
 

 

 

 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DE APOSENTADOS DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 
10:30 horas 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 
Desembargador Alemer Ferraz Moulin, que chegou após o início da 
reunião, O Presidente Jayme notícia que esteve presente em reunião no CNJ, 
nesta manhã. Informou que participou, poucos instantes atrás, da reunião da 
Secretaria dos Direitos Humanos. Tratou de temas gerais, sem discussão ou 
deliberação. Item 1. Aprovação da Ata Anterior: Desembargador Homero 
(ASMEGO) pede retificação na parte que diz que “ Goiás paga aposentados e 
pensionistas em data diferente dos colegas da ativa. ” Informa que se pagam 
todos na mesma data. Retificação Aprovada. Aprovada a ata em seus 
devidos termos. Item 2. Relatório da Reunião dos Aposentados em 
Vitória/ES: Não houve deliberação quanto a eventual Relatório. Item 3. 
Questões remuneratórias: Dra. Catarina Barcelos/MT: Indaga se a AMB já 
se habilitou na ADIN 5607, o Advogado Dr. Pavie da AMB informou que não. 
Aprovada a habilitação. Juíza Maria da Conceição/MA, solicitou que a AMB 
se mobilize e ouça as Associações e Tribunais quanto ao pagamento de 
inativos e pensionistas fora da folha do Judiciário. A AMB irá formalizar 
consulta. Aprovada a sugestão, visando a padronização nacional. 
Desembargador Homero Sabino/GO a lista agora deve ser por aumento do 
subsídio, mencionou que devesse abrir mão de “penduricalhos” nos 
vencimentos, buscando-se remuneração condigna, solicitou especial atenção 
para que os Tribunais não percam seus fundos no PL 343. O Presidente Jayme 
solicita tempo a classe, menciona que o caminho é substituir o AM (auxílio 
moradia) pelo ATS (Adicional por Tempo de Serviço). Desembargador 
Todeschini não é contra os penduricalhos, mas sustenta que a solução da 
questão vencimental passa, pela reposição dos subsídios por Resolução do 
STF; que o Auxílio Moradia é devido a ativos e inativos, por paridade e que, 
nos termos da Loman, todas as verbas indenizatórias são extensivas aos 
aposentados. Juíza Marta Maria/AMATRA XII, que veio representando o 
Presidente Kulzer relata que penduricalhos e Auxílio Moradia gera divisão na 
classe. Há dois anos o Auxílio Moradia nos divide, menciona que a troca de 
AM por ATS já está desgastada junto aos aposentados, e que não existe mais 
a vedação a irredutibilidade de vencimentos. A atuação classista encontra 
limites no STF e em sua posição política sobre todos os assuntos que são 
afetos ao Judiciário. Homero Sabino/GO relata o que resolverá é o Legislativo. 
Presidente Jayme relata que o CNJ está fazendo um levantamento sobre cada 
Tribunal, o que pagar, como paga, juros e etc, e informa que hoje existe um 
enorme atrito da classe política com o Judiciário, sobretudo em face das 
operações policiais. Desembargador José Geraldo relata que os aposentados 



 

 

 

 

 

estão esgotados com a inércia da AMB. Tem desfiliação em massa. Presidente 
Jayme menciona que não está parado e a luta classista está em curso, mas 
não tem sido fácil. O governo está radical nas mudanças, tem a força, a 
magistratura não prescinde do STF. Os nossos questionamentos até, nem 
sempre, são acolhidos. Desembargador Todeschini menciona que é 
necessário um aposentado para acompanhar a luta diária por temas afetos 
aos inativos. Desembargadora Lilian esclareceu que existem ações coletivas 
para extensão do Auxílio Moradia aos aposentados, mais que informa que é 
sem sucesso. Presidente Jayme informa que as ações individuais são 
numerárias, sobretudo em medidas judiciais no STF. Necessário que as ações 
sejam feitas pela AMB. Sebastião Amorim parabenizou o Presidente Jayme. 
Segue apoiando. Des. Alemer menciona o apoio ao Jayme, solicita um 
levantamento sobre as folhas de pagamento do Judiciário (aposentados), 
sobretudo sobre se quem paga é o Judiciário ou os institutos previdenciários. 
Item 4. Parecer técnico jurídico sobre “Estudo para melhorar o perfil 
remuneratório entre juízes tivos e aposentados” - Apresentado pelo Dr. 
Alberto Pavie: Alberto Pavie (Advogado AMB) respondeu ao Desembargador 
Todeschini, que seu estudo foi objeto de parecer. Entende que as sugestões 
estão no campo Legislativo e não no Judiciário, que os penduricalhos estão 
sendo instituídos de Estado por Estado, e buscou criar verbas indenizatórias 
para fuga ao texto, informou que houve um Estado (MT/MS) que criou Lei que 
transformou verbas indenizatórias em remuneratórias para impedir a ofensa à 
irredutibilidade de vencimentos. Há RE no STF contra a Lei. O STF tem sido 
contrário aos temas como a Revisão Geral dos Servidores. Resolução para 
reajuste. Peluso mandou o tema ao STF e foi rejeitado. Nelson Messias, no 
exercício da Presidência, agradeceu ao Dr. Pavie pela presença na reunião. 
Desembargador Camolez/AC relatou enormes dificuldades no trato do 
Processo Legislativo, e apresentou perfis e comportamentos de parlamentares 
para conosco. Cada estado deve ser tratado ali. Desembargador Homero 
mencionou quer participar das tratativas parlamentares. A seguir, nada mais 
havendo a tratar, o Vice-Presidente Nelson Missias, deu por encerrada a 
reunião e agradeceu a presença de todo. Ata que vai assinada por mim Átila 
Naves Amaral, Secretário-Geral da AMB e pelo presidente Jayme Martins de 
Oliveira Neto. 
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