
  
 

1 
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA MILITAR DA ASSOCIAÇÃO 

DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 16h do dia 09 (nove) de maio 

de 2017, no Hotel Manhattan Plaza, em Brasília/DF conforme convocação, presidida pelo 

Presidente Jayme Martins de Oliveira Neto, com participação na mesa do Dr. Paulo Adib, 

Coordenador da Coordenadoria da Justiça Militar, Item 1. Apresentação dos presentes; 

Dr. Paulo Adib, agradeceu a todos pela presença, e apresentou o coordenador-adjunto, o 

colega Frederico Magno de Melo Veras, bem como os demais colegas presentes. Dr. 

Edmundo mencionou a alegria em ter na liderança da Justiça Militar o Dr. Paulo Adib, 

relatou o grande nome de peso que tem o colega, mencionou também o nome do Dr. Sérgio 

Brum que sempre está à disposição e agrega no desempenho das atividades estabelecidas, 

Dr. Jayme agradeceu a presença de todos, relatou a importância da atuação da 

coordenadoria militar também nas demandas legislativas de interesse da magistratura, 

melhorando a interação entre os estaduais, militares e trabalhistas, as reuniões precisam 

acontecer também nos Estados, precisamos que os trabalhos no congresso nacional 

contem também com a atuação da coordenadoria da Justiça Militar, encontrar uma maneira 

de atuar de forma presente, que os tribunais de justiça entrem em contato com a justiça 

militar para termos uma linha de trabalho. Item 2. Novos associados para AMB; Dr. Jayme 

relatou a importância do trabalho de filiação de novos associados, fazer uma força para 

chamar os colegas que estão fora da vida associativa, colocar todos as jurisdições na 

mesma direção, logo após esse breve relato o presidente pediu licença da reunião e saiu. 

Dando continuidade à reunião, o Dr. Paulo Adib solicitou um levantamento na AMAJME e 

AMAJUM sobre os associados que se desfilaram das associações locais. Dr. Brum relatou 

casos no Estado de magistrados que se desfiliaram por problemas nas associações locais, 

e que por conta disso acabam se desfilando da AMB, por conta do estatuto. Dr. Edmundo 

esclareceu que os magistrados que saíram da AMAJUM nenhum apontou o fato de sua 

saída, impossibilitando o ato de responder o referido pedido. Item 3. Relatório das 

atividades da Coordenadoria; Dr. Paulo Adib relatou para conhecimento de todos, apesar 

de ser a primeira reunião a visita feita com o Dr. Jayme ao STM, ainda com o presidente da 

gestão passada, o presidente Jayme se dispôs a defender as causas da Justiça Militar. 

Item 4. Ampliação de competência de a Justiça Militar e os grupos de trabalho do 

CNJ. Relato da PEC da JME; Dr. Paulo Adib relatou que ainda sob a presidência do 

Ministro Joaquim Barbosa, foi criado um grupo de trabalho com a finalidade de extinguir a 

Justiça Militar cujos integrantes visitaram os 3 TJM’s, e concluíram no relatório final pela 

extinção dos tribunais estaduais. Felizmente, durante a presidência do Ministro 

Lewandowski, criou-se novo grupo de trabalho para discutir a competência da Justiça Militar 

e, em reunião, deixou claro que o estudo não seria para extinção, mas sim para ampliação 

da competência da Justiça Militar. Dr. Paulo Adib sustentou a importância da atuação da 

AMB na luta pela ampliação da competência da Justiça Militar. O item foi bastante debatido 

entre os membros da coordenadoria. Ficou deliberado que a Coordenadoria fará estudos 

sobre ampliação de competências a Justiça Militar, para apresentação de uma única PEC, 
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ainda que com disciplinas diferentes para as esferas estadual e federal. Item 5. Aumento 

de competência das Justiças Militares; - item mencionado acima. Item 6. Alterações da 

LOJM – PL 7683/14; Dr. Frederico Magno relatou a dificuldade em relação a este assunto, 

especialmente em razão da questão do julgamento de civil pelo Conselho de Justiça, 

conforme sistema atual, sendo que o projeto visa a alterar o cenário, submetendo o civil a 

julgamento pelo juiz togado, singularmente. Dr. Edmundo relatou alguns acontecimentos e 

episódios de sua carreira sobre o item mencionado. Dr. Alexandre Antunes sugeriu que a 

reunião da coordenadoria fosse mais cedo, devido aos longos deslocamentos. Deliberou-

se que a coordenadoria solicita o apoio da AMB para acelerar a tramitação do projeto. Item 

7. Vaga no CNJ para JMU, como ramo do Poder Judiciário, direcionada a Ministro 

Civil; Dr. Frederico relatou que já existe uma PEC sobre o tema; a gestão anterior da AMB 

chegou a encaminhar um oficio ao relator da PEC solicitando uma representação maior dos 

juízes estaduais do que dos juízes de segunda instância; a reivindicação da AMB à época 

era de não dar apoio, ser contrário a essa ampliação de vagas; Dr. Frederico relatou ainda 

a importância de voltar a atuar sobre esse item. Dr. Edmundo fez uma observação sobre o 

item, relatando que realmente existe uma PEC que foi encaminhada, prevendo uma vaga 

para Ministro civil do STM e outra vaga para a primeira instância. Dr. Paulo Adib deu o 

encaminhamento da AMB apoio à PEC 21/2014 em trâmite no Senado, visando à inclusão 

na composição do CNJ de representantes da Justiça Militar. Item. 8 Reforma do CPM e 

do CPPM- um capítulo específico para os crimes cometidos em função de 

policiamento militar e GLO; Dr. Paulo Adib informou que o tema voltará a ser debatido na 

próxima reunião. Item 9. Metas do Judiciário: alterações na meta 1 e 4 – a situação dos 

juízes de varas militares dos Estados; Em princípio o tema não passou por deliberação; 

foi apenas um relato para conhecimento de todos. Item 10. Encontro Nacional das JME’s 

e JMU; Dr. Paulo Adib, informou que o evento será nos dias 19 e 20 de outubro em Goiânia 

(promovido pela AMAJME). Deliberação: A coordenadoria deliberou organizar um encontro 

em conjunto com JMU e JME em 2018 em Brasília. (primeiro semestre). Item 11. Assuntos 

Gerais; Não foi discutido nada em assuntos gerais. Nada mais havendo-se a tratar, a 

reunião deu-se encerrada às 17h30, lavrando a ata que vai assinada por mim, Paulo Adib 

Casseb.  
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