ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DEFESA DA MAGISTRATURA

NOTA PÚBLICA

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DEFESA DA MAGISTRATURA - ADM, entidade de magistrados,
atendendo a decisão em votação de sua diretoria, considerando os ataques lançados, notadamente, em
redes sociais contra o “MANIFESTO PELA MAGISTRATURA DE PERNAMBUCO” e trinta e
quatro (34) subscritores, em particular contra a Juíza de Direito Andrea Rose Borges Cartaxo, vem a
público se solidarizar com os subscritores e repudiar veementemente os ataques empreendidos,
inúmeros valendo-se do anonimato ou de contas e perfis que ocultam a identidade real do usuário
(Fake), nos seguintes termos:

1.
O Manifesto deixa claro que as reivindicações ali anotadas não esposam uma negação à
iniciativas compensatórias, inclusivistas ou de combate ao racismo. Muito ao revés, na entrevista, a
magistrada Andrea Cartaxo afirma que “...não está colocando em questão causas de minorias...” e
"...As causas são legítimas. O motivo do manifesto é que o estatuto da associação está sendo
ferido...".
2.
Os subscritores que também são mantenedores da Associação dos Magistrados do Estado de
Pernambuco – AMEPE, apresentaram o Manifesto diretamente à presidência da entidade, em protesto
a ausência de inciativas em defesa da magistratura e seus interesses, enquanto adota pautas sociais não
condizentes com seu Estatuto, possibilitando leituras ideológicas conflitivas e cisões internas.

3.
A imprensa exercida com liberdade é fundamental para a democracia. Mas a informação quando
destoa do conteúdo, ainda que em Título ou “Chamada”, é extremamente preocupante pela
possibilidade dos riscos, efeitos danosos e irreversíveis que possam advir.

4.
A desinformação impôs aos subscritores, dentre eles negros, um proceder extremista de
desprezo ao racismo, expondo-os a ataques de intolerância do obscurantismo ideológico, calúnias e
ameaças, que merecem o repúdio desta entidade e a expectativa de que as instituições identifiquem e
punam os criminosos. A democracia não se perfaz na imposição do pensamento único. Ela reclama
tolerância e respeito às diversidades, inclusive do pensamento e sua expressão, como percussão da
percepção plural e construção de um sociedade mais justa
Brasília, 27 de novembro de 2020.
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