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ATA DA 3ª REUNIÃO DOCONSELHO EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRA-
DOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 10 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 da Vice -presidente 
Renata Gil, do Coordenador da Justiça Estadual Frederico Mendes Junior e o 
Secretário-geral Átila Naves Amaral. Dando início aos trabalhos o Presidente 
Jayme Martins cumprimentou a todos. Item 1. Leitura e aprovação da ata anterior: 
Ata aprovada à unanimidade, sem ressalvas. Item 2. Apresentação da Associação 
Alagoana de Magistrados (ALMAGIS) candidata para sediar o XXIII Congresso Brasi-
leiro de Magistrados: O Presidente da Associação Alagoana de Magistrados (ALMAGIS), 
Ney de Alcântara, agradeceu o convite e passou a palavra para a Sra. Paula Sarmento, 
representante da empresa MEP & TURISMO LTDA, que de início a apresentação. O apoio 
à candidatura da ALMAGIS para sediar os XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados foi 
aprovado à unanimidade. Item 3. Requisitos para ingresso da AMB em processos 
junto ao CNJ e Justiça – regulamentação; A Regulamentação será feita em minuta e o 
tema voltará em outra ocasião. Item 4. Apresentação pela ACM o andamento dos Tra-
balhos dos Jogos Nacionais da Magistratura; O Presidente da Associação Cearense de 
Magistrados (ACM), Ricardo Alexandre Costa, expôs o relatório da organização dos VIII 
Jogos Nacionais da Magistrada, recebendo o apoio unânime dos presentes. Item 5. Reali-
zação dos Jogos Nacionais de Tênis – em razão da desistência da AJURIS: O assunto 
será tratado em uma outra ocasião, ficando a sugestão de verificar qual o Estado tem inte-
resse em sediar o torneio. Item 6. Criação do Fundo de Prerrogativas a pedido do Vice-
presidente de Prerrogativas juiz José Arimatéa Neves Costa: Vice-Presidente José Ari-
matéa apresentou a necessidade de se compor um fundo de recursos. O Vice-presidente 
Nelson Missias salientou que existem questões mais prementes para a Magistratura no 
plano Legislativo. Coordenador Frederico Mendes entende que não há clima para aumento 
de contribuição. O Assessor da Presidência Edmundo Franca também se manifestou con-
trário ao pleito.  O Presidente Jayme Martins entendeu que o momento não é adequado 
para o aumento da contribuição associativa. Rejeitada a proposta, à unanimidade. O Pre-
sidente Jayme Martins informou que o Departamento Jurídico será reforçado com a contra-
tação de dois advogados. Aprovada à unanimidade. Item 7. Informativos: 7.1. Reforma 
da Previdência – PEC 287/2016; 7.2. Reajuste Fiscal – PLP 343/2017, destaque nº 23 – 
Art. 11; 7.3. Eleições Diretas – PEC 187/2012; 7.4.  Lei do Abuso de Autoridade - PLS 
280/2016; 7.5. Fim do Foro Privilegiado – PEC 10/2013; 7.6. Novo CPP – PL 8045/2010; 
Assuntos já discutido na Coordenadoria Estadual e será tratado no Conselho de Represen-
tantes. 7.7. Situação da permuta de magistrados da Justiça Estadual no CNJ e apre-
sentação do parecer jurídico do Professor André Ramos Tavares:  O Presidente Jayme 
Martins informou que o assunto está pendente no CNJ. Esclareceu que o parecer será 
apresentado aos Conselheiros. Informou ainda, que o Colégio de Presidentes, em maioria, 
são favoráveis e será pedido voto de apoio ao Colégio.  Esclareceu ainda, que o Parecer - 
SINTER retira do Judiciário toda a fiscalização sobre o Extrajudicial. Item 8. Comunicados:  
8.1. Contratação da Empresa BDO para elaboração de consultoria completa visando 
certificação da AMB junto ao programa ISSO:  O Presidente Jayme Martins informou a 
contratação da BDO para obtenção da certificação ISO. 8.2. Realizações de eventos da 
AMB, em parceria com as associações locais, se darão por meio de dispêndio finan-
ceiro realizado diretamente pela AMB sem repasse financeiro para as associações: 
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de entidades que pedem parcerias. Informou ainda, que nos eventos de associações regi-
onais, os dispêndios financeiros se darão na forma de reembolsos, sem transferência de 
montantes totais para as co-irmãs. O Coordenador Frederico Mendes apoiou a fala do Pre-
sidente. Apoiadas as iniciativas, à unanimidade. Item 9. Assuntos Gerais: 9.1. Media 
Training -  O Presidente Jayme Martins, informou que está sendo cotado empresa para 
realizar o curso que será oferecido para a Diretoria/Presidente de Associações. Depois será 
aberto ao demais associados. 9.2. Foram feitos dois contratos de comunicação: as compa-
nhias serão apresentadas oportunamente. 9.3. Novo site: Foi realizada a apresentação pre-
sentado. 9.4. Eduardo/RJ: FREITAS, ANDES, ANAMAGES, essas entidades querem fazer 
um trabalho com a AMB. O Presidente Jayme Martins, manifestou aprovação. A seguir, 
nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encer-
rada a reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada por mim, Átila Naves Amaral,  
Secretário-Geral e pelo Presidente Jayme Martins de Oliveira Neto. 
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