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ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB (Gestão 2017/2019), realizada às 10 horas do 

dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2016, na sede da AMB, Brasília/DF, conforme 

convocação anterior, presidida pelo Presidente Jayme Martins de Oliveira Neto, 

com participação na mesa do Coordenador Estadual Frederico Mendes Júnior 

e do Tesoureiro Nicola Frascati Júnior . Iniciada a reunião o presidente Jayme 

Martins cumprimentou todos os presentes e destacou os seguintes itens: 

Item 1.  Atuação dos Vice-presidentes: O Presidente Jayme Martins 

solicitou que cada Vice-presidente se dedique a sua área de atuação, uma 

vez que, as mesmas já estão definidas, evitando assim, atrito nas áreas de 

outros colegas. Item 2. Funcionários da AMB: O Presidente Jayme Martins 

informou que na sua chegada, não será feita qualquer t ipo de alteração no 

quadro de funcionários da AMB. Informou ainda, que os assuntos referentes 

à administração e de sua responsabilidade, bem como, da Vice-presidente 

Administrativa Maria Isabel, do Secretário -Geral Átila Naves e do Tesoureiro 

Nicola Frascati, orientando que qualquer problema que ocorra e para se 

reportar aos indicados. Solicitou que os funcionários sejam tratados com 

carinho e respeito, e que a orientação seja repassada nas áreas de cada um.  

Ressaltou que, a troca de funcionários será avaliada e caso ocorra, a vaga 

não será preenchida por indicação, é sim, uma busca, será realizada no 

mercado de trabalho de um prof issional. O Presidente Jayme Martins, 

destacou ações que serão empregadas referentes a contratação de parentes, 

e o retorno de ex-funcionário, informou que essas práticas não serão 

permitidas. E que, ao ocorrer um pedido de recontratação, a área solicitante, 

apresente parecer da razão da solicitação que será levada para apreciação 

do conselho executivo. Item 3. Situação Financeira da AMB: O Presidente 

Jayme Martins informou que estava tendo conhecimento naquele momento 

das contas e o que parece e que não se tem grandes dividas, porém o 

recomendado e não fazer compromissos , pois algumas associações estão 

sendo convidadas a adiantar as receitas, demostrado que  o quadro 

f inanceiro de início não é bom e vai exigir restrições orçamentária, solicitou 

que se mantivesse o que já vem sendo feito na AMB, em relação as compras 

de passagens, que seja mantida a programação prévia nas reuniões 

estatutárias (conselhos e coordenadorias), bem como, as hospedagens.  

Informou que haverá mudanças nos padrões econômicos f inanceiros e 

noticiou a realização de uma auditoria externa . Informou ainda, que à AMB 

trabalhará com contas provisionadas, dando como exemplo: conta 

provisionada para o 13º salário, para congressos  que já são f ixos, para 

acontecimentos extraordinários e para as demais áreas que se faça 

necessárias. Item 4. Participação nas Reuniões: O Presidente Jayme 

Martins informou que não será possível convocar toda a d iretoria para as 

reuniões, pois à AMB, não teria condições de arcar com todas as passagens 
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e hospedagens, pois são mais de 100 (cem) diretores. Orientou que seja 

criado grupos no WhatsApp para manter a integração nas comunicações . 

Observou que em cada diretoria haverá um secretário ou secretário -adjunto, 

assim foi estipulado na campanha, pois o importante, e que cada área 

funcione e que será cobrado dentro de algum tempo o funcionamento dessas 

comissões, ressaltou ainda, que o diretor que não desempenhar sua função 

será substituído, ou aquele que não se identif icar com sua colocação, poderá 

ser transferido para outra área de seu interesse.  O Presidente Jayme Martins 

pediu ajuda aos Vice-presidentes e aos diretores presentes que tenham uma 

relação dos contatos dos membros de sua área, ressaltou a importância de 

se manter a liga na Diretoria, inclusive nas visitas nos Estados, manter 

contato com o diretor residente no local, bem como ao Presidente da 

Associação. Item 5. Reforma Estatutária: O Presidente Jayme Martins 

informou que promoverá uma reforma estatutária.  Pediu a ajuda de todos 

para mudar a cultura da AMB, com a inclusão de algumas regras no Estatuto.  

Citou como exemplo, uma regra estipulada no Estatuto da APAMAGIS, onde 

existe limite com gastos com o pessoal e  se ultrapassar o valor estipulado o 

Conselho Fiscal, comunica a diretoria e se a d iretoria não tomar 

providências, o próprio Conselho passa ter poderes para tomar as medidas 

necessárias para colocar o gasto no limite.  O Presidente Jayme Martins, 

informou que algumas medidas serão feitas a partir das experiências de 

alguns presidentes.  Item 6. Calendário de Reuniões: O presidente Jayme 

Martins esclareceu que conforme estatuto as reuniões são realizadas a cada 

3 (três) meses; sugeriu que a realização das reuniões seja  nos dias 7 (sete) 

terça-feira e 8 (oito) quarta-feira de fevereiro de 2017, considerando que na 

terça-feira dia 7 (sete) o Congresso retoma as atividades e tem eleição de 

mesa. Noticiou que está em contato com os Presidentes de T ribunais e com 

o Presidente do Colégio de Presidente Eleitoral e ainda fará contato com o 

Estadual, para que seja programado uma reunião conjunta em Brasília, com 

a participação dos Presidentes Eleitorais, Estaduais e os Corregedores 

respectivos para fazer um corpo a corpo no início de fevereiro no Congresso 

Nacional, sugeriu ainda, promover reuniões com as bancadas, montando 

assim uma estratégia de ocupação no Congresso . O colega José Anselmo 

(Conselho Fiscal) observou que no mês de fevereiro haverá diversas posses 

de associações, o Presidente Jayme Martins esclareceu que normalmente as 

posses ocorrem nas 2ª feiras ou 6ª feiras. Ressaltou que essa semana 

possibil itará para aqueles que poderem permanecer em Brasília, 

acompanhar a visita no Congresso Nacional.  Aprovado por unanimidade,  a 

realização das reuniões dos Conselhos Executivo e Representantes, 

bem como das Coordenadorias . Informou que o calendário das reuniões 

será definido na próxima reunião. Ressaltou a necessidade de saber o 

calendário dos Estados, para que se possibil ite organizar agenda e se fazer  
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presente, ou de um representante nas atividades desenvolvidas, solicitou 

que busquem essa informação. Noticiou que realizará reuniões em outros 

Estados para prestigiar, enfatizou a Coordenadoria dos Aposentados, e se o 

Coordenador da Justiça Estadual Frederico Mendes estiver de acordo, 

reuniões regionais da Coordenadoria Estadual também serão realizadas. 

Noticiou também, que pretende realizar reuniões na sede histórica do Rio de 

Janeiro.  O colega José Anselmo (Conselho Fiscal)  observou que se teve 

notícia que de talvez ocorra uma convocação extraordinária . O Presidente 

Jayme Martins esclareceu que acha que a convocação não ocorra, porém, 

caso seja feita ele informou que estará  presente no mês de janeiro e definirá 

com área legislativa uma estratégia para f icarem acampados.   Item 7. Pauta 

Legislativa: O presidente Jayme Martins informou que precisará do apoio 

dos colegas e dos Presidentes de Associação, pois pretende realizar 

reuniões nos Estados com os deputados, com os senadores e com o 

Governador, explicou que a realização de encontros nos Estados 

proporcionará um diálogo mais fácil, com mais tempo de atenção, diferente 

de uma conversa no Congresso, podendo inclusive, levar  para visita 

magistrados que já tenha contato com aquele parlamentar. Esclareceu que 

irá desenvolver uma estratégia de trabalho para ter presença nos Estados, 

citou como exemplo: na oportunidade de uma posse , além do evento, 

aproveitar a presença no Estado e realizar visita aos Deputados, realizar 

reunião de um determinado departamento, enfim, a visita será valorizada, 

ocorrerá outros eventos, aproveitando o motivo i nicial da visita naquele 

Estado, possibil itando assim, uma valorização da liderança interna e da 

liderança parlamentar. Observou que em primeiro momento o contato será 

apenas para aproximação. Solicitou que os diretores elaborem um 

cronograma um planejamento em conjunto com os outros integrantes  da área 

de atuação, com o objetivo de estabe lecer metas para poder ser trabalhado 

e defendido. Item 8. Criação de grupos no WhatsApp:  O presidente Jayme 

Martins solicitou que cada um dentro da sua área, crie seus grupos no 

WhatsApp, orientando que os membros sejam apenas os correspondes 

daquela pasta e para aqueles grupos já existentes sugeriu que sejam 

desfeitos e um novo seja criado, indicou que se tenha o critério de substituir 

o presidente anterior da associação pelo o eleito após a posse. Item 9. 

Conselho Fiscal:  O colega José Anselmo (Conselho Fiscal) noticiou que a 

experiência dos colegas Maria de Fátima e Helvécio Maia, contribuirá para o 

planejamento dos trabalhos do Conselho Fiscal. O presidente Jayme Martins  

relatou que ainda não conhece o sistema de trabalho da AMB, mas já tem 

uma linha definida de atuação nessa área , informou que realizará reunião 

para tratar desses detalhes.  Item 10. Coordenadoria da Justiça Estadual: 

O Coordenador da Justiça Estadual Frederico Mendes  (Presidente da 

AMAPAR) transmitiu sua satisfação por rever os amigos, na data de ontem, 
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e sua alegria pela conquista do movimento AMB FORTE, que nasceu em 

torno do presidente Jayme Martins, que conseguiu trazer para a AMB colegas 

que nunca estiveram em movimentos associativos , colegas de todos os 

Estados do Brasil  e colegas que já tem bagagem associativa , ressaltou que 

a realização dessa 1ª reunião e a concretização de um sonho e que o grupo 

de composto de lutadores e vencedores. Ressaltou ainda, que o grupo tem 

que se manter unido e coeso para buscar soluções inteligentes para a 

magistratura. Agradeceu ao presidente Jayme Martins, pelo convite e pela 

oportunidade de trabalhar com ele na AMB. Item 11.  Vice-presidência de 

Planejamento Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos: O Vice-

presidente Nelson Missias saudou o presidente Jayme Martins relatando que 

a sua presença na mesa de posse, realizada no dia anterior,  transmitiu para 

todos um ar de seriedade de mudança e de esperança. Relatou ainda, o 

trabalho desenvolvido por ele e seus companheiros do Estado de Minas, 

onde enfrentaram uma campanha dura . Destacou que em sua vida 

associativa essa vitória foi a maior por ele vivida. Relatou sobre a construção 

coletiva e realizou agradecimentos e elogios aos colegas de Minas que 

abraçarão a causa, dentre eles os presentes: Juíza Mirian Braz (Assessora 

da Presidência), o Juiz Marcelo Piragibe (Diretor-Presidente da ENM), A 

Juíza Valéria da Silva Rodrigues (Secretaria da Infância e Juventude)  e o 

Des. Caetano Levi (Coordenador Pedagógico da ENM). O Vice-presidente 

Nelson Missias, além dos agradecimentos dirigidos aos colegas, ressaltou o 

excelente trabalho desenvolvido o pela colega Maria Isabel (Vice -presidente 

Administrativa) e reforçou as palavras do Coord. Estadual Frederico Mendes 

que o grupo tem que permanecer coeso. Informou que foi convidado pelo 

presidente Jayme Martins para participar da organização do Planejamento 

Estratégico, considerando importante a realização de um planejamento.  

Relatou ainda, sobre o processo de desfil iação, sugeriu que qualquer pedido 

de f i l iação ao chegar na AMB, se ja encaminhado para o Coord. Da Justiça 

Estadual Frederico Mendes, para o Secretário Geral Átila Naves e para a 

Vice-presidente Administrativa Maria Isabel, para que entrem em contato  

com os colegas, assim evitar uma evasão.   Sugeriu ainda, que os pedidos 

de desfil iação sejam encaminhados a diretoria. Mencionou o trabalho 

desenvolvido pelos outros Estados nas e leições, observando que o 

protagonismo será da magistratura brasileira.  O Presidente Jayme Martins 

agradeceu as palavras do colega Nelson Missais, e relatou que irá 

estabelecer os critérios de ligar para os magistrados que ingressarem com o 

f il iados e para aqueles que solicitarem a desfil iação, f icando estabelecido 

que, os pedidos de desfil iação sejam encaminhados para o coordenador da 

área para que o mesmo, realize contato.  Aprovado por unanimidade.  O 

Presidente Jayme Martins solicitou aos coordenadores que desenvolvam um 

papel proativo na busca de novos associados e na reaproximação dos 
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desfilados. Em seguida, o Presidente Jayme Martins transmitiu 

agradecimento ao colega Nelson Missias,  e a colega Maria Isabel,  pelo 

trabalho desenvolvido nas eleições,  em seus Estados, relatou que 

presenciou mais de perto as dif iculdades nos Estados dos colegas, onde se 

desenvolveu uma campanha dif ícil . Agradeceu ainda a colega Maria Isabel, 

pela organização da posse, elogiou e demostrou sua satisfação pelo 

resultado. Item 12. Vice-presidência Administrativa:  A Vice-presidente 

Maria Isabel informou que está à disposição de todos , se comprometendo 

está pressente na AMB 2 (duas) vezes na semana.  Em seguida, o Presidente 

Jayme Martins, antecipou seu agradecimento ao colega Sérgio Ricardo 

(Diretor vice-presidente da ENM, pelo trabalho realizado na campanha, pois 

o colega já estava de saída por conta de seu voo, e na oportunidade 

transmitiu seu agradecimento a todos, destacando o excelente trabalho  

desenvolvido. Item 13. Vice-presidência de Interiorização: O Vice-

presidente Francisco Borges, solicitou aos colegas que encaminhem 

sugestões para que se possa levar a AMB para os Estados, possibil itando 

assim, fazer um link com a Coord. Estadual e com as outras Coordenadorias 

e realizar visitas com assuntos de interesses de cada Estado.  O Vice-

presidente Francisco Borges transmitiu sua satisfação em fazer parte da 

equipe. Item 14. Vice-presidência Institucional:  A Vice-presidente Renata 

Gil (Presidente da AMAERJ) relatou sua satisfação em está no grupo.  

Informou que definirá com o presidente Jayme Martins a atuação da Vice -

presidência Institucional, reforçou a sugestão do presidente, em realizar 

reuniões na sede histórica do Rio de Janeiro e sugeriu que a Vice -

presidência de Interiorização inicie seu trabalho nos Estados do Nordeste , 

considerando a falta de oportunidade de se conhecer os colegas, pela 

dif iculdade de entrar nos Estados por conta das eleições. Item 15. Vice-

presidência de Direitos Humanos: A Vice-presidente Juliane Marques 

(presidente da ASMETO) agradeceu ao Presidente Jayme Martins por fazer 

parte do grupo, relatou que a atuação da Vice -presidência de Direitos 

Humanos será voltada para a sociedade, solicitou ajuda dos colegas para 

construir uma pauta em Direitos Humanos.  Item 16. Vice-presidência de 

Prerrogativas: O Vice-presidente José Arimatéa (Presidente da AMAM) 

relatou que Vice-presidência de Prerrogativas será umas das áreas de maior 

demanda a nível individualizado. Endossou a sugestão do presidente Jayme 

Martins, no que se refere a criação de um novo do grupo de WhatsApp da 

Coordenadoria Estadual.  Item 17. Vice-presidência de Comunicação: O 

Vice-presidente Heyder Ferreira (Presidente da AMEPA)  relatou que o 

presidente Jayme Martins renovou a esperança e o fez desistir da renúncia  

da vida associativa. Relatou ainda, que a atuação da Vice-presidência de 

Comunicação, será em buscar uma nova forma de comunicação com a 

sociedade, anunciando que o juiz tem muita coisa boa para mostrar . O Vice-
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presidente Heyder Ferreira, informou que está à disposição para receber 

ajuda para reinventar a comunicação da AMB, ressaltou o trabalho da colega 

Karen Francis (Secretaria de Comunicação Institucional) . A colega Adriana 

Ribeiro (Secretaria de Articulação com STF, Tribunais Superiores e CNJ) 

indicou ao Vice-presidente Heyder Ferreira, o cancelamento da campanha 

#somostodosjuízes, Heyder informou que é a favor pelo encerramento da 

campanha. O presidente Jayme Martins, observou que a decisão e do 

Conselho Executivo, porém e necessário uma análise nos contratos. 

Aprovado o cancelamento da campanha, após análise da possibilidade 

contratual. Item 18. Vice-presidência de Assuntos Legislativos 

Trabalhistas: O Vice-presidente Mauricio Drummond relatou sua experiência 

associativa na AMB. Reforçou a necessidade de fazer com que os juízes de 

trabalho se sintam parte integrante da AMB e sugeriu que se faça visitas as 

AMATRAS dos Estados. O Vice-presidente Mauricio Drummond, reforçou a 

ainda, a necessidade também, de ser realizar um trabalho intenso na buscar 

das associações que se desfilaram, bem como, um trabalho nas f i l iações 

individuais. Item 19. Vice-presidência Cultural e Ambiental:  O Vice-

presidente Paulo Oliveira, relatou seu comprometimento com o projeto 

coletivo. Item 20. Vice-presidência Legislativa: O Vice-presidente Jerson 

Gubert cumprimentou e agradeceu ao Presidente Jayme Martins pela 

confiança no grupo, ressaltou que conta com o auxílio e a experiência de 

todos os colegas, pois a natureza das atividades que serão desempenhadas 

pertence a todos. O Vice-presidente Jerson Gubert observou que presidente 

Jayme Martins entrará para história da forma mais positiva possível. Item 

21. Escola Nacional da Magistratura:   O Diretor-Presidente Marcelo 

Piragibe cumprimentou a todos, agradeceu ao Presidente Jayme Martins pela 

oportunidade de retornar a Escola Nacional, ressaltou que está retomando 

com muita disposição para trabalhar, e transmitiu sua satisfação com a 

equipe da Escola, mencionado a participação do Coord. Pedagógico Caetano 

Levi. O Diretor-Presidente Marcelo Piragibe ressaltou ainda que a ENM, 

estará buscando a compatibil ização junto com a Vice -presidência de 

Interiorização, objetivando contemplar todos os Estados com cursos nas 

diversas regiões. Item 22. Coordenadoria da Justiça Militar: O 

Coordenador Paulo Adib Casseb transmitiu sua satisfação em trabalhar ao 

lado de todos, relatou que é do Estado de São Paulo e teve a oportunidade 

de acompanhar o trabalho realizado na APAMAGIS pelo Presidente Jayme 

Martins e observou que a AMB passará por melhorias. O Coordenador Paulo 

Adib Casseb, reforçou seu apoio, bem como, com apoio da Justiça Militar 

dos Estados e da União. Item 23. Coordenadoria da Justiça do Trabalho: 

O Coordenador Diego Petacci  relatou que se sentiu honrado com o convite  

do presidente Jayme para integrar  ao grupo. Relatou o momento dif ícil que 

a Justiça do Trabalho vive e o desafio de fazer que os juízes do trabalho se 
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sintam representados pela AMB. Ressaltou que a Coordenadoria do trabalho 

atuará em pareceria com o Vice-presidente da área Maurício Drummond. 

Item 24.  Tesouraria: O tesoureiro Nicola Frascati agradeceu ao presidente 

Jayme Martins pela confiança, informou que a tesouraria trabalhará sempre 

com o diálogo, juntamente com o Conselho Fiscal.  O Presidente Jayme 

Martins solicitou aos colegas presentes que realizassem uma breve 

apresentação. Sendo feita conforme solicitado, onde todos realizaram 

agradecimentos pela oportunidade de integrar o grupo e se disponibil izaram 

para o trabalho: Maria de Fátima dos Santos dos Santos Gomes Muniz de 

Oliveira (Conselho Fiscal) , José Anselmo de Oliveira (Conselho Fiscal), 

Helvécio de Brito Maia Neto (Conselho Fiscal), Wilka Pinto Vilela Domingues 

(Diretoria de Prerrogativas) , Ermínio Amarildo Darold (Assessor da 

Presidência),Edmundo Franca (Assessor da Presidência) , Raduan Miguel 

(Assessor da Presidência) , Adriana Ribeiro (Secretaria de Articulação com 

STF, Tribunais Superiores e CNJ) Mirian Vaz (Assessora da Presidência) , 

Fabiane Kaspari (Secretaria Legislativa) Maria Isabel Pereira da Costa 

(Secretaria de Previdência) , Caetano Levi Lopes (Coordenadoria Pedagógica 

ENM),Geraldo Dutra (Diretoria de Relações Internacionais). Não havendo 

mais nada a tratar o Presidente Jayme Martins agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a reunião. 
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