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ATA DA 2ª REUNIÃO DOCONSELHO EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 10 horas do dia 08 (oito) de 

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

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

participação na mesa dos Vice-presidentes: Maria Isabel, Renata Gil, 

Heyder Tavares, Nelson Missias e o Secretário -geral adjunto Levine Raja. 

Dando início aos trabalhos o Presidente Jayme Martins cumprimentou a 

todos. Item 1. Leitura e aprovação da ata anterior: O Presidente Jayme Martins 

manifestou favorável à aprovação o que foi acompanhado por todos. Aprovada à 

unanimidade. Item 2. Definição do Calendário de reuniões AMB 2017: Foram 

aprovadas as datas das reuniões dos Conselhos Executivo, de Representantes, 

Conselho Fiscal e Coordenadorias. Bem como, determinado aos Vices Presidentes de 

Prerrogativas e de Direitos Humanos que designem as datas das Secretarias. Item 3. 

Aprovação do Calendário de esportes: Realizada a apresentação das datas e 

locais dos jogos de futebol, o que foi aprovado pelo Conselho. Foi informada a 

intenção da Associação Cearense de Magistrados (AMC) para realizar os Jogos 

Nacionais da Magistratura em 25/10 a 29/10/17, o que foi aprovado pelo 

Conselho Executivo. Item 4. Relato: Situação Financeira e Contábil: O Presidente 

do Conselho Fiscal José Anselmo informou que as contas de outubro, novembro e 

dezembro de 2016 foram aprovadas pelo Conselho Fiscal. Informou ainda, que 

situação financeira da AMB é razoável, que não há sobras, mas que estão em ordem, 

bem como, haverá um controle mensal do fluxo de caixa. O Tesoureiro Nicola 

Frascatti apresentou a situação fiscal e financeira atual. Item 5. Venda apartamentos 

funcionais: O Presidente Jayme informou que os apartamentos do Brasil XXI não 

estão no padrão do Pool do Hotel com a necessidade de reforma, que tem custos 

permanentes. O Presidente Jayme apresentou a proposta para vender os 

apartamentos do Brasil XXI com a finalidade de substituir pela aquisição de outros 

apartamentos em um flat melhor. O Conselho Executivo manifestou favorável a venda 

dos apartamentos no Brasil XXI e com o valor adquirido comprar outros dois 

apartamentos em local mais adequado. Aprovado à unanimidade pelo Conselho 

Executivo. A Vice-presidente Maria Isabel se dispôs a fazer levantamentos de 

propostas. Item 6. Definição das datas dos eventos: Congresso Brasileiro de 

Magistrados (CBM), o Presidente Jayme informou que irá abrir prazo no Conselho de 

Representantes para habilitação e candidatura, para realizar no primeiro semestre de 

2018, em maio de 2018. Aprovada à unanimidade a data pelo Conselho. Encontro 

Nacional de Juízes Estaduais (ENAJE), o Presidente Jayme Martins informou que irá 

abrir prazo no Conselho de Representantes para habilitação e candidatura, para 

realizar no primeiro semestre de 2019, em maio de 2019. Aprovada à unanimidade 

a data pelo Conselho. Congresso Internacional de Magistrados, irá aguardar o 

melhor momento financeiro para definir a realização, conforme decidido para deliberar 

em momento posterior. Congresso dos Aposentados e Pensionistas,  
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o Presidente Jayme informou que será analisado, realizar os dois congressos juntos 

ou individual. Item 7. Comunicados: 7.1. Contratação de empresa para realizar 

auditoria: O Presidente Jayme Martins informou que foi contratada a empresa BDO 

para realizar uma auditoria independente e permanente das contas da AMB, com a 

finalidade de profissionalizar as operações da AMB e organizar os procedimentos 

internos. O Conselho Executivo ratificou, à unanimidade, a decisão do 

Presidente para a contratação da BDO para a realização da auditoria 

independente e permanente. O Presidente Jayme Martins informou ainda, que está 

trabalhando para contratar uma empresa de Consultoria Administrativa e de 

Planejamento com a finalidade de melhorar a organização da AMB inclusive com a 

adoção futura do ISSO 9000. Bem como, melhorar os relatórios fiscais e financeiros 

para facilitar a apreciação e promover a maior transparência das contas. Esclareceu 

que irá criar contas provisionais para garantir reservas permanentes garantidoras em 

determinadas finalidades como 13º Salário, Eventos, Dividas Fiscais e Dívidas 

Trabalhistas. 7.2. Instalação do processo administrativo eletrônico: O Secretário-

geral adjunto Levine Raja, informou que está em contato com o TRF 4 para adquirir o 

Sistema Eletrônico de Informação – SEI com a finalidade de conter custos com papel 

e melhor organização do fluxo de documentos na AMB, a disponibilização do Sistema 

será sem custos para a AMB. 7.3. Reforma e ocupação das salas do Complexo 

Brasil 21: O Presidente Jayme Martins informou que a Vice-presidente Maria Isabel 

será responsável pela reforma da Sala do Brasil XXI para adequar as estruturas da 

AMB e eventualmente no futuro, promover a venda das salas com a transferência da 

estrutura para o prédio do Liberty Mall. 7.4. Reforma e adaptação das salas da 

Sede da AMB: O Presidente Jayme Martins informou que a Vice-presidente Maria 

Isabel será responsável pela reforma e adequação da estrutura da Sede da AMB no 

Liberty Mall. 7.5. Participação do Evento do Instituto de Direito Público - IDP em 

Lisboa em março/abril: O Presidente Jayme Martins informou que a AMB ganhou 20 

vagas do Ministro Gilmar e que pretende passar as vagas para as Associações locais. 

Item 8. Participação da AMB no Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral 

(MCCE): O Presidente Jayme Martins apresentou proposta para NÃO participar do 

MCCE definitivamente. O Conselho Executivo manifestou e aprovou à 

unanimidade por não participar do MCCE. Item 9 Assuntos Gerais: Assuntos 

gerais. 9.1 - O Presidente Jayme Martins apresentou uma nota de apoio à indicação 

do Dr. Alexandre de Moraes ao STF, solicitando a aprovação do Conselho Executivo 

da AMB. O Conselho Executivo aprovou à unanimidade a edição da Nota Pública 

de Apoio a Indicação do Dr. Alexandre de Morais ao cargo de Ministro do 

Supremo Tribunal Federal – STF. 9.2 - O Diretor-presidente da ENM Marcelo 

Piragibe informou que pretende apresentar vários cursos mais objetivos e efetivos 

para os magistrados com uma linha mais acadêmica, com custo baixo para os 

magistrados e para a AMB. Que pretende iniciar diálogos mais concretos com as 

universidades brasileiras e estrangeiras para restabelecer os cursos e vagas para a 

magistratura. 9.3 – A Vice-presidente Renata Gil esclareceu que atuou diretamente no  
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processo para garantir o Duodécimo do Tribunal de Justiça, que na realidade a AMB 

não participou e sim a AMAERJ. 9.4 – A Vice-presidente Maria Isabel manifestou a 

necessidade de realizar uma reforma estatutária. O Presidente do Conselho Fiscal 

José Anselmo manifestou favorável a criação de uma comissão para apresentar 

estudos para a Reforma do Estatuto. O Conselho Executivo, à unanimidade, 

autorizou o Presidente Jayme Martins a constituir uma Comissão de Reforma do 

Estatuto para apresentar proposta de Reforma do Estatuto que deverá ser 

apresentada até agosto de 2017. 9.5 – O Diretor-presidente da ENM Marcelo 

Piragibe solicitou maior empenho do Departamento de Informática, como prioridade, 

para a implantação de uma nova plataforma de informática educacional para ENM 

com a inclusão do Ensino à Distância. O funcionário do Departamento de Informática, 

Guilherme Henrique informou que há o Sistema MODLLE que pode ser implementado 

para a ENM. A Coordenadora Federal Renata Lotufo se disponibilizou a ajudar na 

implantação do Sistema.  O Conselho Executivo aprovou a instalação do Sistema 

para o ENM como prioridade. 9.6 – Os pedidos de desfiliação continuarão a ser 

enviados aos Coordenadores que terão um prazo de 15 (quinze) dias para 

encaminharem respostas dos contatos realizados não havendo retorno ou 

informação, deverá o Cadastro promover a desfiliação conforme o pedido. 9.7 – O 

Coordenador Trabalhista Diego Petacci informou que está realizando trabalho em 

parceria com o Vice-presidente Maurício Drummond e os colegas trabalhistas para 

promover a filiação inicialmente nos Estado onde as AMATRAS não são filiadas a 

AMB. 9.8 – O Vice-presidente José Arimatéia apresentou uma proposta da criação do 

fundo de defesa de prerrogativas e minuta de ato com um aumento da mensalidade 

como verba vinculada para a defesa de prerrogativas exclusiva. O fundo se destina a 

ampliar a atuação da AMB. A Vice-presidente Maria Isabel manifestou que a criação 

do fundo não há necessidade uma vez que as despesas já estão incluídas no valor da 

mensalidade. O Presidente do Conselho Fiscal José Anselmo manifestou pelo maior 

estudo da matéria em momento oportuno. Foi deliberado para que a Secretaria 

Geral apresente um parecer sobre a legalidade e viabilidade, a Tesouraria para 

verificar a viabilidade econômica e finalmente para análise oportuna pelo 

Conselho Executivo. 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 
                 Presidente    
 

           Levine Raja Gabaglia Artiaga 
               Secretário Geral-Adjunto 

 
 

 


