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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA MILITAR DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 13h30 do 

dia 08 (oito) de agosto 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 Mil itar, Aprovação da ata 

anterior; aprovado a unanimidade; PL 2014/13; Dr. Frederico fez algumas 

ponderações sobre o tema abordando e como está o andamento do PL 

2014/13 que trata da alteração do artigo 9º do CPM, o assunto foi bastante 

debatido por todos os presentes da reunião, após debates sobre o tema o Dr. 

Paulo Adib solicitou aos membros da coordenadoria que o assunto fosse 

levado ao conhecimento dos colegas nas regiões para debater e 

futuramente for repassado as sugestões/propostas ao seu e-mail, solicitou 

ainda aos Alexandre e Jarbas um relato das atuais competências e que se 

forem ampliar quais as matérias ideais de acordo com o seu Estado, 

mencionou a intenção de fazer visitas aos presidentes de tribunais de justiça, 

dar uma assistência as varas militares nos Estados que não tem TJM. Proposta 

de ampliação da competência da Justiça Militar (JMU e JME), nos âmbitos 

administrativo e disciplinar; Dr. Paulo Adib relatou que ocorreu uma reunião 

na AMAJME em São Paulo e a associação sugeriu que o assunto referente a 

ampliação da competência da JM voltasse a ser debatido na coordenadoria 

da AMB, mencionou que na 1ª reunião da coordenadoria foi repassado aos 

presentes a cópia da minuta da proposta da emenda da Justiça Militar 

Estadual que tinha sido desenvolvida pelo grupo de trabalho no CNJ sobre a 

presidência do Ministro Lewandowski e na referida reunião deliberou-se o 

apoio da ampliação de competência nessa área, mas que seria interessante 

fazer a proposta englobando a JMU e JME, ainda que  com eventual 

disciplinas diferentes. Dr. Paulo Retificou deliberação da 1ª reunião, para dar 

andamento nas propostas sugeridas. O presidente Jayme entrou na reunião e 

o coordenador Paulo Adib fez um breve relato dos assuntos tratados até o 

momento. Item 4. Reunião da Justiça Militar – VIII Jogos Nacionais da 

Magistratura (Fortaleza/CE), o Coordenador sugeriu uma nova data para 

realizar a reunião, a sugestão foi aprovada a unanimidade. Metas do CNJ 

para a Justiça Militar; Dr. Paulo Adib informou que esse assunto seria tratado 

com o Dr. Frederico, porém o mesmo teve que se ausentar devido a 

compromissos anteriormente agendados. Assuntos Gerais: Dr. Sérgio Brum 

agradeceu a presença de todos e reforçou o pedido feito na primeira reunião 

da AMB realizar um encontro/workshop/seminário envolvendo todos os 

magistrados que atuam na JMU e JME, para o ano de 2018. Dr. Paulo 

mencionou que o colega Frederico tem um grande empenho nessa área. Dr. 
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Sérgio relatou ainda que Ajuris fez um convênio com as escolas para assuntos 

na área da Justiça Militar. 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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