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ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 10 (dez) horas do dia 9 (nove) de agosto de 
2017, no Manhattan Plaza, em Brasília/DF conforme convocação, presidida pelo Presidente Jayme 
Martins de Oliveira Neto, com participação na mesa do Tesoureiro Nicola Frascati. ITEM 
1. Aprovação da ata anterior: Aprovada à unanimidade. ITEM 2. Permanência no quadro 
associativo da AMB - Após desligamento da associação local (pedido de reconsideração - 
parecer jurídico):  Pedido rejeitado, à unanimidade, tendo em vista previsão estatutária contrária. 
ITEM 3. Alteração do Estatuto da AMB – Parecer Adv. Alberto Pavie: Alteração será proposta 
oportunamente. ITEM 4. Sugestão de ADI por omissões do Legislativo e do Presidente do STF 
– revisão geral anual: Aprovado o ingresso, à unanimidade, caso seja rejeitada a proposta de 
reajuste do subsídio que será deliberado hoje na sessão administrativa do STF. ITEM 5. Resolução 
219/2016 - Workshop de implementação da equalização da força de trabalho (presença do 
Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias – CNJ:  O Presidente Jayme Martins esclareceu que a 
AMB tem interesse em ajudar nesse ponto, sendo uma das prioridades. Esclareceu ainda, que tem 
interesse em entender e compreender bem a Resolução para buscar nos Tribunais a implementação 
dela e, se necessário for cobrar junto ao CNJ sua efetivação. Em seguida, O Presidente Jayme 
Martins realizou apresentação do Conselheiro Rubens Curado informando que Curado é o autor da 
resolução e fez um trabalho profundo ouvindo vários segmentos, com audiência pública, inclusive. 
Em seguida, convidou o conselheiro para compor a mesa e lhe foi passada a palavra. O Conselheiro 
Rubens Curado, informou que existe resistência de alguns Tribunais, mas que a construção dela foi 
feita ouvindo também os Tribunais. Comentou sobre o art. 3. Primeiro é feita a equalização vertical 
entre 1º e 2º graus, baseado apenas no critério de casos novos e no último triênio. Função do DPJ 
no CNJ é também clarear as dúvidas dos Tribunais sobre a implementação e os cálculos que constam 
na resolução. A maior disparidade encontra-se na Justiça do Trabalho entre casos novos e força de 
trabalho. Explicou o conceito de movimentação paradigma, sendo o quantitativo mínima de servidores 
que devem existir em uma unidade judiciária. A ideia é que unidades similares devem ter lotação de 
servidores similares. Objetivar o critério, buscando a impessoalidade. A cada dois anos no máximo 
deve ser revisto. Se tiver quantitativo excedente de servidores, é possível o Tribunal usá-los para 
atender situações específicas, desde que fundamentadas, com transparência e atendendo a 
moralidade administrativa. Explicou ainda, o cálculo da lotação paradigma. Comentou o art. 12, sobre 
distribuição equitativa das gratificações e cargos em comissão entre o 1º e 2º graus. Leva-se em 
consideração o valor das gratificações também, pois podem existir funções de 15 (quinze) mil nos TJ 
e a mesma no 1º grau, com as mesmas atribuições por 2 (dois) mil. Salientou que é preciso corrigir 
esse abismo. Esse ponto existe divergência nos Tribunais.  Esclareceu que é preciso transparência 
nesses dados da lotação dos servidores para que todos tenham conhecimento e possam fiscalizar o 
cumprimento da resolução. Agradeceu a participação e abriu para perguntas e questionamentos. 
Thiago Brandão (AMAPI) agradeceu ao conselheiro Rubens por sempre ter-lhe recebido e o ouvido 
nas oportunidades em que esteve no CNJ, bem como a AMB pelo apoio neste ponto, sugerindo 
reunião das associações com o conselheiro. Ângela Kock (AMATRA 17) destacou a resistência do 
Tribunal em implementar, necessitando de uma atitude mais cogente. Angelo Alencar (AMMA) 
sugeriu reunião individual do conselheiro com as Associação e Administração de cada Tribunal, 
utilizando a ferramenta das audiências de conciliação, de forma individualizada, pois poderá surtir um 
efeito concreto mais efetivo. José Kulzer (AMATRA XII), falou sobre as dificuldades de implementar 
a resolução, parabenizando a iniciativa do CNJ. O Tesoureiro Nicola Frascati (PR), indagou ao 
conselheiro como se insurgir contra o número que o TJ disse ser ideal, mas que não houve 
participação da associação e oitiva dos juízes.  O Conselheiro Rubens Curado esclareceu que existem 
critérios objetivos a serem observados. Se o TJ não atendeu ao que consta pode ser questionado no 
CNJ. Elayne Cantuaria (AMAAP) agradeceu ao conselheiro pela palestra, sendo um alento, pois tem 
dificuldades de implementação no seu Estado. Luís Camolez (ASMAC) demostrou preocupação com 
a saída do conselheiro e na quebra da sequência dos trabalhos. O Conselheiro Rubens Curado 
informou que o DPJ é órgão permanente do CNJ e que acredita que o próximo conselheiro dará 
continuidade pois ele conhece do assunto, pois faz parte do comitê em seu Tribunal aqui no DF. Maria 
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Aparecida (AMPB) agradeceu ao conselheiro e ressaltou que existem dificuldades da transparência 
dos dados e a interpretação da resolução, ressaltando que a associação não participou da 
implementação da resolução 219. Gostaria de um contato mais direto com o DPJ para esclarecer 
dúvidas e ter acesso aos dados que nem sempre são passados pelo Tribunal. O Presidente Jayme 
Martins agradeceu pela vinda do Conselheiro Rubens Curado.  ITEM 6. Workshop orçamento dos 
Tribunais: O Presidente Jayme Martins esclareceu que o objetivo do Workshop é para dar suporte 
aos presidentes das associações e para melhorar a participação junto aos Tribunais nesta questão 
do orçamento. Emanuel Bonfim (AMEPE) sugeriu um treinamento continuado, pois o conhecimento 
e passado, porém e ele não é replicado como deveria. ITEM 7. Eleições Diretas: O Presidente Jayme 
Martins informou que está aguardando o Dep. João Campos, pois é relator de vários projetos de 
interesse da magistratura. O Dep. João Campos compareceu, mas diante de compromisso e pelo 
adiantar da palestra do Conselheiro do CNJ, precisou ausentar-se. O Presidente Jayme Martins 
esclareceu que possui as assinaturas dos líderes para pautar o projeto de PEC 187, mas é preciso 
vencer certas resistências aparentemente do Presidente da Câmara para pautar. Os próprios 
Tribunais que possuem resistência. Sobre o projeto de Código de Processo Penal, relatou que existe 
no site da AMB enquete sobre o assunto, oportunidade de dar sugestões. Ressaltou que o Dep. João 
Campos  está aberto para o diálogo. O Presidente Jayme Martins relatou também, sobre projeto de 
abuso de autoridade, buscando uma melhor análise na comissão de segurança da casa legislativa. 
ITEM 8. Jogos Nacionais da Magistratura: Ricardo Alexandre (ACM) solicitou que os presidentes 
das associações estimulem os associados para participarem dessa congregação, salientou sobre o 
prazo de inscrição. Silvio Cesar (AMEPA), convidou para o campeonato OPEN DE CICLISMO, 
sugerindo que os jogos contemplassem essa modalidade. Presidente Jayme Martins informou que 
vai levar a sugestão para a comissão organizadora. ITEM 9. Informativos - Atividades realizadas 
no Congresso: 9.1. Reuniões com as Bancadas (RJ, MG, SP, CE, AM, MS e Evangélica) 9.2. 
Previsões das próximas reuniões - 20 set.   - Bancada Nordestina; 18 out.  - Bancada Católica e da 
Família; 22 nov. - Bancada Segurança Pública; 29 nov. - a definir: Referente aos itens 9.1 e 9.2 o 
Presidente Jayme Martins discorreu sobre as reuniões realizadas e noticiou a aos interessados as 
próximas das bancadas. 9.3. Prerrogativa do Advogado PLS 141: O Presidente Jayme Martins 
informou que o projeto foi aprovado em uma comissão do Senado e a AMB vai tentar recorrer ao 
plenário. ITEM 10. Assuntos gerais:10.1. O Presidente Jayme Martins informou que Clovis de Melo 
Carvalho está disponível para participar do Congresso Brasileiro de Magistrados – CBM.10.2. A 
Secretária das Pensionista Haydée Mariz pediu a palavra e pediu alteração no estatuto para permitir 
que as pensionistas também se associem a AMB, não só vinculando a associação local.10.3. Objeto 
de deliberação em ata apartada especifica, em razão do Edital nº 001/2017 de Convocação de 
Assembleia Geral Extraordinária. 10.4. Aprovação das Contas 2° Trimestre: Foi apresentado o 
“demonstrativo analítico das contas patrimoniais em 30.06.2017”, objetivando um acompanhamento 
mais de perto por parte dos associados. Contas aprovadas à unanimidade. 10.5 Presidente 
esclareceu que será feita uma pequena reforma na sede da AMB e que as obras nas salas do Brasil 
21 estão em fase de finalização. 10.6. O Coordenador Frederico Mendes noticiou que o Conselho 
Executivo na data de ontem deliberou o local para a realização dos VII Encontro Nacional de Juízes 
Estaduais (ENAJE), sendo o Estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, em seguida foi apresentado vídeo 
da cidade escolhida. A seguir, nada mais havendo a tratar, o Presidente Jayme Martins agradeceu 
a presença de todos e deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada por 
mim, Cristian Battaglia de Medeiros, Secretário, ad hoc da AMB e pelo Presidente Jayme Martins 
de Oliveira Neto.  

 


