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ENTREVISTA

Promoção da segurança da magistratura é tema
de entrevista com o magistrado José Orlando
Bremer

A

segurança da magistratura paranaense tem sido tratada como prioridade pela diretoria da AMAPAR. Em entrevista ao AMAPAR Informa, o juiz José Orlando Bremer
fala sobre as diversas frentes de trabalho da pasta de segurança da entidade, que é
coordenada pelo magistrado. Além de estreitar os contatos com as forças de segurança, em
todas as esferas, a diretoria também visa, de acordo com Bremer, “possibilitar instrução
técnica, operacional e tática para situações de risco, mediante oferta de cursos”, destaca.
Confira a entrevista na íntegra:
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- O senhor poderia
traçar um panorama
da atual situação da
segurança dos magistrados no Brasil e, especificamente, no Paraná?
José Orlando - Devido a
atuação firme e enérgica, dos
magistrados, na forma da legislação, brasileira, e considerando a altíssima periculosidade e destemor dos
transgressores da lei, é de
se esperar negativas reações
destes, visando atemorizar e
mesmo neutralizar a atividade dos juízes. Nas diversas
áreas de atuação do Poder
Judiciário há insatisfação da
parte perdedora ou condenada, que resulta em reações.
Contudo, é explícito que, na
área criminal, nossos valorosos magistrados estão sendo
alvo das mais diversas formas
de ações ameaçadoras. Em
recente Treinamento Operacional para Magistrado do
Brasil, junto ao BOPE, no Estado do Rio de Janeiro, em
que estiveram presentes juízes
de vários Estados, foi possível
verificar que os facínoras se
insurgem veemente e violentamente contra os julgadores
pelo país afora. E não são pou-
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co os colegas que estão sob
proteção, por firme atuação
em processos envolvendo as
mais diversas facções, o tráfico de drogas e até mesmos
policiais desviados de sua função protetiva da sociedade.

“É

explícito
que, na área
criminal,
nossos valorosos magistrados estão
sendo alvo
das mais diversas formas de ações
ameaçadoras”
Em nosso país há magistrado sob proteção há 16 anos.
No Paraná o cenário não des-

toa muito do que ocorre no
país. É notório que algumas
das principais e mais perigosas facções criminosas, que
se espraiam pelo país, se instalaram fortemente em nosso Estado, o qual já é uma
das suas principais sedes, infelizmente. Portanto, no Paraná, a segurança dos magistrados é assunto que tem
merecido amplos debates
e efetivas atitudes, tanto da
AMAPAR como da Presidência do Tribunal de Justiça.
Há tempos foi instituída a Comissão Permanente de Segurança do Tribunal
de Justiça do Estado, a fim
de resguardar a segurança dos juízes ameaçados.
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Como a AMAPAR
tem atuado no sentido de promover
e aprimorar a segurança da magistratura
paranaense e qual é o
procedimento, adotado pela diretoria de segurança da AMAPAR,
quando um magistrado
comunica uma ameaça?

José Orlando - A AMAPAR
atua através da Diretoria de

www.amapar.com.br
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Segurança, para promoção e
aprimoramento da segurança
dos juízes. Quando acionada
por um colega vítima de ameaça, imediatamente, a Diretoria inicia uma rede de operações e contatos, com vistas
a possibilitar ações emergenciais de segurança, acionando a Inteligência Policial, a fim
de realizar, in locu, análise de
risco e contato pessoal com
o magistrado ameaçado. Inicia-se, então, um procedimento relativamente padronizado, não obstante a ação de
reportada Comissão Permanente de Segurança, a fim de
propiciar mas tranquilidade ao
ameaçado e seus familiares.
Periodicamente a Diretoria de
Segurança promove cursos de
tiro, direção defensiva, dentre
outros, com escopo de instruir
os juízes acerca das atitudes
a serem tomadas em caso de

ameaça ou confronto. Está
sendo desenhado um curso a
ser ministrado pelo BOPE do
Paraná, especificamente para
os juízes do nosso Estado.Há
ainda tratativas de cursos de
tiro no Exército e Grupo Tigre.

3

Como diretor de Segurança da Associação, quais são suas
prior idades?
José Orlando- A Diretoria

de Segurança tem como objetivo primordial, guardadas
as suas limitações institucionais, possibilitar um aparato
de segurança, através de procedimento deflagrado, como
dito, imediatamente após a
comunicação da ameaça. É
também objetivo da Diretoria de Segurança possibilitar
instrução técnica, operacio-

nal e tática para situações de
risco, mediante oferta de cursos, como os que estão sendo
programados. E para que se
possa contar com tais ações,
ininterruptamente, é preocupação constante da Diretoria
manter, aumentar e estreitar os
contatos com as forças de segurança, em todas as esferas,
possibilitando sempre atender
prontamente e com eficácia o
colega em situação de risco.
Para tanto, não existe limitação
nenhuma, ou seja, a qualquer
hora, em qualquer dia, o magistrado deve entrar em contato com a Diretoria, a fim de
comunicar ameaça, oportunidade em que será, de imediato,
instruído acerca de como deverá proceder e serão tomadas
as providências mencionadas.
De forma objetiva, assim funciona a Diretoria de Segurança da AMAPAR.

Não perca nossa feijoada fraterna

A

AMAPAR convida associados, familiares e amigos para a feijoada fraterna, que acontecerá no dia 15 de
setembro, na sede de Piraquara. O lucro integral do evento beneficia o projeto SerSocial, que atende 120 crianças e adolescentes
carentes de Piraquara. Os ingressos já estão
à venda na sede administrativa e no site da
AMAPAR, pelo valor de R$ 60,00 para adultos e R$ 30,00 para crianças de 7 a 11 anos.
Aproveite a oportunidade de colaborar.
Mais informações pelo telefone (41) 30171624 ou e-mail eventos1@amapar.com.br
Compre seu ingresso ou faça sua
doação também pelo site
www. amapar.com.br
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HISTÓRIA

AMAPAR completa 61 anos da sua fundação
Por Chloris Elaine Justen de Oliveira

A

Associação dos Magistrados do Paraná – AMAPAR - fundada em 11 de
agosto de 1957 tem por objetivo
a união e a valorização do magistrado, estímulo à cultura e
aprimoramento da função judicante, a prestação de auxílios e benefícios, a assistência
jurídica e médico-hospitalar
ao associado e seus familiares.
A fundação da AMAPAR remonta ao ano de 1957, quando
a população do Paraná beirava
quatro milhões de habitantes.
O Estado contava com 79 comarcas, o Tribunal de Justiça 11
membros e a magistratura, aproximadamente, 100 magistrados.
Em 2018 são atualmente 161 comarcas, 120 cargos de desembargador, 818 cargos de juiz e so-

mos 11,5 milhões de habitantes.
Naquela época, o Tribunal de
Justiça do Paraná funcionava
no Palácio Garibaldi. As varas
cíveis, criminais e seus cartórios acomodavam-se em salas alugadas, nos edifícios comerciais da região central da
Capital, em torno das praças
Zacarias e Osório. Os juízes de
direito, após o encerramento
das audiências, ao cair da tarde, reuniam-se para tomar um
cafezinho, fumar um cigarro,
engraxar os sapatos na calçada
do Café Alvoradinha, na bucólica Travessa Oliveira Belo.
Assim foi que estes magistrados
sisudos e discretos, por motivos
vários, premidos por circunstâncias fundaram a Associação
dos Juízes de Direito do Para-

ná, a única, na época, em plena atividade. A Ajuris, fundada
dez anos antes, encontrava-se
inativa em decorrência do incêndio que destruiu os edifícios
judiciários em Porto Alegre.
No Paraná, os fundadores da AMAPAR, foram incansáveis, determinados e
mudaram os rumos do Poder Judiciário paranaense.
Passados 61 anos, estas imagens são uma singela homenagem aos 32 pioneiros.
Algumas fotos foram de difícil
obtenção, mas temos a imagem
de todos os fundadores. A história de cada um enobrece a comunidade jurídica paranaense.
Parabéns AMAPAR!

Departamento de Memória e Arquivo

Fundadores Associação dos Juízes de Direito do Paraná – 1957

1 Alceste Ribas de Macedo
*1914-2000

5. Arthur Heráclio Gomes Filho
* 1906 + 1976
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2. Ariel Ferreira do Amaral
e Silva
*1911+2002

6. Basílio do Rego Monteiro
Campelo
* 1901 + 1981

3. Alberto de Carvalho Seixas
*1910 + 1987

7. Eurico Pereira de Macedo
* 1913 + 1978

4. Aurélio Feijó
* 1915 + 1975

8. Ernani Almeida da Abreu
* 1909 + 1981
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9. Frascisco de Paula Xavier Filho
* 1909 + 1984

13. James Pinto de Azevedo Potugal

* 1908 + 1979

10. Isidoro João Brzezinski
* 1903 + 1990

14. José Pacheco Júnior
* 1908 + 1975

17. Joaquim Ferreira Guimarães
* 1895 + 1969

21. Miguel Thomaz Pessoa
*1914 + 1990

15. José Carlos Ribeiro Ribas

* 1920 + 1991

18. Júlio Ribeiro de Campos
* 1911 + 1998

22. Marçal Justen
* 1917 + 1978

25. Sílvio Romero Stadler de Souza
* 1927 + 1988

26. Sinval Reis
* 1909 + 1963

29. Urias Gordiano de Castro
*1906 + 1961

30. Vátel Gonçalves Pereira
* 1919 + 1979
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11. Heliantho Guimarães
Camargo
* 1915 + 2008
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19. Lauro Lima Lopes
* 1928 + 1994

23. Percival Loyola
* 1901 + 1962

27. Sidhartha Raymundo Casagrande

31. Victório Euceli Clève Flanklin
* 1917 + 1975

12. Illiian Moraes de Castro
Velloso
* 1905 + 1982

16. Jairo Campos
*1907 + 1985

20. Luiz de Albuquerque
Maranhão Junior
*1914 + 2005

24. Raimundo Julião Botão França
* 1911 + 1979

28. Theobaldo Ciocci Navolar
*1914 + 2004

32. Zeferino Mozzato Krukoski
*1920 + 1991
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MÍDIA

Participe e colabore com o programa de rádio da
AMAPAR

C

om o objetivo de aproximar a população do
Poder Judiciário, a Associação dos Magistrados do
Paraná desenvolve há mais
de uma década o programa
de rádio Justiça para Todos.
Veiculado pela rádio Paraná
Educativa, AM630, o programa, por meio de entrevistas
com magistrados, promotores e advogados traz informações sobre diversos assuntos jurídicos, que afetam
o cotidiano da população.

Idealizado pelo desembargador Gilberto Ferreira, ex-presidente da AMAPAR, o Justiça para Todos conta com a
colaboração de profissionais
do Direito das mais diversas
áreas e, atualmente é veiculado das 15h às 15h30. Além
de buscar traduzir assuntos
complexos para a população,
o programa também visa divulgar as boas práticas da magistratura como, por exemplo,
projetos de responsabilidade
social, coordenados por juízes

e desembargadores. A AMAPAR convida todos os associados à contribuírem com essa
iniciativa sugerindo pautas ou
participando das entrevistas.
A assessoria de imprensa da
Associação está à disposição para atender os magistrados que desejam colaborar com o Justiça para Todos.
Acompanhe as entrevistas ao
vivo, de segunda a sexta-feira,
às 15h, no link: https://bit.ly/
2JNQr1S Ou pelo facebook:
https://www.facebook.com/

“A participação da magistratura é de fundamental importância, nas atividades do
Programa. Nós como cidadãos temos o dever de contribuir para o desenvolvimento
cultural e social de nossa sociedade. E como magistrados essa responsabilidade se
torna ainda mais evidente”
Desembargador José Laurindo

“O Programa Justiça para Todos é uma ferramenta essencial de fortalecimento da
democracia, na medida em que fomenta um dos pilares da cidadania: a informação.
Ao proporcionar que o Judiciário se aproxime do cidadão, através da informação, a
Rádio Amapar contribui para uma sociedade mais justa e desenvolvida”
Juiz Ricardo Henrique Ferreira Jentzsch

“A Justiça para grande parte da população está muito distante. A participação dos
magistrados no programa, tratando de temas de interesse da sociedade é, sem dúvida, uma forma de aproximação com a sociedade. Mostra que nós juízes também
estamos empenhados na efetivação dos direitos do cidadão”
Juiz Sérgio Kreuz

Magistrados entrevistados no último mês
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José Laurindo de Souza NettoCombate ao crime organizado

Sérgio Kreuz- aplicativo de adoção
A.DOT

Tiago Gagliano- Núcleo de Pesquisa
em Tomada de Decisões da PUC-PR

Lenice Bodstein- Acesso à Justiça

Felipe Forte Cobo- Trabalho desenvolvido NO fórum da CIC

Mário Celegatto- Curso preparatório
da EMAP para o concurso de técnico do
TJPR

Antônio Franco Ferreira da Costa
Neto- Fórum conciliação virtual

Ricardo Henrique Ferreira-Jentzsch
Juizado Especial PUC- Cajuru
www.amapar.com.br
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AMAPAR sedia, organiza e é premiada em campeonatos de basquete e futebol

A

AMAPAR foi premiada
nos campeonatos brasileiros de basquete e futebol sênior para magistrados,
que aconteceram em Curitiba.
Em ambas as competições a
Associação do Paraná conquistou o terceiro lugar. Os
eventos, que contaram com
a participação de aproximadamente 200 magistrados,
também foram organizados
e sediados pela Associação
dos Magistrados do Paraná.
O título do basquete, disputado no Colégio Marista paranaense, ficou com a Associação
do Rio Grande do Norte. Já o
caneco do futebol foi levantado pelos atletas do Maranhão,
com as partidas realizadas na
sede da AMAPAR em Piraquara. O diretor de esportes
da AMAPAR, juiz Davi Pinto de Almeida, ressaltou que
esse foi um dos eventos mais
importantes do calendário esportivo da AMB, “principalmente por contemplar duas
modalidades distintas, o que,
evidentemente, representou
um grande desafio de logística, que foi superado graças ao
apoio da diretoria da AMAPAR e de seus funcionários”,
destacou Davi. O magistrado
ainda ressaltou que a Associação conseguiu disponibilizar
aos participantes materiais de
ótima qualidade, excelentes
locais de competição e arbitragem de alto padrão, “tudo
para garantir a melhor performance de nossos associados e dos magistrados visitantes”, conclui o diretor.
Por sua vez, em relação a pre-
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Magistrados comemoram gol em campeonato de futebol

paração da delegação do Paraná, o juiz Eduardo Ressetti
Pinheiro Marques Vianna, diretor de futebol, afirma que a
AMAPAR possui uma equipe
capacitada para voltar a ser
campeã em ambos os esportes.

“Fiquei muito feliz ao ver,
mais
uma
vez, triunfar
o espírito de
amizade e de
cavalheirismo entre os
competidores”
“Acredito que o apoio, tanto do
Frederico na gestão passada
quanto do Geraldo nesta gestão, é essencial para os bons
resultados e atração de mais
colegas aos esportes”, frisa.
Resseti também relembra os
expressivos resultados conquistados, nos últimos anos,
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pelos atletas da AMAPAR. “Em
2015 a equipe da categoria livre foi vice campeã nacional de
futebol; neste ano a supersenior foi vice-campeã nacional
em Campo-Grande (MS), no
campeonato anterior nos sagramos campeões nacionais no
basquete; e agora este terceiro lugar da equipe sênior demonstra que há uma continuidade nos trabalhos e apoio da
AMAPAR neste setor”, explica
o diretor e acrescenta que, não
pode-se esquecer dos brilhantes resultados dos atletas da
AMAPAR na última olimpíada
nacional, que foi, sem dúvida,
destaque entre as delegações.
O diretor de futebol concluiu
afirmando que, espera contribuir para que o esporte seja
uma válvula de escape dos
grandes problemas do dia a dia
enfrentados pelos magistrados,
bem como, fator de congregação entre todos os associados.

Troféus dos vencedores

7

• CONFECÇÃO DE OFÍCIOS
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 EDITAL
• RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS EM PÁTIOS
• AMPLA DIVULGAÇÃO
Atendimento a :
Varas Criminais, Cíveis, de Fazenda Pública, Vara de Família e Sucessões, Militar,
Juizados Especiais e da Infância e Juventude.
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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
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Editora-chefe: Jéssica Camille Alves
Reportagem: Jéssica Camille Alves/ Talita Marchiori
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

