
 

 

 

 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DE APOSENTADOS DA AS-
SOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 
09h30 horas do dia 08 (oito) de agosto de 2017, no Hotel Manhattan Plaza em 
Brasília/DF, conforme convocação, presidida pelo Presidente Jayme Mar-
tins de Oliveira Neto, com participação na mesa do Coordenador dos 
Aposentados Des. Alemer Ferraz Moulin, do Coordenador da Justiça Esta-
dual Frederico Mendes Junior, da Vice-Presidente Institucional Renata Gil de 
Alcântara Videira, do Tesoureiro Nicola Frascati e do Secretário-Geral Átila 
Naves do Amaral. O Coordenador dos Aposentados Des. Alemer Moulin 
iniciou a reunião, cumprimentou a todos e solicitou os presentes para realizar 
uma breve apresentação, assim, sendo realizado em seguida. O Coordena-
dor Des. Alemer Moulin, justificou a ausência do Des. Sebastião Amorim, 
pois o mesmo está em recuperação de uma recente cirurgia. ITEM 1.  Leitura 
e aprovação da ata anterior: Aprovado à unanimidade.  Em seguida, a pa-
lavra foi passada ao presidente Jayme Martins, que apresentou o relatório das 
atividades realizadas no Congresso Nacional.  ITEM 2. Reposição Salarial: 
O Presidente Jayme informou que o tema central da reunião e a reposição 
salarial, relatou a estratégia de sensibilização dos Ministros do STF para a 
previsão orçamentária da recomposição dos subsídios da magistratura, pon-
tuando a dificuldade no âmbito dos Estados para a limitação do orçamento por 
força legislativa. Expôs a dificuldade de apoio institucional no compromisso da 
pauta remuneratória, o que justifica a busca de interlocução com todos os Mi-
nistros do STF, restando pendente, nesta data, a visita ao ministro Gilmar Men-
des e da Ministra Rosa Weber. O Presidente Jayme Martins informou ainda 
que a dificuldade da Magistratura não é a mesma do Ministério Público, porque 
se percebe a atuação direta no Conselho do Ministério Público Federal.  Co-
mentou para a futura PGR Raquel Dodge que se o STF não pedir, o Executivo 
não vai encaminhar a proposta de reajuste. Narrou que o cenário político e a 
independência do Poder Judiciário evidente na atuação dos ministros do STF 
dificultam que o STF protagonize esse pedido de recomposição ao Congresso 
Nacional. Relatou que a imprensa promove um desgaste constante diante da 
iniciativa das entidades de classe, como foi visto após a vista que foi realizada 
à Ministra Carmem Lúcia. A defasagem apontada e reconhecida em 2016 no 
patamar de 16,38% pelo próprio STF, é a iniciativa adotada de convencimento 
para demonstrar o compromisso de não comprometer o orçamento nos Esta-
dos, embora possa gerar pontualmente dificuldade em algumas localidades. 
O Presidente Jayme Martins recomendou acompanhamento dos orçamentos 
vindos dos tribunais para que venham com a previsão orçamentária das ver-
bas remuneratórias dos aposentados e sua manutenção na folha de paga-
mento do Poder Judiciário, inclusive dos pensionistas. O Presidente Jayme 
relatou a expectativa de que os Ministros do STF simpáticos ao pleito da ma-
gistratura encontrem elemento que não haverá oneração do Poder Judiciário 



 

 

 

 

 

com gastos públicos. A AMB buscará metas de fatos para diminuir o desgaste 
do STF perante a opinião pública, mediante o enxugamento dos gastos inter-
nos da Administração em 6% (seis por cento), o que quebraria o discurso de 
que a remuneração aumentaria as despesas correntes. O Presidente Jayme 
divulgou a iniciativa que será tomada pela AMB em levar uma carta de com-
promisso da magistratura para o STF. A AMB levará essa carta, ainda hoje, 
assumindo a iniciativa de articular junto aos gestores a busca das metas e 
resultados propostos pela magistratura nacional para redução de custeio, o 
que levará a um empenho e compromisso pessoal dos gestores dos Tribunais. 
O colega Des. Adil Tedeschini (AMATRA IV) esclareceu que tem mais de 47 
anos de ANAMATRA, apresentou projeto de tributação das parcelas não inde-
nizatórias à AMB, o qual obteve parecer contrário do Dr. Alberto Pavie, mas 
alerta que a CF/88 não acabou com os penduricalhos e tal projeto aumenta a 
arrecadação sem gerar gastos, o que teria a simpatia no próprio Governo. Ci-
tou a Lei 13.095 que criou gratificação de 1/3 até o teto pelo exercício cumu-
lativo de jurisdição, não fazendo distinção entre magistrados, apenas obser-
vando a jurisdição de primeiro e segundo grau. Solicitou reexame da questão. 
Na oportunidade, o colega Des. Adil Tedeschini (AMATRA IV) apresentou ou-
tro projeto de sua autoria, baseado nas seguintes Leis: 13.093, de 12/01/2015 
institui GECJ na JF, 13.094, de 12/01/2015 institui GECJ na JDF, 13.095, de 
12/01/2015 institui GECJ na JT, 13.096, de 12/01/2015 institui GECJ na JM. 
O colega Des. Adil Tedeschini esclareceu que realizou o encaminhamento ao 
Presidente da ANAMATRA Guilherme Feliciano que considerou o projeto viá-
vel e interessante, onde realizou pedido para que a ANAMATRA se associe 
juntamente com a AJUFE e a AMB para levar adiante o projeto e obrigar o 
Conselho Superior do Trabalho e disciplinar a estabelecer os critérios de pa-
gamento ao juiz aposentado, pois, entende que estejam abrangidos em lei. 
Citou também, como reforço a Lei 13464/2017, artigo 16 criou bônus da pro-
dutividade, o que atinge também os aposentados. O Presidente Jayme Martins 
solicitou o encaminhamento do projeto. O colega Des. Adil Tedeschini ressal-
tou que encaminhará o projeto à AMB para conhecimento e providências. O 
Presidente Jayme Martins informou que a AMB na reunião passada foi solici-
tado o ingresso da AMB na ADI 5607, sendo realizado. Informou ainda, a ela-
boração de parecer referente a manutenção dos aposentados e pensionais 
nas folhas de pagamento do Poder Judiciário, relatou que para as pensionistas 
é mais difícil em alguns Estados, pois elas, já estão no órgão de previdência, 
para os aposentados em alguns Estados foram mitigados. O Presidente 
Jayme Martins recordou que quando presidente da APAMAGIS, solicitou es-
tudo sobre o assunto ao Dr. André Ramos, o qual foi elaborado e encaminhado 
para todas as associações. O estudo declarava reconhecer a inconstituciona-
lidade da desvinculação do inativo para órgão de previdência estadual. A es-
tratégia hoje, é trabalhar estado a estado porque cada um está resolvendo de 



 

 

 

 

 

uma maneira, sendo necessário entrar em contato com o nosso Jurídico.  O 
colega Ananias Freire (AMAB) relatou que a Bahia já ingressou juntamente 
com a AMAB e já conseguiram a liminar. A proposta do Estado da Bahia era 
para os aposentados receberem através da Superintendência, então na Bahia 
ainda continua sendo pago pelo tribunal. O Presidente Jayme Martins escla-
receu a importância de ter todas essas informações, sugeriu que a AMB in-
gresse na ação da AMAB, caso o pedido não seja feito pela AMAB, é interes-
sante que a AMB tenha o número do processo e das decisões, porque essas 
informações podem ajudar nos outros Estados, pois já tem já uma liminar de 
uma fundamentação, poderá ajudar outros Estados. Ressaltou a importância 
do Jurídico da AMB ter essas informações.  O Presidente Jayme Martins Re-
quereu a verificação da ação da AMAB. Requereu ainda, o encaminhamento 
do assunto para estudo juntamente com o Coord. da Justiça Estadual Frede-
rico Mendes, para verificar a possibilidade de em trazer para o jurídico da AMB, 
o acompanhamento das ações nos Estados. Aprovado à unanimidade.  O 
colega Jasson Torres (AJURIS), noticiou a moção dos aposentados que será 
entregue ao Min. Luiz Fux sobre a discussão das verbas indenizatórias e a 
desigualdade na carreira da magistratura perante outras carreiras e sobretudo 
pelos aposentados, o que se pretende somar esforços e conteúdo na ação 
originária 1946. O Presidente Jayme alertou que se o grupo de hoje não se 
programar para daqui a 40 (anos) os problemas futuros serão maiores do que 
os de hoje enfrentados pelos colegas aposentados, e a AMB faz ingerência no 
Congresso para que a reforma da previdência contemple tais demandas.  O 
Presidente Jayme alertou que o atual Governo se aliou ao empresariado, pelo 
projeto das reformas trabalhista e previdenciária, daí o funcionalismo público 
passou a ser o vilão, especialmente a magistratura que ainda tem as melhores 
remunerações, sendo que os sensos éticos e morais são seletivos, depen-
dendo de quem está no poder. ITEM 3. Valorização por Tempo de Magis-
tratura – PEC 63/2013: O Presidente Jayme relatou que a valorização por 
tempo de serviço – VTM – será a grande conquista da magistratura. Mas, aler-
tou que não se tem momento propício para esse ajuste político para caminhar 
na direção dessa conquista. Por isso, a estratégia por ora é pleitear a recom-
posição remuneratória com a contraprestação da redução do custeio. Informou 
que muitos projetos no Congresso Nacional podem ser retomados e mesmo 
se for inconstitucional o julgamento caberá ao STF. Portanto, os trabalhos de 
neutralização junto às bancadas no Poder Legislativo seguem com um propó-
sito de blindar a magistratura na origem dessas iniciativas. Presidente Jayme 
ressaltou que a AMB tem que intensificar suas ações políticas na gestão do 
Min.  Dias Toffoli na presidência do STF, em relação ao reajuste de 16,6% 
(dezesseis vírgulas seis por cento) mediante redução das despesas de custeio. 
O Presidente Jayme frisou que o Min. João Otávio de Noronha, da Correge-
doria do CNJ, requisitou aos TJs, TRTs e aos TRFs a relação de despesas e 



 

 

 

 

 

rubricas visando futuras gestões, regulamentações e uniformização de temas 
orçamentários, no sentido de amenizar os bombardeios da imprensa nesse 
assunto tão sensível perante a opinião pública. O colega Des. Homero Sabino 
(ASMEGO) sugeriu que a pauta dos aposentados seja discutida de forma mais 
produtiva com apresentação de propostas, tempo de inscrição para concessão 
da palavra, ressaltando que pretende levar uma reunião da AMB nesses mol-
des para Goiás. Defendeu a formação de comissão por aposentados de no 
mínimo cinco Estados para se dirigir ao Min. Luiz Fux para pedir a isonomia 
na magistratura, o que não se admite com a defesa do Auxílio Moradia. Suge-
riu ainda, que toda atuação da AMB perante o STF seja em defesa da isonomia 
da magistratura. O Presidente Jayme ponderou que a magistratura não se di-
vida, fazendo uma retrospectiva sobre a implantação do auxílio moradia, assi-
nalando que o efeito será desastroso para a carreira se decidir atuar em con-
traponto ao direito que afeta toda magistratura ativa. Alertou que os pareceres 
do Dr. André Ramos e Dr. Alberto Pavie são no sentido de não retirar o caráter 
sistêmico da carreira nacional da magistratura e apesar das dificuldades dos 
ativos e aposentados quanto a questão remuneratória, que é difícil a todos os 
colegas, pois quem recebe o auxílio moradia não quer perder e o STF não 
quer estender tal rubrica aos inativos, o CNJ visa unificar a matéria com base 
no princípio federativo.  A Colega Maria da Conceição Mendonça (AMMA), 
salientou que o projeto, em sua origem, defende a retenção das contribuições 
previdenciárias e pagamento por meio dos tribunais, devolvendo-se a dife-
rença aos institutos de previdência, pedindo que o Dr.  Alberto Pavie reveja 
seu parecer posto que não contempla tal questão, sendo plenamente consti-
tucional a retenção e repasse das contribuições aos aposentados pelos Tribu-
nais. O Presidente Jayme Martins solicitou o encaminhamento do assunto ao 
Dr. Alberto Pavie. Aprovado à unanimidade. O colega José Silva (ACM), in-
formou que é o administrador do grupo de WhatsApp dos aposentados, e que 
no grupo existe um tema bastante recorrente que é referente a desfiliação, 
solicitou que o Presidente Jayme Martins, designasse alguém para participar 
dos debates e assim, manter os assuntos atualizados, podendo oferecer res-
postas rápidas aos questionamentos. O colega Luís Camolez (presidente da 
ASMAC) mencionou que esteve em Brasília e teve a oportunidade de visitar 
quatro ministros, juntamente com a AMB, sendo eles: Min. Toffoli, Min. Fux, 
Min. Celso de Melo e Min. Fachin), informou que os ministros foram muito pro-
positivos e afirmativos na ação, ressaltou sua percepção referente a posição 
do Min. Toffoli, que será o próximo Presidente do STF, em setembro de 2018, 
e isso foi enfático em relação a ele, porque, o que for articulado agora, estará 
no orçamento dele. Mencionou ainda, que foi apresentado uma tabela a todos 
os ministros, dando-lhes a oportunidade de terem a ciência que o advogado 
do Senado irá ganhar mais que o ministro do STF. O colega Jasson Torres 
(AJURIS) reforçou a sugestão do colega Des. Homero Sabino, no sentido de 



 

 

 

 

 

criar uma comissão, onde se discutisse todas as grandes questões e os pro-
jetos do colega Des. Adil Tedeschini e, assim repassar para o grande grupo.  
O Presidente Jayme manifestou-se favorável à criação da comissão dos 
aposentados, aprovado à unanimidade. O Coordenador da Justiça Estadual 
Frederico Mendes ponderou as premissas da reunião com a necessidade de 
melhoria no subsídio de todos, precisamos do VTM e que o subsídio seja rea-
justado anualmente para que se acabe com os “penduricalhos”. Por isso, as 
ideais do grupo precisam ser objetivadas com um planejamento dos passos a 
serem dados. O Presidente Jayme finalizou com a palavra de união na classe 
para que o associativismo seja fortalecido mesmo com a divergência de ideias, 
em busca das metas a serem definidas para mobilizar as nossas atuações de 
forma legitima. Ao final, foi deliberada pela criação de uma comissão dos apo-
sentados para no âmbito da AMB debater e deliberar sobre as estratégias de 
atuação no aspecto remuneratório, integrada pelos seguintes nomes: Antônio 
Chedid (SC). Adil Tedeschini (SC), Homero Sabino (GO), Maria Soledade 
(MA), Vera Regina Muller (RS) e Jasson Torres (RS). O Presidente Jayme 
Martins ressaltou que inicialmente são esses os indicados, podendo ser dis-
cutido posteriormente novas sugestões/alterações. ITEM 4. Relatório de Ges-
tão Administrativa e Institucional: Relatório realizado pelo Presidente 
Jayme Martins. ITEM 5. Informativos - Atividades realizadas no Congresso: 
O Presidente Jayme relatou as atividades realizadas no Congresso Nacional 
junto a bancadas (RJ, MG, SP, CE, AM, MS e Evangélica) de grande impor-
tância para apoio à magistratura para neutralização de projetos contrários ao 
interesse da magistratura. ITEM 6. Assuntos Gerais: Não houveram apresen-
tações de assuntos gerais. 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 Átila Naves Amaral, Secre-
tário-Geral, e pelo presidente Jayme Martins de Oliveira Neto. 
 
 
 
 
 
       Jayme Martins de Oliveira Neto                     Átila Naves Amaral 
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