
 

 

 

 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DE APOSENTADOS DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 14h30mim 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 do Des. Roberto Felinto, em representação do Coordenador dos 
Aposentados o Des. Alemer Ferraz Moulin, por motivo de viagem agendada ao 
exterior para prestigiar a homenagem ao seu filho, não pode comparecer e do 
Secretário-geral Atila Naves do Amaral. Iniciada a reunião o Des. Roberto 
Felinto, cumprimentou a todos e informou que a ata se encontra nas pastas e solicitou a 
leitura para aprovação. ITEM 1.  Leitura e aprovação da ata anterior: Aprovado à 
unanimidade. Passada a palavra ao Presidente Jayme Martins, que apresentou o relatório 
das atividades realizadas no Congresso Nacional. ITEM 2. Gestões para implantação da 
atualização do subsídio nos termos da previsão constitucional: O Presidente Jayme 
Martins relatou que para esse ano o Supremo sepultou a possibilidade de implante de 
recomposição. Relatou ainda, que a AMB moveu uma ação no supremo, onde a liminar foi 
negada. Então, as gestões começaram praticamente do zero, pois, sem perspectiva no 
supremo e sem atuação da Ministra Cármen Lúcia, a AMB começará a buscar outros 
caminhos, mencionou a necessidade de conversar com o Ministro Dias Toffoli, sobre o 
referido assunto. A Secretária da Secretaria das Pensionistas Haydée Mariz, reforçou a 
necessidade da união das pensionistas com os aposentados, ressaltando a possibilidade 
da realização de Congresso de Aposentados e Pensionistas. Dr. Jayme agradeceu o 
empenho da Secretária Haydee, no sentido de novas afiliadas, e mencionou a importância 
do direito de voto nas eleições, como é feito em alguns estados. (APAMAGIS; AMC; 
AMERON), mencionou que no congresso que será realizado em Maceió as pensionistas 
afiliadas levantaram a bandeira solicitando o direito ao voto. ITEM 3. Projetos legislativos 
do interesse dos aposentados: O Secretário da Comissão, Irio Grolli, realizou relatório da 
reunião e apresentou as seguintes conclusões: a) Quanto ao projeto de gratificação por 
exercício cumulativo de jurisdição será discutido em reunião a ser designada 
oportunamente. b) Quanto ao projeto do auxílio moradia o mesmo deverá ser ouvindo por 
toda a magistratura nacional. Adil fez uso da palavra e parabenizou ao Dr. Jayme pela 
nomeação da Comissão, informou a todos que os projetos apresentados por ele, foram 
entregues diretamente a ministra do STF, Cármen Lúcia, fez algumas referências e 
explicações sobre os seus projetos. O Presidente Jayme Martins informou que os projetos 
serão levados para os presidentes das Associações, esclareceu alguns problemas 
enfrentados pela receita não sendo prudente no momento dar uma ampla divulgação no 
estudo dessa natureza, nesse sentido, o melhor é que os presidentes de associações 
discutem internamente o assunto, para evitar que se prejudique os colegas e associações 
que estão com problemas com o fisco. Dr. Gustavo (AMASE) saudou a todos e informou 
que em Sergipe todos os magistrados foram autuados quanto da declaração de imposto de 
renda, e vieram multas altíssimas, informou que a associação entrou com ação na justiça 
federal, e ganhou na primeira instância, mencionou ainda que é favorável nos aposentados 
receberem na devida paridade. Dr. Jayme solicitou que o Dr. Gustavo verifique se a AMB 
está acompanhando esse assunto.  ITEM 4.  Participação das diretorias Estaduais de 
Aposentados nos contatos com as bancadas dos respectivos Estados, buscando 
apoio para os projetos de interesse da magistratura: O Presidente Jayme Martins 
relatou sobre a atuação da AMB na PEC 555 e ressaltou a necessidade da mobilização de 
todo o serviço público. Esclareceu a necessidade de se colocar o tema nas pautas das 
frentes associativas estaduais aproveitando o momento de discussão assunto da 
previdência. Dr. Jayme mencionou a importância de que cada presidente de associação 



 

 

 

 

 

faça força tarefa juntamente com os parlamentares do seu respectivo estado, para dar 
andamento aos projetos da AMB. Dr. Gilberto Schäfer relatou o momento o estado do Rio 
Grande do Sul está reformulando o projeto de folha de pagamento dos aposentados, pela 
previdência. Dr. Nelson Missias relatou que em Minas Gerais, está ocorrendo o mesmo que 
no estado do Rio Grande do Sul, informou que a Associação interviu para que os 
aposentados continuem recebendo pelo Tribunal, para haver paridade entre os da ativa, 
relatou sobre o VTM a luta do presidente Jayme no congresso. ITEM 5.  Situação do 
pagamento dos Aposentados e Pensionistas pelos respectivos Tribunais de Justiça:  
Dr. Firmino solicitou um posicionamento referente a ata anterior, no sentido das 
associações falarem com os seus respectivos parlamentares, mencionou a importância de 
uma pessoa comandar a demanda, solicitou o apoio dos estados em que os aposentados 
recebem algum vencimento, que mandem por e-mail os projetos de lei ou leis que 
mencionem algo nesse sentido, para assim reivindicar os direitos dos aposentados no 
estado de Alagoas. Dra. Maria Conceição, solicitou que a AMB elabore um projeto pedindo 
aos estados uma unificação na forma de pagamento aos inativos, que os mesmos sejam 
feitos através dos Tribunais, (retenção da contribuição previdenciária pelo TJ para 
pagamento aos inativos e o restante devolveria a previdência), solicitou ainda o andamento 
da revisão do parecer solicitado ao Dr. Pavie neste sentido. Dr. Roberto Felinto informou 
que o parecer será apresentado assim que possível. Dr. Gustavo mencionou o andamento 
do projeto referente a este assunto no seu estado, sugeriu trabalhar PEC 26. ITEM 6. 
Assuntos Gerais: Dra. Vera, sugeriu uma elaboração de agenda para os aposentados no 
congresso. Dr. Leonardo sugeriu trabalhar juntamente com a Diretoria legislativa, referente 
a solicitação da Dra. Vera. 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, Secretário-Geral, e pelo presidente 
Jayme Martins de Oliveira Neto. 
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