
 

 

 

 

 

 

 

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGIS-

TRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 18h30 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, secretariado pelo Secretário Geral Adjunto Levine Raja Gabaglia Artiaga 

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

sob a presidência do Presidente Jayme que agradeceu a presença de todos. Item 1.  Aprovação da ata 

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

Apresentado os informes sobre os Protocolos de intenção com a Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra e com a Associação de Estudos Europeus de Coimbra, dando inícios aos protocolos para 

integração e montagem de cursos em parceria. Realizado os informes aos colegas sobre:  Ação do 

Porte de arma – AO 2280 (Relator – Min. Edson Fachin) no qual o Ministro pediu um tempo para 

análise.  Realizado o informe aos colegas sobre o Mandado de Segurança MS 31667 (Relator – Min. 

Dias Toffoli). sobre CNMP – ADI 5790 (Relator – Min. Ricardo Lewandowski), conversou com 

a Procuradora Geral da República Raquel que se comprometeu em reestudar a Resolução. Item 3. 

Prestação e aprovação das contas – (exercício: julho/agosto/setembro – 2017:  Realizada a apre-

sentação da Prestação das Contas foi dada a palavra ao Conselheiro Anselmo que realizou informes 

sobre as contas analisadas e realizou a sugestão de diminuição de gastos com publicação e correio, 

para adoção de meio eletrônico preferencial, dada a palavra ao Vice presidente Nelson Missias que 

manifestou pela continuidade da publicação de materiais em razão da questão de maior acesso aos 

colegas, dada a palavra a Vice presidente Maria Izabel ratificou a posição contrária a utilização ex-

clusiva do meio eletrônico, manifestando pela manutenção do meio físico, dada a palavra ao Tesou-

reiro Nicola Frascati que apenas informou que apenas sugeriu como medida de contenção de despesas, 

o Presidente Jayme usou a palavra para manifestar no sentido de racionalizar os custos, com utilização 

melhor das ferramentas eletrônicas e mandar o meio físico e meio eletrônico. Item 4. Apresentação 

do relatório BDO: Foi retirada da pauta a apresentação do relatório BDO, em razão da necessidade 

de uma apresentação completa em momento posterior, realizado pelo Presidente Jayme, um resumo 

geral sobre a situação da AMB tomando medidas para saneamento e organização das contas e orga-

nização dos trabalhos administrativos e trabalhistas. Item 5. Salas Brasil XXI: Foram apresentadas 

as fotos do novo espaço das salas novas da AMB no Prédio do Edifício Brasil XXI. Item 6. Calen-

dário reuniões 2018: Apresentado o Calendário reuniões 2018, que foi aprovado à unanimidade pelo 

Conselho Executivo. Item 7. Comunicados gerais: Realizado pelo Presidente Jayme, os comunica-

dos gerais que manifestou para que haja a cobrança de inscrição nos próximos Jogos Nacionais, em 

razão do alto custo para a realização dos jogos, sendo necessário a realização de patrocínio ou co-

brança de inscrições nos próximos Jogos. O Presidente Jayme manifestou pela necessidade da ENM 

gerar receitas com cursos novos. O Presidente Jayme manifestou pela necessidade de criar novas 

receitas para AMB em razão das dificuldades financeiras com a contribuição associativa. O Presi-

dente Jayme informou que amanhã será lançado o Congresso Brasileiro de Magistrados – CBM que 

será em maio de 2018 em Maceió/AL. Após as considerações finais, o Presidente Jayme deu por 

encerrada a reunião e agradeceu a todos. 
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