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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 15:30 

horas do dia 07 (sete) de fevereiro de 2017, no Hotel Cullinan Hplus Premium, em 

Brasília/DF, conforme convocação, presidida pelo Presidente Jayme Martins de 

Oliveira Neto e pelo Coordenador Frederico Mendes Junior de Oliveira Neto, 

com participação na mesa do Tesoureiro Nicola Junior, os Vice-presidentes 

Nelson Missias e Renata Gil. Item 1. Leitura e aprovação da ata anterior, não 

havendo manifestação contrária, foi aprovada à unanimidade. Em seguida, foram 

feitas as apresentações dos novos dirigentes das associações locais e da AMB. Item 

2. Cenário político 2017: O Presidente Jayme Martins iniciou sua palavra 

agradecendo a presença de todos e parabenizando os novos dirigentes estaduais. O 

Presidente Jayme Martins informou as dificuldades do ano que se iniciou decorrente 

da crise do sistema prisional, e que a AMB realizou reunião com os colegas da 

execução penal para a criação do fórum na área. Informou que foi decidido que a 

próxima reunião do sistema prisional será realizada em Foz do Iguaçu – PR com 

apoio da AMAPAR. O Presidente Jayme Martins relatou que se faz necessário um 

levantamento de números do sistema prisional com a finalidade de conhecer a 

realidade para que a AMB tenha elementos para apresentar propostas e defender a 

magistratura. Relatou ainda, que teve com a Ministra Cármen Lúcia para tratar do 

problema do sistema prisional, em uma reunião positiva. O Presidente Jayme Martins 

manifestou sua preocupação com a Reforma da Previdência que liquida com o futuro 

da carreira. Noticiou que foram feitas várias reuniões sobre o tema e que teve uma 

reunião com a FRENTAS para apresentar propostas (emendas) a Reforma da 

Previdência. Noticiou ainda, que foi contratada uma empresa para ajudar nas 

emendas junto ao Congresso. Informou que há um engajamento dos meios de 

comunicação para a aprovação da Reforma da Previdência. Esclareceu que foi 

realizada uma reunião com o TCU para solicitar que seja realizada uma auditoria nas 

contas da previdência. Que o TCU se comprometeu em apresentar a auditoria com 

urgência. O Presidente Jayme Martins solicitou que os Estados façam reuniões 

conjuntas com outras categorias para unir todas e organizar os trabalhos para 

combater a Reforma da Previdência e que sejam criadas Comissões ou Frentes nos 

Estados para trabalhar de forma articulada junto a Câmara Federal. Informou que 

existe um trabalho na APAMAGIS sobre a separação da folha de ativos e inativos, 

que foi solicitado que a APAMAGIS envie o parecer para a AMB e que tal material 

seja encaminhado a todas as associações. O Presidente Jayme manifestou que 

pretende trabalhar para implementar um Plano de Saúde Nacional pela AMB com 

compensação financeira para as associações locais. Manifestou ainda, que AMB 

estará sempre nas sessões do CNJ seja pela pessoa do Vice-presidente de 

Prerrogativas ou pelo próprio presidente. O Presidente Jayme Martins informou que 

irá ativar a sala da AMB no Brasil XXI com estrutura para a assessoria legislativa e 

departamento jurídico, bem como a imprensa. Foi designada a Vice-presidente Maria 

Izabel para providenciar e supervisionar a reforma e adequação do espaço. Em 
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seguida o Coordenador da Justiça Estadual Frederico Mendes apresentou a equipe 

da Assessoria Legislativa aos colegas e relatou que já foi iniciado o ano legislativo, 

mas que há constantes alterações nas bancadas e lideranças que em breve serão 

indicados. Na sequência, o coordenador informou que foram entregues aos 

presidentes das associações a listagem dos senadores e deputados por Estados. 

Item 3. Eleições Diretas para a Cúpula Diretiva dos Tribunais: O Coordenador 

Frederico Mendes relatou que pauta das Diretas e prioridade do Presidente Jayme, 

uma vez que figura uma vitória importante na mudança de paradigmas políticos nos 

estados. O Coordenador Frederico Mendes informou que há duas PEC, uma 

tramitando no Senado e outra na Câmara em estado mais avançado para votação em 

plenário e que se trata de uma pauta positiva para a magistratura. O Colega Emanuel 

Bonfim (AMEPE) pontuou que os Desembargadores são contra, mas que se faz 

necessário conversar com a ANDES para negociar uma redação adequada para 

todos. A Coordenadoria aprovou o empenho da AMB para a aprovação da PEC 

das Eleições Diretas com o início dos diálogos com o Presidente da Câmara e 

com o Relator, com o diálogo com a ANDES. Item 4. Permuta entre magistrados: 

O Coordenador Frederico Mendes realizou exposição do projeto de permuta que 

encontra-se em análise no CNJ, noticiou que esteve no CNJ e conversou com 07 

(sete) conselheiros sobre o assunto mas lhe foi informado que o CNJ não pretende 

normatizar nenhum tema novo. O Coordenador Frederico Mendes manifestou a 

necessidade de uma audiência com a Ministra Cármen Lúcia, o Ministro Noronha e o 

Relator para tratar do assunto e pautar o tema no CNJ. Proposta aprovada à 

unanimidade. O Coordenador Frederico Mendes apresentou uma proposta para 

fazer uma pesquisa com os associados para levantamento do número de magistrados 

interessados em permutar e levantar se a magistratura aprova a inovação. A AMB irá 

fazer uma pesquisa com todos os associados para ver quais associados tem 

interesse na permuta. Aprovada a proposta à unanimidade. Item 5. Estratégias de 

atuação no Congresso: O Coordenador Frederico Mendes manifestou a 

necessidade das associações de melhorar a interlocução com os Deputados e 

Senadores nos Estados com reuniões para dialogar. Solicitou que seja realizada a 

identificação da posição de cada parlamentar sobre os assuntos da magistratura. 

Noticiou que nas pastas se encontravam lista de deputados e senadores por estado 

para análise das associações. O Coordenador Frederico Mendes solicitou ainda o 

levantamento dos projetos e substitutivos de interesse da magistratura para envio aos 

Presidentes das Associações terem subsídios e conversarem com os Deputados e 

Senadores. Aprovado que a Assessoria Parlamentar envie relatório com a 

posição da AMB para os projetos de interesse da magistratura. Item 6. PLS 

6726/2016 – Extrateto: O Coordenador Frederico Medes informou que há uma 

tendência na Câmara de aprovar o texto enviado pelo Senado. A colega Julianne 

Marques (ASMETO) informou que a Senadora Kátia Abreu usou do argumento que os 

Tribunais estavam apoiando o projeto o que prejudicou os trabalhos. Reforçou a 

necessidade do trabalho para apensar o projeto ao PL 3123/2015 para tramitar juntos 
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com a melhor redação com emendas. Foi proposto que as Associações analisem 

o texto aprovado no Senado (6726/16) e a PL 3123/15 e enviem sugestões com 

urgência. Aprovado à unanimidade. Item 7. PEC 62/2015 - Fim da automaticidade 

(Estratégias de atuação): O Coordenador Frederico Mendes informou que o projeto 

é uma demanda dos governadores para a aprovação. Sugeriu incluir os Presidentes 

dos Tribunais no diálogo com os Senadores para manter a unidade do judiciário. O 

colega Ezequiel Turíbio (AMAGES) irá enviar uma nota técnica sobre o assunto para 

ser aderida a nota da AMB e enviar aos Estados. Foi solicitado que o Presidente 

Jayme Martins busque apoio com Presidente do Conselho de Presidentes. Item 8. 

PLS 280/2016 - Define os novos crimes de abuso de autoridade: O Coordenador 

Frederico Mendes informou que o projeto está na CCJ do Senado e a redação é 

prejudicial a magistratura. Esclareceu a necessidade de colher apoio de outras 

entidades de classe para rejeitar o projeto. A Assessoria Parlamentar irá 

encaminhar o projeto aos presidentes das associações e em 10 dias cada 

associação apresentará sugestões. Aprovado à unanimidade. Item 9. 

Acompanhamento das 10 medidas contra a corrupção: 9.1 Debate sobre a forma 

de atuação quanto a tentativa de criação de crimes de responsabilidade de 

magistrados e dos crimes de violação de prerrogativas de advogados: O Coordenador 

Frederico Martins informou como se deu a aprovação do projeto na Câmara. Decidido 

aguardar a posição do STF sobre o tema. Item 10. Reforma da Previdência: O Vice- 

presidente Nelson Missias manifestou sua preocupação com a Reforma da 

Previdência que tratasse de uma inversão de valores em prejuízo aos magistrados. 

Informou que tem trabalhado com uma comissão para apresentar uma proposta e 

emendas que atendam as posições da magistratura. Ainda solicitou que os 

Presidentes das Associações entrem em contato com os Deputados aliados nos 

Estados para apoiarem a luta da magistratura e solicitar que os parlamentarem 

participem da comissão na Câmara sobre a Reforma da Previdência, manifestou que 

o momento é de mobilização de Deputados para assinarem os pedidos de emenda de 

interesse da magistratura. O Coordenador Frederico Mendes informou que um projeto 

substitutivo está sendo construído pela FRENTAS, e solicitou o apoio dos Presidentes 

de Associação para solicitar aos Deputados de seu estado para comporem a 

Comissão Especial. Pediu urgência ao Vice-presidente Nelson Missias em um projeto 

substitutivo a ser apresentado aos deputados. Foi proposto que a AMB procure o 

STF para envolve-lo na discussão de alternativas no plano Nacional, formando 

uma Previdência Complementar Nacional para toda a magistratura, ou uma 

supervisão pelo STF para as Previdências Complementar nos Estados. 

Aprovado à unanimidade. Item 11. Fórum Nacional de Juízes de Execuções 

Penais: O Coordenador Frederico Mendes informou a criação do fórum e a posição 

da AMB de apoio aos magistrados da execução penal. Relatou que o problema 

carcerário é do Executivo. Que foram criados grupos temáticos para estudo e apoio 

da atuação da AMB, serão encaminhados aos presidentes das associações os temas 

para participação de todos, em especial para indicações das associações estaduais. 
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Coordenador Frederico Mendes informou ainda, que o primeiro fórum será em Foz do 

Iguaçu – PR com a participação da AMAPAR, AMC e AMAMSUL para viabilizar a 

reunião, a reunião será no último final de semana de abril ou no primeiro de maio, 

quando serão convidados todos os juízes da execução penal e os representantes 

associativos. Item 12. Indicação pelo presidente da associação regional: Foi 

solicitado pelo Coordenador Frederico Mendes que cada Associação faça a Indicação 

no prazo de 10 dias encaminhando por email para a Coordenadoria Estadual: de 

1(um) magistrado para defesa de prerrogativas; 1(um) magistrado para 

acompanhamento legislativo; 1(um) magistrado para acompanhamento no CNJ. Item 

13. Plano ou seguro saúde nacional para a Magistratura: O Coordenador 

Frederico MENDES informou que o autor da proposição é o colega Alexandre Miguel 

(AMERON) e esclareceu que foi informado que o Presidente Jayme Martins irá 

conversar com a QUALICORP e analisar a viabilidade. Aguardar os estudos sobre 

o tema. Item 14. Sistema Justiça Estadual (SJE): O Coordenador Frederico 

Mendes questionou a necessidade da manutenção do Sistema. Após algumas 

colocações dos (as) colegas ficou determinando ao Departamento de Informática 

que reenvie todas as senhas aos presidentes das associações para acesso e 

encaminhar aos Presidentes oficio para inserir outras informações e atualizar o 

sistema. Item 15. Assuntos Gerais: 15.1.O Coordenador Frederico Mendes 

informou o movimento da FRENTAS de combate a Reforma da Previdência no dia 

15/02 na Câmara Federal (Auditório Nereu Ramos) e solicitou que todos os 

presidentes das Associações se façam presentes ou mandem representantes. A 

Secretaria Geral encaminhará convocação as Associações. 15.2. O Coordenador 

Frederico Mendes solicitou aos Presidentes das Associações que informe se há nos 

seus estados: se há Juízes com penas de disponibilidade e qual a quantidade no 

prazo de 30 dias. 15.3. O Vice-presidente Francisco Borges pediu que os 

Presidentes de Associação informem as agendas sociais e eventos locais para a 

participação da AMB em apoio a todas as Associações, informando o email: 

francisco.borges@amb.com.br para contatos e informes, bem como o telefone 69-

99258.8819. Na Reunião do Conselho de Representantes será entregue aos 

Presidentes a formação dos Blocos e Lideranças na Câmara Federal. 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 Coordenador Frederico 

Mendes Júnior. 

 

 

Frederico Mendes Júnior 
Coordenador 

Levine Raja Gabaglia Artiaga 
Secretário Geral-Adjunto
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