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ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 14 horas do dia 10 (dez) de maio 
de 2017, no Manhattan Plaza, em Brasília/DF conforme convocação, presidida pelo 
Presidente Jayme Martins de Oliveira Neto, com participação na mesa do 
Tesoureiro Nicola Frascati Junior, o Coordenador da Justiça Estadual 
Frederico Mendes Júnior, Coordenador da Justiça do Trabalho Diego Petacci, 
o Coordenador da Justiça Militar Paulo Adib Casseb  e o Secretário-geral 
adjunto Levine Raja Gabaglia Artiaga. Item 1. Aprovação da ata anterior: Colocada 
em analise e em discussão, foi aprovada à unanimidade. Item 2. Prestação e 
aprovação das contas do 1º Trimestre da 2017: Colocada em analise e em discussão, 
foi aprovada à unanimidade. Item 3. Aprovação do Estado de Alagoas para sediar o 
XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados (CBM): Foi realizada a apresentação do 
projeto e colocada em análise e em discussão, foi aprovada à unanimidade para a 
realização em 24 a 26 de maio de 2018. Item 4. Extensão do auxílio-moradia aos 
aposentados: Realizado os informes sobre o assunto e a preocupação dos aposentados. 
Item 5. Valorização por tempo de magistratura – PEC 63/2013: O Presidente Jayme 
Martins noticiou os trabalhos realizados e manifestou-se pela união da FRENTAS para 
tentar pautar e dar andamento ao projeto. O Presidente informou ainda, que há uma 
pressão do próprio STF para a aprovação do reajuste dos subsídios, que há uma 
pretensão de aprovar no segundo semestre de 2017. A Coordenadoria Estadual está 
preparando uma escala para os presidentes das associações estarem em Brasília 
semanalmente para conversar com os deputados e senadores. Item 6. Informativos: 6.1. 
Reforma da Previdência – PEC 287/2016 – O Presidente Jayme Martins relatou a 
situação e informou que pretende conversar com a FRENTAS para trabalhar em conjunto 
no plenário apresentando destaques. 6.2. Reajuste Fiscal – PLP 343/2017, destaque nº 
23 – Art. 11: Realizou informes gerais sobre a situação. 6.3. Eleições Diretas – PEC 
187/2012: O Presidente Jayme Martins informou que está recolhendo as assinaturas dos 
Líderes para que o tema seja levado ao plenário para votação e aprovação, que há um 
sentimento geral pela aprovação. 6.4.  Lei do Abuso de Autoridade - PLS 280/2016: O 
Presidente Jayme Martins realizou informes gerais sobre a situação e que pretende atuar 
na Câmara para corrigir ainda alguns artigos. 6.5. Fim do Foro Privilegiado – PEC 
10/2013: O Presidente Jayme Martins informou que foi constituída uma Comissão para 
realizar um estudo sobre o tema e manifestar sobre o assunto. Constituída Comissão sob 
a Presidência do Vice-presidente Jerson Gubert, com os membros Antônio (TJSE), 
Julianne Marques (TJTO), Marcel Macedo (TJPR), Tiago Brandão (TJPI) e Fábio Esteves 
(TJDF). 6.6. Novo CPP – PL 8045/2010:  Realizou informes gerais sobre a situação e a 
Comissão da AMB foi atualizada e está atuando junto a comissão. 6.7. RE 721.001/RJ - 
Indenização de Férias. O Presidente Jayme Martins realizou informes gerais sobre a 
situação e determinou o acompanhamento da AMB pelo setor jurídico. 6.8. Situação da 
permuta de magistrados da Justiça Estadual no CNJ e apresentação do parecer 
jurídico do Professor André Ramos Tavares: O Presidente Jayme Martins realizou 
informes gerais sobre a situação e informou que irá encaminhar o parecer jurídico aos 
conselheiros do CNJ, Presidentes dos Tribunais, Ministros do STF e STJ. Deverá ser 
encaminhada cópia do parecer por e-mail aos Presidentes das Associações para análise 
e conhecimento. O Presidente informou que irá apresentar o tema junto ao Conselho de 
Presidentes dos Tribunais para apoio dos Tribunais Estaduais por adesão, emitindo 
manifestação favorável a permuta. Caso não seja possível a adesão do Conselho de 
Presidentes, a AMB fará um modelo de manifestação para cada Tribunal poderá aderir.  
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6.9. Ingresso da AMB como amicus curiae na ARE 875.958 – STF, que trata do 
aumento da líquida previdenciária para 14,25%: Realizou informes gerais sobre a 
situação e determinou o acompanhamento da AMB à ação. Item 7. Assuntos gerais: O 
colega José Kulzer (AMATRA XII) usou a palavra para falar sobre a Reforma Trabalhista 
cuja a tramitação em regime de urgência na Câmara mostrando preocupação com os 
termos da reforma. A colega Vera Deboni (AJURIS/RS) solicitou a participação e 
engajamento na CPI da Previdência pela FRENTAS, o Presidente Jayme se comprometeu 
em levar o assunto a FRENTAS e promover o engajamento da AMB na CPI da 
Previdência. Os Presidentes das Associações colocaram à disposição para apoiar e 
realizar audiências públicas junto a CPI para trabalhar para promover a CPI da Previdência 
procurando o Senador Paulo Paim. O colega José Kulzer (AMATRA XII) solicitou o retorno 
das reuniões para o horário matutino do Conselho de Representantes. Apoiado pelo 
colega Cleófas (AMARN) e pela colega Elayne (AMAAP). O Presidente acolheu o pedido 
e determinou que as Reuniões do Conselho de Representantes serão no período da 
manhã. O colega Tiago Brandão (AMAPI) solicitou a implementação dos convênios, O 
Presidente Jayme Martins noticiou sobre o andamento dos trabalhos. Foi solicitado 
empenho na implantação dos convênios. Determinado a renovação dos Ofícios às 
associações sobre convênios e o uso dos compartilhado das sedes recreativas das 
associações. O Presidente informou que vários convênios estão sendo firmados em prol 
da magistratura. A colega Elayne Cantuária (AMAAP) solicitou ao menos uma reunião do 
Conselho de Representantes nos Estados. Informou ainda que teve indeferido o seu 
afastamento para a função de Presidente da AMAAP e que a AMB está apoiando junto ao 
CNJ para a concessão do afastamento. O Presidente Jayme Martins informou que a AMB 
irá ingressar no processo no CNJ em apoio a AMAAP. O colega Silvio (AMEPA) solicitou 
empenho junto ao Ministério da Justiça e no Ministério do Exército para autorização de 
compras de armas e blindagem de veículos por meio de convênios. O Presidente informou 
que irá conversar com o Superintendente da DPF e com o Ministro da Justiça para melhor 
a interlocução para renovação de porte e posse de arma. Informou ainda, que designou 
ao Secretário-geral Atila Naves a incumbência de na companhia do presidente Secretário 
da Secretaria de Segurança Jarbas de Miranda (AMARN) e do Coordenador da Justiça 
Estadual Frederico Mendes (AMAPAR) a constituição de um grupo para tratar do assunto. 
O colega Fábio Esteves (AMAGIS/DF) convidou todos para a abertura do Encontro de 
Juízes Negros as 18:30hs e agradeceu o apoio da AMB e demais associações. O 
Presidente Jayme Martins reforçou o apoio ao evento.  A Colega Maria Aparecida (AMPB), 
solicitou informações referente um possível aumento na mensalidade associativa. O O 
Presidente Jayme Martins informou que nunca houve qualquer proposta de aumento da 
mensalidade associativa pela Diretoria da AMB. O Presidente informou ainda, que 
atendendo à solicitação das AMATRAS filiadas conforme reunião da Coordenadoria da 
Justiça do Trabalho, realizada no dia 09/05/2017, entrou em contato com o Presidente do 
Senado Eunício Oliveira, e em audiência realizada na mesma data, o Senador se 
comprometeu e não imprimir regime de urgência na reforma trabalhista, permitindo assim, 
uma maior discussão na comissão especial a ser designada no Senado. 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 


