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ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRA-
DOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 16h30 do dia 08 (oito) de agosto de 2017, no Ma-
nhattan Plaza, em Brasília/DF conforme convocação, presidida pelo Presidente Jayme 
Martins de Oliveira Neto, com participação na mesa dos Vice -presidentes Nelson 
Missias, Julianne Marques, Maria Isabel, do Coordenador Frederico Mendes, do 
Tesoureiro Nicola Frascati e do Presidente da Associação dos Magistrados do Es-
tado de Pernambuco (AMEPE) Emanuel Bonfim. Dando início aos trabalhos o Pre-
sidente Jayme Martins cumprimentou a todos. ITEM 1. Aprovação da ata anterior: 
Aprovada. O Presidente Jayme, realizou retificação, referente ao local de realização do Cam-
peonato de Tênis, permanecendo no Estado do Rio Grande do Sul/RS. ITEM 2. Apresenta-
ção das Associações candidatas para sediar os VII Encontro Nacional de Juízes Esta-
duais – ENAJE (AMEPE E AMAPAR): O colega Emanuel Bonfim (AMEPE) expôs os motivos 
de se escolher a cidade de Porto de Galinhas/PE para sediar o VII ENAJE, esclareceu que o 
nordeste não tem do que se reclamar, deu como exemplo, Fortaleza/CE que sediará os jogos 
nacionais e Maceió sediará o XXIII CBM. Relatou a estrutura hoteleira (cerca de 1.200), po-
dendo concentrar os congressistas em um único hotel, sendo convidativos os preços durante 
a entre fase das temporadas. Por fim, exibiu o filme da AMEPE sobre as inúmeras programa-
ções e belezas naturais. Em seguida, o colega Frederico Mendes (AMAPAR) expôs os motivos 
de se escolher Foz do Iguaçu para sediar o VII ENAJE, e ainda proposta de Curitiba. Ressaltou 
que Foz do Iguaçu traz várias vantagens turísticas e culinárias, além da possibilidade de com-
pras no Paraguai. Enfatizou que Curitiba também seria uma opção com inúmeras atrações 
culturais e passou a sediar vários congressos jurídicos em razão da operação Lava Jato. O 
Estado do Paraná oferece duas ótimas opções. Em seguida, passou a palavra ao represen-
tante de Foz Alexandre da inciativa privada para realizar apresentação onde,  citou dez razões 
para a escolha de Foz do Iguaçu: a cidade já se consolidou como local propício para a reali-
zação de eventos; ocupa a quarta posição em eventos internacionais; possui uma das sete 
maravilhas do mundo moderno da natureza (Cataratas do Iguaçu); inúmeras atividades eco-
lógicas; conta com vários centros de convenções e logística facilitada, pois se encontram no 
interior de grandes hotéis; conta com 27 mil leitos. Por fim, o Prefeito de Foz do Iguaçu gravou 
um vídeo reafirmando a vontade de sediar o VII ENAJE, exibindo imagens da infraestrutura 
da cidade. Em seguida, a representante de Curitiba Tatiane expôs as vantagens da escolha 
da cidade para sediar o evento, pois está há menos de uma hora de São Paulo, o que reforça 
a logística. É uma capital com custo de hospedagem e transporte com preço acessível e ótima 
relação custo benefício. Possui 246 hotéis, com 18 mil leitos, e conta com grandes redes e 
hotéis butiques. O evento seria concentrado no Expo Curitiba que têm duas asas. Média de 
156 voos de embarque e desembarque com ótimo aeroporto, com cinco companhias aéreas. 
Eleita a melhor cidade do Brasil, a segunda cidade mais conectada do país. A cidade regula-
rizou os serviços de Uber e Cabify e conta com variados parques e passeios de trem que vai 
de Curitiba até o litoral. Ótima gastronomia multiétnica e polo de cervejarias artesanais. Por 
fim finalizando as apresentações Marina informou que é possível definir com antecedência os 
pacotes de passagens áreas, a empresa conta também com apoio logístico de uma equipe 
capacitada no receptivo dos participantes. O presidente Jayme questionou se o conselho gos-
taria de realizar a votação nessa reunião ou na próxima. Ressaltou a dificuldade de se conse-
guir patrocínios. Relembrou as críticas recebidas no ENAJE passado, e que realmente não 
tem como prevê, motivo esse a importância de se pensar bem na decisão. O Vice-presidente 
Nelson Missias sugeriu que a votação seja por Estado.  
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Seguem os votos: FOZ DO IGUAÇU: Nelson Missias, Gerson Gubert, Diego Petacci, Paulo 
Adib, Maurício Drummond, Renata Gil, Juliane Freires; CURITIBA: Paulo Sergio, Paulo 
Cassebe; PORTO DE GALINHAS: José Arimatéia e Maria Isabel; ABSTENÇÃO: Frederico 
Mendes Jr.; AUSÊNCIAS: coordenador dos aposentados, Des. Alemer Moulin. O Assessor da 
presidência Edmundo Franca sugeriu que a decisão fosse debatida no Conselho de 
Representantes. A preliminar foi rejeitada porque no Estatuto somente votam os integrantes 
do Conselho Executivo. 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 Rodrigo Rodrigues Prudente, Secretário, ad hoc da AMB e pelo Presidente 
Jayme Martins de Oliveira Neto. 
 
 
 
        Jayme Martins de Oliveira Neto                           Rodrigo Rodrigues Prudente 
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