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Ata da Assembleia do dia 13 de julho de 2019, realizada na sede da Associação Juízes 

para a Democracia. Presentes os membros do Conselho de Administração: Valdete Souto 

Severo; Claudia Maria Dadico; Fernanda Orsomarzo, André Luís de Moraes Pinto; 

Reijjane de Oliveira, e Edevaldo Medeiros. Presentes as\os associadas\os conforme lista 

de presença anexa. Aberta a assembleia: Pela Presidenta Valdete de Souto Severo foi 

informado o afastamento de Jorge Souto Maior do Conselho Executivo e de administração 

e, para manutenção do regular funcionamento da associação, – Daniela Valle da Rocha 

Muller assumirá o cargo de tesoureira e Emília Gondim Teixeira o de secretaria, ficando 

desta forma composto o Conselho executivo, o que foi referendado pela assembleia. 

De início há pedido de alguns associados de fazer discussões sobre a democracia 

interna. Dora se manifesta pedindo que todos resgatem as origens da AJD, para que a 

vida “seja boa” e valha a pena ser associado. Zeca se manifesta no mesmo sentido, 

referindo os tensionamentos dentro do grupo, que não fazem sentido algum diante desse 

panorama de agressão ao estado de direito, refere ser necessário discutir a política 

interna, com pressuposto de que todos queremos o mesmo; acrescenta que o texto de 

consenso não é consenso e, portanto, não há que ser votado. Se insurge com a limitação 

de tempo, pois é importante discutir pessoalmente as questões que nos afetam. Augusto 

refere-se à desconfiança no processo eleitoral ocorrido, retomando os fatos do período 

pré- eleitoral. Formado o conselho, as desconfianças se somaram. Também se opõe à 

restrição de tempo para as discussões dos pontos de pauta. Considera normal as 

diferenças, mas acredita que atualmente essas divergências na AJD são mais pessoais 

do que políticas. Andrea se diz contemplada pelas falas anteriores. Magda observa que 

ingressou na AJD uma luta contra a ditadura e pela reconstrução das nossas 



 
 

esperanças. Há pouco tempo, reingressou na AJD porque busca novamente a luta 

coletiva mas não conseguiu permanecer no grupo de whats porque sentiu uma tensão 

insustentável. As instituições estão sendo soterradas por uma plutocracia fascista. Agora, 

a divisão é fatal para a nossa luta. precisamos superar as divisões internas. Graça pontua 

que as divergências não são apenas de ordem pessoal, mas também políticas, que estão 

centradas na posição da AJD sobre a prisão política de Lula. Reginaldo refere que um 

convívio fraternal e democrático pressupõe vontade e diálogo e também de uma 

instituição que acompanhe o crescimento, como ocorre com a AJD, cujo estatuto está 

defasado e que precisa urgentemente ser revisado, pois reproduz as formas de 

organização da democracia burguesa. Pensa que devemos tomar como tarefa a 

reconstrução democrática interna a partir da restruturação do estatuto, e que isso seja 

feito em Natal na próxima assembleia. Luiz Manoel pondera que a divergência não é 

apenas política, há um problema de método, estamos vivendo um processo de 

burocratização, dando ao conselho um poder de decisão que supera a soma dos 

associados. Elinay sugere que em novembro não existam palavras mas amplo diálogo 

entre os associados. 

Delibera-se que para evitar que o debate seja de qualquer modo tolhido, que havendo 

necessidade será renovado o tempo de debate em cada tópico. Andrea pede a inversão a 

pauta com votação do texto-base inicialmente apresentado. Anoca pondera que cada 

emenda tem que ser votada. Zeca também pede que seja votado o texto inicial. Raquel 

refere que estamos indo e voltando no mesmo ponto, por questão de método. E também 

pede a votação das emendas. Registra-se que foram apresentadas 22 procurações. 

Por maioria, decide-se inverter a ordem da votação e iniciar pelo texto-base apresentado 

a partir do encontro de Atibaia. Deliberou-se, ainda aceitar votos por whats, pois as 

atualizações do aplicativo não estão conseguindo acompanhar a nova ordem de 

votações. 

Vota-se de início o texto original, que por maioria é aprovado. Votaram contra Valdete 

Severo, Fernanda Orzomarzo, Laura Benda, Jorge Souto Maior, André Bezerra e Ademar. 

Delibera-se então submeter à votação apenas as emendas de supressão e inclusão. A 

emenda supressiva do parágrafo 1o é aprovada por consenso. A emenda supressiva do 

parágrafo 8o é rejeitada por consenso. A emenda 



supressiva do Parágrafo 14o é acolhida por consenso, limitada à extração da segunda 

parte do texto original, passando a constar: “A AJD, assim como o conjunto de seus 

associados e associadas, segue firmemente comprometida com a a ve- dação à militância 

político-partidária dos juízes e juízas.” A emenda supressiva do Parágrafo 17o é acolhida 

por consenso. A emenda supressiva do Parágrafo 21o é rejeitada por maioria. Ficaram 

vencidos: Valdete Severo, Magda e Luís Christiano. Abstenção: Kenarik. A emenda 

supressiva do Parágrafo 43o é rejeitada por maio- ria. Ficaram vencidos: Valdete Severo, 

Fernanda Orzomarzo, Laura Benda, André Bezerra, Ademar, Fernando Prazeres. A 

emenda inclusiva de um Parágrafo 21o é acolhida por consenso. A emenda inclusiva de 

um Parágrafo 25o é rejeitada por maioria. Ficaram vencidos: Fernanda Orzomarzo, Laura 

Benda, André Bezerra, André Machado, Ademar, Fernando Prazeres, Marcos Alan e Ana 

Carolina. Decide- se, por consenso, que o documento redigido pelos autores Torres e 

Zeca, será atualizado, com observância inclusive das sugestões de redação das demais 

propostas encaminhadas e será então encaminhado ao conselho, para que seja utilizado 

como carta da assembleia. Delibera-se ainda que a carta será também levada ao ex- 

Presidente Lula para entrega no dia do ato/visita a ser realizado em Curitiba. Quanto à 

proposta de concentrar as críticas da entidade no atual Ministro da Justiça como maneira 

de denunciar a prisão arbitrária e ilegal do ex-presidente Lula e outros que estão na 

mesma situação, a assembleia entendeu prejudicada. 

Quanto à proposta de que a AJD, no caso de presos políticos decorrentes da operação 

lava jato, sempre indique quem são os presos políticos assim reconhecidos pela entidade, 

para evitar generalismo, e que se defenda a nulidade do processo do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e que a suspeição do juiz e dos membros do Ministério Público deva 

ser analisada caso a caso, em relação aos de- mais acusados, houve consenso, pois 

inclusive trata-se de questão já referida no documento aprovado.

Delibera-se, ainda, sobre a proposta de realização de ato/visita institucional para marcar 

posição da entidade quanto ao caráter político e não democrático da prisão do ex-

presidente em Curitiba, com outros organismos internacionais e movimentos sociais, com 

entrega da carta da assembleia, no dia 08/8. Por maioria, vencidas Fernanda Orzomarzo, 

Fernando Prazeres, Valdete Severo e Ana Carolina. Edevaldo fará a comunicação ao ex-

Presidente para verificação da agenda. A proposta de autorizar o conselho a impetrar HC, 

havendo anuência da defesa Técnica do Lula foi rejeitada por unanimidade.

Cristiano sugere campanha pública de esclarecimento sobre a ilegalidade da prisão de 

Lula e Kenarik acrescenta a necessidade de dar ênfase à importância do Juiz para a 



democracia. Anoca complementa que pode ser feito através de vídeos de 1 minuto no 

instagram. Raquel refere a existência de um grupo que fez um pequeno filme em desenho 

animado explicando os problemas do processo do Lula que encaminhará ao conselho, 

para que a AJD possa dar instruções jurídicas e ajudar na divulgação. Reginaldo sugere 

estratégia de comunicação com iluminuras, como a AJD do Rio fez em relação à reforma 

da previdência. Andre Bezerra, Kenarik e Anoca se comprometem a assumir o projeto. 

Passou-se ao segundo ponto da pauta, proposição de reajuste da mensalidade para R$ 

100,00 (cem reais). Kenarik pondera que há dinheiro em caixa e entende desnecessário o 

aumento. Zeca propõe que a questão seja discutida até Natal. Virginia e Andrezito 

concordam, requerendo que o conselho justifique os gastos e a previsão de aumento de 

despesas, para viabilizar a votação. Kenarik pede também que os gastos sejam 

publicizados mensalmente. 

Não havendo mais nada a deliberar, decidiu-se por encerrada a Assembleia. Em 13 de 

julho de 2019. 


