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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 15h30 horas 
do dia 09 (nove) de maio de 2017, no Hotel Manhattan Plaza Hotel, em Brasília/DF 
conforme convocação, presidida pelo Presidente Jayme Martins de Oliveira Neto e pelo 
Coordenador da Justiça Estadual Frederico Mendes Junior, Justificou-se a 
ausência do Presidente da AMC – Odson Cardoso Filho. Item 1 Leitura e 
aprovação da ata anterior, ata da reunião anterior será examinada ao longo da reunião 
com eventuais reparos, ao final, no curso da reunião. Aprovada à unanimidade, sem 
ressalvas. Item 2. Informativos; 2.1 Reforma da Previdência – PEC 287/2016: O 
Presidente Jayme Martins relatou a vitória sobre a questão da competência da Justiça 
Estadual em matéria previdenciária, isto no relatório votado hoje na Comissão da 
Reforma Previdenciária. O Presidente relatou ainda, que alteração de competência entre 
as justiças foi só por acordo entre as entidades. Dr. Frederico expôs que a proposta da 
previdência, como está, é um desastre. Invalidez, aumento do tempo de contribuição são 
temas que atingem a todos e de forma muito ruim. Propôs uma abordagem pelos 
Presidentes das Associações, solicitou a criação de pauta. 2.2 Reajuste Fiscal – PLP 
343/2017, destaque nº 23 – Art. 11:  O Presidente Jayme Martins, relatou que o reajuste 
fiscal fere de morte a independência financeira dos Tribunais. Ressaltou a necessidade 
da ação dos Presidentes de Tribunais para manter os termos em que os fundos estão, 
com a independência das Cortes.  Há preocupação com a reprovação dos destaques. A 
colega Renata Gil (AMAERJ) corrobora as informações. A colega Juliane Marques 
(ASMETO) corrobora as preocupações e adianta que Estados que hoje estão bem 
podem vir a ter problemas fiscais.  A colega Vera Deboni (Vice administrativa AJURIS) 
pede informação ao Coordenador da Justiça Estadual sobre como será a ação política 
da AMB no Congresso. O Coordenador Frederico Mendes esclareceu que cada Estado 
deve fazer a interlocução com sua bancada. A colega Vera Deboni (Vice administrativa 
AJURIS) alerta para perdas com a renúncia a créditos afetos à Lei Kandir, ferindo a 
austeridade fiscal, em especial no Rio Grande do Sul. A colega Renata Gil (AMAERJ) 
informa que não há prazo para destaques. O colega Jerson Gubert (Vice-presidente da 
AMB) informou que a bancada gaúcha não apresentou destaques ao assunto. Entende 
que o artigo 8º da PLP 343/17 é o mais nefasto para os magistrados. A colega Renata 
Gil (AMAERJ) relatou que não há tempo para emendas, não há debate sobre a Lei Kandir 
no âmbito da PLP 343/17. Ficou deliberados que a AMB ficará atenta sobre o assunto. 
2.3 Eleições Diretas – PEC 187/2012: O Coordenador Frederico Mendes, relatou que a 
AMB faz um trabalho silencioso sobre o tema, 70% dos líderes partidários já foram 
visitados e o assunto ganha corpo. A estratégia é para evitar reações de alguns 
Tribunais. A colega Maria Aparecida (AMPB) informou que no seu Estado foi ampliado o 
Colégio de Elegíveis para todo o Tribunal. Existe contestação, gostaria de saber o que 
pensou os outros Estados. Oscild de Lima (APAMAGIS) entende que no TJSP a situação 
se complica, pois, os mais antigos são todos do 5o Constitucional. 2.4 Lei do Abuso de 
Autoridade - PLS 280/2016: O Coordenador Frederico Mendes, relatou que não há 
pressa na Câmara para o debate sobre o assunto. Antônio Henrique (AMASE) entende 
que o tema demanda atenção, já que o Projeto é muito ruim ainda. O Coordenador 
Frederico Mendes entende que as associações regionais devem se posicionar. O colega 
Jerson Gubert (Vice-presidente da AMB) informou que área institucional tem relatório 
sobre o tema e está à disposição dos colegas. Realmente existem artigos abusivos.  O 
colega Fernando Cury (AMAMSUL) informou que há um projeto 141 que trata de 
prerrogativas no Senado. A colega Maria Aparecida (AMPB) solicitou que a AMB 
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dialogue com a Sociedade sobre a PEC 287/16 – será feito o trabalho, garantiu o 
coordenador.  O colega José Arimatéia (AMAM) entende que no texto ainda subsistem 
crimes de hermenêutica. A colega Vera Deboni (Vice administrativa AJURIS) pede o 
encaminhamento do Estudo sobre o Abuso de Autoridade. Será feito. Garante o 
Coordenador Frederico relatou o clima hostil no Congresso contra a Magistratura, sobre 
o abuso de autoridade. O colega Jerson Gubert (Vice-presidente da AMB), irá enviar o 
Relatório aos colegas.  O colega Ricardo Alexandre (ACM) tem debatido o tema no seu 
Estado e os nomes de colegas como Moro são citados em abono à luta contra o tema, 
abuso de autoridade. Vários representantes se pronunciaram em apoio à forma que a 
AMB está lidando com o tema, abuso de autoridade. Fixado o prazo de resposta ao 
material que o Vice Jerson, enviará em 10 dias. 2.5 Fim do Foro Privilegiado – PEC 
10/2013: Coordenador Frederico Mendes, relatou que há um engrandecimento dos 
juízes de 1o grau. O colega Thiago Brandão (AMAPI) ouviu os juízes (enquete). Sugeriu 
levar o tema ao Conselho de Representantes, criar enquete, grupo de trabalho, buscando 
atenção da AMB sobre o fim do foro privilegiado ou se a entidade deve esperar, num 
primeiro momento, os rumos do assunto na Câmara. Sugeriu ainda, formar Comissão de 
Trabalho e acompanhar o andamento do assunto na Câmara. A Comissão será formada 
no Conselho de Representantes. 2.6 Novo CPP – PL 8045/2010: Foram ouvidas várias 
opiniões sobre o assunto, sobretudo, nas audiências públicas. São realizados por todo o 
país.  O colega Sílvio Maria (AMEPA) relatou sobre as audiências de custódia no CPP. 
Francisco Borges (Vice-presidente da AMB) informou que o tema será tratado no novo 
CPP. O assunto ficará em pauta até o final da reunião. Foi dada a palavra à colega Rita 
Soraia (AMAM) que pede uma greve por tempo indeterminado no Poder Judiciário.  José 
Arimatéia (AMAM) salienta que trouxe a colega para a reunião em respeito à democracia. 
Vários colegas se pronunciaram sobre o tema, alguns a favor e a maioria contra. 
Rejeitada a proposta de realização de enquete junto a todos os juízes filiados a 
AMB. Reconhecida a legitimidade dos Presidentes Regionais para a deliberação. 
Absteve-se a AJURIS. Item 3. Solicitação da ACM para divulgação e colaboração 
nos Jogos Nacionais da Magistratura:  O colega Ricardo Alexandre (ACM) solicita o 
apoio para a divulgação e colaboração. Apoiado à unanimidade. Item 4 Extensão de 
auxílio moradia aos aposentados: O Presidente Jayme Martins, relatou que o auxílio 
moradia não pode cair, e que o  ATS, deve ser estabelecido. Item 5 Valorização por 
tempo de magistratura: Debate vinculado ao AM (auxílio moradia). Item 6 
Acompanhamento pela AMB das Reclamações nº 26036 e 26042 que tramitam 
perante o Supremo Tribunal Federal e que tratam de licença prêmio de 
magistrados: Deliberado o encaminhamento para o Dr. Alberto Pavie fazer o 
acompanhamento. Item 7. Desagravos da Ordem dos Advogados do Brasil, 
possibilitando a notificação da respectiva associação estadual para fins de 
apresentação de defesa dos fatos pelos quais o magistrado hipoteticamente teria 
agravado ao advogado:  O colega Cleófas de Araújo (AMARN) insatisfeito relatou que 
a OAB vem publicando desagravos contra juízes. Presidente Jayme sugeriu o envio de 
requerimento ao Conselho Federal para disciplinar o tema. Ainda, que os colegas sejam 
conscientizados de que devem encaminhar o assunto à Associação. O colega José 
Arimatéia (AMAM) informou que no Mato Grosso existe uma forma de cooperação entre 
a Associação e a OAB/MT com representantes dos dois lados que gerencia as crises. 
Item 8. Diminuição de Zonas Eleitorais e devolução de servidores cedidos aos 
Tribunais Regionais Eleitorais, sem qualquer consulta aos juízes eleitorais: O 
colega Cleófas de Araújo (AMARN) solicitou oitiva dos Juízes Eleitorais sobre o tema. 
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Presidente Jayme quer uma reunião com os colegas da Justiça Eleitoral para tratar dos 
problemas (Colégios de Presidentes e Corregedor do Eleitoral). Elaine Cantuária 
(AMAAP) relatou o trabalho de campo no seu Estado, onde não foram extintas Zona 
alguma. O colega Thiago Brandão (AMAPI) solicitoi o engajamento da AMB na inclusão 
de juízes auxiliares dos TRE`s pelo Brasil. A AMB está atenta ao assunto. Item 9. Ordem 
de remessa de dados fiscais aos Tribunais de Contas sem que haja qualquer 
investigação contra o Magistrado: Prévia mobilização contra o Juiz, a questão está 
limitada ao RN, AMB vai atuar junto ao TJRN. Item 10. Assuntos Gerais: 10.1 Permuta 
entre Juízes; A AMB recebeu parecer do Constitucionalista Ramos Tavares. O 
Presidente Jayme Martins quer um voto do Colégio de Presidentes sobre o tema. 10.2 
O Presidente Jayme Martins abordou a necessidade de apoio a juízes atacados, 
preferencialmente daqueles que são associados. 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, Átila Naves Amaral, Secretário Geral e pelo 
Coordenador Frederico Mendes Júnior. 
 
 
 
 
 

Frederico Mendes Júnior 
Coordenador 

Átila Naves Amaral 
Secretário-Geral

 


