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GUIA ENM 2013
A Escola Nacional da Magistratura (ENM-AMB) orgulha-se de fazer parte dos projetos pessoais e profissionais dos
Magistrados brasileiros há mais de 50 anos.
Focada em suas pautas e metas dirigidas à Valorização do Magistrado, a ENM retomou a publicação da Revista da Escola
Nacional da Magistratura o que não ocorria desde 2008. Com a Revista da ENM estamos cumprindo compromisso
da gestão anterior da AMB de publicar as teses aprovadas e as monografias premiadas no XX Congresso Brasileiro de
Magistrados ocorrido em São Paulo em 2009.
É com enorme satisfação e orgulho que em mais um desafio apresentamos o Guia de Cursos 2013, resultado do árduo
trabalho da equipe da ENM-AMB iniciado em 2011 e desenvolvido ao longo do ano de 2012, dentro da dinâmica da atual
administração focada na valorização e qualificação global (integral) do Magistrado.
Neste ano de 2013, colhendo os frutos da semeadura, oferecemos amplo rol de oportunidades de aperfeiçoamento aos
Magistrados, por meio de cursos em convênio, no Brasil e no exterior e outros diretamente organizados e executados pela
ENM-AMB.
A Direção da ENM-AMB e sua equipe, ciente de que a modernidade exige Magistrados atentos às novas demandas
advindas da globalização, cumpriu a meta de proporcionar maior mobilidade formativa, resultando ampliação significativa
do número de cursos no exterior, contando com o apoio institucional e financeiro da AMB. Aos já tradicionais cursos
nas Universidades de Lisboa, Coimbra e Barcelona e Escola Judicial Francesa em número de seis, conseguiu-se agregar o
convênio com a Academia Judicial Alemã em 2012 e em 2013 estão acrescidos os recentemente firmados com a Universitá
de Roma Tor Vergata (quatro cursos), American University Washington College of Law e Fordhan Law School – New York
(um curso cada uma), resultando em aumento de mais de 100%.
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Os cursos nacionais também tiveram significativo incremento resultando em oito novos projetos, abordando temas atuais:
setor elétrico, consumo, meio ambiente, redação de texto jurídico, segurança para Magistrados entre outros.
Mais, iniciando um projeto que percebe o Magistrado além de seu exercício profissional, está sendo apresentado o Curso
de Italiano e Cultura Italiana: arte e gastronomia na Itália.
Nosso Guia apresenta-se, portanto, composto de duas partes: Cursos Nacionais e Cursos Internacionais, nesta última
incluído o evento cultural: Curso de Italiano e Cultura Italiana: arte e gastronomia na Itália, em parceria com a VicePresidência (e Diretoria) Cultural da AMB.
O intercâmbio com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) está mantido. Reafirmam-se as parcerias cada vez
mais fortes que ampliam os credenciamentos de cursos pela ENFAM e promovem organizações conjuntas de cursos e
eventos ENM/ENFAM/ENAMAT, o que agrega titulação ao Magistrado para progressão na carreira.
A ENM-AMB consolidou seu espaço o que só foi possível com a participação dos Associados que enviaram sugestões e
críticas para nosso contínuo aprendizado e melhoramento.
A qualificação dos Magistrados brasileiros é ganho que aproveita à cidadania porque aponta a direção de um Poder
Judiciário presente, apto, forte, independente, corajoso, titular de qualidades culturais e pessoais que servem de alicerce
para o desempenho da sua missão.
As parcerias já existentes estão mantidas e serão consistentemente exercitadas no curso deste ano.

Portanto, não é exagero dizer que o aprimoramento da melhor Magistratura brasileira passa aqui, pela Escola nossa
Nacional da Magistratura da AMB.
Confira as possibilidades e some conosco na construção da Magistratura do Século XXI. INSCREVA-SE.

Nelson Calandra

Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros

Roberto Bacellar

Diretor-Presidente da Escola Nacional da Magistratura
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A estrutura do Ensino à distância foi objeto de acurado exame e pesquisa, à procura das melhores e mais adequadas
soluções técnicas para ampliar o acesso aos cursos com qualidade e otimização de recursos financeiros.
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Das Inscrições
A partir das informações contidas neste Guia, faça suas escolhas e inscreva-se através do
site: www.enm.org.br. Clique em nossos cursos, digite seu CPF e preencha o formulário
de inscrição.

Importante
Nos termos da lei complementar nº 35/79, todo Magistrado pode requerer afastamento
temporário para frequentar qualquer um dos cursos, podendo solicitar auxílio da ENM/
AMB para a obtenção de sua licença.

Não tire a oportunidade
de outro Magistrado
O Magistrado selecionado para qualquer um dos cursos oferecidos pela ENM que não
apresentar prévio e justo motivo referente à eventual desistência, ficará excluído dos
processos seletivos durante um período de cinco anos.

O Guia de Cursos da Escola Nacional da Magistratura (ENM) 2013 traz para você as
principais ações da ENM programadas para este ano. Por meio dele, você pode obter mais
informações sobre os objetivos e formatos dos cursos e eventos oferecidos pela Escola.
Além de sugerir suas preferências (Ver enquete).
Com o propósito de oferecer aos associados e participantes diversas oportunidades de
aperfeiçoamento, a ENM poderá incluir no cronograma de 2013 mais eventos e cursos
que não puderam ser concluídos até a edição deste guia.

Fique atento! Durante o ano, informaremos novos eventos e parcerias, bem
como eventuais alterações de data, local e atualizações dos cursos por meio do
boletim AMB Informa e site da ENM (www.enm.org.br), o portal da formação e
aperfeiçoamento do Magistrado.
Colabore e encaminhe sua sugestão. Boa sorte!
Conte com a ENM/AMB que existe e se justifica para servir ao Magistrado.
Fotos do guia: ASCOM/STF , ASCOM/STJ, ASCOM/AMB e Stock.xchgn
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O Guia
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Resolução ENM nº 01, de 03 de setembro de 2012
Dispõe sobre Regulamento para a seleção de Magistrados para participação em
cursos promovidos pela Escola Nacional da Magistratura (ENM), órgão social da
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).
O DIRETOR-PRESIDENTE DA ESCOLA NACIONAL DA MAGISTRATURA, no uso de suas atribuições e amparado no
art. 57 dos Estatutos da AMB,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a forma de seleção de magistrados para a participação em
cursos e eventos da ENM
RESOLVE:
SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º As seleções de Magistrados para cursos, promovidos pela Escola Nacional da Magistratura – ENM,
ocorrerão quando houver maior número de candidatos do que vagas oferecidas e serão realizadas em conformidade com o calendário anual da ENM (Guia de Cursos), com as deliberações da Comissão de Seleção
e com este regulamento.
Art. 2º A Comissão de Seleção, composta pelo Diretor da ENM, Secretário-Geral, dois Magistrados integrantes da Diretoria da Escola Nacional, à escolha do Diretor e o Coordenador do respectivo curso, avaliará os
currículos encaminhados pelos candidatos interessados atendendo aos seguintes pré–requisitos:
I - vínculo associativo com a Associação dos Magistrados Brasileiros–AMB;
II - não ter participado de cursos promovidos pela ENM, nos últimos três anos, na classe (nacional ou internacional) a que esteja concorrendo;

Art. 3º No caso de cursos de Formação de Formadores, Especialização, Mestrado e Doutorado no exterior,
depois de examinados os pré-requisitos de que trata o art. 2º e excluídos os candidatos que já possuam título equivalente àquele oferecido pelo curso demandado, será procedida avaliação curricular do candidato.
§ 1º Será atribuída pontuação à formação comprovada do Magistrado da seguinte forma:
I – 1 (um) ponto para cursos de especialização, 2 (dois) pontos para cursos de Mestrado e 3 (três)
pontos para cursos de doutorado, observando-se que cada título, da mesma natureza, só será considerado uma única vez;
II – 2 (dois) pontos para cada ano de docência comprovada em pós-graduação ou em Escola de Magistratura e 1 (um) ponto para cada ano de docência comprovada em graduação, até o máximo de dez pontos.
Art. 4º Sempre que houver empate, o critério de seleção será o sorteio.
Art. 5º Poderá ser exigido o certificado do curso de idiomas, nos termos e na forma em que as instituições
conveniadas o exigir. Caso haja tradução, o requisito do inciso III do art. 2º deste Regulamento poderá ser
dispensado a critério da Comissão de Seleção.
Art. 6º Visando observar a abrangência nacional da ENM e considerando a proporcionalidade de vagas, caso
mais de um Magistrado de um mesmo Estado ou Região preencha os requisitos para seleção, a escolha será
feita, em relação a eles, por sorteio, exceto nos casos em que haja a exigência de avaliação curricular.
Art. 7º O Magistrado selecionado terá o prazo de 5 dias a contar da comunicação da seleção, para confirmar a participação ou comunicar desistência ou impedimento.
Parágrafo único. Para cada curso ou evento serão selecionados até 5 (cinco) suplentes.
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III - domínio do idioma do respectivo curso, quando for o caso;
IV - afinidade temática do curso com a atuação do candidato.
Parágrafo único. Havendo sobra de vagas os critérios estabelecidos nos incisos I, II e IV poderão ser desconsiderados.
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Art. 8º Caso o Magistrado selecionado desista, previamente, do curso, convocar-se-á o magistrado suplente.
Art. 9º O não atendimento ao disposto no art. 7º, acarretará o impedimento da participação do Magistrado
em cursos promovidos na forma deste Regulamento pelo período de cinco anos, bem como o ressarcimento
das despesas que a ENM porventura houver adiantado, exceto se a desistência ocorrer em tempo hábil à
convocação do suplente.
Art. 10. Além dos requisitos deste Regulamento, o Magistrado selecionado deverá preencher as demais
exigências curriculares da Instituição conveniada e apresentar os documentos por ela exigidos.
Art. 11. É critério exclusivo da Instituição conveniada, nos cursos de Mestrado e Doutorado, aceitar ou não
a inscrição do Magistrado selecionado pela ENM, podendo a instituição conveniada exigir que o candidato
se submeta a processo seletivo específico.
Art. 12. Mediante prévia divulgação, eventualmente, a juízo da Comissão de Seleção, dependendo de características especiais do curso ou evento que não exija pré-requisitos específicos, poderão ser utilizados
critérios diversos daqueles constantes neste Regulamento.
Art. 13. As inscrições para os cursos somente serão realizadas por meio do sítio: www.enm.org.br respeitando os prazos estabelecidos.
Art. 14. A ENM oferecerá, anualmente, vagas para os cursos realizados pelas entidades conveniadas, cujo
número será divulgado oportunamente.
Art. 15. Observados os requisitos constantes deste Regulamento, os Magistrados selecionados para os cursos
deverão encaminhar a documentação exigida pela instituição conveniada que analisará o pedido e, no caso de
Doutorado, juntamente com outros documentos, deverá ser encaminhar também a Dissertação de Mestrado.

Art. 16. A ENM prestará o apoio institucional aos Magistrados selecionados no que diz respeito ao
afastamento de suas funções judicantes no Brasil, respeitadas as resoluções, provimentos locais e
nacionais, respectivos.
Art. 17. Eventuais despesas decorrentes de situações que ocorrerem durante o período do curso,
não previstas, tais como prolongamento de estada para sua conclusão, serão de responsabilidade
do Magistrado.
Art. 18. As Regras previstas neste Regulamento aplicam-se também aos cursos promovidos pela
ENM no Brasil, no que couber.
Art. 19. A ENM não se responsabiliza por eventual recusa de inscrição do Magistrado selecionado,
na forma deste Regulamento, por parte da Instituição conveniada.
Art. 20. Este Regulamento aprovado nas reuniões da Diretoria da ENM será aplicado desde logo,
ad referendum, na data de sua aprovação pelo Conselho Executivo da AMB e da publicação da Resolução da Presidência que o ratificar.
Art. 21. Nos casos omissos e esgotados os critérios constantes deste Regulamento, a decisão caberá
à Comissão de Seleção.
Art. 22. Ficam revogadas disposições em contrário.

Esta resolução da ENM foi referendada por decisão do Conselho Executivo da AMB no dia 30 de janeiro de 2013.
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SEÇÃO II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
16 horas/aula.

PERÍODO

1º curso:
21 e 22 de março de 2013.
2º curso:
05 e 06 de dezembro de 2013.
LOCAL

Auditório da AMB, Brasília/DF.
INSCRIÇÕES

1º curso
até 20 de fevereiro de 2013.
2 º curso
até 9 de outubro de 2013.
35 vagas para cada curso.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As despesas de deslocamento e hospedagem ficarão
a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.

CURSOS NACIONAIS

OBJETIVO
Debater temas como o novo perfil do Judiciário democrático de direito,
a natureza social do serviço que o Poder Judiciário presta à comunidade,
a responsabilidade social com a cidadania, o aprofundamento de
valores, princípios e compromissos postos pelo contemporâneo
sistema jurídico etc., e, por outro lado, habilitar os Magistrados a
atuarem no Programa “Cidadania e Justiça na Escola”. O Programa que
já atendeu mais de 13 milhões de jovens e crianças desde 1993 conta
com o apoio do Ministério da Justiça e é recomendado pelo Ministério
da Educação (www.mec.gov.br). Conheça as cartilhas, as vinhetas e o
manual do professor (www.amb.com.br/cej/).

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Escola Superior da Magistratura da AJURIS.

CURSOS NACIONAIS

PERÍODO

04 e 05 de abril de 2013.
LOCAL

Escola Superior da Magistratura da
AJURIS/RS - Porto Alegre/RS.
INSCRIÇÕES

Até 06 de março de 2013.
100 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

OBJETIVO
O reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais da
pessoa humana impõem, para a sua concretização, um constante
aperfeiçoamento dos argumentos jurídicos. Para tanto, o estudo
desses direitos deve acompanhar as mudanças ocorridas na
sociedade contemporânea e interagir com outras ciências que
forneçam subsídios para essa construção.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (ENFAM), BRASILCON e Secretaria Nacional do
Consumidor – SENACON.

PERÍODO

OBJETIVO
A proteção do consumidor envolve constante atenção aos institutos de
direito material e processual que garantem sua efetividade, exigindo
constante atualização dos Magistrados, em especial diante das novas
formas de comércio de bens e serviços, decorrentes do avanço das
tecnologias, bem como em relação às inovações legislativas.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

LOCAL

Auditório da ENFAM,
Brasília/DF.
INSCRIÇÕES

Até 20 de março de 2013.
200 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

CURSOS NACIONAIS

24 a 26 de abril de 2013.

CURSOS NACIONAIS

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Escola
Superior da Magistratura de Alagoas e FGV-Direito Rio.
PERÍODO

13 a 17 de maio de 2013.
LOCAL

Maceió/AL.
INSCRIÇÕES

Até 03 de abril de 2013.
30 vagas

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante
ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

OBJETIVO
Oferecer aos Magistrados formação multidisciplinar nas áreas
jurídicas e de gestão, com destaque para o aperfeiçoamento das
atividades operacionais e de administração da Justiça.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
40 horas/aula.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

PERÍODO

22 a 24 de maio de 2013.
LOCAL

Brasília/DF.
INSCRIÇÕES

Até 10 de abril de 2013.
20 vagas.

INVESTIMENTO

O curso e a hospedagem serão custeados
pela ENM/AMB e CCEE. As despesas de
deslocamento ficarão a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.

CURSOS NACIONAIS

OBJETIVO
Disseminar conhecimento sobre setor elétrico entre os
Magistrados com foco, principalmente, no funcionamento do
segmento de comercialização; ampliar a compreensão do Poder
Judiciário sobre o setor elétrico e realizar visita técnica ao Centro
de Operações do Operador Nacional do Sistema – NOS.

CURSOS NACIONAIS

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Escola Nacional de Mediação – ENAM-MJ/CNJ.
PERÍODO

27 a 31 de maio de 2013.
LOCAL

Brasília/DF.
INSCRIÇÕES

Até 07 de Abril de 2013.
24 vagas

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante
ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.

OBJETIVO
Capacitar Magistrados Aposentados em Técnicas de Mediação para
atuar em mediações complexas.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados aposentados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
40 horas/aula

OBJETIVO
Analisar questões ligadas à estrutura e ao funcionamento do
mercado de ações, além da criminalidade econômica e aspectos
do Direito Societário Brasileiro.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
12 horas/aula.

sobre mercado de títulos
de valores imobiliários
e de bolsa de valores

PERÍODO

Junho de 2013.
LOCAL

Sede da BMF&BOVESPA
(Rua XV de novembro, 275,
Centro, São Paulo/SP).
INSCRIÇÕES

Até 02 de maio de 2013.
28 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante
ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

CURSOS NACIONAIS

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e BMF&BOVESPA.

Ciclo de palestras

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e CNJ.

CURSOS NACIONAIS

PERÍODO

13 e 14 de junho de 2013.
LOCAL

Auditório da ENFAM,
Brasília/DF.

OBJETIVO
Refletir sobre a principiologia específica e a nova teoria geral do
processo eletrônico, além de capacitar os Magistrados no manejo
dos autos virtuais e sua inserção na atividade jurisdicional em rede.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.

INSCRIÇÕES

Até 8 de maio de 2013.
50 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

CARGA HORÁRIA
16 horas/aula.

OBJETIVO
Sensibilizar os Magistrados para a importância da aplicação
de métodos autocompositivos de resolução de conflitos como
garantia de acesso à Justiça.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
24 horas/aula.

TÉCNICAS DE MEDIAÇÃO PARA
MAGISTRADOS
PERÍODO

17 a 19 de junho de 2013.
LOCAL

Brasília/DF.
INSCRIÇÕES

Até 05 de maio de 2013.
30 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante
ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

CURSOS NACIONAIS

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Escola Nacional de Mediação – ENAM - MJ/CNJ.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, PUC-RIO e Escola Superior de
Magistratura do Estado do Amazonas – ESMAM.

CURSOS NACIONAIS

PERÍODO

8 a 12 de julho de 2013.
LOCAL

Manaus/AM
INSCRIÇÕES

Até 30 de maio de 2013.
30 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

OBJETIVO
Coordenado por Luiz Weneck Vianna, doutor em Ciências Sociais,
o curso oferece um painel amplo das teorias fundamentais para a
compreensão e aplicação do Direito nos dias de hoje. Apresenta
uma série de autores e temas que retratam os mais recentes
estudos e pensamentos da Sociologia do Direito.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
36 horas/aula

OBJETIVO
Aprimorar Magistrados estaduais e federais à atuação em áreas e
temas que envolvem o fenômeno da Corrupção, em três campos
especiais: a Improbidade Administrativa como modalidade de
corrupção; a corrupção eleitoral e a corrupção como problema
penal, por certo que elegendo ainda sub-áreas de concentração
em cada um destes campos, enfrentando situações práticas que
já tramitam nos Tribunais do país, estimulando o pensamento
crítico e reflexivo sobre as múltiplas variáveis interdisciplinares
que estão envolvidas nestas situações.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

PERÍODO

25 a 27 de julho de 2013.
LOCAL

Auditório da AMB, Brasília/DF.
INSCRIÇÕES

Até 02 de Junho de 2013.
30 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante
ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

CURSOS NACIONAIS

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura e Associação dos Magistrados
Brasileiros.

PERÍODO

CURSOS NACIONAIS

07 a 09 de agosto de 2013.
LOCAL

Foz do Iguaçu/PR
(a confirmar)
INSCRIÇÕES

Até 26 de junho de 2013.
200 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante
ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

OBJETIVO
Diante da crescente importância que o Direito Ambiental
vem assumindo, em especial pelos frequentes eventos
naturais e, mais ainda, pela grande demanda sobre o acervo
de bens ambientais em razão das necessidades decorrentes
da modernidade, a Magistratura tem de estar cada vez mais
preparada para o enfrentamento das questões que chegam aos
Tribunais. Aos Magistrados caberá, quando chamados, apontar
o ponto de equilíbrio na distensão entre o uso necessário e a
conservação de estoque em quantidade e qualidade para as
futuras gerações.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura e Associação dos Magistrados
Brasileiros.

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

PERÍODO

11 a 13 de setembro de 2013.
LOCAL

A definir.
INSCRIÇÕES

Até 07 de agosto de 2013.
50 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

CURSOS NACIONAIS

OBJETIVO
Identificar as mudanças nas relações familiares da sociedade
brasileira e a resposta do Poder Judiciário na aplicação das
novas leis promulgadas e sua interpretação contemporânea
das leis existentes a fim de possibilitar o pleno exercício dos
direitos individuais e sociais previstos constitucionalmente.

CURSOS NACIONAIS

II

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura e Associação dos Magistrados
Brasileiros.

PERÍODO

19 e 20 de setembro de 2013.
LOCAL

Auditório da AMB, Brasília/DF.
INSCRIÇÕES

Até 04 de agosto de 2013.
30 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

OBJETIVO
Introduzir noções essenciais para o entendimento do fenômeno
chamado de ativismo judicial a partir da compreensão de seu
desenvolvimento histórico e dos principais aspectos do debate
presentes na abordagem de autores da filosofia e sociologia do
direito contemporâneas.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Escola Superior da Magistratura do Maranhão-TJMA.

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB, com jurisdição na área de
Infância e Juventude.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

PERÍODO

16 a 18 de outubro de 2013.
LOCAL

São Luís/MA.
INSCRIÇÕES

Até 04 de setembro de 2013.
50 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante
ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

CURSOS NACIONAIS

OBJETIVO
Propiciar aos Magistrados conhecimentos com profundidade
sobre os programas de atendimento às crianças e adolescentes
vítimas de violência existente, bem como abordagem de várias
soluções possíveis, inclusive no âmbito do Poder Judiciário. Serão
tratados ainda outros temas atuais em matérias de Direito da
Infância e Juventude.

PERÍODO

CURSOS NACIONAIS

Outubro de 2013.
LOCAL

Auditório da AMB, Brasília/DF.
INSCRIÇÕES

Até 08 de setembro de 2013.
30 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura e Associação dos Magistrados
Brasileiros.
OBJETIVO
Atualizar os Magistrados na técnica de elaboração dos textos
jurídicos em geral.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

IV CURSO

OBJETIVO
Debater o exercício da atividade jurisdicional sob a inflexão da
psicanálise.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

PERÍODO

06 a 08 de novembro de 2013.
LOCAL

Vitória/ES.
INSCRIÇÕES

Até 25 de setembro de 2013.
50 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante
ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.

CURSOS NACIONAIS

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Núcleo de Psicanálise da UFPR
e Escola Superior da Magistratura do Espírito Santo-TJES.

CURSOS NACIONAIS

PROJETO INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA
COM USUÁRIOS DE DROGAS

ORGANIZADORES
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD, em parceria
com a Escola Nacional da Magistratura - ENM, Associação dos
Magistrados Brasileiros - AMB, Conselho Nacional de Justiça - CNJ,
Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE, Faculdade de
Medicina e Direito da USP e o Ministério da Justiça, por meio do
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PNUD.

PERÍODO

A confirmar.
MODALIDADE

EAD.

INSCRIÇÕES

a confirmar.
3.000 vagas,
conforme disponibilidade
da SENAD e do CNJ.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

OBJETIVO
Desenvolver uma metodologia específica no que se refere à
aplicabilidade das penas e medidas alternativas, sócio-educativas
e protetivas pelos operadores de direito, profissionais da área
de saúde e de segurança pública em todo o país em relação aos
dependentes e usuários de drogas.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados, Promotores, Defensores, Delegados, Conciliadores,
Advogados, além de assistentes sociais, pedagogos psicólogos,
dentre outros profissionais.
CARGA HORÁRIA
120 horas/aula.

OBJETIVO
Capacitar Magistrados no desenvolvimento de habilidades sociais, pessoais e
humanistas para conduzir reuniões com agilidade, valorizando seus servidores,
valorizando as partes, reconhecendo o capital humano como o valor de grande
interesse nos serviços judiciais. Discutir as causas gerenciais da morosidade na
prestação jurisdicional; discutir os impactos das organizações sobre o indivíduo
e sociedade; sensibilizar o Magistrado para a importância de planejar sua
estratégia de ação administrativa dentro do seu gabinete e cartório; identificar os
elementos básicos de um modelo de planejamento estratégico; implantar dentro
dos gabinetes processos lógicos de atuação do Magistrado e dos servidores;
reduzir o tempo de serviço, estabelecendo rotinas adequadas às prestação
jurisdicional; proporcionar melhoria no fluxo de entrada e saída de processos,
abrangendo julgamentos, despachos e tramitação interna; permitir a melhoria
do relacionamento interpessoal entre os Magistrados, membros do Ministério
Público, advogados e servidores; proporcionar melhoria no atendimento ao
público; estudos de casos concretos visando a elaboração de um planejamento
estratégico; proporcionar o comprometimento dos magistrados e servidores
com o plano de ação a ser protocolado na Corregedoria do Tribunal de Justiça.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula

PERÍODO

A confirmar.
LOCAL

A confirmar.
INSCRIÇÕES

a confirmar.
50 vagas.

INVESTIMENTO

O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do magistrado participante
ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.

CURSOS NACIONAIS

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura – ENM, Escola da Magistratura do Estado
do Paraná – EMAP e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados – ENFAM.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Università de Roma Tor Vergata.

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
ACOMPANHANTES
Serão admitidos acompanhantes que compartilharão o quarto com
café da manhã e transfers a um custo de 1.000,00€. Excluído, neste
caso, somente a frequência ao curso propriamente dito, ficando os
acompanhantes com a programação livre, por sua conta durante
tais períodos.
CARGA HORÁRIA
60 horas/aula.

PERÍODO

07 a 21 de abril de 2013.
LOCAL

Università de Roma Tor Vergata,
Roma/Itália.
INSCRIÇÕES

Até 18 de fevereiro de 2013.
20 vagas.

INVESTIMENTO
A ENM/AMB oferecerá uma ajuda de custo para o Magistrado associado. O participante deverá adquirir o pacote terrestre
juntamente com a agência de turismo credenciada pela organização do evento a ser
indicada pela ENM.

CURSOS INTERNACIONAIS

OBJETIVO
O curso abrange conceitos básicos e introdutórios do Direito
Europeu, com análise específica das seguintes disciplinas:
Fondamenti Romanistici del diritto europeo; Sistemi giuridici e
comparazione; Diritto dell’Unione Europea; Difesa dei Diritti umani
nelle Corti Europee; Diritto amministrativo europeo; Diritto del
lavoro europeo; Mercati finanziari e regole giuridiche; Diritto Civile;
Diritto comparato e costituzione.

I N T E R C Â M B I O
ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e American University Whashington.

PERÍODO

De 20 a 26 de abril de 2013
LOCAL

Washington, DC (EUA).
INSCRIÇÕES

CURSOS INTERNACIONAIS

Até 18 de fevereiro de 2013
30 vagas.

INVESTIMENTO
Os participantes deverão arcar com hospedagem, alimentação e passagens aéreas.
O grupo deverá preferencialmente hospedar-se no hotel indicado pela organização,
devido a necessidades logísticas de transporte para a Universidade e visitas. Caso
o participante decida hospedar-se em outro local, correrá por sua própria conta o
transporte.

PARCERIA
Jornal da Justiça.
OBJETIVO
Intercâmbio institucional e curso na Washington College of Law com
enfoque no sistema judicial americano e em solução pacífica de
conflitos (negotiation and dispute resolution), com visitas às cortes,
centros de prática de solução de conflitos e órgãos governamentais.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
35 horas/aula.
OBSERVAÇÃO
A seleção será feita pela Diretoria Executiva da ENM por meio de
análise curricular. Vale ressaltar que o Magistrado selecionado
deverá obter o visto B1/B2.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados Brasileiros e
Fordham Law School.
OBJETIVO
No contexto de um mundo sem fronteiras, a AMB e a Escola Nacional da
Magistratura celebraram convênio com a Universidade Fordham, dos Estados
Unidos da América. A Fordham é tradicionalmente conhecida pela qualidade
de seus cursos, principalmente na área do Direito. Assim, de 15 a 24 de maio,
convidamos você, Magistrado, a participar de um curso voltado às suas
necessidades. Seguindo nossa meta de oferecer o que há de melhor em termos
de qualidade de formação da Magistratura, o curso, sob a coordenação da
vice-reitora da Fordham, Professora Toni Fine, do Ministro Sidnei Beneti e do
Juiz Marcus Onodera, terá temas da mais alta relevância nos afazeres diários
do juiz, tais como introdução à cultura dos precedentes judiciais, métodos
alternativos de resolução de conflitos, propriedade intelectual, class actions e
juizados especiais. Os cursos serão ministrados por profissionais experientes e
da mais alta qualidade. Além disso, somando a experiência prática dos norteamericanos à teoria, visitaremos, ainda, diversas cortes, o centro para inovação
das cortes (center for court inovation) e a Suprema Corte norte-americana.
Por fim, teremos também tradução simultânea para que o Magistrado possa
aproveitar tranquilamente a riqueza dos debates que lá serão travados. Para
saber mais informações sobre o curso, incluindo estadia, hospedagem e demais
custos, entre em contato conosco.

INTERCÂMBIO

F O R D H A M

L A W SCHOOL
PERÍODO

15 a 24 de maio de 2013.
LOCAL

New York (EUA).
INSCRIÇÕES

Até 18 de fevereiro de 2013.
30 vagas.

CARGA HORÁRIA
24 horas/aula.
OBSERVAÇÃO
A seleção será feita pela Diretoria Executiva da ENM por meio de análise
curricular. Vale ressaltar que o Magistrado selecionado deverá obter o
visto B1/B2.

INVESTIMENTO
A ENM/AMB oferecerá uma ajuda de custo. O participante deverá adquirir o pacote terrestre juntamente com a agência de
turismo credenciada pela organização do
evento a ser indicada pela ENM.

CURSOS INTERNACIONAIS

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados Brasileiros e
Università de Roma Tor Vergata.

PERÍODO

05 a 12 de maio de 2013.
LOCAL

Università de Roma Tor Vergata,
Roma/Itália.
INSCRIÇÕES

CURSOS INTERNACIONAIS

Até 18 de fevereiro de 2013.
15 vagas.

INVESTIMENTO
A ENM/AMB oferecerá uma ajuda de custo para o Magistrado associado. O participante deverá adquirir o pacote terrestre
juntamente com a agência de turismo credenciada pela organização do evento a ser
indicada pela ENM.

OBJETIVO
O curso abrangerá conceitos: Regulação do Sistema Financeiro na Itália e
na Europa; Fiscalização das instituições financeiras e processos punitivos;
Direito Societário Italiano e Europeu; Direito Societário Italiano Aplicado
ao Sistema Financeiro (regras para a constituição e o funcionamento de
instituições financeiras); Direito Concorrencial Europeu: avaliação de atos
de concentração (fusão, incorporação etc.) e de condutas anticompetitivas
no Sistema Financeiro; Direito Concursal Italiano e Europeu (Ammistrazione
Straordinaria, Bancarotta, Legge Fallimentare); Prevenção e Repressão aos
crimes de Lavagem de Dinheiro e aos Crimes contra o Sistema Financeiro;
Arbitragem e mediação no Sistema Financeiro Italiano; Direito das
telecomunicações; Direito das Energias. O curso será ministrado em Inglês,
tendo algumas aulas em Italiano durante as quais haverá a presença de um
tradutor para auxiliar os participantes em caso de esclarecimentos e dúvidas.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
ACOMPANHANTES
Serão admitidos acompanhantes que compartilharão o quarto com café
da manhã e transfers a um custo de 1.000,00€. Excluído, neste caso, somente a frequência ao curso propriamente dito, ficando os acompanhantes com a programação livre, por sua conta durante tais períodos.
CARGA HORÁRIA
25 horas/aula.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Università de Roma Tor Vergata.

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
ACOMPANHANTES
Serão admitidos acompanhantes que compartilharão o quarto com
café da manhã e transfers a um custo de 1.000,00€. Excluído, neste
caso, somente a frequência ao curso propriamente dito, ficando os
acompanhantes com a programação livre, por sua conta durante
tais períodos.
CARGA HORÁRIA
40 horas/aula.

PERÍODO

15 a 24 de maio de 2013.
LOCAL

Università de Roma Tor Vergata,
Roma/Itália.
INSCRIÇÕES

Até 18 de fevereiro de 2013.
20 vagas.

INVESTIMENTO
A ENM/AMB oferecerá uma ajuda de custo para o Magistrado associado. O participante deverá adquirir o pacote terrestre
juntamente com a agência de turismo credenciada pela organização do evento a ser
indicada pela ENM.

CURSOS INTERNACIONAIS

OBJETIVO
O curso abrange conceitos básicos e introdutórios do Direito
Europeu, com análise específica das seguintes disciplinas:
Evoluzione del diritto del lavoro in Italia; Diritto sindacale in Italia;
Diritto del lavoro europeo; Sindacati in Europa; Processo e tutele
giurisdizionali; Diritto del lavoro comparato ( sistemi sud americani
e Italia). O Curso será ministrado em italiano e algumas aulas em
português. Durante as aulas haverá um tradutor para assistir os
participantes em caso de esclarecimentos e dúvidas.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Academia Judicial Alemã.
PERÍODO

12 a 18 de maio de 2013.
LOCAL

Trier/Alemanha
INSCRIÇÕES

CURSOS INTERNACIONAIS

Até 10 de março de 2013.
9 vagas.

INVESTIMENTO
O curso será custeado pela ENM/AMB. As
despesas de deslocamento e hospedagem
ficarão a cargo do Magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou
Associações.

OBJETIVO
Conhecimento do sistema judicial alemão.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
20 horas/aula.

ORGANIZADORES
Escola Nacional de Notários Registradores do Brasil (ANOREG-BR),
Escola Nacional da Magistratura - ENM, Associação dos Magistrados
Brasileiros - AMB.
OBJETIVO
Promover o encontro e aprofundar o debate onde notários,
registradores, Magistrados e demais operadores do direito possam
rever temas de grande importância como a desjudicialização e para
a solução de dúvidas comuns, como matérias de destaque para a
solução de litígios e conflitos que envolvam a sociedade.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados, notários, registradores e demais operadores do
direito.

PERÍODO

a confirmar.
LOCAL

a confirmar.
INSCRIÇÕES

A confirmar.
20 vagas.

INVESTIMENTO
A inscrição do curso será custeada pela
ENM/AMB. As despesas de deslocamento
e hospedagem ficarão a cargo do magistrado participante ou dos respectivos Tribunais, Escolas ou Associações.

CURSOS INTERNACIONAIS

CARGA HORÁRIA
12 horas/aula.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros, Escola Superior da Magistratura de Pernambuco,
Suprema Corte de Mendoza, Universidade Nacional de Cuyo e
Universidade de Mendoza.
PERÍODO

De 04 a 11 de maio de 2013.
LOCAL

Suprema Corte da Província de
Mendoza, Universidade Nacional de
Cuyo e Universidade de Mendoza,
Argentina.
INSCRIÇÕES

CURSOS INTERNACIONAIS

Até 06 de março de 2013.
10 vagas.

INVESTIMENTO
A ENM/AMB oferecerá uma ajuda de custo. As despesas de deslocamento e hospedagem serão de responsabilidade do
participante junto à agência de turismo
credenciada pela organização do evento.

OBJETIVO
Conhecimento integral do Sistema Judiciário Argentino incluindo a
integração e prática com as diversas Cortes e serviços essenciais.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
ACOMPANHANTES
A organização do evento admite a presença de acompanhante em
conformidade com a adesão às regras do programa.
CARGA HORÁRIA
40 horas/aula.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados Brasileiros
e e USPIT (Academia de Polícia).

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
40 horas/aula.
OBSERVAÇÃO
A seleção será feita pela Diretoria Executiva da ENM por meio de análise
curricular. Vale ressaltar que o Magistrado selecionado deverá obter o
visto B1/B2.

“JUD I C I A L S W A T“
PERÍODO

23 a 27 de setembro de 2013.
LOCAL

Condado de Lake/Flórida (EUA)
Hospedagem em Orlando.
INSCRIÇÕES

Até 30 de maio de 2013.
25 vagas.

INVESTIMENTO
A ENM/AMB oferecerá uma ajuda de custo. O participante deverá adquirir o pacote terrestre juntamente com a agência de
turismo credenciada pela organização do
evento a ser indicada pela ENM.

CURSOS INTERNACIONAIS

OBJETIVO
A questão da segurança é hoje um tema que preocupa todas as
instâncias do Poder Judiciário no Brasil. O Curso “Judicial Swat - Curso
de Segurança para Autoridades do Poder Judiciário” oferece aos
Magistrados uma perspectiva diferenciada quanto ao tema Segurança
Pessoal e Institucional. Com reconhecimento internacional, o curso
é concebido e ministrado pela US Police Instructors Team e conta
com instrutores altamente qualificados. Realizado nas instalações do
INSTITUTE OF PUBLIC SAFETY no Condado de Lake, na Flórida - EUA,
seu formato especialmente direcionado para Juízes e autoridades do
Judiciário do Brasil, com tradução simultânea, incentiva uma mudança
de paradigma cujo objetivo é fornecer aos participantes elementos
teóricos e treinamento prático em questões de grande relevância para
sua segurança pessoal e da instituição onde atuam. Adotado por diversos
Tribunais e Ministérios Públicos, dentre eles o TJ/RJ, MP/RJ MP/AP, seus
módulos de defesa pessoal, tiro, direção defensiva e evasiva e medidas de
proteção são complementados por visitas ao Poder Judiciário Americano
e às dependências de estabelecimentos prisionais, numa oportunidade
única para travar conhecimento com a cultura de segurança americana.

PERÍODO

Setembro de 2013.
LOCAL

Escola Nacional da Magistratura
Francesa
(Paris, Bourdeaux/França).
INSCRIÇÕES

CURSOS INTERNACIONAIS

Até 10 de março de 2013.
2 vagas.

INVESTIMENTO
Uma passagem aérea (Brasil-França-Brasil)
por conta da ENM/AMB. A Embaixada da
França oferecerá uma ajuda de custo. A
ENM Francesa cobrirá as despesas referentes ao curso.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Embaixada da França e Escola
Nacional da Magistratura Francesa.
OBJETIVO
Formar instrutores que atuem nas escolas de magistratura.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB com proficiência em francês e
vinculados às escolas de Magistratura no Brasil.
CARGA HORÁRIA
40 horas/aula.

ORGANIZADORES
UNICRI e ESMAPE.

OBJETIVO
Aperfeiçoamento na área de Direitos Humanos e Sistema
Penitenciário Internacional.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
40 horas/aula.

PERÍODO

23 a 27 de setembro de 2013.
LOCAL

United Nations Interregional Crime
and Justice Research Institute
(órgão das Nações Unidas na
Europa situado no Campus da
Universidade de Turim/Itália).
INSCRIÇÕES

Até 12 de maio de 2013.
10 vagas.

INVESTIMENTO
O participante arcará com o custo do curso
bem como as despesas de deslocamento e hospedagem com a agência oficial
do evento, posteriormente, indicada pela
ENM.

CURSOS INTERNACIONAIS

APOIO
Escola Nacional da Magistratura.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Universidade Clássica de Lisboa.

PERÍODO

Outubro de 2013 a junho de 2014.
LOCAL

Faculdade de Direito
da Universidade Clássica de Lisboa
(Lisboa/Portugal).
INSCRIÇÕES

CURSOS INTERNACIONAIS

Até 03 de abril de 2013.
2 vagas.

INVESTIMENTO
Uma passagem aérea (Brasil-Portugal-Brasil) por conta da ENM/AMB. A Universidade fica responsável pelas despesas
referentes às mensalidades do curso. As
taxas de candidatura e matrícula ficam a
cargo dos Magistrados selecionados, assim
como a despesa de hospedagem e outros.

OBJETIVO
Propiciar aos Magistrados brasileiros atividades científicas e culturais
em universidades europeias. Mais informações encontram-se no sítio:
www.fd.ul.pt.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
OBSERVAÇÃO
Os candidatos deverão submeter-se à seleção para análise de
currículos, além da obrigação de, uma vez selecionados, apresentarem
relatório das atividades desenvolvidas e uma síntese de sua tese. A
seleção de titulares e suplentes será feita pela Diretoria Executiva da
ENM, cabendo à Universidade deferir a inscrição dos Magistrados
brasileiros indicados. Vale ressaltar que a participação no Mestrado
Científico depende de média 7 no histórico escolar da graduação o
que não é exigido para o Mestrado Profissionalizante e condicionada
à carta de aceitação emitida pela Universidade. É de responsabilidade
do Magistrado selecionado observar o período de inscrição no site
da Universidade e enviar a documentação exigida, a ENM não se
responsabiliza pelo envio de documentação.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados Brasileiros
e Universidade Clássica de Lisboa.

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB com título de Mestre.
OBSERVAÇÃO
Os candidatos deverão submeter-se à seleção para análise de currículos,
além da obrigação de, uma vez selecionados, apresentarem relatório
das atividades desenvolvidas e uma síntese de sua tese. A seleção
de titulares e suplentes será feita pela Diretoria Executiva da ENM,
cabendo à Universidade deferir a inscrição dos Magistrados brasileiros
indicados. Vale ressaltar que a participação no referido curso depende
da carta de aceitação emitida pela Universidade. É de responsabilidade
do Magistrado selecionado observar o período de inscrição no site
da Universidade e enviar a documentação exigida, a ENM não se
responsabiliza pelo envio de documentação.

PERÍODO

Outubro de 2013 a junho de 2014.
LOCAL

Faculdade de Direito
da Universidade Clássica de Lisboa
(Lisboa/Portugal).
INSCRIÇÕES

Até 03 de abril de 2013.
02 vagas.

INVESTIMENTO
Uma passagem aérea (Brasil-Portugal-Brasil) por conta da ENM/AMB. A Universidade fica responsável pelas despesas
referentes às mensalidades do curso. As
taxas de candidatura e matrícula ficam a
cargo dos Magistrados selecionados, assim
como a despesa de hospedagem e outros.

CURSOS INTERNACIONAIS

OBJETIVO
Propiciar aos Magistrados brasileiros atividades científicas e culturais
em universidades européias. Maiores informações encontram-se no
sítio: www.fd.ul.pt.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Universidade de Coimbra.

PERÍODO

Outubro de 2013 a junho de 2014.

OBJETIVO
Propiciar aos Magistrados brasileiros atividades científicas e culturais
em universidades europeias. Maiores informações encontram-se no
sítio: www.fd.uc.pt.

LOCAL

Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra
(Coimbra/Portugal).
INSCRIÇÕES

CURSOS INTERNACIONAIS

Até 03 de abril de 2013.
02 vagas.

INVESTIMENTO
Uma passagem aérea (Brasil-Portugal-Brasil) por conta da ENM/AMB. A Universidade fica responsável pelas despesas referentes às mensalidades do curso.

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
OBSERVAÇÃO
Os candidatos deverão submeter-se à seleção para análise de
currículos, além da obrigação de, uma vez selecionados, apresentarem
relatório das atividades desenvolvidas e uma síntese de sua tese. A
seleção de titulares e suplentes será feita pela Diretoria Executiva
da ENM, cabendo à Universidade deferir a inscrição dos Magistrados
brasileiros indicados. Vale ressaltar que a participação no referido
curso depende da carta de aceitação emitida pela Universidade.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Universidade de Coimbra.

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
OBSERVAÇÃO
Os candidatos deverão submeter-se à seleção para análise de
currículos, além da obrigação de, uma vez selecionados, apresentarem
relatório das atividades desenvolvidas e uma síntese de sua tese. A
seleção de titulares e suplentes será feita pela Diretoria Executiva da
ENM, cabendo à Universidade deferir a inscrição dos Magistrados
brasileiros indicados. Vale ressaltar que a participação no referido
curso depende da carta de aceitação emitida pela Universidade.

PERÍODO

Outubro de 2013 a junho de 2014.
LOCAL

Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra
(Coimbra/Portugal).
INSCRIÇÕES

Até 03 de abril de 2013.
02 vagas.

INVESTIMENTO
Uma passagem aérea (Brasil-Portugal-Brasil) por conta da ENM/AMB. A Universidade fica responsável pelas despesas referentes às mensalidades do curso.

CURSOS INTERNACIONAIS

OBJETIVO
Propiciar aos Magistrados brasileiros atividades científicas e culturais
em universidades européias. Maiores informações encontram-se no
sítio: www.fd.uc.pt.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Universidade de Barcelona.

PERÍODO

Outubro de 2013 a junho de 2014.
LOCAL

Faculdade de Direito
da Universidade de Barcelona.
INSCRIÇÕES

CURSOS INTERNACIONAIS

Até 03 de abril de 2013.
01 vaga.

INVESTIMENTO
Uma passagem aérea (Brasil-Espanha-Brasil) e despesa de matrícula por conta
da ENM/AMB. O Magistrado arcará com as
despesas de alojamento.

OBJETIVO
Propiciar aos Magistrados brasileiros atividades científicas e culturais
em universidades europeias. Maiores informações encontram-se no
sítio: http://www.ub.edu/acad/acces/estrangers/accdoc.htm.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB com fluência em espanhol que
preencham os requisitos da Universidade e predisposição de cursar
alguns créditos do mestrado europeu.
OBSERVAÇÃO
Os candidatos deverão submeter-se à seleção para análise de
currículos, além da obrigação de, uma vez selecionados, apresentarem
relatório das atividades desenvolvidas e uma síntese de sua tese. A
seleção de titulares e suplentes será feita pela Diretoria Executiva
da ENM, cabendo à Universidade deferir a inscrição do Magistrado
brasileiro indicado. Vale ressaltar que a participação no referido
curso depende da carta de aceitação emitida pela Universidade. É de
responsabilidade do Magistrado selecionado observar o período de
inscrição no site da Universidade e enviar a documentação exigida
dentro do prazo estabelecido pela Universidade.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros e Rede Latino-Americana de Juízes – REDLAJ.
OBJETIVO
Intercâmbio de informações e experiências relativas aos trabalhos
desenvolvidos na área acadêmica e de formação e aperfeiçoamento
de magistrados no âmbito latino-americano.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.

PERÍODO

Novembro de 2013.
LOCAL

Buenos Aires/Argentina.
INSCRIÇÕES

Até 08 de setembro de 2013.
10 vagas.

INVESTIMENTO
As inscrições serão custeadas pela ENM/
AMB. As despesas de hospedagem e passagem aérea ficarão a cargo do Magistrado
selecionado.

CURSOS INTERNACIONAIS

CARGA HORÁRIA
12 horas/aula.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados
Brasileiros, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
ESMAPE e Universidade da Geórgia.
PERÍODO

02 a 13 de dezembro de 2013.
LOCAL

Campus-sede da Universidade da
Geórgia (Athens/Geórgia-EUA).
INSCRIÇÕES

CURSOS INTERNACIONAIS

Até 30 de maio de 2013.
20 vagas.

INVESTIMENTO
A ENM/AMB oferecerá uma ajuda de custo. O participante deverá adquirir o pacote terrestre juntamente com a agência de
turismo credenciada pela organização do
evento a ser indicada pela ENM.

OBJETIVO
Conhecimento do sistema judiciário americano incluindo a
integração e prática com as diversas Cortes, dentre outros.
PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB.
CARGA HORÁRIA
90 horas/aula.
OBSERVAÇÃO
A seleção será feita pela Diretoria Executiva da ENM por meio de
análise curricular. Vale ressaltar que o Magistrado selecionado
deverá obter o visto B1/B2.

ORGANIZADORES
Escola Nacional da Magistratura, Associação dos Magistrados Brasileiros e
Università de Roma Tor Vergata.

PÚBLICO-ALVO
Magistrados associados à AMB e dependentes.
ACOMPANHANTES
Serão admitidos acompanhantes que compartilharão o quarto com café
da manhã e transfers a um custo de 1.000,00€. Excluído, neste caso, somente a frequência ao curso propriamente dito, ficando os acompanhantes com a programação livre, por sua conta durante tais períodos.
CARGA HORÁRIA
60 horas/aula.

PERÍODO

14 a 27 de julho de 2013.
LOCAL

Università de Roma Tor Vergata,
Roma/Itália.
INSCRIÇÕES

Até 18 de fevereiro de 2013.
20 vagas.

INVESTIMENTO
A ENM/AMB oferecerá uma ajuda de custo para o Magistrado associado. O participante deverá adquirir o pacote terrestre
juntamente com a agência de turismo credenciada pela organização do evento a ser
indicada pela ENM.

EVENTOS CULTURAIS

OBJETIVO
O conteúdo programático será de 60 horas, dividido em 40 horas aulas
de gramática e cultura italiana, na chegada, será dividido em grupos
menores segundo o nível de italiano (básico, intermediário, avanzado).
As aulas de italiano e cultura italiana serão desenvolvidas pela manhã
no campus da Universidade. Além do curso de italiano, durante as tardes
serão desenvolvidas atividades culturais e gastronômicas, entra as quais:
Aula de arte italiana com itinerário especifico, aula de gastronomia com
mini curso de cozinha, para um total de 20 horas acadêmicas. O curso
será ministrado em italiano, as visitas culturais e gastronômicas serão
acompanhadas por um tradutor assistente.

ENQUETE
A Escola Nacional da Magistratura (ENM) tem buscado convênios e parcerias para que o Magistrado tenha cada vez mais oportunidade de aperfeiçoamento. Além disso, a ENM deseja que os participantes também possam contribuir na ampliação e diversificação de cursos e eventos da
Instituição. Mesmo com o Guia 2013 já definido, o Magistrado pode escolher outras áreas de interesse para estudar. Escolha abaixo mais cursos
para entrar no cronograma de atividades 2014 ou nas próximas edições da Escola ou faça outras livres sugestões de seu interesse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

Diplomacia para Magistrados;
Administração Judiciária - Gestão Cartorária;
Direito e Internet - Direito Eletrônico;
Apreensão de Bens e Tráfico de Drogas e o Papel do Magistrado;
Impactos Econômicos e Sociais das Decisões Judiciais;
Plano de Ação no Poder Judiciário;
Ética Profissional do Juiz;
A execução Penal da pós-modernidade e o Papel do Magistrados;
Curso de Direito Comparado Brasil-França em Paris;
Redes sociais
ENM revisando:
> Teoria Geral do Processo;
> Ações Constitucionais;
> Recursos;
> Direito Individual do Trabalho;
> Direito coletivo do Trabalho;
> Direito Processual do Trabalho;
> Direito Internacional do Trabalho;
> Direito Previdenciário;
> Direito Tributário;
> Juizados Especiais;
> Procedimentos Especiais;
> Processo de Conhecimento;
> Tutela Executiva;
> Tutela Diferenciada;
Outros:_____________________________________________________________

>> Para responder a enquete é necessário entrar no site www.enm.org.br

Calendário 2013
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Anotações

na internet
Acesse: www.enm.org.br
e conheça o portal da Escola Nacional da Magistratura
Nele você pode acompanhar
e ter acesso às seguintes
opções de conteúdo:
Oferta de cursos e
eventos
Notícias
Projetos e campanhas
Biblioteca virtual
Relação de endereços e
telefones das escolas da
Magistratura afiliadas

E muito mais!

Mantenha-se atualizado. A reciclagem e o aprendizado constantes são
fundamentais para a qualidade e para a excelência na formação dos
Magistrados. Participe!

Fique atento
Ao longo de 2013, a Escola pretende firmar outros convênios e parcerias a fim de trazer
mais mobilidade ao Magistrado e oportunidades de atualização, especialização, Mestrado
e Doutorado aos Magistrados.
Colabore com o trabalho da ENM enviando sugestões que permitam aprimorar a qualidade
da prestação jurisdicional. Além disso, mantenha-se informado sobre tudo o que acontece
na Escola Nacional da Magistratura por meio do site (www.enm.org.br) ou escreva para o
e-mail: enm@enm.org.br.

