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ATA DA 4ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 16h30 do dia 24 (vinte e quatro) 
de outubro de 2017, no Hotel Marina Park, em Fortaleza/CE, conforme convocação, 
presidida pelo Presidente Jayme Martins de Oliveira Neto, com participação na mesa da 
Vice-Presidente de Direitos Humanos Julianne Marques, o Secretário-Geral da AMB Atila 
Naves. Na ocasião o Coordenador da Justiça Estadual Frederico Mendes Júnior, não pode 

comparecer. Item 1. Aprovação da ata anterior: Aprovada à unanimidade. Item 2. Media 

Training - AMB/ENM: Dr. Jayme relatou que na última reunião em realizar o curso de 

media training, porém teve que segurar um pouco por conta dos custos, solicitando o 

planejamento do primeiro curso para fevereiro ou março de 2018. Dr. Camolez 

incentivou a realização do curso de Media Training Item 3. Forma de eleição no STJ 

dos representantes da Justiça de 1º e 2º graus para compor CNJ e CNMP: Assunto 

não debatido. Item 4. Realização de Audiências individualizadas, para cada Estado, 

com participação do Presidente da Associação e do Tribunal respectivo, com o 

Conselheiro do CUMPRIDEC nº 00002210-92.2016.2.00.0000: Assunto não 

debatido. Item 5. Eleição Direta: Dr. Emanuel solicitou um estudo da forma de acesso 

aos Tribunais superiores (sugestão de mandato, composição e requisitos) e a forma de 

acesso aos tribunais de justiça da mesa diretora, relatou alguns exemplos de como estão 

acontecendo em alguns tribunais, quebrando o princípio da antiguidade, e com base 

nesse estudo fazer um levantamento em cada associação de como funciona o seu 

tribunal, para que a AMB se posicione, relatou que na PEC inicial permitiria a reeleição, 

porém crer que atualmente a PEC não caberia a reeleição e inclusive a própria Loman 

menciona isso, informou a importância de compilar as informações para demonstrar ao 

conselho de presidentes dos tribunais que é chegada a hora de enfrentar o tema Eleições 

Diretas, regulamentando com PEC para que solucione isso. Dr. Jayme solicitou que 

fosse criada uma comissão para dar andamento a essa sugestão do Dr. Emanuel, pedindo 

apoio dos colegas Dr. Thiago, Dr. Emanuel e Dra. Julianne. Dr. Gilberto Schäfer relatou 

que seria interessante que o assunto fosse tratado estado por estado haja vista a 

complexibilidade, e relatou como foram as eleições do TJRS, mencionou ainda que 

pessoalmente a melhor forma de tratar esse caso seja mediante PEC. Dr. Jayme 

mencionou a preocupação no assunto pois as demandas que chegam a AMB é diferente 

uma da outra, e que ser entrar com uma solicitação em um determinado estado, terá que 

fazer da mesma forma no outro estado, e com isso pode causar conflitos entre os 

mesmos. Dr. Jayme informou como está o andamento nas eleições do Tribunal de Rio 

de Janeiro, mencionou que solicitou ao Dr. Pavie um parecer e que nele só defenda a 

teoria do regimento e não entre no mérito da reeleição, a coordenadoria entendeu que 

não defenderá a reeleição no momento, salvo no projeto das eleições diretas. Dr. Thiago 

concordou com a sugestão feita pelo Dr. Gilberto. Item 6. Permuta entre magistrados 

de estados diversos: Dr. Jayme relatou o andamento da permuta de magistrados, 

informou que conversou com a Raquel Dodge, mencionou a necessidade de repensar a 

estratégia, apresentar uma PEC alterando a constituição, aproveitou a oportunidade da 

conversa e a convidou para participar do Congresso Brasileiro de Magistrados. Item 7. 
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Reativação de banco de dados sobre benefícios nos Estados: Dr. Jayme relatou que o 

banco foi elaborado pelo Dr. Gervasio na gestão passada, e seria muito importante 

retomar com o banco de dados, contamos com o apoio dos presidentes para alimentar, o 

banco de dados é uma ferramenta de fácil acesso quando precisamos de informações 

rápidas sobre cada estado, Dr. Jayme solicitou a comissão ora sugerida no item 5 desse 

encaminhamento também a esse projeto. Dr. Emanuel informou que em reunião da 

Coord. Estadual do Nordeste elaboraram uma tabela com as normas de implementação 

de cada Tribunal, que pode alimentar por Whatsapp. Dr. Jayme mencionou que seria 

interessante colocar no banco de dados as leis de cada estado, com os diversos assuntos. 

Item 8. Comunicação da magistratura com o público externo e interno: Dr. 

Emanuel solicitou uma maior divulgação sobre a comunicação interna, pois as vezes 

passa a impressão de que não está trabalhando quando não é verdade. Dr. Jayme 

compreendeu a informação do Dr. Emanuel. Item 9. Saúde do magistrado: Dr. Jayme 

informou que por conta da ausência do Dr. Frederico o item 9 foi retirado de pauta, a ser 

discutido em momento oportuno. Item 10. Extrateto: Dr. Jayme informou que com a 

discussão do Extrateto, reabriu a discussão do VTM, que estava inviabilizado, e o 

governo irá tentar uma agenda imediata para votação, solicitou a atenção de todos para 

o tema, informou a importância de uma estrutura de trabalho com os presidentes das 

associações para as próximas semanas, pois alguns projetos poderão ser pautados e 

votados. Dr. Gilberto solicitou que se fosse necessário o comparecimento, o mesmo 

fosse informasse com antecedência. 11. VTM e 12. Reforma da previdência: Dr. 

Jayme mencionou que são outros temas que teremos que ficar vigilantes, igual ao 

Extrateto. Item 13. Resolução 219/CNJ: Dr. Jayme informou que o juiz do trabalho 

Luciano Frota será sabatinado no CNJ no dia 25.10, e isso acontecendo o assunto será 

retornado, depois das duas ações da AMB, a chamado do Carlos e o Workshop sobre a 

resolução, o que podemos fazer é cada estado que estiver implantando tiver 

dificuldades, a associação solicitar a AMB para trabalharmos caso a caso. Dr. Thiago 

solicitou em que a AMB tente junto ao CNJ audiências com os conselheiros entre as 

associações e tribunais. Item 14. Vedação de fracionamento de férias pelo CNJ: Dr. 

Ezequiel solicitou que a AMB faça um pedido ao CNJ de uma revisão que está 

atingindo a magistratura de cada estado. Dr. Jayme mencionou de como os magistrados 

estavam agindo em relação a esse fracionamento de férias, solicitando aos colegas 

presidentes que conversem com os colegas dos estados a razoabilidade deste 

fracionamento. Dr. Rubens relatou alguns antigos sobre os casos desse tema. Dra. 

Elayne Cantuária mencionou que o fracionamento de férias na AMAAP funciona muito 

bem, informou que existe um programa que o próprio servidor faz o seu próprio 

agendamento de férias, isso é bom até em relação a saúde do magistrado. Dr. Rubens 

sugeriu tentar reverte o posicionamento do CNJ solicitando a interpretação adequada do 

artigo 67 da LOMAN, e informou que a AMAGES já levará o assunto ao CNJ. Dr. 

Jayme ponderou que a decisão tem que ser tomada com a aceitação da maioria das 

associações estaduais, pois algumas delas o fracionamento de férias funciona muito 
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bem. Dr. Gilberto concorda com o posicionamento do Dr. Jayme, porém mencionou a 

importância de verificar a situação de forma geral junto ao CNJ. Dr. Jayme deliberou 

que o Jurídico da AMB faça um estudo conjunto da situação especifica, o assunto fica 

aberto para discussão entre os presidentes, e elaborar um mapeamento no CNJ 

conversando com os conselheiros para tentar de imediato sentir se temos espaço para 

pedir isso junto ao CNJ, relatou que com o Cármen. Item 15. Ausência de análise do 

mérito administrativo pelo CNJ: Dr. Antônio (AMASE) relatou que teve uma decisão 

referente a um PAD de um colega, e a partir da decisão do CNJ surgiu um 

questionamento, o conselheiro relator quando deu a decisão, porém não fundamentou o 

mérito, e outros colegas relatam que esse procedimento é corriqueiro, Dr. Antônio 

sugeriu a AMB que estude esse caso, já que é uma questão simples e óbvia a ser feita. 

Dra. Julianne mencionou que a composição dos conselheiros é nova, por isso esses 

acontecimentos. Item 16. Novo CPP; Dra. Julianne informou a existência de uma 

comissão que trata desse assunto na AMB. Dr. Thiago sugeriu que, sobre as ideias 

defendidas no CJE, como existe uma comissão cientifica na AMB, que seja ouvido a 

respeito. Dra. Julianne informou que foi encaminhado um expediente a comissão, mas 

não tivemos retorno. Item 17. Aplicação dos recursos da AMB: Dr. Camolez 

parabenizou a AMB e em especial ao Dr. Jayme e a Dra. Maria Isabel pela inauguração 

da sala no Brasil 21, e convidou a todos a visitarem a sala, sugeriu que a sede da AMB 

também tenha modificações. Item 18. ADI em razão das mudanças recentes na lei 

Maria da Penha: Dr. Gilberto salientou a importância de tirar uma manifestação da 

Coord. Estadual e do Conselho de Representantes referente a Maria da Penha, 

solicitando veto expresso das associações locais, a casa civil e a presidência da 

república, reproduzindo o pedido já existente da AMB, que as associações oficialmente 

tomem uma posição para apoio a diretoria da AMB, e todas as associações estaduais 

faça um oficio que renove o pedido, é importante a discussão no plano estadual. Dr. 

Gilberto falou sobre prerrogativas dos advogados, relatou alguns fatos ocorridos, e 

sugeriu que fosse feito um debate local referente a este assunto. Dra. Julianne informou 

que referente ao tema prerrogativas dos advogados o Dr. Fernando Cury na reunião 

anterior da coordenadoria informou que em reunião com a Simone Tebet, que ela tiraria 

alguns incisos, porém não teve acordo, os senadores assinaram e depois retiram a 

assinatura por solicitação da Simone. Dr. Nicola informou ao Dr. Gilberto que estava na 

reunião com a Simone e realmente ficou acordado as modificações, porém no outro dia 

o parecer foi ao contrário do que foi solicitado. Dr. Jayme informou sobre o projeto 

Maria da Penha, mencionou que não conseguiu nenhum apoio, relatou que foi a uma 

reunião na casa civil e falou com assessoria jurídica do presidente, sentiu que o parecer 

será favorável a solicitação de veto do artigo 12a, e eles também são favoráveis, porém 

tem uma pressão da polícia, solicitamos o apoio da Luislinda. Dr. Jayme solicitou aos 

presidentes fazerem pressão na base do governo de cada estado. Fizemos uma nota 

conjunta com o Fonavid. Deliberação: As associações emitirem oficio a casa civil, 

presidência da república juntamente com a nota da AMB solicitando o veto sobre o 
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tema Maria da Penha. (aprovado à unanimidade). Item 19. Forma de acesso aos 

Tribunais Superiores (sugestão de mandato, composição e requisitos); Dr. Jayme 

relatou algumas situações que aconteceram no Rio de Janeiro, e informou que mediante 

a isso o Dr. Pavie fez um parecer. Item 20. Assuntos gerais. Ezequiel Turíbio solicitou 

que o café da manhã com os parlamentares seja avisado com antecedência. Dra. 

Julianne concordou com a solicitação. Dr. Camolez parabenizou a AMB pela realização 

do Workshop sobre a resolução 219, e solicitou que fossem feitas reuniões nos estados. 

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, 

Secretário-Geral da AMB, Átila Naves Amaral, e pela Julianne Freire Marques, vice-

presidente de Direitos Humanos da AMB. 
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