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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA MILITAR DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 13h30 do dia 12 (doze) de dezembro 

de 2017, no auditório da AMB, 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 Militar,  Dr. Paulo 

saudou e desejou boas-vindas a todos os presentes que são eles Frederico 

Magno, José Mauricio, Rúbio Paulino, Alexandre Antunes e Sérgio Brum. 

Item 1.  Aprovação da ata anterior; após leitura e algumas correções a ata foi 

aprovada a unanimidade. Item 2. Lei 13.491/17, sua repercussão para a JMU e JME. 

Estratégia para rebater as acusações de inconstitucionalidade; Deliberações: 

Levantamento para a próxima reunião dos processos envolvendo esta lei, remetidos 

da justiça comum para a JMU e JMEs. Estimular os integrantes das Justiças Militares a 

produzirem trabalhos doutrinários sobre a nova lei. Fazer chegar ao STF a noticia de 

que indiretamente o CNJ e o judiciário nacional chancelaram esta lei no momento 

em que aprovou-se a meta especifica para a justiça militar relacionada ao crime de 

abuso de autoridade. Item 3. Proposta de ampliação da competência administrativa 

da JME e criação para a JMU, numa só Emenda; Dr. Paulo informou a respeito da 

visita ao ministro Coelho e mencionou que achou muito positiva. Dr. Frederico sugeriu 

elaborar uma nova proposta e marcar uma visita ao Ministro Coelho para entrega-lo, 

sugerir fazer essa proposta, a princípio a reunião com o Ministro Coelho com a 

coordenadoria Militar e os presidentes dos TJM’s ficou agendada para o dia 27 de 

fevereiro, ocasião da 4ª reunião da Coordenadoria. Deliberação: Promover em 

janeiro de 2018 a redação da emenda conjunta e futura definição de um encontro 

entre os presidentes do STM, dos três TJMs e desta coordenadoria para o 

encaminhamento da proposta.  Item 4. Situação do TJM/RS em razão da proposta de 

extinção em trâmite na AL. Discussão de estratégias; Dr. Sérgio Brum, registou o 

agradecimento ao presidente Jayme e ao Coordenador Paulo Adib, pelo oficio 

encaminhado aos deputados da CCJ RS em favor da justiça militar do estado do Rio 

Grande de Sul, informou o andamento da PEC, mencionou que o Deputado Lucas 

Redeck apresentou parecer referente a PEC 218/2015. Dr. José Mauricio sugeriu 

algumas linhas de atuação contra a PEC, umas delas seria apontar o equívoco no 

parecer do Lucas Redeck, bem como por meios financeiros, o que não teria nenhum 

lucro extinguindo o TJM RS. Dr. Paulo Adib colocou a AMB a disposição para auxiliar o 

TJM RS no que for necessário. Item 5. Assuntos Gerais: Dr. Paulo Adib agradeceu o 

apoio da Secretaria Rivyanne pela agilidade no encaminhamento dos ofícios 

enviados ao Deputados da CCJ, Dr. Sérgio Brum aproveitou a oportunidade e 

agradeceu em nome do TJM/RS também a Secretária Rivyanne. (Não sei se coloco 

na ata, mas pediram para deixar registrado). Dr. Paulo Adib solicitou moção de 

congratulação aos novos gestores para o biênio 2018/2019 dos três TJMs (SP- Paulo 

Prazak, Orlando Geraldi – Vice, Avivaldi Nogueira Junior – Corregedor Geral) (MG- 

James, Rúbio, Jadir) (RS – Mendes, Maciel, Amilcar) e a nova direção da AMAJME, 

também uma moção de congratulação ao Des. Getúlio Correia e ao Dr. Gustavo 

Assis Garcia pela realização do último congresso da AMAJME em Goiânia. Dr. Rúbio 

agradeceu a todos pela agradável reunião. Dr. Frederico e Dr. José Mauricio 
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mencionaram como está o andamento do processo legislativo do projeto de 

alteração da lei de organização judiciaria militar da união, e informaram que foi 

aprovado na CCJ da câmara.  Nada mais havendo-se a tratar, a reunião deu-

se encerrada às 16h40, lavrando a ata que vai assinada por mim, Paulo 

Adib Casseb. 

 

 

Paulo Adib Casseb 

Coordenador da Justiça Militar da AMB 

 


