
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA
Com a chegada da Família Real Portuguesa, em 
1808, o Brasil é elevado à condição de Reino 
Unido de Portugal e Algarves. 

Toda a estrutura de poder lusitano foi transferida 
para o antigo território colonial. 
Em 10 de maio de 1808 foi instalada, no Rio de 
Janeiro, a Casa de Suplicação do Brasil, órgão de 
cúpula do Judiciário português. 

INSPIRAÇÃO 
• Carta Constitucional francesa de 1814
• Benjamin Constant

CARACTERÍSTICAS 
• Institui o Poder Moderador, a ser exercido pelo 
imperador
• Prevê a criação do Supremo Tribunal de Justiça, 
órgão que substituiu a antiga instituição judiciária 
portuguesa denominada Casa de Suplicação

TEXTO E CONTEXTO 
O texto constitucional de 1824 previu a criação do Supremo Tribunal de Justiça, órgão 
que substituiu a antiga instituição judiciária portuguesa denominada Casa de Suplicação. 
“Art 10 – Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brazil são 
quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial. 
Art. 153 – Os Juízes de Direito serão perpetuos, o que todavia se não entende, que não 
possam ser mudados de uns para outros Logares pelo tempo, e maneira que a Lei 
determinar.” (grafia da época) 

INSPIRAÇÃO 
• Constituição dos Estados Unidos da América (1787)

CARACTERÍSTICAS 
• Institui o governo republicano e o Estado federativo 
• Divide os poderes em três, conforme fórmula consagrada 
por Montesquieu 
• Divide a justiça em duas esferas, estadual e federal 

Em 1926, através de uma reforma constitucional, garante-se a todo o magistrado o direto à 
inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. O texto original só se referia ao juiz 
federal, o que deu margem a interpretações desfavoráveis ao juiz estadual. 
“Art. 55 – O Pode Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede 
na Capital da República e tantos Juízes e Tribunais Federais, distribuídos pelo País, quantos o 
Congresso criar. 
Art. 57 – Os Juízes federais são vitalícios e perderão o cargo unicamente por sentença judicial.
    § 1° - Os seus vencimentos serão determinados por lei e não poderão ser diminuídos. 
Art. 60 – Compete aos Juízes ou Tribunais Federais, processar e julgar: 
    § 1° - É vedado ao Congresso cometer qualquer jurisdição federal às Justiças dos Estados.”

INSPIRAÇÃO 
• Constituição de 1891 
• Constituição da República de Weimar (Alemanha – 1919)
• Constituição espanhola (1931)
 
CARACTERÍSTICAS 
• Institui as justiças Eleitoral, Militar e do Trabalho
• Imputa ao Senado o dever de zelar pela Constituição e a 
coordenação dos poderes federais entre si 
• Exigência de concurso público para o provimento da 
magistratura

TEXTO E CONTEXTO 
“SEÇÃO I
     Disposições Preliminares
Art. 63 – São órgãos do Poder Judiciário: 
    a) a Corte Suprema; 
    b) os Juízes e Tribunais federais; 
    c) os Juízes e Tribunais militares;
    d) os Juízes e Tribunais eleitorais; 
Art. 65 – Os Juízes, ainda que em disponibilidade, não podem exercer qualquer outra função pública, 
salvo o magistério e os casos previstos na Constituição. A violação deste preceito importa a perda do 
cargo judiciário e de todas as vantagens correspondentes.” 

INSPIRAÇÃO 
• Constituição polonesa (1935) 

CARACTERÍSTICAS 
• Redigida pelo jurista e intelectual Francisco 
Campos e outorgada por Getúlio Vargas
• Institucionaliza a ditadura do Estado Novo

1937 
Constituição dos Estados Unidos do Brasil 

“Art. 96 – Só para maioria absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes poderão os 
Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato do Presidente da República. 
Parágrafo único – No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do 
Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa de 
interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da República submetê-la novamente ao 
exame do Parlamento: se este a confirmar por dois terços de  votos em cada uma das Câmaras, 
ficará sem efeito a decisão do Tribunal.”

TEXTO E CONTEXTO 
Previa a possibilidade de anulação de decisão do 
Supremo Tribunal Federal, recurso largamente utilizado. 

INSPIRAÇÃO
• Constituição de 1934
• Constituição de 1937

CARACTERÍSTICA 
• Reduz as atribuições do Poder Executivo, 
exacerbado no texto constitucional anterior

1946 
Constituição dos Estados 
Unidos do Brasil 

TEXTO E CONTEXTO 
Alguns aspectos da Carta outorgada por Vargas permaneceram, como, por exemplo, a legislação 
trabalhista, que manteve traços tutelares preconizados em 1937. 
“Art. 95 – Salvo as restrições expressas nesta Constituição, os Juízes gozarão das garantias seguintes: 
   I – vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judiciária; 
  II – inamovibilidade, salvo quando ocorrer motivo de interesse público, reconhecido pelo voto de dois 
terços dos membros efetivos do Tribunal superior competente; 
  III – irredutibilidade dos vencimentos, que, todavia, ficarão sujeitos aos impostos gerais.” 

INSPIRAÇÃO 
• Doutrina de Segurança Nacional

CARACTERÍSTICA 
• Institucionaliza o autoritarismo

1967 
Constituição Federativa do Brasil  

TEXTO E CONTEXTO 
Em 1969, a Junta Militar edita e outorga a Emenda Constitucional n° 1, por 
muitos estudiosos considerada uma outra Constituição, dada a grande 
quantidade de alterações promovidas no texto de 1967, incluindo a extinção 
das imunidades parlamentares. 
Em 1977, institui-se a Emenda Constitucional n° 7, que estabelece a criação da 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional e o Conselho Nacional da Magistratura. 
“Art. 112 – O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:
    II – Conselho Nacional da Magistratura; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 7, de 1977) 
   Parágrafo único. Lei complementar denominada Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional, estabelecerá normas relativas à organização, ao funcionamento, à 
disciplina, às vantagens, aos direitos e aos deveres da magistratura, respeitadas 
as garantias e proibições previstas nesta Constituição ou dela decorrentes.” 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 7, de 1977)”

INSPIRAÇÃO 
• Ideais democráticos

CARACTERÍSTICAS 
• Atribui ao Judiciário a missão de guardião da Constituição 
• Retira todo o entulho autoritário da Constituição anterior 

1988
Constituição da República Federativa do Brasil 

TEXTO E CONTEXTO 
Chamada de Constituição Cidadã, é a Carta que atualmente rege a sociedade 
brasileira. 
O Poder Judiciário, enfim, pode ser considerado um Poder independente. Sua 
autonomia funcional, administrativa e financeira é garantida constitucionalmente. 

“Art. 99 – Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. 
§ 1° - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites 
estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 2° - O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, 
compete: 
I – no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores, com aprovação dos respectivos tribunais;
II – no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos 
Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. 
Art. 102 – Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição (...)”

3 de outubro 
Fundação da ARMAM – 
Associação Regional dos 
Magistrados Mineiros – em Juiz 
de Fora

 
18 de dezembro 
Fundação da ASSEMAG – 
Associação Estadual dos 
Magistrados 

12 de maio
Estabelecimento da Seccional Zona da 
Mata, a primeira do interior 

ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS 

12 de agosto 
I Congresso de Presidentes das 
Associações de Magistrados Estaduais, 
com a presença da AMAGIS

1° de dezembro de 1972 
Com a extinção da ASSEMAG 
e da ARMAM, seus membros 
se unem à AMAGIS

30 de junho 
Data estabelecida, no estatuto, como limite para a 
adesão à Associação dos Magistrados Mineiros 

12 de dezembro de 1955 
Assembleia Legislativa aprova e o governador 
Clóvis Salgado sanciona a lei que reconhece a 
Associação dos Magistrados Mineiros como 
instituição de utilidade pública

1944 – Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS
1950 – Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco – AMEPE
1953 – Associação dos Magistrados de São Paulo – APAMAGIS 
1954 – Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte – AMARN 
1957 – Associação dos Magistrados do Paraná – AMAPAR
1958 – Associação Cearense de Magistrados – ACM 
1958 – Associação dos Magistrados da Paraíba – AMPB 
1959 – Associação dos Magistrados Piauienses – AMAPI 
1961 – Associação dos Magistrados Catarinenses – AMC 
1965 – Associação dos Magistrados da Bahia – AMAB 
1968 – Associação Mato-grossense de Magistrados – AMAM
1968 – Associação dos Magistrados do Estado de Goiás – ASMEGO 
1970 – Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA 
1971 – Associação dos Magistrados do Maranhão – AMMA
1972 – Associação dos Magistrados de Sergipe – AMASE 
1978 – Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul – AMAMSUL 
1979 – Associação dos Magistrados do Acre – ASMAC 
1983 – Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia – AMERON 
1989 – Associação dos Magistrados do Estado de Tocantins – ASMETO 
1991 – Associação dos Magistrados de Roraima – AMARR 
2005 – Associação Alagoana de Magistrados – ALMAGIS 

15 de março 
Primeira eleição na AMAGIS 

3 de abril 
AMAGIS associa-se à Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB 

18 de abril de 1977 
Estabelecida a Comissão de 
Construção da Sede 

31 de março 
Reunião do Conselho Deliberativo da 
AMB, composto por todos os 
presidentes das associações estaduais 
de magistrados, com o objetivo de 
debater as ações da magistratura 
necessárias frente à iminente reforma 
do Judiciário

22 de abril 
Criação do Departamento Médico, 
Hospitalar e Odontológico – DAMHO

10 de maio 
Presidência da AMAGIS solicita à 
Prefeitura de Belo Horizonte doação de 
terreno para construção da sede

02 de agosto 
Prefeito Luiz Verano nega a doação do 
terreno, sugerindo contrato de 
comodato pelo prazo de 30 anos - 
celebrado em 14 de março de 1977 e 
12 de janeiro de 1979 

1976 
Inicia-se processo de reforma do 
Judiciário no Congresso Nacional 

Em apoio à AMAGIS, MDB expressa seu 
repúdio à LOMAN (Lei Orgânica da 
Magistratura) nos termos em que fora 
elaborada 

1979
Sancionada a LOMAN 
representando fragorosa derrota 
para a magistratura nacional

10 de dezembro de 1979 
Sancionada a lei que autoriza doação 
de terreno à AMAGIS, documentada 
em escritura lavrada no dia 23 de 
janeiro de 1980

24 de agosto de 1979 
Presidência da AMAGIS solicita ao 
prefeito Maurício Campos que o 
contrato de comodato do terreno 
destinado à construção da sede seja 
transformado em doação definitiva

23 de janeiro 
Inauguração da colônia de férias de Nova Viçosa (BA) 

Atualmente, além de Nova Viçosa, os associados da 
AMAGIS contam com colônias de férias em: 
• Ubatuba (SP) 
• Cabo Frio (RJ) 
• Caldas Novas (GO)
• Caxambu (MG) 

Abril 
Começa a circular a Revista da AMAGIS, primeira 
publicação do gênero da associação
23 de maio 
Inauguração do edifício sede da AMAGIS

OUTRAS SEDES 

30 DE FEVEREIRO DE 1982 
Inauguração da sede campestre da 
Pampulha

21 DE FEVEREIRO DE 2003 
Inaugurada sede da AMAGIS em Juiz de 
Fora, a primeira fora da capital

24 de junho
Inauguração da biblioteca da AMAGIS 
nas dependências do Fórum

30 de junho de 1984 
Inauguração do Parque Esportivo 

25 de fevereiro 
AMAGIS inicia campanha nacional 
pela autonomia do Poder Judiciário 
(AMAGIS Notícias, n°17, abril de 
1985, pág.4) 

23 de setembro 
Juízes mineiros fazem constar nas atas de 
julgamento protesto contra a instituição do 
Conselho Nacional de Justiça, conforme 
recomendação da AMB

09 de novembro 
Assembleia Geral Extraordinária para tratar 
dos vencimentos da magistratura contou 
com quase trezentos magistrados

18 de novembro 
Em convocação extraordinária, reuniram-se duzentos 
e trinta e sete magistrados para “auscultar e meditar” 
o que havia sido deliberado na reunião anterior

25 de novembro 
Em reunião com a cúpula do TJMG, é elaborada 
mensagem ao Governador sobre os aumentos nos 
vencimentos esperados pela magistratura 

30 de novembro 
Comissão formada pelo presidente do Tribunal 
de Justiça e da AMAGIS entrega ao Governador 
mensagem que reajusta o vencimento da 
magistratura. Texto emblemático, uma vez que 
a mensagem de aumento enviada pelo Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais ao Governador foi a 
mesma deliberada pelos associados da AMAGIS 

05 de dezembro 
Após intensa pressão da AMAGIS, o Governador recua e 
sanciona a lei n° 9727/88, acatando a trimestralidade dos 
reajustes, de acordo com o índice inflacionário do período

02 de março
Diretoria da AMAGIS é recebida pela Mesa da 
Assembleia Legislativa e votação em regime de 
urgência da mensagem sobre vencimentos da 
magistratura 

07 de abril 
Assembleia Nacional Constituinte desaprova a criação 
do Conselho Nacional de Justiça. Os argumentos pela 
não criação do conselho destacavam seu caráter 
autoritário, digno de regimes totalitários

20 de maio
Juízes solicitam à presidência da AMAGIS convocação 
de assembleia geral com vistas à greve 

21 de maio 
Inaugurado o Centro Odontológico da AMAGIS 

02 de setembro 
Assembleia geral diante da postura do governo 
estadual de incluir os magistrados no aumento geral 
oferecido ao funcionalismo público 

05 de setembro 
Magistratura mineira paralisa suas atividades por 48 horas

05 de outubro 
Promulgada a nova Constituição brasileira

13 de outubro 
TJ entrega ao presidente da Assembleia 
Legislativa a mensagem de aumento de 
vencimentos da magistratura mineira 

26 de outubro
Projeto de aumento de vencimentos da 
magistratura aprovado pela Assembleia Legislativa 
e encaminhado para a sanção do governador 

14 de novembro 
Governador sanciona a lei n° 9689/88, que veta o 
parágrafo do texto aprovado pela Assembleia que 
concede aumento trimestral aos magistrados 

07 de dezembro 
Assinada a declaração no III 
Congresso Extraordinário da Federação 
Latino-Americana de Magistrados. 
Conteúdo: Expressão da defesa de uma 
magistratura independente, autônoma 
e que possa trabalhar com segurança 
nos países da América Latina, 
mormente na Colômbia e Argentina

02 de fevereiro 
Encaminhadas aos constituintes 
sugestões referentes ao Capítulo do Poder 
Judiciário da nova Constituição Mineira 

28 de março 
Primeira eleição com duas chapas na 
disputa. Também pela primeira vez 
elegeu-se um juiz de primeiro grau 

12 de abril 
Empossado Reynaldo Ximenes Carneiro na 
presidência da AMAGIS, o primeiro 
magistrado de 1° grau a assumir tal posto 

21 de setembro 
Promulgada a Constituição Mineira 

15 de setembro
Reunida no XI Congresso Brasileiro 
de Magistrados a magistratura 
decide assumir papel político e 
social perante a comunidade, na luta 
pela solução de problemas 

04 e 05 de setembro 
Associações estaduais de 
magistrados, em reunião do 
Conselho da AMB repudiam a 
reforma da Constituição 

03 de maio 
Sancionada lei que cria cargos de 
assessores de juízes, antiga 
reivindicação da magistratura

Dezembro 
Lançado o programa Pensamento 
Jurídico, na TV Justiça 

Esforço conjunto entre TJ e AMAGIS 
mantém pagamento de 
aposentadoria dos juízes e 
desembargadores pelo TJMG

Implantação do Centro de Estudos 
Jurídicos da AMAGIS

Outubro 
Lançado o primeiro volume do 
Caderno de Sentenças editado 
pela AMAGIS 

02 de agosto 
Iniciam-se as atividades do Centro 
de Convivência – Integramagis 

17 de maio 
AMB e AMAGIS promovem o Dia 
Nacional de Mobilização pela 
Democratização Plena do Judiciário 

17 de maio
Estreia, na TV Assembleia, o 
programa Via Legal, atual Via Justiça 
– também exibido na TV Justiça

03 de outubro de 2003
Inauguração do CAMT – Centro de 
Apoio ao Magistrado em Trânsito 

18 de maio
Inicia-se na seccional Divinópolis, 
o projeto de Gestão Itinerante

01 de setembro 
Instituída a primeira comenda 
conferida pela AMAGIS, a 
“Comenda Desembargador Guido de 
Andrade”

18 de julho
Em parceria com a APAMAGIS e outras 
entidades de classe ligadas à atividade 
jurídica, a AMAGIS institui a JUSPREV, 
fundo próprio de previdência 

20 de março 
I Encontro de Diretores, 
Coordenadores e Assessores da 
Associação dos Magistrados Mineiros

18 de agosto de 2011
Lançado o Programa Amor à Vida, 
de promoção à saúde e à qualidade 
de vida dos associados

30 de julho de 2011
AMAGIS cria homenagem a 
Magistrados aposentados

15 de abril 
A União Nacional das Instituições de 
Autogestão em Saúde (Unidas) premia 
a Amagis Saúde pela excelência dos 
serviços prestados

11 de setembro 
AMAGIS transmite pela primeira vez, ao 
vivo pela intranet, sessão do Órgão 
Especial do TJMG

09 de agosto 
Magistrados realizam assembleia 
histórica, com a presença de 402 
associados, e apresentam reivindicações 
ao TJ

11 de junho 
Assembleia Legislativa aprova, após 
intensa interlocução da Amagis, o Fundo 
do Judiciário que destina as custas 
judiciais para o orçamento do TJMG

06 de junho 
A Assembleia Legislativa, em parceria 
com a AMAGIS, lança e instala a Frente 
Parlamentar pelo Aperfeiçoamento da 
Justiça

14 de fevereiro 
Assembleia Geral Extraordinária da Amagis 
Saúde aprova, com cerca de 500 magistrados, o 
plano de saúde Grupo de Estados (MG, RJ e SP)

25 de setembro 
Evento de lançamento da 12ªedição da revista 
MagisCultura, que teve como convidado 
especial o poeta Affonso Romano de Sant’Anna

25 de julho 
AMAGIS sedia a 2ª reunião da Comissão de 
Direitos Humanos da AMB 

23 de julho 
AMAGIS conquista assento com direito a 
voz, mas sem direito a voto, nas sessões 
administrativas do Órgão Especial do TJMG 

30 de junho 
Visita da ministra do STF Cármen Lúcia à 
sede da AMAGIS 

11 de junho
Aprovado o projeto da nova Lei de 
Organização e Divisão Judiciárias (LODJ) 

28 de maio
Criada a Comissão para Estudos da Lei de 
Execução Penal, que objetiva analisar e 
oferecer propostas para mudança de lei que 
tramita no Congresso Nacional

31 de março
AMAGIS promove seminário para debater “O 
Papel do Judiciário no combate à violência 
contra as mulheres”

17 de março 
Aprovado pelo Pleno do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais a ampliação da elegibilidade 
a todos os desembargadores

AMAGIS

TEXTO E CONTEXTO 
A corte suprema passa a ser denominada Supremo Tribunal 
Federal, sendo estabelecida a justiça em duas esferas, 
federal e estadual.

ORGANIZAÇÃO

1954 1970 1973 1975 1976 

REPOSICIONAMENTO VISIBILIDADE NOVOS TEMPOS

1934 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

1891 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

1824 Constituição Política do Império do Brazil 

Comentário 

Mesmo já tendo sido criada, registrada e 
reconhecida como de utilidade pública, a 
Associação dos Magistrados Mineiros 
permaneceu com nível de atividade muito 
baixo, restringindo sua atuação à emissão 
de cartas aos juízes solicitando ajuda a 
colegas em situação precária. 

PRIMEIROS TEMPOS

21 de outubro de 1955 
Registro da Associação dos Magistrados 
Mineiros, no cartório de Registro de Pessoas 
Jurídicas – folha 240 do livro A-1, número de 
ordem 757 -, 21 de outubro de 1955, em 
Belo Horizonte AMB

1936 
O juiz mineiro José Júlio de Freitas Coutinho lançou a 
semente da AMB, ao enviar cartas a colegas de todo o 
país, convocando-os para organizar uma entidade 
nacional que congregasse todos os juízes brasileiros 

1941 
O ministro do STF, Edgard Costa, convoca uma nova 
reunião dos futuros fundadores

1943 
Uma Conferência dos Desembargadores resultou no 
fortalecimento do movimento 

1948 
50 magistrados se reúnem para eleger a primeira 
Diretoria e a Comissão de Propaganda e Cultura. 
Cria-se o nome Associação dos Magistrados Brasileiros 

1949 
10 de setembro 
Registro da AMB. O dia da posse de sua primeira 
diretoria passou a ser considerado o seu aniversário

CONSOLIDAÇÃO

1978/79 

CAMPANHA PELA AUTONOMIA DO JUDICIÁRIO

1983 1985 1987 1988 1989 1990 1996 2002/03 2007 2010/11 2013 2014 2015 2009/10 

11 de setembro de 1991 
Por meio de pedido da AMAGIS, a AMB 
ingressa junto ao STF com uma ação 
direta de inconstitucionalidade de dois 
dispositivos da Constituição do Estado: 
o que prevê a exoneração do juiz não 
vitalício, mesmo que o ato seja 
publicado após o biênio do estágio, e o 
que permite a movimentação do juiz de 
uma outra vara da mesma comarca, 
independentemente de pedido seu

29 de outubro de 1997 
Durante o XV Congresso Brasileiro 
de Magistrados, é assinada a Carta 
de Recife, repudiando as 
tentativas do Executivo e do 
Legislativo de corrigirem as 
“deficiências do Judiciário” e 
exaltando o papel dos juízes como 
“guardiães do Estado Democrático 
de Direito”

07 e 08 de março de 1998 
I Encontro Nacional de Diretores de 
Comunicação e Assessores de 
Imprensa da Magistratura 

14 de agosto de 2008
Sancionada a Lei 105/2008 – Lei de 
Organização e Divisão Judiciárias, 
pelo Governador Aécio Neves. A 
nova LODJ foi fruto da atuação da 
diretoria da AMAGIS, que, desde 
2007, trabalhou incansavelmente 
pelo aprimoramento da lei 

14 a 16 de novembro de 1991
Realizado em Belo Horizonte - 
Minas Gerais - o XII Congresso 
Brasileiro de Magistrados 

Editorial da Folha de São Paulo 
intitulado “Justiça Soberana”, de 15 
de abril de 1991, e reproduzido pelo 
AMAGIS Notícias n° 45, de 
dezembro de 1991, exaltando nova 
postura da magistratura 

Novembro de 2010 
Homenagem ao poeta e inconfidente 
Tomás Antônio Gonzaga, em Ouro 
Preto, por ocasião do bicentenário 
de sua morte. Pela primeira vez o 
inconfidente foi reconhecido 
também como magistrado 

06 de outubro de 2010 
Concluída a reforma de todo o 
primeiro andar da sede da AMAGIS

Maio de 2010 
AMAGIS institui o Ano Temático com 
a realização de diversos debates

14 de outubro 
Inauguração do Memorial AMAGIS

20 de março
Lançada a revista MagisCultura Mineira 

14 de setembro 
AMAGIS participa do evento Livro de Graça 
na Praça, em Belo Horizonte

28 de janeiro 
Aprovação pelo CNJ da automaticidade 
do reajuste dos subsídios, com trabalho 
intenso da Associação

24 a 26 de junho
Como parte dos 60 anos, Amagis 
promove o I Congresso Mineiro sobre 
Exploração Minerária 

09 de fevereiro 
Amagis forma comissão por novo estatuto e 
reforça luta pela democratização

8 de janeiro 
A Amagis foi presidida, pela primeira vez, 
por uma Juíza, Luzia Divina de Paula 
Peixôto, por ocasião das férias do 
presidente, entre 08 e 17/01 e 05/09 e 
15/09, e também em 8 de março, em 
homenagem ao dia da mulher

2 de fevereiro
Parceria com TJMG garante conquistas inéditas

Amagis promove eventos durante 
todo o ano pelos seus 60 anos 

27 de Outubro de 2010
Condecorados com a Medalha 
Desembargador Guido de Andrade: 
Itamar Franco, ex-Presidente da 
República, Carlos Velloso, Ministro e 
ex-Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Danilo de Castro, Secretário 
do Governo de Minas.

Croqui do Edifício Sede da Amagis Colônia de férias de Nova Viçosa
O Presidente da Amagis, Nelson Missias de Morais, o Ministro Sepúlveda Pertence (STF), o Vice-Presidente da República, José 
Alencar, e o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, em 2007Comissão de Administração Pública da ALMG, em julho de 2008

Centro de Apoio ao Magistrado em Trânsito

Ulysses Guimarães - 05 de outubro de 1988Governador Tancredo Neves e Desembargador Lincoln RochaTrecho de mensagem enviada por Tancredo Neves Presidente da Amagis, Herbert Carneiro, no Órgão Especial do TJAssembleia dos magistradosPrograma Amor à Vida

Homenagem aos aposentados

Juíza Luzia Divina de Paula Peixôto e o presidente da Amagis, 
Des. Herbert José Almeida Carneiro 

Sempre um Papo, com Affonso Romano e o Des. Gutemberg da Mota I Congresso Mineiro sobre Exploração Minerária 

Comemoração dos 60 anos em Juiz de Fora, no dia 24 de abril  

O jornalista Emanuel Carneiro, o Ministro Antônio José de Barros Levenhagen, 
o Ministro José Eduardo Cardozo e Frei Betto são homenageados, em 2013, 
com a Medalha Guido Andrade, pelo Presidente da Amagis, Herbert Carneiro

Frente parlamentar


