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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 13h30 do dia 08 (oito) de agosto 
de 2017, no Hotel Manhattan Plaza Hotel, em Brasília/DF conforme convocação, presidida 
pelo Presidente Jayme Martins de Oliveira Neto, com participação na mesa do Coordenador 
da Justiça Estadual Frederico Mendes Júnior, da Vice-Presidente Institucional Renata Gil de 
Alcantara Videira, do Tesoureiro Nicola Frascati e do Secretário-Geral Átila Naves Amaral. 
ITEM1. Aprovação da ata anterior: Aprovada à unanimidade. O Coordenador Frederico 
Mendes iniciou a reunião ressaltando a agravada crise que a magistratura tem vivido, 
principalmente perante a opinião pública. Informou que o Presidente Jayme Martins se 
reuniu com a futura PGR, Raquel Elias, para encaminhar uma carta aos ministros do STF, no 
sentido de a magistratura e a procuradoria se comprometerem a reduzir as despesas de 
custeio, para que seja possível o reajuste dos 16,6% (dezesseis vírgulas seis por cento) nos 
subsídios dessas classes. Ressaltou que esse caminho se faria pelo discurso de austeridade 
no qual o Judiciário não oneraria os cofres públicos. Essa realidade para os magistrados 
vinculados ao orçamento da União tal proposta seria diferente, porque a folga seria de 7% 
(sete por cento). Ressaltou ainda, que o Colégio de Presidentes não se manifestará sobre o 
projeto de reajuste remuneratório. O Presidente Jayme Martins esclareceu que o chamado 
efeito cascata trará desgaste perante a opinião pública, além de a imprensa alardear que os 
investimentos serão substituídos por aumentos em causa própria. O colega Wilton Müller 
(ASMEGO) ressaltou que a folha de custeio do Judiciário já vem pronta do Executivo, e o 
reajuste traria impacto. O Presidente Jayme Martins enfatizou que a ideia seria a realocação 
dentro do orçamento. O Coordenador Frederico Mendes explicou que onde há o repasse 
regular do duodécimo existe alguma margem de alteração, sendo que o excedente é 
devolvido ou se emprega o total da verba repassada. A Vice-presidente Renata Gil (RJ), 
relatou que o duodécimo é menor que a folha líquida no Estado de Rio de Janeiro. O Vice-
presidente Nelson Missias (MG) relatou que o ideal é realizar contato com os presidentes 
dos TJ – pois eles já estão preparando o orçamento do próximo ano, seria a melhor 
estratégia.  O Presidente Jayme Martins informou que seria importante que o Colégio de 
Presidentes de Tribunais assumisse a defesa do reajuste remuneratório da magistratura, 
pois são eles os gestores, aliás poderia sugerir que a troca de frota se fizesse 
posteriormente, com maior eficácia no corte do custeio, para que seja possível o envio do 
orçamento com a previsão do reajuste, inclusive os Estados federados não tem a mesma 
trava que tem a União, pois não existem travas financeiras estaduais, mas alertou que isso 
não pode servir de impasse entre os colegas federais. O colega Rubens Cruz (AMAGES) 
alertou que temos que definir claramente a recomposição do subsídio, mas existe o discurso 
da crise financeira atual, o que tornaria incoerente o aumento em meio a reduções nos 
gastos públicos. O Presidente Jayme Martins acrescentou que tal carta serviria para a Min. 
Cármem Lúcia, Presidente do STF, inclusive para amenizar as inevitáveis críticas.  O Vice-
presidente Nelson Missias (MG)  destacou que apesar de o texto ser merecedor de inúmeras 
alterações, ele adveio de várias associações, inclusive da PGR, razão pela qual a correção 
terminológica talvez não seja possível, o que não alteraria em nada o resultado almejado, e 
que seja enviada a carta aberta ao público ao STF da forma como está escrita, porque não 
deveremos ter medo de defender uma revisão prevista na Constituição Federal, porque a 
mídia quer transformar os magistrados em servidores assalariados comuns, sendo contrária 
de qualquer forma. Por unanimidade os colegas concordam com a assinatura da CARTA ao 
STF pelo Presidente da AMB. ITEM 2. Eleição Direta para Presidente de Tribunal:  O 
Coordenador Frederico Mendes informou que talvez essa seja a mais importante das 
pautas, pois tal iniciativa mudaria o perfil da magistratura, principalmente a do primeiro grau, 
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onde os juízes poderiam participar efetivamente da administração judiciária. Durante os 
meses de maio e junho a AMB fez coleta de apoio perante os líderes do Congresso 
Nacional, sem divulgar o trabalho de divulgação da PEC 187, e com isso conseguimos o 
apoio de todas bancadas partidárias, inclusive o relator, Dep. João Campos, com diálogo 
intenso com o Presidente da ASMEGO, Wilton Müller, inclusive quanto ao projeto do novo 
CPP. O relator informou à AMB que, antes do recesso, não havia clima de levar esse tema 
ao plenário. A ideia é passar nas comissões sem grandes alardes pelas associações para 
não chamar a atenção das oposições que criariam pressão contrária. O Colega Maurício 
Torres (AMAGIS) perguntou a posição do Pres. Câmara Fed. Rodrigo Maia e a Vice-
presidente Renata Gil (RJ) esclareceu que existe simpatia quanto ao tema, inclusive os 
deputados que acompanham são enfáticos. O colega Ricardo Alexandre (ACM) insiste no 
tema da formação da lista tríplice para a composição do STF, posto que a magistratura é 
bastante prejudicada na indicação exclusivamente política. O Coordenador Frederico 
Mendes informou ainda, que existem dezenas de projetos sobre a composição do STF, 
sendo que o Dep. Osmar Serralho (PR) é relator de um deles, e destaca que a AMB deve 
definir uma posição sobre essa matéria. O colega Antônio Henrique (AMASE) compreende a 
estratégia de manter segredo sobre o tema e seria interessante conversar com o Colégio de 
Presidentes de Tribunais e trazer as posições possíveis. O colega Wilton Müller (ASMEGO) 
relatou que os colegas que se dizem favoráveis na verdade não o são, principalmente 
depois que são eleitos. Müller ressaltou que o Dep. João Campos propaga que os 
congressistas têm mais contato com juízes de primeiro grau.  A Vice-presidente Renata Gil 
informou que o movimento deve ser trabalhado de forma mais intensa. ITEM 3. Retorno da 
Reforma da Previdência – Pauta do Congresso Nacional: O Coordenador Frederico 
Mendes relatou que a sensação é de que a reforma não avança, e se chegar a ser proposta 
será de apenas uma parte. O colega Gilberto Schafer (AJURIS) destacou que deputados 
gaúchos disseram que o projeto realmente está parado. O colega Thiago Brandão (AMAPI) 
ressaltou a importância desse trabalho perante o Congresso, e que ficou dito na sessão 
anterior que a AMB e as demais associações fariam gestão para trazer lideranças para 
melhorar o diálogo. O colega Antônio Henrique (AMASE) ressaltou que a agenda do 
Congresso é dinâmica, mas sentiu que faltou direcionamento por parte da AMB. O 
Coordenador Frederico Mendes, esclareceu que a pauta do Congresso é publicada nas 
sextas-feiras, e que com base nisso será feito a unificação do discurso em favor do assunto. 
Destacou que temos que definir o que falar com o deputado diante do projeto na fase em 
que se encontra. O colega Cleófas Araújo (AMARN) relatou que esse trabalho deve ser feito 
também individualmente em cada Estado junto aos seus deputados. O colega o Vice-
presidente Jerson Gubert (RS) ressaltou que nossos esforços devem ser concentrados. A 
Vice-presidente Renata Gil (RJ) informou que a ANADEP tem um pedido liminar no STF. 
ITEM 4. Apresentação de Relatórios sobre o novo CPP; O Coordenador Frederico 
Mendes informou que a Comissão do Projeto está dividida em cinco sub relatorias. O relator 
é o Dep. João Campos (GO) que foi delegado de polícia civil e esclarece que a pauta da 
polícia não diverge da magistratura, sendo que a disputa de espaço é com o MP e não com 
a judicatura. O Coordenador Frederico Mendes destacou que seria importante que um 
colega afeto ao tema deveria acompanhar de perto o desenvolvimento desse projeto. 
Ressaltou que a magistratura não teve a oportunidade de acompanhar o novo CPP e 
posteriormente foi taxado de falho. A Vice-presidente Renata Gil (RJ) relatou que não 
estamos enviando sugestões e seria o caso de contratar um jurista com experiência 
exclusivo para tal acompanhamento, visando objetividade das iniciativas da AMB. O colega 
Thiago Brandão (AMAPI) relatou que no novo CPP a magistratura teve a oportunidade de 
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participar e não se prontificou, mas em um ambiente completamente desfavorável a 
magistratura. O colega Rubens Cruz (AMAGES) relatou que os magistrados reclamam após 
a aprovação, sem participar das discussões, devendo ficar atento a isso, e um jurista 
especializado seria ideal para nos posicionar. A sugestão é que a AMB envie à Comissão do 
Projeto do Novo CPP a indicação de um profissional, contratado pela AMB, mediante o 
fornecimento dos nossos textos, bem como acompanhamento por uma comissão de 
magistrados indicados pela AMB. Renata Gil diz que o então Senador Pedro Taques 
mantinha um jurista exclusivo para copilar textos na reforma do CPP. O Presidente Jayme 
Martins ressaltou que essa comissão já existe na AMV, cujo presidente é o Des. Marcos 
Antônio da Silva (SP), e que devemos nos reunir para retomar contato com o Dep. João 
Campos. ITEM 5. Rezoneamento Eleitoral: O Coordenador Frederico Mendes ressaltou 
que a AMB entrou com uma ADI, cuja medida liminar não foi concedida, e que os TRE’s 
deveriam se sensibilizar com a matéria, não extinguindo as atuais zonas eleitorais. 
Ressaltou que no Paraná o TRE conseguiu manter a capilaridade e resolveu submeter às 
alterações nas grandes cidades e manutenção nas menores ao TSE. Propõe que sejam 
incluídos os parlamentares nessa disputa, defendendo a manutenção das atuais zonas 
eleitorais. O Vice-presidente Jerson Gubert (RS) informou que no dia em que saiu a 
Resolução do TSE houve uma reunião e uma nota do TRE gaúcho, e que isso resultou 
numa ligação do Presidente do TSE, Min. Gilmar Mendes, dizendo que revisaria tal 
resolução devido ao alto impacto junto à população. Dessa forma conclui que seria possível 
a revisão dessa resolução pelos TRE’s. O Coordenador Frederico arrematou que a AMB se 
reuniu com o Min. Gilmar Mendes por mais de três vezes e que a hora exige que os 
parlamentares interessados dialoguem em defesa da não extinção das zonas eleitorais. 
Enfatizou que a redução financeira não é coerente com a política de acesso ao cidadão ao 
serviço público, nem com a fiscalização democrática de gastos, posto que isso significasse 
uma possível economia de 20 milhões de reais ao ano, sem reversão de nenhum recurso 
para o cidadão. Ficou acertado que tal questão deverá ser tratada junto aos TRE’s, com a 
recomendação de que acionem os parlamentares locais para entrarem na discussão. ITEM 
6. Permuta entre Magistrados Estaduais; O Coordenador Frederico Mendes informou que 
CNMP aprovou essa semana a permuta entre promotores de justiça. O projeto da 
magistratura atualmente aguarda o voto do relator, sendo que a Presidente do CNJ prefere 
pautas disciplinares individuais, optando por não trabalhar por pautas normativas ao menos 
no início desse semestre. Por fim, ressaltou que a dificuldade é de pautar esse tema no 
plenário. O Coordenador Frederico Mendes sugeriu trabalhar em mais uma frente relativa a 
uma PEC onde se autorize de forma clara a possibilidade de permuta entre magistrados 
estaduais, podendo obter melhores resultados perante o Congresso porquanto tratar de uma 
pauta sem desgaste perante a opinião pública, sendo que apenas os presidentes do TJSP e 
do TJRS são contrários. Diante da recém aprovação do tema pelo CNMP os colegas 
aprovaram, à unanimidade, visita a Min. Cármem Lúcia no CNJ, inclusive diante da 
possibilidade do atual relator terminar seu mandato sem proferir o voto sobre o tema. ITEM 
7. Resolução 219/2016 – CNJ: O Coordenador Frederico Medes informou existência de 
termos técnicos na resolução como a tabela de lotação paradigma, lotação ideal, etc..., torna 
a questão muito obscura e passível de manipulação dos cálculos pelos tribunais, os quais 
divergem nos números necessários à equalização de forças entre os servidores lotados nos 
primeiro e segundo graus. A Vice-presidente Juliane Marques (TO) ressaltou que os dados 
que os tribunais usam não são compatíveis com a realidade, a exemplo de não se computar 
as execuções fiscais nem os servidores que cuidam desses processos, sendo que alguns 
tribunais nem enviaram ao CNJ os planos de ação, o que demonstram uma rejeição ao 
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tema, sendo que os próprios servidores são contra a resolução, pois são movíveis e não 
querem sair dos tribunais. Atualmente o primeiro grau concentra 92% (noventa e dois por 
cento) dos processos e precisa de recursos humanos. A colega Elayne Cantuária (AMAAP) 
destacou que a política de gestão foi ocasionada pela chamada morosidade da justiça, mas 
que os recursos, inclusive materiais, são direcionados ao segundo grau em detrimento ao 
primeiro, sendo que a equalização de forças não significa privilégios mais sim garantia da 
razoável duração do processo ao jurisdicionado. A colega Maria Aparecida Gadelha (AMPB) 
enfatizou que um número menor de servidores lotados no segundo grau gasta bem mais do 
que o dobro de pessoas lotadas no primeiro grau, sendo que em média um assessor de 
desembargador tem remuneração em torno de oito mil reais, além das várias funções 
gratificadas, contando com cerca de mil processos, sendo que existem juízes sem 
assessoria e em muitos casos seus assessores são remunerados com salários em torno de 
três mil reais. O Presidente Jayme Martins ressaltou que serão realizados dois 
workshoppings sobre o tema. ITEM 8. Jogos Nacionais da Magistratura; O colega Ricardo 
Alexandre (ACM) parabenizou os jogos de futebol realizados em Foz do Iguaçu. Ressaltou 
que já existem mais de trezentos e sessenta e quatro inscritos e que o Ceará receberá a 
todos de forma muito calorosa, sendo que o evento conta com estrutura para receber mais 
de seiscentos colegas. ITEM 9. Política Remuneratória da Magistratura: O Coordenador 
Frederico Mendes enfatizou que outras classes do funcionalismo público obtiveram 
aumentos substantivos, com exceção da magistratura. ITEM 10. Assuntos Gerais: O colega 
Fernando Cury (AMANSUL) esclareceu que a Senadora Simone Teba, relatora do projeto de 
lei sobre a criminalização de violação de prerrogativa de advogados, reduziu para vinte e 
nove incisos, excluiu a forma culposa, mas não incluiu o dolo específico. A relatora ressaltou 
que o objetivo é evitar abusos cometidos contra advogados nas dependências das 
delegacias de polícia. O Presidente Jayme Martins esclareceu que a AMB fez notas 
técnicas, inclusive sobre as consequências que geraria nos gabinetes dos próprios 
parlamentares. A colega Maria Rita (TRT 21) ressaltou que no projeto atual está 
criminalizada a violação dos incisos de I a V, XIII, XV, XVI e XXI do art. 7º da Lei nº 8.906/94 
(EAOAB), sendo que o inciso VIII foi retirado do texto. Fica aprovado, à unanimidade, o 
ingresso de ADI, pela AMB, caso tal projeto seja sancionado. Fica autorizado, em relação à 
ADI 5750, para a AMB se habilite como amicus curie. A seguir, nada mais havendo a tratar, 
o Presidente Jayme Martins de Oliveira Neto, deu por encerrada a reunião e agradeceu a 
presença de todos. Ata que vai assinada por mim Rodrigo Rodrigues Prudente, Secretário, 
ad hoc da AMB e pelo Coordenador da Justiça Estadual Frederico Mendes Júnior. 
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