem o objetivo
de fazer a inclusão social de pessoas surdas. Além disso, o
dispositivo irá atender pessoas com deficiência visual.

Comunidade de Inovação
AMB Lab
Além de ser uma plataforma de publicização das
informações institucionais do AMB Lab, o novo site também
contará com outros conteúdos, como na aba Comunidade
de Inovação. A proposta é compartilhar boas práticas e
experiências para transformar ideias em resultados, por
meio de um grupo no WhatsApp.
No aplicativo, o debate focará em soluções que melhorem a gestão pública e previnam a judicialização excessiva,
além de outras agendas de interesse global. A comunidade é
exclusiva para magistrados(as) associados(as) à AMB.
“A comunidade de Inovação se destina aos integrantes
da Magistratura como instrumento para incentivar a
divulgação de práticas inovadoras, troca de experiências, rede
de contatos, tudo para contribuir com o desenvolvimento da
cultura de inovação”, explicou Ângelo Vettorazzi.
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Depoimentos
Ângelo Bianco Vettorazzi

Thiago Brandão

Keity Mara Saboya

diretor

vice-presidente Cultural e de Tecnologia da
AMB

vice-diretora

“A criação do site do AMB Lab é um
avanço, na medida em que reúne
informações institucionais, projetos,
eventos e, de maneira geral, assuntos relacionados à inovação na Magistratura”.

“Sem dúvida é mais um passo
importante. Permite que o Amb Lab
exponha suas ações e receba feedback
dos associados e da própria sociedade,
que está sendo a maior interessada em
ferramentas de inovação que poderão
ser desenvolvidas nesse ambiente de
criação”.

“O site proporcionará mais integração e mais acessibilidade. Será
um locus que permitirá uma maior
aproximação entre os juízes brasileiros e também uma maior divulgação das nossas observações técnicas, projetos, pesquisas etc.”.

Cesar Felipe Cury

Michelini de Oliveira Jatobá

Eunice Prado

membro

membro

membro

“Com o portal, o AMB Lab se integra ainda mais ao ecossistema
tecnodigital, tornando-se um hub
de troca de informações e experiências entre os membros do Judiciário
e da sociedade em geral”.

“O site agrega valor ao projeto do
AMB Lab, facilitando a congregação de associados e uma maior rapidez na proposição, divulgação e
discussão de ideias e projetos”.

“O site próprio fortalece a marca do
AMB Lab, para que o Laboratório
fique mais conhecido, e irá contribuir para firmar o posicionamento
que a Magistratura precisa ter no
ecossistema de inovação nacional”.

Alexandre Morais da Rosa
membro

“O AMB Lab cada vez mais amplia
as oportunidades de participação
dos magistrados brasileiros. O site
é mais um passo rumo à transparência, à prestação de contas e ao
diálogo com a sociedade sobre as
diretrizes tecnológicas no âmbito do
Poder Judiciário”.
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Esdras Silva Pinto

Priscilla da Costa Corrêa

membro

membro

“O hotsite do AMB Lab representa
a vocação do nosso Laboratório em
apresentar nossos projetos de forma
inovadora. Ao empregar técnicas
de design, facilita a divulgação de
nossas ações e projetos, ao passo
que permite a própria inovação, já
que tem a necessidade de seguir
padrões típicos do Judiciário ou
mesmo de uma associação de
magistrados”.

“No atual contexto de avanço tecnológico iniciado com o processo
eletrônico e impulsionado pela pandemia, é absolutamente relevante
que nós juízes estejamos conectados e bem informados sobre os
passos do AMB Lab. Por isso, o site
e todos os canais que conectam juízes são ainda mais importantes”.
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ENM sem fronteiras

ENM
sem fronteiras
Escola amplia oferta de cursos graças
a novas parcerias e ao ensino EAD

A

Escola Nacional da Magistratura (ENM)
aproveitou a boa aceitação da metodologia de
ensino a distância para firmar novas parcerias
e oferecer cursos inovadores aos magistrados.
Inteligência Artificial, Direito dos Povos
Indígenas, Experiência do Usuário, Visual Law e Design
Thinking são exemplos de conteúdos que fazem parte do Guia
de Cursos Edição 2022. A proposta principal é não se limitar
a conteúdos jurídicos, mas manter a grade de aulas atenta às
mudanças políticas, econômicas, sociais e tecnológicas para
garantir uma formação acadêmica atualizada e de acordo
com as necessidades dos magistrados.
“É com orgulho que digo que a nossa escola é
uma referência junto à comunidade jurídica porque
acompanhamos as inovações e as demandas dos associados
à AMB. Buscamos oferecer ao nosso público aquilo de que
ele carece para exercer da melhor forma seu papel. Quando
damos esse suporte acadêmico à magistratura, fortalecemos
o sistema de justiça”, afirmou o diretor-presidente da ENM,
desembargador Caetano Levi.
São mais de 20 cursos distribuídos ao longo do ano,
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alguns inéditos e outros já ministrados em 2021, que, diante
da importância e da procura dos próprios magistrados, fazem
parte dos trabalhos também deste ano. Um exemplo é o
curso de Análise Econômica do Direito, marcado para maio.
Sob a coordenação do presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Luiz Fux, as aulas são voltadas a
compreender a relação entre Justiça e eficiência. Na prática,
busca-se ofertar aos participantes arranjos institucionais em
relação ao uso dos recursos econômicos e o desenvolvimento
de decisões judiciais, na perspectiva de fazer justiça e aplicar
os desdobramentos com adequada eficiência.
Temas como Justiça 4.0, Lei Geral de Proteção de
Dados, Julgamento com perspectiva de gênero e Formação
de Formadores inauguraram o primeiro trimestre da
programação, que abraça todos os ramos do Direito.
Com isso, haverá espaço para discussões sobre os desafios
impostos ao Direito diante de plataformas digitais de
trabalho, o Direito Militar e o Direito Previdenciário
aplicado às relações de trabalho. Também haverá debates
sobre questões ligadas ao processo eleitoral, como as faces
dos direitos políticos, fake news, as mídias sociais no pleito,
registros de candidaturas e outros.

ENM sem fronteiras
amblab

NOVAS PARCERIAS
No Guia de Cursos 2022, há opções que resultam da
parceria entre a ENM e instituições renomadas no Brasil e no
exterior, a exemplo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da
Universidade (UFRJ) e da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS). Este ano a ENM ofertará
dois cursos internacionais, ambos na Itália: “Tendências
Atuais do Processo Civil”, resultado de um convênio com
a Universidade de Roma – Sapienza; e “Tutela Jurisdicional
e Solução de Conflitos em uma perspectiva comparada:
Europa-Brasil”, organizado pela Accademia Juris Roma.
“Com a escola virtual, a ENM conseguiu aumentar o
número de cursos e atingir magistrados de todos os estados.
Antes, a escola era muito concentrada no Centro-Oeste e
no Sudeste, porque, como os cursos eram presenciais, só
as pessoas que moravam perto conseguiam vir a Brasília
participar. Agora podemos chegar a todos os magistrados do
país”, explicou a coordenadora da ENM, Marcela Bocayuva.
Para o diretor-presidente da ENM, desembargador
Caetano Levi, “um juiz que se aprimora é um juiz que vai
produzir decisões com qualidade melhor, decisões mais
justas. E nosso trabalho é ofertar, ensejar a oportunidade de
aprimoramento na formação desses magistrados”, afirmou.

Acesse o Guia de
Cursos da ENM – 2022

Evolução constante
Aos 71 anos, sob o comando do diretor-presidente,
desembargador Caetano Levi, a ENM tem sido referência no
ensino a distância com o uso de novas tecnologias. Durante
sua história, foram mais de 50 mil certificações, resultado
que mostra a força da ENM no Poder Judiciário. “É a escola
mais antiga do Brasil dedicada a magistrados e magistradas.
Tem sido uma evolução constante a nossa trajetória. A
ENM nasceu de um sonho de idealistas que fundaram a
AMB e também pensaram que um importante braço da
Associação seria uma Escola que pudesse manter sempre
atualizados os magistrados brasileiros. Com o tempo, a
escola foi se expandindo, passou a contar inclusive com

eventos internacionais e nos próximos anos com certeza
essa evolução vai continuar”, avaliou o diretor-presidente da
Escola.
Atualmente a aposta da ENM tem sido feita em novas
plataformas digitais, para oferecer o melhor conteúdo
jurídico aos alunos. Isso é possível em razão do convênio
com a UOL EdTech, a maior empresa de tecnologia no ramo
da educação do país. “A ENM teve à frente na sua condução
grandes juristas, ministros e juízes, e hoje serve como um
farol, um exemplo a ser seguido pelas demais escolas da
magistratura. Hoje, muitas escolas realizam concursos,
preparam e aperfeiçoam seus juízes e a ENM cumpre bem
esse papel. Juízes bem-preparados e bem-informados,
jurisdição bem prestada”, ressaltou o atual diretor do Centro
de Pesquisas Judiciais da AMB (CPJ), ministro Luis Felipe
Salomão (STJ).
Em 2022, a ENM inovou o repertório de cursos, com
alcance de diversas áreas jurídicas. São mais de 15 opções
de cursos credenciados pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) para promoção
da carreira da magistratura, e mais de 20 cursos de certificação
jurídica, com temas sobremaneira relevantes, a exemplo das
temáticas eleitorais. “Esse aperfeiçoamento e essa formação
de excelência fornecidos pela ENM aos magistrados
são essenciais para que cada vez mais o Judiciário possa
prestar serviços de qualidade para a sociedade”, afirmou o
ex-presidente da Escola Nacional da Magistratura Sérgio
Ricardo de Souza (2017-2019).
O crescimento da Escola Nacional da Magistratura
é notório. Apenas em 2021, a ENM emitiu mais de 500
certificados para associados à AMB; certificou mais de 1500
alunos em parceria com a PUCRS; e ofereceu 80 bolsas de
ensino para estudantes de baixa renda. De acordo com o
ex-presidente da ENM, por duas vezes (2014-2015 e 20172018), Marcelo Piragibe, a Escola Nacional da Magistratura
é a única que abarca todas as jurisdições. “A ideia central, até
hoje prevalecente, é formar magistrados que possam julgar
com total independência diante dessa sociedade dinâmica.
Somente por meio dessa formação sólida e ininterrupta
poderemos ser verdadeiros agentes de transformação social
independentes e seguros. E a ENM teve e tem fundamental
importância nesse objetivo”, destacou.

ENM une tradição e
inovação

Homenagem aos 71 anos
da ENM
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IX jogos nacionais

Jogos Nacionais da
Magistratura devem
reunir mais de mil
magistrados em Aracaju
Ao todo serão 14 modalidades, disputadas entre os
dias 11 e 14 de agosto. As inscrições estão abertas

QR CODE

Acesso o site dos jogos e
faça sua inscrição
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IX jogos nacionais

Aracaju se prepara para receber os IX Jogos Nacionais
da Magistratura e os mais de mil magistrados que devem
participar do evento esportivo. Os Jogos, que fazem parte
do calendário da Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB), acontecerão entre os dias 11 e 14 de agosto na capital
de Sergipe. Ao todo, serão disputadas 14 modalidades, como
natação, atletismo, tiro esportivo, beach tennis, tênis de
mesa, basquete, entre outras. A novidade para os jogos de
2022 é a inclusão das disputas do futebol de campo e do tênis
de quadra. O evento também contará com modalidades para
as crianças, com os Jogos Kids.
Os Jogos Nacionais da Magistratura ocorrem a
cada três anos e são promovidos pela Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), sempre em parceria com
uma associação estadual. A edição de 2022 conta com a
organização da Associação dos Magistrados de Sergipe
(AMASE). O presidente da AMASE e co-coordenador
dos jogos, Roberto Alcântara de Oliveira Araújo, destacou
que o evento também celebrará os 50 anos da associação
estadual. “Estamos organizando uma bela festa, não só para
receber toda a magistratura do país, mas para celebrar os 50
anos da AMASE. Será muito bom receber os colegas para
festejarmos”, afirmou.
O presidente da AMASE ainda destacou que a grande
quantidade de modalidades busca integrar os perfis dos
atletas. “A magistratura é ampla. Estamos falando de cerca
de 14 mil associados da AMB. Então, nós temos tanto atletas
que têm perfil profissional quanto amadores. É um público
bem eclético nessa disputa”, ressaltou Alcântara.
A abertura dos Jogos foi marcada para o dia 11 de
agosto – Dia do Magistrado e dos Cursos Jurídicos. A
maioria das competições vai acontecer no Parque Olímpico
da Universidade Tiradentes (Unit), por uma parceria da
organização dos jogos com a instituição. O reitor da Unit,

professor Gilberto Uchoa, destacou a importância de ser
parceiro do evento. “É uma contribuição que a instituição
oferece para incentivar o esporte em Sergipe. Ficamos
muito honrados em termos sido escolhidos para sediar essa
edição dos Jogos Nacionais da Magistratura. Essa iniciativa
vai movimentar a economia do estado e ainda irá propagar
a mensagem de bem-estar, tão necessária atualmente”, disse.

A escolha de Aracaju
Roberto Alcântara de Oliveira Araújo também falou
sobre a escolha de Aracaju para sediar as competições.
“Aracaju oferece a possibilidade de a magistratura conhecer
as belezas de Sergipe. Vale destacar a orla, a cultura e a
gastronomia, o caranguejo, o amendoim, as praias, o Museu
da Gente Sergipana, o Largo da Gente Sergipana, a Ponte
do Imperador, os mercados, o centro histórico, que parece
um tabuleiro de xadrez. Temos toda essa possibilidade de
mostrar as belezas da nossa região”, enalteceu o presidente
da AMASE. A rede hoteleira próxima à orla, a parceria com
a Prefeitura para reforçar a segurança dos magistrados e
a diversidade de pontos turísticos também foram pontos
fortes para a escolha da capital sergipana.
Alcântara ainda destacou que os Jogos são uma ótima
oportunidade para a promoção da saúde, além de um
momento de reunir os magistrados e seus familiares.
“Buscamos fazer uma promoção da saúde física, da saúde
mental e estimular a prática de esportes. Vamos fazer esse
momento de convívio entre magistrados e familiares da
melhor forma possível. Esse foi o nosso objetivo, aprovado
tanto pelo Conselho Executivo da AMB quanto pelo
Conselho de Representantes”, afirmou.
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Sistema de Precedentes: mais
segurança jurídica, isonomia
e eficiência ao Judiciário
Benefícios e desafios do Sistema foram discutidos no
seminário realizado pela AMB para estimular o debate

O

Sistema de Precedentes foi previsto a partir
do Código de Processo Civil de 2015. Esse
sistema jurídico, que serve como instrumento
para magistrados proferirem decisões, tem o
objetivo principal de gerar maior segurança
jurídica. Mas há também diversos outros benefícios à
prestação jurisdicional, como maior isonomia e eficiência.
Todos esses aspectos foram destacados no Seminário
Sistema de Precedentes, que ocorreu em abril de 2022, em
Bonito-MS, e contou com grandes nomes do Direito. Com
olhar visionário, a fim de estimular as discussões sobre esse
tema tão importante, a AMB, por meio da Escola Nacional
da Magistratura (ENM), realizou o evento em conjunto
com a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul
(AMAMSUL), com o Tribunal de Justiça estadual (TJ-MS) e
com a Escola Judicial do Estado (EJUD-MS).
No evento, o presidente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ministro Humberto Martins, ressaltou a importância
de evitar a litigância. Segundo ele, as decisões divergentes
em casos parecidos geram o sentimento de imprevisibilidade
para os atores sociais, políticos e econômicos. De acordo com
o ministro, as teses firmadas de forma qualificada pelas Cortes
Superiores não apenas uniformizam a aplicação do Direito,
mas também incentivam a conciliação e a desjudicialização.
“A coerência, a estabilidade e a integridade que trazem
os Precedentes estabelecem a confiança entre as pessoas e
entre os operadores do Direito. A advocacia, muitas vezes,
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acaba reduzindo a litigância porque sabe que determinadas
questões já estão definidas pelos tribunais”, observou o
presidente do STJ.
Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Joel Ilan Paciornik, coordenador do Grupo de Trabalho (GT)
de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
profundo conhecedor do assunto, os debates proporcionados
pelo evento contribuem de várias formas para o Judiciário
como um todo.
“É justamente por meio de estudos e discussões que
teremos a conscientização dos atores do Direito sobre as
vantagens e a importância do Sistema de Precedentes para
o Sistema de Justiça. Esse seminário que foi feito pela AMB
e pelo TJ-MS é uma iniciativa muito louvável, porque é
uma reunião de magistrados do Estado que discutiram com
pessoas experientes e estudiosas no assunto e ouviram delas
sobre as melhores formas de aplicação dos Precedentes e os
resultados positivos que dessa aplicação podem advir para o
funcionamento do Judiciário”, ressaltou.
De acordo com o ministro Paciornik, o seminário
realizado em Bonito vai estimular outros encontros
sobre o mesmo assunto. “É muito importante que outros
Tribunais se espelhem nesse evento e consigam promover
outros semelhantes. É uma forma de conscientização dos
magistrados sobre as vantagens e a importância da adoção de
um Sistema eficiente de Precedentes”, acrescentou.

sistema de precedentes

Segurança Jurídica

Eficiência

O ponto central dos debates realizados no Seminário
Sistema de Precedentes foi a segurança jurídica. Nesse
sentido, o juiz auxiliar da Presidência do CNJ, Anderson
Paiva, explicou a criação do Banco Nacional de Precedentes
e a importância da publicidade do Sistema. “Para que os
Tribunais consigam cumprir essa missão de uniformizar
a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, e
também para que os juízes possam observar os Precedentes
vinculantes, é imperioso e necessário que possamos
assegurar o seu conhecimento e acesso. E é nesse sentido
que vem o Banco Nacional de Precedentes. A divulgação
dos Precedentes é necessária e imperiosa para a própria
segurança jurídica”, destacou.
O Sistema de Precedentes está diretamente relacionado
ao crescimento econômico do país. Essa relação foi apontada
pelo conferencista e conselheiro do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), juiz Daniel Carnio.
“Esse sistema busca racionalizar a aplicação da Justiça,
conferindo mais agilidade e estabilidade às decisões judiciais,
e isso cria um ambiente de segurança jurídica, que tem regras
estáveis, conhecidas e previsíveis. Isso resulta em substrato
necessário para que haja crescimento econômico, que
pressupõe investimento. E o investidor só decide investir
com base em análise de risco legislativo, regulamentar
e judiciário. Por isso, o conceito de segurança jurídica é
fundamental”, explicou.

Para a presidente da AMB, Renata Gil, o evento
proporcionou discussões em torno de soluções para
problemas jurídicos no Brasil, como o tempo de processo.
“Esse desafio tem que ser compartilhado entre todos
nós, e os caminhos que enxergamos para isso são o processo
eletrônico (que, conforme evidenciado pelo Justiça em
Números, resulta em uma economia de 48% do tempo de
processo) e o Sistema de Precedentes. Pelo menos nos casos
em que são repetidos, temos que trabalhar nesse Sistema para
que tenhamos uniformidade, garantindo segurança jurídica,
eficiência (com tempo de processo reduzido) e justiça mais
equânime (já que as pessoas com a mesma situação jurídica
recebem a mesma resposta)”, afirmou Renata Gil.
Para o presidente da AMAMSUL, Giuliano Máximo
Martins, o Sistema de Precedentes foi escolhido como
tema principal do Seminário porque está sendo o modelo
de julgamento que mais tem sido adotado pelos Tribunais
Superiores. “É importante debater isso porque antes de 2015
não havia um sistema tão consistente de Precedentes, e
depois do Código de Processo Civil, esse sistema melhorou,
evoluiu, e por isso temos que discutir os efeitos que isso está
trazendo para o funcionamento da Justiça como um todo”,
destacou.

Grupo de Trabalho de
Precedentes
Os resultados e perspectivas do grupo de trabalho de
Precedentes do CNJ e o impacto do Sistema de Precedentes
nos Tribunais Brasileiros também foram abordados.
“A presença da presidente da AMB, Renata Gil, no Grupo
foi muito importante, porque logo quando se iniciavam os
debates chegamos a ouvir propostas para adotar medidas
drásticas contra quem não observava os Precedentes. No
entanto, no Grupo prevaleceu a ideia de fortalecer o Sistema
pelo convencimento, expondo a importância dele para o
Judiciário. Temos que pensar na credibilidade da Justiça,
que advém da boa confiança que a sociedade pode ter sobre
nós”, ressaltou o desembargador federal Aluisio Gonçalves
de Castro Mendes.

Discussões com
especialistas renomados
O Seminário Sistema de Precedentes proporcionou
ainda debates sobre questões específicas. A importância da
fundamentação das decisões foi o tema abordado pela juíza
do TJDFT Marília de Ávila e Silva Sampaio. Já a relação
entre o Sistema de Precedentes e a Inteligência Artificial
foi outro assunto tratado no evento. Para a juíza auxiliar da
Corregedoria do TST, Roberta Ferme Sivolella, a utilização
da Inteligência Artificial (IA) pode ser profícua e se coaduna
com todos os elementos e objetivos existentes para a
aplicação do Sistema de Precedentes.

Confira os
destaques do
Seminário
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Trilogia O Século,
autor
Kenneth Follett

Acompanhe as dicas de
livros, séries e podcasts.

SÉ
RIES
Rei de Porcelana,
Pousando no Amor,
Hometown Cha-Cha-Cha, Chefe de Gabinete
disponíveis na Netflix

Por Euma Tourinho, juíza do TJ-RO.

As séries coreanas são muito bem construídas em todos os
aspectos: roteiro, fotografia, cenário. Não há cenas soltas
ou despropositadas, elas possuem uma evolução de roteiro
e promovem um sentimento positivo ao fim de cada
episódio, como se tivéssemos um processo de catarse e
ficássemos imbuídos daquele sentimento de generosidade,
de bem-fazer.
Além de servirem como entretenimento, são ricas do
ponto de vista histórico, geográfico e cultural. Cabe
destacar a questão do amor romântico, que é diferenciada,
não há aquela exposição e sexualização comuns em séries
latinas e norte-americanas. A cultura coreana é diferente
no trato com esse assunto: em suas produções, na maioria
das vezes, há apenas um toque de mãos. Mas a narrativa se
desenvolve de forma que, quando há esse toque, o
telespectador já está envolvido com os personagens a tal
ponto que experimenta um sentimento intenso, um afeto
que, conforme a narrativa evolui, torna possível sentir,
também, a importância desse toque.
São séries apaixonantes e viciantes, e não há o risco de
esbarrar em um enredo pobre. Há a diferença de as
histórias tratarem ora de assuntos com aspectos relativos a
poder, ora de questões políticas, ora de romance, ora de
comédia, porém em nenhum caso será uma perda de
tempo, já que todas são enriquecedoras.

Por Aline Bailão, juíza do TJ-TO.

O escritor britânico Kenneth Martin Follett (Cardiff, País de
Gales, 5 de junho de 1949), formado em Filosofia pela
University College, de Londres, começou sua carreira como
jornalista, escreveu pequenos contos e foi autor de thrillers e
romances históricos, cujas obras já venderam mais de 100
milhões de cópias.
Os livros “Queda de Gigantes”, “Inverno do Mundo” e
“Eternidade por um Fio” foram inspirados no período histórico
que compreende as grandes guerras do século XX. A trilogia
escrita por Ken Follet se baseia em fatos históricos. Trata-se da
saga de cinco famílias, de países diversos e com ligações tênues,
cujas existências atravessam o período anterior à Primeira
Guerra Mundial, passando pela Revolução Russa, Segunda
Guerra Mundial, Revolução Cubana, Alemanha dividida,
União Soviética e Estados Unidos na época da luta pelos direitos
civis dos negros.
Os dramas pessoais, profissionais e amorosos inseridos no pano
de fundo histórico criam livros envolventes e interessantes. Em
muitas oportunidades, a saga esbarra em questões jurídicas que
tiveram grande importância na história mundial.

POD
CAST
Crime e Castigo
disponível no Spotify
e Deezer
Com a colaboração de Claudio Martinevski,
juiz do TJ-RS.

Afinal de contas, o que é justiça? Essa é a pergunta que conduz
o podcast “Crime e Castigo”, produzido pela Rádio Novelo,
com o objetivo de incitar o debate sobre o que motiva o desejo
de justiça e o quão tênue é a linha entre querer a devida
aplicação da justiça e querer vingança.
“Crime e Castigo” surge em subsequência ao podcast “Praia dos
Ossos”, que iniciou essa discussão ao relatar o assassinato de
Ângela Diniz, ocorrido em 1976. O novo podcast busca
examinar a história do direito através da análise de casos
judiciais, e responder junto a especialistas da área: “O que
significa justiça?”.

Metendo a Colher

Metendo
A
Metendo a Colher
a Colher
Wagner Cinelli de Paula Freitas

Wagner Cinelli de Paula Freitas

Metendo a Colher

Coletânea de
artigos e outros
textos sobre
violência contra
a mulher
PREFÁCIO
JUÍZA RENATA GIL

obra é uma coletânea de artigos sobre
a violência de gênero. Com natureza
multidisciplinar, levanta a preocupação com a cultura machista que ainda
permeia muitas de nossas relações sociais.
Seu foco principal é a violência praticada
pelo homem contra a atual ou ex-companheira, englobando, neste contexto, diversos assuntos, como o ciclo da violência, a
importância da proteção à mulher e a necessidade de seu empoderamento social.
O título inspira-se no ditado “em briga de
marido e mulher, não se mete a colher”.
Todos os artigos foram escritos entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022 e publicados em diversos meios de comunicação.
Há também outros textos, escolhidos por
fazerem referência ao curta-metragem Sobre Ela ou ao livro Sobre ela: uma história
de violência, ambos do mesmo autor. Ao
final, um poema que aborda um caso de
violência perpetrada por um marido abusador contra uma vítima que não compreendeu a tempo a gravidade da situação
em que vivia. Por situações como essa e
por tantas outras, não meter a colher é
coisa do passado – daí a relevância do verbo no gerúndio: Metendo a colher. Afinal,
como disse a ativista Minerva Mirabal, é
triste ficar de braços cruzados.

Violência contra a mulher
é o pano de fundo do livro
que propõe reflexão sobre
a endemia

trabalho, com a contribuição de outros profissionais.
“Um dos textos foi escrito por Zuenir Ventura, há
entrevistas, inclusive para a Plataforma Celina, e também
resenha e poesias. É um conjunto de escritos com o objetivo
de situar o leitor sobre diversos dos temas relacionados à
violência de gênero e à necessidade do empoderamento
feminino. Além de escrever e juntar tudo, o Gabinete de
Arte cuidou da diagramação e a Editora Gryphus, que já
havia publicado o livro ‘Sobre ela: uma história de violência’,
assumiu a publicação da nova obra”, explicou.
A presidente da AMB, Renata Gil, foi convidada a fazer
o prefácio do livro. O desembargador destacou a atuação da
magistrada na luta em defesa das mulheres.
“A juíza Renata Gil é uma importante voz contra a
violência de gênero e pelo empoderamento feminino.
É a primeira mulher presidente da AMB e tem atuação
permanente a respeito desse assunto, valendo registrar
a importante batalha que conduziu na Campanha Sinal
Vermelho, que agora é lei. Acompanho a trajetória da
Renata desde antes de assumir a presidência da Amaerj. É
uma liderança da magistratura nacional e uma vocalizadora
na luta pela igualdade de gênero. Tem toda minha admiração
e foi uma grande honra para mim, Renata Gil, assinar o
prefácio de ‘Metendo a Colher’”, elogiou.
Para a presidente da AMB, Renata Gil, o livro propõe
uma importante reflexão sobre a violência contra a mulher.
“Esse crime é endêmico. Existe uma cultura que banaliza
a violência, tenta desqualificar a mulher, tornar a sua dor
invisível. O livro ‘Metendo a colher’ traz uma necessária
discussão sobre a temática, com várias abordagens. O
desembargador Wagner fez um primoroso trabalho”, disse.
2/15/22 2:40 PM

O

rganizado pelo desembargador do Tribunal
do Rio de Janeiro, Wagner Cinelli de Paula
Freitas, “Metendo a colher” é uma coletânea
de artigos e outros textos sobre a violência
contra a mulher, a pauta mais urgente da
população feminina. Mesclando crônicas, poesia, entrevista
e textos diversos, o livro também tem contribuições de
nomes como Zuenir Ventura, Renata Izaal, Camille Pezzino,
Paulo Alonso e Gabriela Zimmer.
A motivação para escrever sobre o assunto nasceu de sua
experiência profissional. O magistrado tem debatido o tema
em suas publicações – “Sobre ela: uma história de violência”,
lançado em 2020, foi o seu primeiro livro.
“Minha atuação como juiz criminal e depois como juiz
de família me trouxe muitos processos envolvendo homens
abusivos e controladores. Eram crimes de ameaça, lesão
corporal e feminicídio, assim como violências psicológica
e patrimonial em ações de divórcio e de alimentos. Dei-me
conta de que é um problema enraizado na sociedade e que
necessita, urgentemente, de melhor equacionamento”, disse.

Sobre o livro
“Metendo a Colher” é uma coletânea com mais de 30
artigos escritos pelo desembargador no período de janeiro
de 2021 a janeiro de 2022 e de outros textos referentes a esse
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Elas no poder

Entrevista

Quebra de
paradigmas no
agronegócio
Protagonismo de Teresa
Vendramini tem reforçado
a valorização e a
competitividade do setor
Para se tornar um dos nomes mais influentes do campo,
Teresa Vendramini rompeu com as barreiras estruturais do
patriarcado ao ocupar a presidência da centenária Sociedade
Rural Brasileira (SRB), entidade tradicionalmente liderada
por homens. Além desse marco, a paulista também esteve
à frente da Federação das Associações Rurais do Mercosul
(FARM). O ineditismo tem sido uma característica
importante em sua jornada.
Conhecida pelo apelido “Teka”, é filha de produtores
rurais e nasceu no interior do estado de São Paulo, na
cidade de Adamantina. Formada em Sociologia, Teresa tem
mostrado ao mundo a liderança feminina. Em entrevista
à Revista AMB+, a presidente da SRB compartilhou suas
experiências.
1 - A senhora ocupou o posto máximo de uma entidade
tradicionalmente presidida por homens. Como a senhora
avalia essa quebra de paradigmas?
É impressionante a repercussão que ocorreu quando pela
primeira vez na história da SRB, uma entidade centenária, uma
mulher assumia o comando. Eu costumo falar que torço para que
um dia não seja preciso comemorar tanto, que seja tão natural
uma mulher estar à frente dos negócios e de entidades, que
deixe de ser novidade. De qualquer modo, espero inspirar outras
mulheres que busquem ocupar seus espaços de liderança, porque
há espaço para todos.
2- Na condição de mulher, ocupando cargo executivo,
quais têm sido os desafios?
Na minha gestão prefiro não pensar nos desafios e
dificuldades de gênero. Sei que eles existem e são muitos! Sei que
posso inspirar mulheres de todo o Brasil, é preciso mostrar a elas
a possibilidade de estarmos, pertencermos e atuarmos nas esferas
para as quais estejamos preparadas.

3- O que fez a senhora voltar para o campo? Comente a
relação com o meio rural e como foi esse retorno.
Como você bem disse, minha família é de produtores rurais, há
mais de 80 anos. Apesar da minha formação, chegou uma hora em
que foi preciso assumir o legado da minha família e ir trabalhar
em nossa propriedade rural. E para assumir a gestão de uma
propriedade, nesse universo de novas informações e tecnologias,
precisei estar aberta ao aprendizado. No caso da pecuária, ter bons
veterinários e agrônomos foi decisivo para o sucesso do negócio.
Comecei a participar de seminários e cursos, buscando informação
consistente para uma boa gestão da fazenda. Foi quando recebi
o convite do Marcelo Vieira – presidente da SRB de 2017 a 2020
– para integrar a diretoria da entidade. Eu aceitei o desafio de
montar um departamento exclusivo de pecuária na entidade, vi
como uma oportunidade. Durante meu mandato, trabalhei muito
e colhi bons resultados. Isso abriu caminho para a posição atual.
A conexão que estabeleci com produtores rurais em todo o Brasil
foi um fator determinante para entender as necessidades do
setor. Durante três anos eu ouvi muito e aprendi com eles. Hoje
reconheço que essa jornada foi fruto de trabalho e persistência e,
principalmente, da compreensão de que trabalhamos unidos e pelo
bem comum.
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Coluna museu

Futuro projetado pelo passado

A

história do Judiciário brasileiro contada a partir de relíquias que costuram o passado a fim de compreender o presente e o
futuro. Remontar a jornada pelo tempo contemplando obras de arte, documentos e mobiliários que traduzem os diferentes modos de se
fazer Justiça ao longo da história do Brasil. Os painéis, vitrines, prateleiras e gavetões carregam significados valorosos do guardião da
Constituição. Em dezembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) inaugurou o espaço dedicado à trajetória da AMB, sobretudo a
partir da retomada da democracia, com o fim do regime militar. A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) tem mostrado o
movimento associativo por meio de objetos que resgatam os momentos de luta, de conquista e de defesa dos direitos do cidadão e das
prerrogativas da categoria. Cabe destacar que a AMB é a única entidade a ter esse espaço no Museu.

ASCOM AMB

ASCOM AMB

ASCOM AMB

Pelas águas do rio Amazonas

Para ninguém esquecer

Os primeiros passos da AMB

A réplica do Barco “Tribuna, a Justiça vem a
bordo”, inaugurada no dia 8 de dezembro de
2002 e construída artesanalmente pela
Justiça amapaense, representa o jeito
peculiar e determinado de assegurar os
direitos da população ribeirinha. Há 26
anos, com o apoio da Marinha do Brasil, a
Justiça Itinerante Fluvial (TJ-AP) realizou a
primeira expedição de prestação de serviços
jurisdicionais aos moradores do Bailique,
arquipélago situado na foz do rio Amazonas,
distrito de Macapá-AP. A jornada pioneira
foi realizada em uma corveta da Marinha do
Brasil.

No final da década de 50, a AMB propôs ao
associado o Estatuto de bolso da entidade.
A edição impressa foi entregue a todos os
magistrados filiados. O documento mostra
as regras antigas de funcionamento da
instituição, que vinha a ser a maior do
mundo.

O acervo do Museu guarda a memória
institucional do início do movimento
associativo da Magistratura brasileira.
Quem for visitá-lo poderá conferir o Livro
de Atas das primeiras reuniões da diretoria
da AMB (1949-1955). O documento
revela as bandeiras defendidas pela
categoria à época e as articulações da
entidade em prol da garantia dos direitos
de juízes(as) e desembargadores(as) da
nação.
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