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ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO 

DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 14 horas do dia 08 (oito) de 

fevereiro de 2017, no Hotel Cullinan Hplus Premium, em Brasília/DF conforme 

convocação, presidida pelo Presidente Jayme Martins d e Oliveira Neto, com 

participação na mesa do Tesoureiro Nicola Franscati  Junior, o Vice 

Presidente Nelson Missias de Morais, o Coordenador Frederico Mendes 

Júnior e a Vice Presidente Renata Gil de Alcântara Vieira  e o Secretário-

geral adjunto Levine Raja. Presente na reunião do ex-presidente da AMB 

Mozart Valadares. Item 1. Leitura e aprovação da ata anterior: Promovida 

a leitura e aberta a palavra, não houve quem fizesse uso . Colocado em 

votação, a Ata foi aprovada à unanimidade. Item 2. Calendários de 

Reuniões: Foi apresentado pelo Presidente Jayme Martins o calendário das Reuniões 

do Conselho de Representantes para melhor programação e organização dos 

trabalhos. Colocado em votação, o calendário foi aprovado à unanimidade, foi 

alterada apenas as datas das reuniões de outubro para serem em Fortaleza junto 

com os Jogos Nacionais da Magistratura. Foi apresentado o Calendário de Esporte 

de 2017, que foi aprovado à unanimidade. Item 3. Prestação de contas: O 

Presidente Jayme Martins fez a Leitura da Ata da Reunião do Conselho Fiscal. Foi 

dada a palavra ao Tesoureiro Nicola que realizou considerações acerca da condição 

financeira e fiscal da AMB, bem como apresentou os balancetes e demonstrativos 

financeiros. O Presidente do Conselho Fiscal José Anselmo informou a aprovação das 

contas referentes ao período de outubro, novembro e dezembro de 2016, sem qualquer 

ressalva e à unanimidade pelo Conselho Fiscal. Foi dada a palavra aos presentes 

sobre as contas apreciadas, não havendo quem queira fazer uso. O Presidente propôs 

a aprovação das contas conforme manifestação do Conselho Fiscal. O Conselho de 

Representantes aprovou as contas referentes ao período de Outubro, Novembro 

e Dezembro de 2016, à unanimidade. Item 4. Definição das datas e prazo para 

candidatura dos Estados nos eventos: 4.1. Congresso Brasileiro de Magistrados 

(CBM); O Presidente Jayme Martins informou a data que pretende realizar o evento 

sendo maio de 2018, o que foi aprovado e convidou todas as associações a se 

candidatarem até o dia 31/03/2017 para ser anfitriã do evento. O Colegiado aprovou a 

data para a realização do CBM e todos já saíram cientes da data final para as 

candidaturas. 4.2. Encontro Nacional de Juízes Estaduais (ENAJE); O Presidente 

Jayme informou a data que pretende realizar o evento sendo maio de 2019, o que foi 

aprovado e convidou todas as associações a se candidatarem até o dia 31/03/2017 

para ser anfitriã do evento. O Colegiado aprovou a data para a realização do ENAJE 

e todos já saíram cientes da data final para as candidaturas. 4.3. Os Jogos 

Nacionais da Magistratura serão em Fortaleza – CE no período de 25 a 29/10/17, 

conforme solicitado e aprovado pela ACM-CE. Colocado em discussão, não houve 

objeção, colocado em votação foi aprovado. Item 5.  Assuntos Gerais: 5.1. 

Coordenador da Justiça Estadual Frederico Mendes realizou relatório da última reunião 

da Coordenadoria da Justiça Estadual ocorrida, no dia 07 de fevereiro. Ponderou a 

prioridade do projeto de Lei das Eleições Diretas no Judiciário, realizou também 
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exposições. O colega Antônio Henrique (AMASE) manifestou favorável a realização de 

trabalho com os Deputados para possibilitar a aprovação dos projetos de interesse da 

magistratura. O Presidente Jayme Martins manifestou a necessidade de todos 

manterem contatos com os Deputados das bases estaduais facilitando o contato com 

os Deputados Federais possibilitando uma aproximação com a Câmara Federal e com 

a AMB, o Presidente pediu que até o dia 15/03/17 todos os Presidentes de 

Associação informem os Deputados Federais que possuem contatos e são 

simpáticos a magistratura. 5.2. Foram feitas exposições e medidas necessárias para 

a mobilização para aprovação do Projeto de Lei sobre as Eleições Diretas. 5.3 - Foram 

feitas exposições e medidas necessárias para a mobilização para a rejeição do Projeto 

de Lei do Extrateto junto a Câmara Federal. 5.4 - Foram feitas exposições e medidas 

necessárias para a mobilização para aprovação do substitutivo do Senador Vicentinho 

sobre o Projeto de Lei da Automaticidade no plenário do Senado. 5.5 - Foram feitas 

exposições e medidas necessárias para a mobilização para a rejeição do Projeto de Lei 

do Abuso de Autoridade que encontrasse na CCJ do Senado. 5.6 - Foram feitas 

exposições e medidas necessárias para a mobilização aguardar a Decisão do STF 

sobre o Projeto de Lei das 10 medidas de combate a corrupção. O colega Antônio 

Henrique (AMASE) informou que em contato com um Deputado de Sergipe, foi 

informado que a Câmara Federal deve votar o projeto desde o início do processo 

legislativo. 5.7 – O Coordenador da Justiça Estadual Frederico Mendes informou a 

criação do Fórum de Execução Penal e os temas pertinentes para fomentar os 

trabalhos da AMB. Sendo a Reunião marcada para a cidade Foz do Iguaçu – PR na 

última semana de abril ou primeira de maio. 5.8 Vice-presidente Nelson Missias 

informou a posição da AMB sobre a Reforma da Previdência, bem como informou que 

foram elaboradas, pela Comissão constituída, 04 (quatro) emendas que atendem os 

interesses da magistratura. Informou ainda, que a FRENTAS optou por contratar uma 

empresa para colher as assinaturas necessárias para a apresentação das emendas 

junto a Comissão Especial da Reforma da Previdência. O Presidente Jayme Martins 

informou que esteve com o Deputado Carlos Marun (Presidente da Comissão da 

Reforma) e sentiu grande dificuldade na Câmara com as emendas, bem como que 

precisa de apoio das associações locais para fazerem pressão nos Deputados de suas 

bancadas. Ainda, informou que o Deputado Arnaldo Farias de Sá tem sido grande 

apoiador das emendas e contra a Reforma da Previdência. O colega Gilberto Schafer 

(AJURIS) informou que possuem uma comissão local sobre a Reforma da Previdência 

e que se disponibilizam a ajudar com sugestões. Ainda, manifestou a necessidade de 

incluir o Supremo Tribunal Federal – STF na discussão da Reforma da Previdência 

para garantir os direitos da magistratura. Apresentou sua preocupação com a 

Previdência Complementar e a necessidade de unificação dos fundos junto ao STF. O 

Presidente Jayme Martins manifestou que pretende discutir com os Ministros do STF a 

necessidade da unificação da Previdência Complementar para a magistratura, bem 

como discutir a Reforma da Previdência e o prejuízo a carreira. 5.9 -  Informes do 

presidente: a) O Presidente Jayme Martins informou que foi contratada a Empresa 

BDO para promover uma auditoria independente e permanente das contas da AMB, 
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informou, ainda, que pretende encaminhar um relatório financeiro mensalmente e mais 

transparente aos Presidentes das Associações. b) O Presidente Jayme Martins 

informou que pretende criar fundos permanentes. c) O Presidente Jayme Martins 

informou que pretende substituir os apartamentos do Brasil XXI em razão da situação 

deles e a necessidade de alienar para comprar outros em melhor condição, conforme 

decisão do Conselho Executivo. d) O Presidente Jayme Martins informou que pretende 

realizar alterações no Estatuto da AMB em momento oportuno. e) O Presente Jayme 

Martins informou que possui uma agenda com a Ministra Carmem Lúcia - STF junto 

com a FRENTAS para tratar dos subsídios. f) O Presidente Jayme Martins informou 

que pretende sempre estar presente no CNJ e estreitar o diálogo da AMB com os 

Conselheiros do CNJ. 5.10 - A AMATRA IV informou que a Vice-presidente no 

exercício da Presidência teve indeferido seu afastamento da jurisdição pela 

Corregedoria Regional, tendo obtido uma Liminar em MS que foi cassado em liminar 

pelo Presidente do TST, o que impossibilitou a mesma de comparecer na reunião da 

AMB. Motivo pelo qual a AMATRA IV pede apoio da AMB e providência para garantir a 

representação associativa. 5.11 – O Presidente Jayme Martins convocou todos 

para o evento da FRENTAS de combate a Reforma da Previdência no dia 15/02 às 

14hs no Auditório Nereu Ramos na Câmara Federal. 5.12 – O colega Ney da 

ALMAGIS informou a falta de servidores e existência de servidores das prefeituras nos 

fóruns. Informou que o CNJ determinou a retirada de todos os servidores das 

prefeituras. O Presidente Jayme Martins informou que a AMB irá ingressar no processo 

junto ao CNJ para apoiar os Juízes de Alagoas. O colega Ney informou que irá 

encaminhar os dados do processo. 5.13 – O Coordenador da Justiça do Trabalho 

Diego fez informes diversos da coordenadoria. 5.14 – O Presidente Jayme fez informe 

sobre a situação dos convênios e informou que o setor está sendo reformulado com 

convênios diretos com a AMB. Ainda, solicitou que os Presidentes das Associações 

apresentem sugestões e empresas que possam oferecer benefícios aos associados. 

Informou que está negociando com a CEF e TAM para benefícios aos associados. 5.15 

– O Presidente Jayme Martins informou que está tratando a possibilidade de criar um 

plano de saúde nacional e que está conversando com a QUALICORP. 5.15 – O colega 

José Anselmo solicitou que seja realizado um convênio com a DROGASIL para atender 

aos colegas. O Presidente Jayme Martins informou que irá iniciar as tratativas. 5.16 – O 

Presidente Jayme Martins informou que tem inscrições para um Evento do IDP em 

Lisboa e que as inscrições estão à disposição das associações. A seguir, nada mais 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada por mim, Levine Raja Gabaglia 

Artiaga, Secretário Geral-Adjunto e pelo Presidente Jayme Martins de Oliveira 

Neto. 

 

Jayme Martins de Oliveira Neto                    Levine Raja Gabaglia Artiaga 

                          Presidente                                                  Secretário-geral adjunto 


