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LUTA PELA PARIDADE
“A AMAPAR tem procurado convencer os dirigentes do
Poder Judiciário que já passou o momento de se encontrar
uma solução para o angustiante problema remuneratório
que aﬂige os magistrados aposentados”
Vice-presidente, desembargador Antônio Lopes de Noronha

Pág. 2

AMAPAR destaca-se e
é premiada em torneio
nacional de futebol
associativo.

Juiz Marcos Antônio
de Souza Lima, novo
presidente do Conselho
Fiscal da AMAPAR, fala
sobre as frentes de
trabalho da atual gestão
Pág. 6

Pág. 5

Departamento de
Motociclismo mantém vivo
o espírito easy rider

Saiba mais sobre o A.DOT,
o primeiro aplicativo de
adoção do Brasil
Pág. 7

Pág. 6

DIREITOS

Resgate da paridade é primordial demanda dos
aposentados
A Associação dos Magistrados do Paraná atua no resgate da paridade e demais prerrogativas
dos magistrados inativos

É

indisfarçável o inconformismo dos magistrados
aposentados
quanto à falta da paridade
remuneratória. Buscando a
valorização dessa importante
parte da magistratura paranaense, a diretoria da AMAPAR,
capitaneada pelo presidente Geraldo Dutra de Andrade
Neto, tem buscado encontrar
uma solução para esse aflitivo
problema remuneratório que
afeta os magistrados aposentados, apontando como uma
das primeiras providências o
restabelecimento do adicional
por tempo de magistratura.
O diretor de aposentados da
AMAPAR, juiz João Maria de
Jesus Campos Araújo, destaca
que atualmente existe uma defasagem muito expressiva entre o que recebe um magistrado
da ativa e um aposentado, com
um percentual de mais de 40%
de diferença. “Nós estamos (os
aposentados) sem qualquer
aumento no subsídio desde janeiro de 2015”, explica o juiz.
Por sua vez, o vice-presidente da Associação, que representa os aposentados, desembargador Antônio Lopes
de Noronha, ressalta que a
carreira da magistratura é
singular, hierarquizada e exige um alto grau de sacrifício
daqueles que, após aprovados
em concorridíssimo concurso
público, a exercem. “A maioria dos magistrados que hoje
se encontram na inatividade
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enfrentaram incomensuráveis
sacrifícios para exercerem a
judicatura, em comarcas longínquas sem as mínimas condições de trabalho”, reflete
o desembargador e complementa: “Como eram parcos

“Muitas

ideias
iluminadas poderão ser postas
em discussão, se
houver a união
de todos os magistrados
aposentados na árdua caminhada
pela reconquista
de suas garantias
constitucionais
indevidamente
retiradas”
Desembargador Antônio
Lopes de Noronha

os seus vencimentos e isso
foi uma constante em suas
longas vidas funcionais, pelo
menos havia uma certeza de
que os direitos adquiridos jamais seriam violados, em face

da garantia constitucional da
irredutibilidade”. Infelizmente, essa convicção foi perdida
com a emenda constitucional
nº 41/2003, que transformou em subsídio, com parcela
única, a forma de remuneração para toda a magistratura,
desprezando o direito adquirido daqueles que já haviam
incorporado ao seu patrimônio funcional o adicional por
tempo de serviço de até 35%.
Tanto o desembargador Noronha quanto o diretor João
Maria frisam que a participação de todos os magistrados
aposentados é fundamental
para o atendimento de suas
justas e constitucionais reivindicações. “O trabalho que
vem sendo feito pela AMAPAR
vem no sentido de resgate do
subsídio VTM (valorização por
tempo de magistratura), antigo ATS (adicional por tempo
de serviço)”, relata João Maria. O vice-presidente Noronha também comenta que as
primeiras soluções levantadas
pela Comissão de Mediação,
instituída por determinação
do Supremo Tribunal Federal junto à advocacia geral da
União, constituem um alento para os magistrados aposentados. “É necessário que
o ideal, que impulsiona essa
luta pelo restabelecimento
das garantias constitucionais
dos magistrados aposentados, seja uníssono e duradouro”, conclui o vice-presidente.

www.amapar.com.br
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SAÚDE

PROMOÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL
A AMAPAR, em ações conjuntas com a JUDICEMED, tem implementado importantes
ações preventivas para a preservação tanto da saúde física como mental dos magistrados. A
Associação tem promovido palestras, atividades esportivas, vacinações periódicas e eventos que estimulam a confraternização dos magistrados, entre outros. O diretor João Maria destaca e elogia o programa de Saúde Funcional Total, articulado pela JUDICEMED.
“Toda segunda-feira, os aposentados participam de várias atividades físicas e de lazer que
contribuem realmente para a melhoria da saúde física e mental, além de promover o congraçamento entre os aposentados”, relata. Com relação à saúde mental, o vice-presidente
Noronha explica que, em razão dos magistrados sempre atuarem sob grande tensão a
Associação vem dedicando especial atenção a este crescente problema, não apenas no âmbito da entidade, “mas, principalmente procurando sensibilizar a cúpula diretiva do TJPR
de que é urgente a adoção de um protocolo contendo todos os procedimentos a serem adotados em caso de sinais de comprometimento da saúde mental dos magistrados”, pontua.

Campanha de inverno
Projeto
SERSOCIAL

Doe agasalhos e cobertores
para as crianças e adolescentes do Ser Social, projeto da
Associação dos Magistrados do Paraná, e seus familiares.
Atualmente, o projeto atende 100 crianças e adolescentes.

Faça sua doação de 15 de junho a 13 de julho
Locais de entrega:
• Sede da Amapar em Curitiba - Rua Alberto Folloni, 541/543 - Juvevê
(Entrega na Portaria)
• Núcleo de Conciliação das Varas de Família de Curitiba
Av. Cândido de Abreu, 830, em frente à prefeitura.
• Sede da Amapar em Piraquara (no ginásio de esportes)
Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 5964
www.amapar.com.br
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GESTÃO

Juiz Marcos Antônio de Souza Lima é o novo presidente do Conselho Fiscal da AMAPAR

O

s integrantes do
Conselho
Fiscal da AMAPAR
realizaram, recentemente, sua primeira reunião
oﬁcial na atual gestão. O
Conselho, composto por
nove membros titulares
e cinco membros suplentes, todos eleitos conjuntamente com a diretoria,
escolheu seu novo presidente, o juiz Marcos
Antônio de Souza Lima.
O magistrado explica
que as funções do Conselho
Fiscal, deﬁnidas pelo Estatuto da AMAPAR, têm caráter
consultivo. Compete ao órgão
sugerir à diretoria medidas
que interessem à magistratura, responder às consultas formuladas pela diretoria e emitir
pareceres sobre prestações de
contas e balanço patrimonial.
O novo presidente destaca que,
o Conselho tem grande importância para a Associação na
medida em que serve de apoio
para a boa atuação dos demais
órgãos, em especial da Assembleia Geral, que pode ser convocada
extraordinariamente
por iniciativa do Conselho e da
diretoria. “A nossa intenção é
conduzir os trabalhos do Conselho Fiscal segundo a própria
natureza do órgão, ou seja, com
o apoio de todos os membros,
a ﬁm de que as ideias úteis ao
aprimoramento da AMAPAR
possam nascer em um berço
de respeito, diálogo e cooperação”, destacou o magistrado.
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“O Conselho
Fiscal é um
órgão
colegiado, por
natureza
plural e
democrático”
Os balancetes referentes ao
primeiro trimestre foram analisados nessa primeira reunião
oﬁcial do Conselho Fiscal. Na
pauta para o próximo semestre, além da análise dos balancetes do segundo trimestre,
estão o acompanhamento das
situações detectadas pelo Conselho Fiscal e das situações já
encaminhadas à diretoria, “em
especial referentes à saúde ﬁnanceira dos núcleos da EMAP
e a crônica condição deﬁcitária
das sedes recreativas”, pontuou
o presidente Marcos Antônio.

Composição do Conselho Fiscal da AMAPAR
Presidente
Marcos Antônio de Souza
Lima
Membros
Suzana Massako Hirama
Loreto de Oliveira
Jéssica Valéria Catabriga
Guarnier
Lourenço Cristóvão Chemim
Luzia Terezinha Grasso
Ferreira
Rafaela Mari Turra
Pedro Ivo Lins Moreira
Taís de Paula Scheer
Eduardo Resseti Pinheiro
Marques Vianna
Suplentes
Denise Terezinha Corrêa de
Melo Krueger
Tatiane Bueno Gomes
Sidnei Dal Moro
Cíntia Graeff
Marcella Lourdes de Oliveira Ribeiro Mansano
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ESPORTES

AMAPAR é premiada no XXV Campeonato
Nacional de Futebol

A

Associação dos Magistrados do Paraná
mais uma vez destacou-se em um torneio nacional
de futebol associativo. Os atletas paranaenses conquistaram
o vice-campeonato, na categoria Super Sênior, no Campeonato Nacional de Futebol
Society de Magistrados, que
foi realizado em Vitória (ES).
O juiz Eduardo Vianna, que
atua na direção de futebol
da AMAPAR, destacou que a
equipe teve uma participação
heroica, terminando a competição de maneira invicta, somente não levando o campeonato pelo saldo de gols. “Foram
quatro partidas em três dias,
algo extremamente exaustivo,
mas que nossos atletas superaram de maneira brilhante, com
uma vitória no último jogo digna da história futebolística da
AMAPAR”, elogiou. Também
participaram da competição

os atletas da AMAPAR da categoria Master, que infelizmente
não se classiﬁcou para as ﬁnais. “Vencemos uma partida
e, em razões de lesões logo no
primeiro jogo, não conseguimos avançar”, explicou Vianna.
O diretor ressaltou ainda que
os resultados, ao longo dos
anos, vêm tornando sólida a re-

ferência da AMAPAR nos esportes, não apenas no futebol, mas
também com inúmeras vitórias
nos Jogos Nacionais em diversas modalidades, e sagrando-se
a primeira campeã do torneio
nacional de basquete. “Logo, a
ideia é cada vez mais agregar
e trazer novos atletas para que
este sucesso cresça ainda mais”.

Programação dos campeonatos
CIDADE

MODALIDADE

CATEGORIA

JULHO

CURITIBA

FUTEBOL

SÊNIOR

JULHO

CURITIBA

BASQUETE

DEZEMBRO

RIO DE JANEIRO

FUTEBOL

MÊS

LIVRE

Os associados que tiverem interesse em participar dos times de futebol da AMAPAR podem entrar em contato diretamente com o juiz Eduardo Vianna, pelo Lync (login:erpm) ou com a Associação pelos telefones 3017-1624/ 3017-1605.

www.amapar.com.br
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LAZER

Departamento de Motociclismo mantém vivo o
espírito easy rider
Diretor da pasta, Edgard Barbosa, procura ampliar as atividades para aficionados em duas
rodas

A

paixonado por duas
rodas, o atual diretor
do Departamento de
Motociclismo da AMAPAR,
Edgard Fernando Barbosa,
tem procurado manter constante agenda de eventos e
aumentar o número de participantes, também apaixonados por motocicletas, nos encontros da pasta que conduz.
Uma mostra das atividades
desempenhadas, sempre organizadas com esmero, foi o test
ride, no dia 26 de maio na sede
de Piraquara, ao reunir as mais
tradicionais e cobiçadas marcas
de motocicletas, como a histórica Harley Davidson, a italiana Ducati e a inglesa Triumph.
O evento foi em parceria com
o grupo Servopa e trouxe 14
6

modelos diferentes de motos, convidada, Juliana Brustolin.
como conta o diretor de moto“O evento, que se estendeu até
ciclismo. “Os participantes pu- o início da tarde e se mesclou
deram realizar o test ride por com a descontração dos colegas
alguns quilômetros na Rodovia e familiares que participavam
Deputado João Leopoldo Ja- da tradicional jornada futebocomel - que dá acesso à Sede - lística na sede de Piraquara, foi
em direção a Piraquara, sendo ainda premiado com o sol que
que alguns colegas chegaram acolheu a todos na maior para testar quase todos os mode- te das atividades, como que a
los disponibilizados”, relata. celebrar mais uma memorável
Os associados atenderam o jornada de genuína amizade e
convite que também reuniu confraternização, o que consisentusiastas de carros antigos, te em uma das mais preciosas
como o desembargador Valter missões da AMAPAR”, acresRessel e sessão de autógrafos centa Edgard Barbosa. Em
do sugestivo livro para o evento breve mais eventos do moto“Espírito de Aventura – Projeto ciclismo serão divulgados nos
Around the World”, de autoria boletins informativos da AMAdo desembargador Robson Mar- PAR. Fique atento e participe!
ques Cury, além de trabalhos Por Rômulo Cardoso
artesanais expostos pela artista
www.amapar.com.br
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INOVAÇÃO

Corregedoria- Geral inova ao lançar aplicativo de
adoção para smartphones

A

parceria entre a Corregedoria-Geral e o
Conselho dos Juízos da Infância e Juventude
(CONSIJ) resultou no lançamento do A.DOT, aplicativo
inovador para smartphones
que facilitará aos pretendentes os procedimentos relacionados à correta adoção de
crianças e adolescentes. A ferramenta foi lançada na sexta-feira (25), no auditório “do
TJPR, em solenidade alusiva
ao Dia Nacional da Adoção.
Corregedor-Geral de Justiça, “Um dos grandes deo desembargador Rogério Ka- safios da adoção no
nayama comenta à AMAPAR Brasil é aproximar os
que o aplicativo A.DOT foi desenvolvido com a ﬁnalidade pretendentes à adoção
de tornar visíveis as crianças das crianças e adolese adolescentes que aguardam centes em condições de
uma família. “Um dos granserem adotados”
des desaﬁos da adoção no
Brasil é aproximar os pretenDesembargador Rogério Kanayama
dentes à adoção das crianças
e adolescentes em condições

Adote uma nova
chance
Primeiro app de
adoção do país.

de serem adotados”, aﬁrma.
Conforme lembra Kanayma,
o Paraná tem, hoje, quase mil
crianças e adolescentes destituídos do poder familiar e em
condições de adoção, mas que
ainda não encontraram uma
família. “Por outro lado, temos quase 4 mil pretendentes
à adoção regularmente cadastrados, mas que não conhecem as crianças e adolescentes que podem ser adotados”.

APLICATIVO INOVADOR

O

A.DOT conecta crianças
e adolescentes em condições de serem adotados com pretendentes habilitados no Cadastro Nacional de
Adoção ,como explica o magistrado Sergio Kreuz, que atua
como juiz auxiliar da Corregedoria-Geral. “Inovador porque
se utiliza dos meios tecnológicos para apresentar crianças
e adolescentes, em condições
jurídicas de adoção, aos pretendentes habilitados. Permite
que por meio de fotos e víde-

os as pessoas conheçam quem
as crianças e adolescentes que
buscam uma família”, esclarece.
Empolgado com o projeto,
Kreuz espera a boa repercussão
e aceitação por parte dos interessados no aplicativo. “Não
tenho dúvidas que poderemos
ajudar muitas crianças e adolescentes a encontrar alguém
para chamar de mãe ou de pai.
É um projeto coletivo, com muitas pessoas dando a contribuição e fazendo o máximo para
que tenhamos êxito”, ressalta.

MAIS INFORMAÇÕES

Acesse o site
www.a.dot.org.br
O A.DOT pode ser baixado no Google Play
Em breve estará na
App Store

Por Rômulo Cardoso

www.amapar.com.br
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Pela atuação técnica e isenta no cumprimento de suas funções constitucionais,
notadamente no que atine ao combate à corrupção endêmica que grassa na
esfera pública e à preservação dos direitos civis e sociais de toda pessoa humana.
11 DE AGOSTO DIA DOS MAGISTRADOS

Atendimento a Varas Criminais, Cíveis, de Fazenda Pública, Execução Fiscal, de Família e Sucessões, Militar, da Infância e Juventude e Juizados Especiais.

Atividades assumidas pelo leiloeiro:

• Confecção de ofícios e Intimações Conforme Código de Normas da CGJ
• Avaliação sem ônus ao processo
• Remoção e armazenagem de bens móveis
• Leilão presencial e eletrônico Conforme Res. 236 do CNJ
• Publicação de editais
• Recolhimento de veículos em pátios
• Ampla divulgação
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helcio@kronberg.com.br - (41) 99886-1400
Rua Padre Anchieta 2540 | Sala 401 | 4º andar | Champagnat Office | Curitiba | PR
Tel (41) 3233-1077

Atua em todas seções judiciais do Paraná (Cadastro no CAJU)

EXPEDIENTE

REMETENTE

Editora-chefe: Jéssica Camille Alves
Reportagem: Jéssica Camille Alves
Diagramação: Talita Marchiori

PARA USO
DOS CORREIOS

Para indicação de pautas e outras
sugestões, entrar em contato através
do e-mail: imprensa2@amapar.com.br
Site: http://www.amapar.com.br/
Telefone: (041) 3017-1638
Esse conteúdo representa a opinião da Associação
dos Magistrados do Paraná e foi aprovado
pelo presidente da instituição.

Associação dos
Magistrados do Paraná
Rua Alberto Folloni, 541
Curitiba - PR
CEP 80540-000
Fone: 41 3017-1623
Fax: 41 3017-1607

