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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DE APOSENTADOS DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 10:30 

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, com participação na mesa do Desembargador Alemer Ferraz 

Mollin, pela Dra. Lilian Lygia Ortega Mazzeu e Dr. Roberto Luis Felinto de 

Oliveira. Item 1. Leitura e aprovação da ata anterior , não foi realizada 

nenhuma observação e foi aprovada à unanimidade sem ressalvas, logo após foi 

realizada a apresentação dos presentes nominalmente em razão das mudanças nas 

associações estaduais e AMATRAS. Item 2. Projeto de Reajuste dos Subsídios 

da Magistratura no Senado Federal, o Desembargador Alemer (Coordenador dos 

Aposentados), iniciou a exposição da situação, explicando a atual movimentação no 

congresso nacional. O Presidente Jayme informou que está em contato com a 

Ministra Carmem Lúcia do STF para tratar do assunto solicitando apoio à 

aprovação dos subsídios. O Desembargador Alemer manifestou preocupação 

quanto a transferência da folha de pagamento dos aposentados para os Institutos de 

Previdência dos Estados. No Estado do ES houve o questionamento judicial no STF 

por ADIN 5607 (documentos entregues à mesa) de um sindicato para o envio da folha 

de aposentados para o Instituto de Previdência. Há vários estados que recebem pelos 

Tribunais e não pelo Instituto de Previdência. Os colegas se pronunciaram para que 

seja uma luta constante para o pagamento dos aposentados e pensionistas seja 

mantido pelos respectivos Tribunais de Justiça. Os Estados PR (com parcela 

reembolsada pelo Instituto de Previdência), GO, MT, SC, PI (com data diferente entre 

ativos e inativos), ES, RJ, MG, AL, RS, DF, AM, PE, RO e AC informaram que os 

aposentados e pensionistas recebem pelos respectivos Tribunais. Os Estados do MA, 

SE e SP informaram que são os Institutos de Previdência que estão realizando os 

pagamentos, sempre com atrasos. Foi solicitado o apoio da AMB no 

acompanhamento e intervenção na ADIN 5607-ES. O Presidente Jayme deferiu o 

pedido e determinou a intervenção do Jurídico. Solicitado pela AMASE um estudo 

para uma minuta de Lei garantindo a manutenção dos aposentados e pensionistas 

nas folhas e orçamento dos Tribunais de Justiça. Colocado em votação foi 

aprovado à unanimidade para a AMB providenciar os estudos e minutas 

pertinentes. Aposentados – extensão do Auxílio Moradia aos Magistrados 

Aposentados: Desembargador Homero Sabino informou que existe um pedido da 

AMB para extensão do Auxílio Moradia aos Aposentados ao Ministro Fux (STF), 

todavia não foi sequer analisado e quer empenho da AMB. Item 3. Projeto do VTM 

(Valorização do Tempo de Magistratura) ou ATS, no Senado Federal, iniciou a 

exposição da situação o Desembargador Alemer explicando a atual movimentação no 

congresso nacional. O Presidente Jayme realizou uma exposição sobre a Reforma da 

Previdência em tramitação na Câmara Federal. Item 4. Paridade entre Magistrados 

da Ativa e dos Aposentados, o Presidente Jayme manifestou sua preocupação com 
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a Reforma da Previdência que põe fim a paridade e integralidade, solicitou que todos 

os estados indiquem representantes dos aposentados para formar uma Frente 

Regional de luta para pressão nas bases, com pressão aos deputados e senadores. 

O Presidente Jayme propôs a realização de encontros com os deputados 

estaduais nos respectivos estados para que possamos monitorar e contabilizar 

os votos de apoio na câmara federal. Item 5. Assuntos gerais, o Presidente 

Jayme informou que irá apoiar a indicação do Dr. Alexandre de Moraes para a vaga 

no STF como medida de aproximação com a AMB, informou ainda a participação a 

abertura do ano no CNJ e conversou com vários conselheiros visando a aproximação 

da AMB com o CNJ. O Dr. Adil Todeschini (AMATRA IV) pediu a palavra para reforçar 

seu estudo apresentado a Ministra Carmem Lúcia (STF) sobre a paridade entre ativos 

e inativos, o referido estudo já foi entregue a AMB na última reunião no VI ENAJE, 

requereu o empenho da AMB na adoção de projeto de lei com base nestes 

estudos (item 4. da pauta anterior). O Presidente Jayme informou que tão logo 

sejam encaminhados os estudos pelo Dr. Adil serão realizados os estudos 

necessários pelo Departamento Jurídico da AMB. A Colega Neide Folador 

(AMATRA IX) solicitou informações sobre a troca do auxílio moradia com o ATS. A 

Dra. Renata Gil (Vice-Presidente Institucional) informou que o momento político 

encontra-se difícil com uma nova perspectiva para conversar com os novos 

presidentes da Câmara e Senado. Dr Kulzer (AMATRA XII) realizou uma exposição 

sobre a negociação para a substituição do Auxílio Moradia pelo ATS. O Presidente 

Jayme informou que as reuniões da Coordenadoria dos Aposentados serão sempre 

em Brasília em razão de custos e logística, todavia reuniões com grupos menores e 

setoriais serão realizadas nos estados. 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. 
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