
 

 

 

 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 10h do dia 25 (vinte e cinco) de outubro 

de 2017, no Hotel Marina Park em Fortaleza/CE, conforme convocação, presidida pelo Presidente 

Jayme Martins de Oliveira, secretariado pelo Secretário Geral Adjunto Levine Raja Gabaglia Artiaga 

e com os membros do Conselho de Representantes conforme lista de presença. Foram abertos os 

trabalhos sob a presidência do Presidente Jayme que agradeceu a presença de todos. Item 1. Apro-

vação ata anterior: Lida a ata anterior, colocada em discussão foi aprovada à unanimidade. Item 2. 

INFORMES. O Presidente Jayme Martins realizou os seguintes informes: 2.1. Art. 102 – LOMAN 

– situação da reeleição e prorrogação de mandatos nos TJ’s: O presidente explicou a situação do 

RJ e do PI. Lembrou que a AMB tem posição histórica no sentido de defender a autonomia dos 

regimentos internos. Foi decidido que a AMB, no caso do Piauí deve aguardar impugnação pelos 

interessados para somente depois se manifestar nos termos do Parecer já elaborado pelo Dr. Pavie; 

no caso do RJ que a posição é a de defender a autonomia do Regimento Interno. A posição do Con-

selho é a de defender a PEC 187 com a previsão de reeleição depois de aprovada a eleição direta, nos 

termos da PEC. 2.2. Porte de arma – AO 2280 (Relator – Min. Edson Fachin) O ministro foi 

visitado pelo presidente da AMB e pediu um tempo maior para análise em razão do excesso de tra-

balho; assim a AMB aguardará uma decisão. 2.3. Mandado de Segurança MS 31667 (Relator – 

Min. Dias Toffoli): conversou com o Ministro Edson Fachin quanto a determinação do caso do TJES 

e TJAP quanto a determinação do CNJ aos TJs para enviar projetos de leis, reiterando a posição da 

AMN pela concessão da ordem no MS. 2.4.  CNMP – ADI 5790 (Relator – Min. Ricardo Lewan-

dowski): conversou com a Procuradora Geral da República Raquel Dodge que se comprometeu em 

reestudar a Resolução 181/17 CNMP para resguardar a competência do Judiciário. 2.5 Projeto de 

Lei que altera a Lei Maria da Penha: foi apresentado o pedido de Veto ao Palácio do Planalto e 

realizada uma reunião com a Casa Civil. Caso não acolhido o pedido de veto, será movido ação no 

STF para garantir a competência do Judiciário; que também já conversou por telefone com a Ministra 

dos Direitos Humanos sobre o tema, em busca de apoio ao veto. 2.6. Resolução 219/CNJ: sobre o 

equilíbrio da força de trabalho nos Tribunais, ficou acertado que neste momento o embate será reali-

zado caso a caso, em cada TJ, com apoio da AMB com a necessária análise do caso concreto; mani-

festou-se sobre a necessidade de corrigir o “Justiças em Números” junto ao CNJ para melhorar a 

transparência dos números corrigindo distorções nos seus respectivos Estados, solicitando às Associ-

ações que informem eventuais distorções identificadas para que a AMB encaminhe ao CNJ solici-

tando as devidas correções nas edições seguintes. 2.6. EXTRATETO e VTM: discorreu sobre as 

ações desenvolvidas desde a última reunião do Conselho. Lembrou que num determinado momento 

houve pressão na Câmara para que o projeto fosse levado direto ao plenário; lembrou que esteve na 

casa do presidente da Câmara quando se deliberou pela criação da comissão especial; lembrou que 

num primeiro momento a comissão deveria votar o parecer do relator na semana seguinte ao sete de 

setembro, mas graças ao trabalho isso não ocorreu e as audiências públicas ainda estão em andamento; 

falou da necessidade de uma análise conjunta em um Acordo que englobe ambos os temas, nas duas 

casa, para resolver a questão do Auxílio Moradia. Foi informado que o Ministro Noronha esteve na 

audiência pública na Câmara dos Deputados e teria defendido a magistratura bem como informou 

que está tentando disciplinar via CNJ eventuais correções e excesso alegados. O Presidente Jayme 

informou que irá focar nas seguintes questões nas próximas semanas que antecedem o recesso: Ex-

trateto, VTM, Prerrogativas, Abuso de Autoridade e Eleições Diretas; realizado o informe sobre o 

Projeto de Lei acerca das Prerrogativas de Advogados (PL 8347/17 e PLS 141), sem prejuízo de 

surpresas que podem ocorrer após a votação do afastamento do presidente da república. Dada a pala-

vra ao Colega Gilberto (AJURIS-RS) este se manifestou pela necessidade de ações nos estados com 

as instituições locais no sentido de diminuir a tensão entre as instituições; o Presidente Jayme mani-

festou-se no sentido de mobilizar as associações de classe de outras carreiras que estão sendo atingi-

das tal como Policiais (PM e Civil) e Promotores. O Presidente Jayme informou que será iniciada 



 

 

 

 

 

uma campanha em conjunto com a FRENTAS para valorização do judiciário.  O colega Gilberto 

(AJURIS-RS) solicitou fosse encaminhado pelas Associações que mandassem as Notas Técnicas so-

bre o Veto da Lei que altera a Lei Maria da Penha, bem como solicitou a emissão de uma nota conjunta 

do Conselho de Representantes sobre o tema, colocada em votação a proposta, no sentindo de solicitar 

o veto e encaminhar as Notas Técnicas, o que foi aprovado à unanimidade a emissão de Nota Conjunta 

e encaminhamento de Ofício à Presidência da República, com a lista de assinatura dos presentes. 

Item 3. Prestação de contas. Foi dada a palavra Tesoureiro Nicola Frascati que realizou a apresen-

tação da Prestação das Contas, informando o resultado da aprovação das contas pelo Conselho Fiscal 

e diretoria executiva – (exercício: julho/agosto/setembro – 2017). O Presidente Jayme usou a palavra 

para discorrer a respeito das medidas de racionalização dos custos administrativos, com utilização 

melhor das ferramentas eletrônicas e das medidas tomadas para saneamento e organização dos traba-

lhos administrativos e trabalhistas. Colocado em votação as Contas do respectivo período, foi apro-

vada à unanimidade pelo Conselho de Representantes. Dada a palavra ao Colega Emanuel (AMAPE) 

este parabenizou o presidente Jayme pela forma de condução financeira da associação e solicitou o 

registro de voto de aplauso sobre a gestão conduzida de forma profissional na AMB. Dada a palavra 

ao Colega Camolez (AMC-AC) este reiterou a posição do colega Emanuel e solicitou o registro de 

voto de aplauso sobre a gestão conduzida de forma profissional na AMB e estendeu os aplausos ao 

brilhante trabalho da Colega Maria Izabel na reforma da sala do prédio do Brasil 21; Dada a palavra 

ao Colega Gilberto (AJURIS-RS) ele solicitou o registro de voto de aplauso sobre a gestão conduzida 

de forma profissional na AMB e sugeriu fosse criado diretrizes sobre a concessão de patrocínios aos 

eventos, o que ficou a ser estudado pela Diretoria Executiva; Dada a palavra, o Colega José Firmino 

(ALMAGIS) solicitou o registro de voto de aplauso sobre a gestão conduzida de forma profissional 

na AMB. Na sequência foi realizada a apresentação de fotos da Sala no Brasil XXI e colocado à 

disposição dos associados e presidentes de associação. Item 4. Calendário de Reuniões. Apresen-

tado o Calendário reuniões 2018 houve aprovação à unanimidade pelo Conselho de Representantes, 

inclusive da proposta surgida na reunião de coordenadores pelo colega Luiz Camolez sobre a possi-

bilidade de realizar alguma dessas reuniões nos Estados e não somente em Brasília. O presidente 

Jayme ficou de analisar a questão com a Diretoria e com alguma associação que disponibilizasse o 

espaço e estrutura para o encontro. Calendário aprovado à unanimidade pelo Conselho de Repre-

sentantes Item 5. Comunicados gerais. Realizado pelo Presidente Jayme os comunicados gerais, 

elogiou muito a organização e o trabalho da ACM nos jogos nacionais e ainda sugeriu que para os 

próximos jogos haja cobrança de uma taxa mínima que seja, como forma de evitar a desistência de 

última hora em prejuízo à organização do evento. Item 6. Assuntos gerais. O Presidente Jayme in-

formou o lançamento do Congresso Brasileiro de Magistrados – CBM em maio de 2018, em Ma-

ceió/AL, com uma apresentação do Hotsite. O Colega Ney (ALMAGIS) conclamou a todos para 

participarem do CBM e colocou-se à disposição. O colega Emanuel lembrou a prática de dispensar 

os presidentes de associação do pagamento de inscrições e o Colega Gilberto (AJURIS-RS) manifes-

tou seu agradecimento pela participação na AMB e integração com a magistratura nacional e agrade-

ceu ao Ex-Presidente João Ricardo Costa pelo apoio por ser esta a sua última reunião em razão do 

final de seu mandato e parabenizou ainda a ACM pela acolhida e organização dos Jogos. Finalmente, 

o Colega Gilberto manifestou sobre sua preocupação acerca da abertura de PAD contra os colegas do 

Rio de Janeiro sobre a manifestação política, fazendo a defesa intransigente da liberdade de expressão. 

O Ex-Presidente João Ricardo Costas manifestou sua preocupação acerca da abertura de PAD contra 

os colegas do Rio de Janeiro, fazendo a defesa intransigente da liberdade de expressão. O Presidente 

Jayme esclareceu que a AMB está trabalhando na defesa dos colegas, em parceria com a AMAERJ, 

desde o primeiro momento. A defesa surtiu efeito no TJ do RJ com o arquivamento dos autos. Todavia, 

o CNJ deliberou por reabrir a questão, mas o advogado da AMB esteve presente na sessão, somente 

não fazendo uso da palavra porque cedeu o espaço a outro colega que também fazia a defesa dos 

magistrados. A AMB e a AMAERJ continuarão na defesa dos colegas até o final. O Colega Antônio 



 

 

 

 

 

Henrique (AMASE) manifestou seu agradecimento pela participação na AMB e integração com a 

magistratura nacional, agradeceu ao Ex-Presidente João Ricardo Costa e ao Presidente Jayme Martins 

pelo apoio e disse que esta é sua última reunião em razão do final de seu mandato. O presidente Jayme 

parabenizou os dois colegas que se despediram e incluiu nos agradecimentos o colega Jarbas, de 

Rondônia. Agradeceu a convivência harmoniosa e o esforço pelo engrandecimento da magistratura. 

Após as considerações finais, o Presidente Jayme deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença 

de todos. 

 

 

 

     Jayme Martins de Oliveira Neto                     Levine Raja Gabaglia Artiaga 
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