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APRESENTAÇÃO
Prezados (as) colegas,
Encaminhamos a todos uma pequena prestação de contas da área legislativa, a exemplo do que já foi feito
com as áreas de prerrogativas e do jurídico.
Aqui, você encontrará uma parte do que foi desenvolvido pela AMB, com o apoio de suas associações filiadas
no Congresso Nacional. Destaque-se, de início, que a AMB atua diretamente, mas não apenas, em mais de 1.450 projetos,
todos acompanhados de perto, e nesse período apresentou mais de 45 notas técnicas.
Muitas vezes, a atuação é para impedir a votação e lutar pelo arquivamento de ações; noutras, pela modificação do texto e, em outras, ainda pela aprovação.
Para tanto, a AMB conta com um quadro fixo de assessores parlamentares e, muitas vezes, faz uso de consultorias especializadas, como ocorreu com a reforma da Previdência. Recentemente, contratamos um novo escritório, na
linha da profissionalização de nossas atividades, que se somará à equipe fixa para a construção das nossas notas técnicas,
entre outras atividades.
Participamos de inúmeras audiências públicas e sempre estivemos presentes, pelo presidente ou pela diretoria, em todas as votações relevantes.
Os temas foram os mais variados. Renegociação da dívida dos estados; reforma da Previdência; extrateto;
execução penal; Código Penal; Código de Processo Penal, abuso de autoridade; fundo de reaparelhamento do Poder
Judiciário; foro privilegiado; eleições diretas nos tribunais; rezoneamento eleitoral; estatuto da advocacia; mandatos de
ministros do STF; valorização por tempo de Magistratura (VTM); prazos processuais; Lei Maria da Penha; lei dos juizados
especiais; Direito de Família; conciliação e mediação; contribuição previdenciária; permuta entre magistrados estaduais;
defesa da Justiça do Trabalho; estatuto da adoção; direitos humanos; as dez medidas contra a corrupção; o projeto anticrime do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e, depois, o do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro; prerrogativa de foro; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; recomposição dos subsídios; lei orçamentária; desvinculação das carreiras; orçamento dos tribunais; prisão em segunda instância; incidente de
uniformização nos juizados; colégios recursais, nos quais se pretende a inclusão de advogados; defesa da vitaliciedade;
defesa da iniciativa legislativa do Judiciário para a Loman, onde se conseguiu, inclusive, a desistência da PEC; aumento da
representatividade, para o necessário equilíbrio da Justiça Estadual, no CNJ; entre inúmeros outros projetos.
Sem prejuízo, realizamos muitas visitas institucionais a parlamentares; reuniões com bancadas, a exemplo da evangélica e a da agricultura; encontros com as bancadas partidárias, líderes, presidências das duas casas e
comissões. Esses são exemplos de uma atuação intensa
e permanente, que resgatou o diálogo institucional com
o Congresso e fez com que a AMB assumisse o protagonismo necessário no cenário nacional.

Espero que façam uma boa leitura do material.
Jayme de Oliveira
Presidente da AMB

Marcelo Cardoso

Essa atuação se soma à que desempenhamos no
Executivo, tanto nos ministérios, em especial o da Justiça,
quanto na Casa Civil, que procuramos inúmeras vezes, inclusive para pleitear vetos a projetos ou artigos que feriam
a independência do Poder Judiciário. Estivemos, também,
mais de uma vez, tanto com o presidente, quanto com seu
antecessor, sempre em defesa da instituição.
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20/12/2016

Renegociação da dívida dos estados

Logo após a posse da diretoria atual, a AMB presencia uma votação que
representa grande vitória para a Magistratura. A Câmara dos Deputados
aprova, por 296 votos a 12, e três abstenções, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016, que trata da renegociação da dívida dos estados.
A AMB trabalhou intensamente pela retirada de dispositivos que prejudicariam os tribunais. O texto aprovado preserva a autonomia, a gestão e a
administração das cortes.

6/2/2017

Reforma da Previdência

A Reforma da Previdência, prevista na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, é
tema de reunião entre a AMB, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) e representantes
de outras entidades associativas. O objetivo é a
articulação para pleitear uma reforma adequada,
que preserve os direitos dos cidadãos.

8/2/2017

Reforma da Previdência

Acontece o primeiro contato da AMB com o
presidente da Comissão Especial da Reforma da
Previdência (PEC 287/2016) na Câmara dos Deputados, Carlos Marun (PMDB-MS). No encontro,
marcado a pedido da Amamsul, foi discutida a
possibilidade de a AMB participar das audiências
públicas sobre a Proposta.

14/2/2017

Aproximação com o Parlamento

A AMB faz uma visita institucional ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para incluir a Magistratura na discussão de
propostas em andamento de interesse público, da Magistratura e da Justiça. O parlamentar firma o compromisso de ouvir a opinião
da AMB sobre todos os projetos relevantes para o Judiciário.

15/2/2017

Reforma da Previdência

Cerca de 300 magistrados, promotores e
profissionais de outras carreiras de Estado
lotam o auditório Nereu Ramos, da Câmara
dos Deputados, em ato contra a aprovação
do texto da reforma da Previdência (PEC
287/2016). A mobilização, organizada pela
Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), chama a atenção
dos parlamentares e da sociedade para os
efeitos nocivos da Proposta e para a má utilização dos recursos da Previdência.
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15/2/2017

Aproximação com
o Parlamento

Para tratar das pautas da Magistratura
em tramitação no Senado, a AMB volta a
se reunir com o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), desta vez, acompanhada dos demais integrantes da Frentas. Em concordância, o senador afirma
que não pautará projetos polêmicos sem
antes ouvir as entidades.

13/3/2017

Reforma da Previdência

A Frentas protocola, na Câmara dos Deputados, cinco emendas formuladas para alterar o texto da reforma da Previdência (PEC 287/2016),
fruto de um intenso trabalho da AMB e demais entidades para o recolhimento de assinaturas. As sugestões tratam do abono de permanência e das garantias constitucionais dos membros da Magistratura e do
Ministério Público.

14/3/2017

PEC 63/2016

Nota técnica sobre a PEC 63/2016, elaborada pela AMB, é entregue
aos senadores Eduardo Amorim (PSDB-SE) e Ricardo Ferraço (PSDB-ES). O propósito do documento é expor todo o alcance da Proposta,
conhecida como PEC do extrateto. A Associação alerta que o texto
precisa ser mais bem analisado para que não sejam subtraídos direitos e para preservar as cláusulas pétreas da Constituição.

15/3/2017

Extrateto

Segue o trabalho da AMB no Senado Federal para
tratar da PEC 63/2016. Diretores da entidade se reúnem com os senadores Paulo Bauer (PSDB-SC) e Otto
Alencar (PSD-BA). Os parlamentares recebem nota
técnica da AMB sobre a chamada PEC do extrateto,
com uma análise detalhada sobre o alcance da Proposta nos três poderes.
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15/3/2017

Reforma da Previdência

A AMB é ouvida na Comissão Especial da Reforma da Previdência (PEC 287/2016). A temática da audiência pública são os
parâmetros de projeção do orçamento da Previdência. A Associação reitera a posição contrária ao texto apresentado, reafirma que está aberta ao diálogo e pede mais transparência nos
dados apontados pelo Executivo.

21/3/2017

Aproximação com
o Parlamento

A nota técnica da AMB sobre a PEC 63/2016 é entregue
aos senadores da bancada do Amapá Randolfe Rodrigues
(Rede), Davi Alcolumbre (DEM) e João Capiberibe (PSB).
Também é abordado o fim do foro privilegiado, tema sobre o qual Randolfe Rodrigues tem o mesmo posicionamento da AMB. Outro assunto em pauta é o PLS 513/2013,
que altera a Lei de Execução Penal e, em relação ao qual, o
senador se compromete a requerer uma sessão temática
antes da votação, com a participação da AMB.

28/3/2017

AInterlocução no Congresso

O senador Álvaro Dias (PV-PR) recebe a AMB. Os principais temas da reunião são a PEC 10/2013, sobre o fim
do foro privilegiado, e o Projeto de Lei do Senado (PLS)
513/2013, que altera a Lei de Execução Penal. O encontro
faz parte do trabalho pela construção de um diálogo com
o Congresso Nacional, para que a AMB tenha voz em relação a propostas relacionadas ao Judiciário.

3/4/2017

Abuso de
autoridade

A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) do Senado promove audiência pública, a pedido da AMB, para
discutir o PLS 280/2016, que trata do
abuso de autoridade. A entidade alerta
para a gravidade do texto do substitutivo,
que cerceia a atividade jurisdicional. Com
a mobilização da AMB, o presidente da
CCJ, senador Edison Lobão (PMDB-MA)
anuncia o adiamento da votação.
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25/4/2017

Aproximação com o Parlamento

O PLS 280/2016, que define os crimes de abuso de autoridade; a PEC
63/2016, do extrateto; e a PEC 287/2016, da reforma da Previdência são
temas de encontro da AMB com o senador Raimundo Lira (PMDB-PB). Além
de entregar notas técnicas sobre as proposições, a AMB reitera a necessidade de ser ouvida sobre os projetos relacionados à Magistratura e ao
Judiciário em tramitação no Congresso.

5/4/2017

Fundo de Reaparelhamento
do Poder Judiciário

A bancada fluminense na Câmara dos Deputados
se reúne com representantes da AMB, Amaerj e
TJRJ para tratar do PLP 343/2017, sobre o regime
de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. No encontro, inédito, o grupo alerta para os
efeitos danosos de dispositivos do que inviabilizariam o custeio dos tribunais.

25/4/2017

Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário

A importância do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário, cujos recursos
são imprescindíveis para a manutenção dos tribunais nos estados, é esclarecida em nota técnica da AMB contra dispositivo do PLP 343/2017, que prevê
sua extinção. A AMB e as associações regionais se articulam e entregam o
documento aos parlamentares para evitar a aprovação da medida.

26/4/2017

Abuso de autoridade

É aprovado o substitutivo do senador Roberto Requião (PMDB-PR) ao PLS 85/2017, que altera a definição dos crimes de abuso de
autoridade. A AMB atuou intensamente no Senado para que a independência dos magistrados fosse preservada. O novo texto é um avanço
em relação ao original (PLS 280/2016), que trazia grandes prejuízos à Magistratura, como o crime de hermenêutica e a ação penal privada.

10/5/2017

Foro privilegiado

É criada pela AMB uma comissão
de estudos para avaliar o fim do
foro privilegiado, previsto na PEC
10/2013. A iniciativa é uma deliberação da segunda reunião do Conselho
de Representantes. A PEC já vem
sendo objeto de audiências entre a
AMB e parlamentares.
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10/5/2017

Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário

Surte efeito a forte atuação da AMB junto aos deputados federais, em relação ao PLP 343/2017. O Plenário da Câmara dos Deputados conclui a votação do Projeto, aprovado na forma do substitutivo do relator, deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ). É suprimido o
artigo 11, que extinguia o Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, ficando protegidos os orçamentos e a administração dos
tribunais estaduais.

17/5/2017

Reforma da Previdência

O relator da PEC 287/2016, Arthur Maia (PPS-BA), e os deputados
Pauderney Avelino (DEM-AM), Bilac Pinto (PR-MG) e Cláudio Cajado
(DEM-BA) recebem a AMB, a Frentas e o Fórum Nacional Permanente
de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate). O encontro marca a abertura de um canal de negociação sobre o tema entre os Três Poderes,
o Ministério Público e a base do governo na Câmara dos Deputados.

17/5/2017

PEC 287/2016

A AMB segue atuando de forma constante para evitar
prejuízos à Magistratura com a PEC 287/2016, que
trata da reforma da Previdência. A entidade apresenta
destaques para a regra de transição a deputados da
bancada de Mato Grosso, entre eles, Carlos Bezerra
(PMDB) e Victório Galli (PSC).

31/5/2017

Bancada amazonense

Senadores e deputados da bancada do Amazonas recebem a AMB, entre eles, o senador Eduardo Braga (PMDB). Na reunião, foram abordados projetos relacionados a temas de interesse da Magistratura, como
o abuso de autoridade (PLS 280/2016), a reforma da Previdência (PEC
287/2016) e as eleições diretas nos tribunais (PEC 187/2012).

5/6/2017

Audiência sobre a
reforma da Previdência

Na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência, a AMB afirma que a reforma, tal como prevista na PEC 287/2016, é desumana. A audiência, no
Senado, ouve magistrados e membros do Ministério
Público. A AMB defende que as regras previstas devem alcançar apenas os novos ingressantes no sistema
e frisa o posicionamento quanto ao texto, que não diz
respeito à sociedade em geral.
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12/6/2017

Aproximação com o Parlamento

Em São Paulo, a AMB participa de duas reuniões com parlamentares para discutir assuntos caros à Magistratura. Com o deputado
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), entidades representativas do serviço público debatem a reforma da Previdência. Já no encontro com
o deputado Vicente Cândido (PT-SP), são tratadas as reformas política e do Estado.

13/6/2017

Interlocução na Câmara

O rezoneamento eleitoral e a reforma da Previdência são os principais temas de audiência da AMB com o coordenador da
bancada nordestina, deputado Júlio Cesar (PSD-PI). São iniciadas as tratativas para a realização de um encontro com todos os
deputados e senadores da região para falar sobre as propostas em tramitação no Congresso Nacional relacionadas à Magistratura e ao Judiciário.

21/6/2017

Eleições diretas nos tribunais

Para pedir a votação, em Plenário, da PEC 187/2012, sobre as eleições diretas nos tribunais, a AMB promove reuniões com o coordenador da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados, Hidekazu Takayama (PSC-PR), e com o deputado Alan Rick
(PRB-AC). O parecer do relator, deputado João Campos (PRB-GO), foi aprovado por unanimidade em outubro de 2015 na comissão
especial que analisou o texto.
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21/6/2017

CPP

O relator da comissão especial que analisa o novo Código
de Processo Penal (PL 8.045/2010), deputado João Campos (PRB-GO), recebe a AMB. A entidade reivindica que seja
ouvida novamente antes que o parlamentar conclua seu
parecer. A defesa da AMB é, principalmente, pela manutenção das funções dos juízes no âmbito do processo penal.

28/6/2017 Bancada mineira
O gabinete do deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) sedia a reunião da AMB com a bancada mineira da Câmara. O objetivo é pedir
apoio em relação às demandas que preocupam a Magistratura,
como a reforma da Previdência e o rezoneamento eleitoral determinado por meio de atos normativos do TSE. Também participam
do encontro associações filiadas.

28/6/2017 Diálogo com o Parlamento
Os deputados federais de São Paulo são recebidos pela AMB
e pela Apamagis, em um café da manhã promovido na Câmara dos Deputados. As entidades pedem à bancada que atue
para evitar a extinção de zonas eleitorais e falam sobre as distorções no texto da reforma da Previdência.

29/6/2017

Rezoneamento eleitoral

O coordenador da bancada do Espírito Santo no Congresso Nacional, deputado
Marcus Vicente (PP-ES), recebe a diretoria da AMB para tratar de pautas da Magistratura, especialmente o rezoneamento eleitoral. No encontro, a AMB propõe
uma reunião com todos os deputados e senadores capixabas, para que atuem,
também, na sensibilização do TSE e evitem a extinção de zonas eleitorais.

4/7/2017

Aproximação com
o Parlamento

Em audiência com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), a AMB manifesta preocupação quanto ao PLS 141/2015 - Estatuto da
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) -, que tipifica penalmente a violação de direitos e de prerrogativas do advogado. Os participantes também falam sobre a composição do STF
(PEC 44/2012). Para a AMB, os cargos devem ser
ocupados por juízes de carreira.
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4/7/2017

Extinção de zonas eleitorais

A AMB é recebida em um café da manhã na casa do presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O propósito do encontro é debater o impacto da extinção de cerca de
500 zonas eleitorais, determinada por meio de atos do TSE. A
reunião conta com a presença dos deputados Paulo Abi-Ackel
(PSDB-MG) e Marcus Vicente (PP-ES).

4/7/2017

Reforma da Previdência

A AMB e a Frentas participam da primeira reunião
do grupo de trabalho que presta suporte à CPI da
Previdência. O encontro é organizado pelo presidente da Comissão, senador Paulo Paim (PT-RS),
com o objetivo de receber colaborações das carreiras em relação ao tema.

5/7/2017

Aproximação com o Parlamento

Em um café da manhã realizado na Câmara dos Deputados, a
AMB recebe a Frente Parlamentar Evangélica. No encontro,
os parlamentares elogiam a iniciativa da Associação. A importância da aproximação entre a AMB e a bancada é consenso
entre os presentes.

12/7/2017

Rezoneamento eleitoral

Em continuidade ao esforço da AMB para pedir apoio aos parlamentares contra os atos normativos do TSE que determinam o rezoneamento eleitoral,
diretores da Associação e do TRE-PR percorrem 22 dos 30 gabinetes de deputados federais do estado. O material repassado aos parlamentares aponta
a extinção de 101 zonas no Paraná, de um total de 206.

9/8/2017

Estatuto da Advocacia

O diálogo entre a AMB e o Parlamento resulta em alterações importantes no PLS 141/2015, que trata do Estatuto da Advocacia e
da OAB, como a redução de 21 incisos para nove. O Projeto é aprovado por unanimidade na CCJ da Casa. Mesmo com esse avanço,
a AMB segue mobilizada pela rejeição do texto.

23/8/2017

Mandatos para o STF

A tese defendida pela AMB, de que é necessário que a questão da fixação de mandatos para o STF seja debatida à parte da reforma política, é acolhida na Câmara dos Deputados. O Plenário aprova que sejam retiradas, do texto da PEC 77/2003, as regras sobre mandato para
indicados a tribunais. Assim, os dispositivos referentes ao assunto irão compor uma proposta autônoma.
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28/8/2017

Reunião
interinstitucional

A revisão dos subsídios, o teto remuneratório, a Valorização por Tempo na Magistratura (VTM) e a reforma da Previdência
são temas de reunião interinstitucional no
TJSP. A AMB participa das discussões, que
contam com a presença de parlamentares
e, também, de presidentes de tribunais e
associações nacionais e regionais.

5/9/2017

Aproximação com o Parlamento

A AMB entrega ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJ) da Câmara, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), duas
notas técnicas sobre matérias que afetam o Judiciário. Uma se refere à PEC 389/2014, que inclui advogados na composição dos juizados especiais e turmas recursais. A outra trata do PL 8347/2017 (PLS
141/2015), que altera o Estatuto da Advocacia e da OAB e tipifica
penalmente a violação de direitos e de prerrogativas do advogado.

13/9/2017

Diálogo
no Senado

A desvinculação remuneratória entre subsídios de agentes públicos é discutida pela AMB
com o presidente do Senado, Eunício Oliveira.
Durante a reunião, realizada no gabinete do
parlamentar, também é tratada a proposta
que prevê a VTM (PEC 63/2013).

26/9/2017

20/9/2017 Bancada nordestina
A extinção de zonas eleitorais pauta o café da manhã da AMB com deputados
e senadores da bancada do Nordeste no Congresso Nacional. No encontro, são
abordados o impacto negativo dos atos normativos do TSE que resultam no
rezoneamento e a busca de soluções para evitar prejuízo à sociedade e à Justiça
Eleitoral. Também participam presidentes de associações e de tribunais regionais eleitorais.

Extrateto

A primeira audiência pública da Comissão Especial do Teto Remuneratório do
Funcionalismo Público (PL 6.726/2016), na Câmara dos Deputados, é acompanhada pela AMB. A intenção do grupo é ouvir autoridades públicas, representantes das principais categorias funcionais do serviço público e entidades
representativas, entre elas, a AMB, para nortear os trabalhos.
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4/10/2017

Prazos processuais

O PL 4.982/16, que regulamenta a contagem
de prazos para processos de Juizados Especiais, é tema de audiência pública na CCJ da
Câmara dos Deputados. A AMB, convidada a
se manifestar, defende o estabelecimento de
prazos em dias corridos nos processos, para
garantir a celeridade do sistema.

9/10/2017

Direito de Família

Graças à atuação da AMB, o PL 5.696/2001 será analisado pelo Plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. O texto, que visa
alterar a Lei dos Juizados Especiais Cíveis (9.099/1995), para que passem a analisar matérias de Direito de Família, foi aprovado na
CCJ em caráter terminativo. Com a mobilização da Associação, são obtidas assinaturas suficientes de parlamentares para recurso,
possibilitando a apreciação pelo Plenário.

11/10/2017 Conciliação e mediação
Outro projeto que será apreciado pelo plenário da Câmara, antes de ser votado no Senado, é o PL 5.511/2016, também por
força da mobilização da AMB. O texto prevê a obrigatoriedade da intervenção de advogado na solução consensual de conflito
(conciliação e mediação).

6/11/2017

Contribuição previdenciária

Para garantir a preservação de direitos da Magistratura, a AMB elabora sete emendas à Medida Provisória (MP) 805/2017, que são
protocolizadas por parlamentares. Dentre elas, uma das principais, que visa à supressão de dispositivo sobre contribuição previdenciária. O texto majora a alíquota em três pontos percentuais para servidores da ativa e aposentados que receberem remuneração
acima do limite estabelecido para os benefícios da Previdência, elevando-a de 11% para 14%.

6/11/2017

Código Penal

As alterações da aplicabilidade da lei penal, características,
explicações e permissões são debatidas pela AMB na CCJ do
Senado. A reunião foi requerida pelo relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), para instruir a parte geral do PLS
236/12, que reforma o Código Penal.

6/11/2017

CPP

A reforma do Código de Processo Penal (CPP) é tema de reunião no TJSP com a participação da AMB. O deputado Paulo
Teixeira (PT-SP), relator setorial do Projeto de Lei 8.045/2010
da Câmara dos Deputados, palestra sobre o tema. Por sua
vez, a AMB pontua a importância do debate para a Magistratura e a sociedade.
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21/11/2017 Aproximação com o Parlamento
Integrantes da diretoria da AMB visitam o 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho
(PMDB-MG). Mais uma vez, a entidade trata de temas
em tramitação na Casa que envolvem os diretos e as
prerrogativas dos magistrados. São debatidos temas
como a reforma da Previdência (PEC 287/2016) e o
teto remuneratório, abordado pelo PL 6.726/2016.

27/11/2017

Reforma da
Previdência

Em São Paulo, a AMB se reúne
com o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) e entidades
representativas do serviço público. O objetivo do encontro,
que se repete quinzenalmente, é discutir com as lideranças
estratégias contra a reforma
da Previdência, além de debater assuntos relacionados ao
serviço público.

30/11/2017 VTM
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE),
recebe a AMB para tratar da PEC 63/2013, sobre a Valorização por Tempo na Magistratura (VTM), e a PEC
41/2017, que altera o artigo 39 da Constituição Federal, para vedar o pagamento de auxílio-moradia aos
membros de Poder. O senador empenha apoio às causas da Magistratura.

5/12/2017

Extrateto

A AMB compõe mesa de audiência pública na Câmara dos Deputados sobre
o PL 6.726/2016, que trata do teto
remuneratório. Em sua participação,
a entidade esclarece que o próprio
CNJ estabeleceu as verbas de caráter
indenizatório e as de cunho remuneratório, que, de acordo com a Constituição, estão excluídas do teto.
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10/1/2018

Aproximação com
o Parlamento

A AMB recebe, em sua sede, o deputado federal Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) para discutir
assuntos importantes para a Magistratura incluídos nos projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. Dentre eles, a questão das
prerrogativas dos advogados (PL 8.347/2017)
e a reforma da Previdência (PEC 287/2016).

24/1/2018

PEC 287/2016

Com o intuito de articular ações de relevância para a Magistratura, a AMB se
reúne com o presidente interino da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho
(MDB-MG). O principal tema do encontro é a reforma da Previdência. A AMB
defende que há itens da PEC 287/2016 que precisam ser aperfeiçoados, tais
como idade mínima de aposentadoria, regras de transição, aposentadoria
por invalidez, pensão por morte e acúmulo de aposentadoria e pensão.

30/1/2018

Reforma da Previdência

O escritório político do deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), em São Paulo (SP), sedia reunião com representantes da
AMB e de 35 entidades do serviço público. A Associação fala sobre a atuação em parceria com as filiadas regionais, de todos os
ramos da Justiça, para barrar a reforma no Congresso Nacional.
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1º/2/2018 Valorização da Magistratura

Promovido pela AMB e demais entidades da Frentas, o ato contra a reforma da Previdência e pela valorização da Magistratura e do
Ministério Público reúne cerca de 800 magistrados e promotores de todo o País em Brasília (DF). A mobilização começa com a entrega de Carta Aberta com mais de 18 mil assinaturas à presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, e à procuradora-geral da República,
Raquel Dodge. Na sequência, os participantes seguem para a Câmara dos Deputados.

2/2/2018

Reforma da Previdência

O deputado federal Rogério Rosso (PSD-DF), vice-líder do governo na Câmara, reúne-se
com a AMB, como parte do movimento de articulação contra a reforma da Previdência
(PEC 287/2016). A Frentas participa da conversa, na qual o parlamentar destaca a
atuação da AMB para valorização da Magistratura.

6/2/2018 Cartilha da Previdência
A cartilha “Reforma da Previdência sob a visão
da AMB” é apresentada durante debate sobre
o relatório da CPI da Previdência, em audiência
pública na Comissão de Direitos Humanos
do Senado Federal. O documento mostra os
pontos centrais defendidos pela entidade e
o posicionamento contrário à campanha de
difamação contra os servidores públicos.
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7/2/2018

PEC 287/2016

A reforma da Previdência volta à discussão com o
vice-líder do governo na Câmara, Rogério Rosso
(PSD-DF), que é recebido na sede da AMB para
um café da manhã com magistrados e lideranças
da Frentas. Rosso reconhece que o texto da PEC
287/2016 tem muitas inconsistências e afirma
que tem alertado a Presidência da República
sobre esse fato.

9/2/2018

Reforma da Previdência

Em reunião com o deputado Vicente Cândido (PT-SP), realizada na sede da Apamagis, em São Paulo (SP), são abordados os projetos em tramitação na Câmara dos Deputados que afetam a Magistratura e o Judiciário. O principal
tema discutido no encontro é a reforma da Previdência.

7/3/2018

Novo CPP

A AMB visita o deputado federal João Campos (PRB-GO) para
conversar sobre o PL 8.045/2010, da Câmara dos Deputados,
que trata do novo CPP, do qual é relator. Além do Projeto,
outros assuntos de interesse da Magistratura em tramitação
na Casa são abordados na reunião.

13/3/2018

Estatuto da Adoção

O Estatuto da Adoção (PL 394/2017) é discutido pela AMB com o senador Paulo
Paim (PT-RS), relator da matéria. A Proposta, de autoria do senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), retira toda a parte sobre a adoção do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). Para a AMB, o projeto não auxilia na principal questão
na área protetiva: as 8,4 mil crianças e adolescentes que estão nas instituições,
aptas ao acolhimento, mas sem pretendentes.

13/3/2018

Interlocução com parlamentares

Em mais uma ação em prol da aproximação entre a Magistratura os temas defendidos pelas bancadas do Congresso
Nacional, a AMB se reúne com a Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA), na Câmara dos Deputados. A entidade
agradece a oportunidade do primeiro contato e esclarece
que vem buscando esse diálogo com senadores e deputados em defesa dos pleitos da Magistratura.
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24/4/2018

Novo CPP

25/4/2018

Direitos Humanos

O deputado João Campos (PRB-GO)
recebe a AMB para conversar sobre o
Projeto de Lei 8.045/2010, que trata
do novo CPP. O parlamentar, relator
da matéria, mostrou-se aberto ao
diálogo com os operadores do Direito
que atuam no processo penal e,
também, com a AMB.

Subsidiar a elaboração do plano de trabalho da Comissão de Direitos Humanos
e Minorias da Câmara dos Deputados, e planejar ações conjuntas com outras
entidades ligadas ao tema são os objetivos de audiência pública, promovida
pelo grupo, com a participação da AMB. Na ocasião, a entidade destaca que os
magistrados têm julgado milhares de ações, sempre buscando resguardar os
direitos fundamentais da população brasileira.

3/5/2018

Diálogo com o Congresso Nacional

Pautas em tramitação no Congresso Nacional de interesse da Magistratura e do Ministério Público, relacionadas à remuneração
das carreiras, são o foco da reunião entre a AMB e as demais associações integrantes da Frentas com o presidente do Senado,
Eunício Oliveira (PMDB-CE). Mais uma vez, ele se mostra sensível às demandas apresentadas.

12/5/2018

PL 8.045/2010

O deputado federal João Campos (PRB-GO), relator do novo CPP,
ouve a AMB sobre o PL 8.045/2010. Na mesma semana, a Associação
mantém encontros com os deputados Danilo Forte (PSDB-CE),
presidente da comissão especial destinada a analisar o Projeto, e
Paulo Teixeira (PT-SP).

15/5/2018

Interlocução no Congresso

A AMB segue o trabalho de aproximação com o Congresso Nacional. A diretoria da entidade
se encontra com o relator e com o presidente da comissão que analisa o teto remuneratório,
deputados Rubens Bueno (PPS-PR) e Benito Gama (PTB-BA), respectivamente. Os magistrados se reúnem, também, com o relator da comissão especial da PEC 333/2017, que prevê o
fim do foro privilegiado, deputado Efraim Filho (DEM-PB). No mesmo dia, estiveram com o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e diversos outros deputados.

6/6/2018

Aproximação com o Parlamento

Os deputados Antônio Goulart dos Reis (PSD-SP) e
Baleia Rossi (PMDB-SP) conversam com a AMB sobre
os projetos em tramitação na Casa. A reunião faz parte
do trabalho da Associação em busca da melhoria da
interlocução com os parlamentares em torno de todos
os assuntos que afetam a carreira.
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6/6/2018

Foro privilegiado

A comissão especial da Câmara dos Deputados que discute a
restrição da prerrogativa de foro para autoridades (PEC 333/2017)
ouve a AMB durante audiência pública. A entidade destaca a
importância da reflexão e do debate, informando que o tema será
discutido internamente, junto à Magistratura, para que seja adotado
um posicionamento oficial.

12/6/2018

Teto Remuneratório

A sessão da Comissão Especial do Teto Remuneratório do Funcionalismo
Público (PL 6.726/16) é acompanhada pela AMB, na Câmara dos
Deputados. O relator do Projeto lê o parecer, mas o texto não chega
a ser votado, em razão de um pedido de vista coletivo. Antes do início
da sessão, a AMB conversa com deputados sobre o prejuízo às carreiras
públicas, caso o PL seja aprovado.

19/6/2018

Aproximação com
o Parlamento

A AMB prossegue o trabalho ininterrupto pelo estreitamento do diálogo com o Congresso Nacional,
acompanhando as matérias relacionadas à Magistratura e ao Judiciário. O monitoramento da Associação
mostra que, em média, são pautados, semanalmente,
de 20 a 22 itens de interesse da carreira. Desta vez, o
encontro é com o deputado Daniel Vilela (MDB-GO),
presidente da CCJ da Câmara.

26/6/2018

Normas do Direito brasileiro

O Congresso Nacional mantém os vetos do presidente da
República ao PL 7.448/2017. A proposta altera a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que
disciplina a aplicação das normas jurídicas no País. A AMB e
entidades representativas do Ministério Público e de tribunais
de contas entendem que o Projeto distorce a concepção de
segurança jurídica e afeta a atividade jurisdicional.

11/7/2018

Recomposição dos subsídios

A vedação ao reajuste salarial fica fora da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para 2019 e representa uma vitória
para a Magistratura. Com essa finalidade, a AMB atuou junto
a parlamentares e às presidências do Senado e da Câmara,
defendendo o posicionamento da carreira que, com a vedação, tem
a possibilidade de alcançar a recomposição dos subsídios.
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11/7/2018

Novo CPP

Mais uma vez, a AMB conversa com o deputado João Campos (PRBGO) sobre o PL 8.045/2010, que trata do novo CPP. O relator da
matéria segue com a disposição de ouvir a Magistratura no intuito
de aperfeiçoar o texto em tramitação.

7/8/2018

Teto Remuneratório

Em nova mobilização na Câmara dos Deputados, a AMB e as
associações regionais percorrem os gabinetes dos parlamentares
para pedir a rejeição do PL 6.726/2016, que regula o teto
remuneratório do funcionalismo público. Caso seja aprovado, o
projeto pode ter graves implicações para os magistrados.

8/8/2018

PL 6.726/2016

Em continuidade à atuação na Câmara dos
Deputados, a AMB e as associações regionais voltam
à Casa para acompanhar a sessão da Comissão
Especial do Teto Remuneratório do Funcionalismo
Público (PL 6.726/2016). A matéria não chega a ser
apreciada por falta de quórum. A AMB trabalha
junto ao relator para alterar o PL, bem como seus
destaques e substitutivos, para aperfeiçoar o texto.

15/10/2018

Diálogo com deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), que coordena a
bancada fluminense da Casa, vão à sede da AMB para uma reunião com a diretoria e presidentes de associações regionais. Maia
recebe um ofício acompanhado de nota técnica que aponta as matérias em tramitação que mais preocupam a Magistratura. O
parlamentar afirma que não haverá pauta na Câmara sem que os magistrados possam participar das discussões.
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30/10/2018

Conversa com deputados paranaenses

Os deputados federais Fernando Francischini (PSL-PR), líder do
partido na Câmara; Sérgio Souza
(MDB-PR), que faz parte de comissões como a do Orçamento; e
Pedro Lupion (DEM-PR), eleito em
2018, são visitados pela AMB. As
proposições legislativas de interesse da Magistratura, que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, são o tema dos encontros.

31/10/2018

Aproximação com o Parlamento

Nova rodada de conversas com parlamentares para tratar dos assuntos de afins à Magistratura. A AMB reúne-se com os deputados
Benito Gama (PTB-BA), presidente da Comissão Especial do Teto Remuneratório do Funcionalismo Público (PL 6.726/2016); João
Campos (PRB-GO), relator da comissão que trata do novo CPP; e Capitão Augusto (PR-SP).

7/11/2018

Reajuste de 16,38%

O Senado aprovou, por 41 votos a 16, e uma
abstenção, o Projeto de Lei da Câmara (PLC)
27/2016, que reajusta os subsídios dos ministros
do STF em 16,38%. No dia 26 de novembro, o
presidente da República, Michel Temer, sanciona
o PLC. A vitória é resultado do árduo trabalho
da AMB e do compromisso assumido no início
da gestão, especialmente aos magistrados
aposentados, que mais sentiram, nos últimos
cinco anos, a ausência da correção.

27/11/2018

Teto Remuneratório

A AMB e as associações filiadas acompanham a Comissão Especial do Teto Remuneratório do Funcionalismo Público (PL
6.726/2016) e se mobilizam por apoio parlamentar. Durante todo o dia, o grupo percorre a Câmara para apresentar os 23
destaques supressivos elaborados pela entidade, sendo 16 aceitos. O objetivo da sessão é a votação do parecer do relator
da matéria, deputado Rubens Bueno (PPS-PR), mas a reunião é suspensa.
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28/11/2018

Teto Remuneratório

Permanece a mobilização da AMB e das associações filiadas na Câmara dos Deputados pelo aprimoramento do PL 6.726/2016,
que regulamenta o teto remuneratório, conhecido como extrateto. Apesar de não haver mais reuniões da comissão que trata
do tema na semana, a comitiva segue as tratativas junto aos deputados para que mais destaques supressivos ao texto sejam
apresentados. Receberam a AMB o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os deputados Major Olímpio (PSL-SP), Benito
Gama (PTB-BA), entre outros.

4/12/2018

Prerrogativa de foro

As reuniões da CCJ e da comissão especial que analisa a restrição da prerrogativa
de foro para autoridades (PEC 333/2017) são acompanhadas pela AMB. A entidade
também se reúne com os deputados Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), relator do PL
6.246/2016, que dispõe sobre os parâmetros da gratuidade para o uso do serviço
público; Carlos Manato (PSL-ES); Marcus Vicente (PP-ES); e Lelo Coimbra (MDB-ES).

5/2/2019

Justiça do Trabalho

Em apoio à Magistratura, em seus diversos segmentos, a AMB participa do Ato Nacional em Defesa da Justiça do Trabalho e dos Direitos Sociais,
realizado na Câmara dos Deputados. A mobilização, que reúne mais de 500 pessoas, é promovida pela Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho (Anamatra), a Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT),
a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União
(Fenajufe), a Associação Brasileira de Advogados
Trabalhistas (Abrat) e o Conselho Federal da OAB.

12/2/2019

Aproximação com o Parlamento

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), conversa com a AMB sobre as pautas deliberadas durante
sua gestão, em especial a reforma da Previdência. No encontro,
também é abordada a PEC 187/2012, sobre as eleições diretas
nos tribunais. A Proposta, pronta para votação no Plenário, é
uma antiga bandeira da AMB.
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13/2/2019

Trabalho associativo

A senadora Selma Arruda (PSL-MT) recebe a AMB, que busca abordar temas de
interesse da Magistratura. São apresentados à parlamentar e juíza aposentada
dados da pesquisa “Quem somos. A Magistratura que queremos”, realizada pela
entidade. Também é discutida a relevância do trabalho associativo para fortalecer
a carreira e a importância de os magistrados terem voz dentro do Congresso.

13/2/2019

Aproximação com o Parlamento

Ainda com o propósito de tratar das matérias em
deliberação no Congresso Nacional, a AMB se reúne com
o novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre
(DEM-AP). O encontro, realizado no gabinete do
parlamentar, também conta com a presença do deputado
João Roma (PRB-BA).

20/2/2019

Pleitos da Magistratura

O deputado João Campos (PRB-GO) ouve a AMB e as
associações regionais a respeito do novo CPP, cuja
relatoria é do parlamentar. Na ocasião, também é
abordado o Projeto de Lei Anticrime, apresentado pelo
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
além de outros pleitos da Magistratura em tramitação
na Casa.

21/2/2019

Diálogo no Senado

A AMB volta ao gabinete da senadora Selma Arruda (PSL-MT),
desta vez junto a outras entidades da Frentas. A visita dá
seguimento às ações para aprimorar, cada vez mais, o diálogo
com o Parlamento e atuar para que a palavra da Magistratura
seja sempre levada em consideração na apreciação de
matérias que dizem respeito à carreira e ao Judiciário.

21/2/2019

Reforma da Previdência

O líder do PSDB na Câmara, deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), recebe
lideranças da AMB e da Frentas para tratar da PEC 6/2019, da reforma da
Previdência, cujo texto foi entregue na véspera ao Congresso Nacional.
O parlamentar manifesta apoio à reforma, mas afirma ter identificado
dispositivos que necessitam de ajustes, principalmente as regras de
transição e o tempo de contribuição.
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12/3/2019

Simpósio Previdência

O 1º Simpósio sobre a Reforma da Previdência,
realizado na Câmara dos Deputados, conta com
a participação da AMB. O evento, promovido
pelo Gabinete Integrado dos Profissionais de
Segurança Pública e Ministério Público, reúne
representantes da bancada militar da Casa,
além de magistrados e membros do MP. Na
oportunidade, a AMB alerta que a Câmara
deve evitar, ao máximo, todas as regras da PEC
6/2019 que busquem desconstitucionalizar a
Previdência. A entidade ainda critica a ausência
de dados concretos por parte do governo,
entre outros aspectos.

13/3/2019

Interlocução com o Parlamento

Com o objetivo de dar seguimento ao trabalho incansável no
Congresso Nacional, em torno de assuntos que afetam a Magistratura
e o Judiciário, a AMB volta ao Senado. Desta vez, o diálogo é com o
senador Lucas Barreto (PSD-AP).

13/3/2019

Reforma da Previdência

O deputado Felipe Francischini (PSL-PR) ouve as
preocupações da AMB quanto à PEC 6/2019, que
propõe a reforma da Previdência - principal pauta
em debate no Congresso Nacional. O parlamentar
é indicado para presidir a CCJ. No mesmo dia, a
AMB participa de reunião organizada pela liderança
da minoria na Câmara dos Deputados para discutir
estratégias de enfrentamento à reforma.

19/3/2019

PEC 6/2019

Com a liderança da minoria na Câmara dos Deputados,
a AMB participa de mais uma reunião de trabalho
sobre a PEC 6/2019, da reforma da Previdência.
O encontro também conta com a participação das
demais entidades que compõem a Frentas e de
diversos outros parlamentares.
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20/3/2019

Segurança
Pública

Na Câmara dos Deputados, a mesa da
cerimônia de lançamento da Frente
Parlamentar Mista da Segurança
Pública conta com a presença da
AMB. O grupo reúne mais de 300
integrantes e é coordenado pelo
deputado Capitão Augusto (PR-SP),
eleito presidente da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado.

20/3/2019

Aproximação com o Parlamento

O 1º vice-presidente da Câmara
dos Deputados, Marcos Pereira
(PRB-SP), escuta as demandas da
AMB. No mesmo dia, a Associação
mantém contato com o deputado
Fausto Pinato (PP-SP), também
para falar sobre as pautas da
Magistratura.

23/3/2019

Lei Maria da Penha

A AMB, o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid) e a Comissão
Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher (Copevid) entregam nota técnica ao Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O documento
pede o veto ao PLC 94, que altera a Lei Maria da Penha para
permitir que delegados e policiais possam decidir, em caráter
emergencial, sobre medidas protetivas para atender mulheres
em situação de violência doméstica e familiar.

26/3/2019

Reforma da Previdência

O deputado Gil Cutrim (PDT-MA), membro titular da CCJ da Câmara dos
Deputados, conversa com a AMB. A Comissão será a primeira a analisar a
PEC 6/2019, que trata da reforma da Previdência. Na ocasião, a AMB pede
que as ponderações da Magistratura sejam consideradas.
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27/3/2019

Reforma da Previdência

O líder do PSL na Câmara, deputado Delegado Waldir (GO), recebe as
sugestões da AMB sobre a PEC 6/2019, da reforma da Previdência,
pauta prioritária da Associação no Congresso. Entre os pontos de
atenção, estão a idade mínima de aposentadoria, as regras de transição,
a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte e o acúmulo de
aposentadoria e pensão.

27/3/2019

VTM

A AMB alcança vitória em relação à PEC 63/2013,
que institui a parcela indenizatória de Valorização
por Tempo na Magistratura e Ministério Público
(VTM). Logo após o encontro com o presidente
do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
no qual a AMB pede o desarquivamento da
Proposta, é feito o anúncio favorável. O próximo
passo é incluir a PEC na ordem do dia do Plenário
do Senado.

2/4/2019

Aproximação com o Parlamento

Em encontro com deputados do
PRB, a AMB reforça a importância
do diálogo com o Congresso. No
evento, promovido pela Amagis-DF,
também é destacada a necessidade
de preservação da independência de
cada Poder, mas com harmonia, que é
o objetivo da AMB.

2/4/2019

PEC 6/2019

A PEC 6/2019, da reforma da Previdência, pauta prioritária da AMB no Congresso
Nacional, é tema de reunião com o deputado da CCJ da Câmara Luiz Flávio Gomes
(PSB-SP). O parlamentar recebe análise técnica em que a Associação aborda questões
como a desconstitucionalização dos regimes previdenciários; a natureza confiscatória
da progressividade das alíquotas; o regime de capitalização; as regras de transição;
a pensão por morte; a acumulação de pensão; a aposentadoria e abono pecuniário.
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16/4/2019

Sistema penitenciário

Em audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado da Câmara dos Deputados, a AMB contribui com os
debates sobre a gestão do sistema penitenciário brasileiro. A entidade
defende que nada pode ser feito para melhorar a situação dos presídios
sem que haja dados atualizados sobre o sistema, como o número exato de
presos, e sugere a realização de um recenseamento penitenciário.

23/4/2019

Diálogo com parlamentares

O documento com os dez pontos sobre as inconstitucionalidades da PEC
6/2019, que trata da reforma da Previdência, é entregue pela AMB na
Câmara dos Deputados. A entidade esclarece o conteúdo aos parlamentares João Roma (PRB-BA), Lafayette Andrada (PRB-MG), Nicoletti (PSL-RR), Carlos Henrique Gaguim (DEM-TO) e Haroldo Cathedral (PPS-RR).

30/4/2019

PEC 6/2019
A PEC 6/2019, da reforma da Previdência, é debatida pela AMB e
Frentas com o deputado Marcos
Pereira (PRB-SP), 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados.
O grupo entrega ao parlamentar
sugestões de emendas para aprimorar a proposta e destaca pontos críticos do texto, como a desconstitucionalização, o aumento
de alíquotas, as regras de transição e as mudanças nas regras concessão de pensão, entre outros.

7/5/2019

Juizados especiais

A CCJ aprova o PL 7.483/2017, que acresce dispositivos à Lei 9.099/1995, sobre os juizados especiais cíveis e criminais. O
texto substitutivo do relator, deputado Fábio Ricardo Trad (PSD-MS), acolhe a sugestão da AMB. O dispositivo é no sentido
de reconhecer a competência da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais (ou Turma Recursal Única) para o
julgamento de questões que envolvam a uniformização de intepretação de lei e a solução de demandas repetitivas processadas
pelo Sistema de Juizados Especiais Estaduais.

8/5/2019

Reforma da Previdência

O presidente da Comissão Especial da reforma da Previdência
(PEC 6/2019) na Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PRAM), ouve a AMB e as associações filiadas sobre as preocupações
da Magistratura quanto à reforma da Previdência. É entregue ao
parlamentar a análise intitulada “A Nova Previdência”, que faz
parte de uma série de documentos de cunho técnico que foram
compartilhados com todos os associados e com o Parlamento.
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21/5/2019

Responsabilidade civil

A AMB é ouvida em audiência pública na CCJ do Senado Federal
sobre o PLC 126/2015, que trata da responsabilidade civil e
revoga a Lei 9.494/1997 e, na sequência, institui o Estatuto da
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado. A AMB aponta
que estão entre as preocupações da entidade, por serem temas
caros aos magistrados, as questões dos crimes de hermenêutica e
a hipótese de prisão preventiva.

21/5/2019

Combate à corrupção

É realizada audiência pública, na Câmara dos Deputados, com a participação de magistrados, advogados e especialistas em direito
constitucional penal para debater o Projeto de Lei Anticrime, PL 882/2019. A AMB esclarece que os juízes brasileiros serão ouvidos pela
entidade sobre as propostas. As sugestões serão apresentadas ao grupo de trabalho criado na AMB para analisar os projetos anticrime
e anticorrupção que estão no Congresso. Além desse, também tramitam os PLs 10372/2018 e 10373/2018.

28/5/2019

PEC 6/2019

A Frentas protocola, na Comissão Especial
da Reforma da Previdência, emendas à PEC
6/2019, elaboradas pelo grupo. As propostas
versam sobre a regra de transição para os servidores que ingressaram até dezembro de 2003;
o regime de pensão por morte, acumulação e
aposentadoria por invalidez; supressão do modelo de alíquotas extraordinárias, progressivas
e/ou escalonadas; e a preservação, em caráter
permanente, do valor real dos benefícios.

11/6/2019

Reforma da Previdência

A AMB e a Frentas conversam com o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); o relator da reforma da
Previdência, deputado Samuel Moreira; a procuradorageral da República, Raquel Dodge; e o secretário especial
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,
Rogério Marinho. A Associação defende as emendas à
PEC 6/2019, sugeridas pela AMB, construídas a partir de
análises de consultores. Entre o total de nove propostas
apresentadas, cinco são de autoria da AMB.

12/6/2019

Diálogo na Câmara

Reiterar a defesa das emendas sugeridas pela AMB e pela Frentas à
PEC 6/2019, da reforma da Previdência, é o objetivo de reunião entre
as entidades e o 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos
Pereira (PRB-SP). Também participam associações filiadas à AMB.
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18/6/2019

Reforma da Previdência
As preocupações com o substitutivo apresentado pelo relator,
deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), à PEC 6/2019, da reforma
da Previdência, são expostas pela AMB ao líder do MDB,
deputado Baleia Rossi (SP). Os principais pontos de alerta estão
relacionados à regra de transição e à pensão por morte. Antes, os
magistrados acompanham a primeira reunião de debates sobre o
parecer, que ainda está sujeito a alterações, na Comissão Especial
da Reforma da Previdência.

18/6/2019

PLC 27/2017

A AMB atua para que a o PLC 27/2017, conhecido popularmente como as “10 medidas de combate à corrupção”, não prejudique
a Magistratura. É promovido encontro com o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), relator da matéria, para quem a AMB e a
Frentas entregam nota técnica sobre o tema. Também há reuniões com o 2º vice-líder do PSDB no Senado, Rodrigo Cunha (AL),
e o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

25/6/2019

Prerrogativas

O PLC 27/2017, conhecido como as “10 medidas de combate
à corrupção”, é tema da audiência com o presidente do STF
e do CNJ, ministro Dias Toffoli. A AMB e a Frentas alertam
que as alterações feitas na Câmara dos Deputados sobre
responsabilização de membros do Judiciário e do Ministério
Público, matéria estranha ao texto original, irão cercear e
criminalizar a atuação dos agentes públicos.

25/6/2019

Combate à corrupção

O esforço da AMB para preservar as prerrogativas da
Magistratura no PLC 27/2017 segue no Congresso Nacional
e, também, no Judiciário. A AMB e a Frentas se reúnem
com o senador Marcos do Val (Cidadania-ES). No mesmo
dia, a AMB dialoga com os senadores Weverton Rocha
(PDT-MA), Rodrigo Pacheco e Fabiano Contarato (Rede-ES).
Ao presidente do STF e do CNJ, Dias Toffoli, a associação
entrega nota técnica sobre o tema.
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26/6/2019

Combate à corrupção

O PLC 27/2017 é aprovado pelo Plenário do Senado Federal. Na CCJ, a AMB consegue incorporar mudanças positivas ao
relatório do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que acolhe três emendas supressivas, retirando dispositivos que afetavam a
independência da Magistratura e do Ministério Público. Mesmo com o esforço, o texto ainda penaliza magistrados e procuradores
em artigos sobre o abuso de autoridade.

26/6/2019

PLC 27/2017

Logo após a aprovação na CCJ do Senado, o PLC 27/2017 segue para
votação no Plenário. A preocupação da Magistratura é com o artigo 43-B,
que criminaliza a violação de prerrogativa dos advogados na sua forma
dolosa. No mesmo dia, a AMB conversa com a senadora Selma Arruda
(PSL-MT) e agradece o apoio dela, na Comissão, às emendas supressivas.
A parlamentar e os magistrados concordam que ocorreram vitórias
importantes em relação ao tema.

9/7/2019

Audiência de custódia

O Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 317/2016 é tema
de audiência pública na CCJ da Câmara, com a participação
da AMB. De autoria do deputado Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP), o texto pretende sustar os efeitos da Resolução
do CNJ 213/2015, que dispõe sobre as audiências de
custódia. A AMB destaca que, para não distanciar a teoria
da prática, é preciso ouvir os magistrados que atuam nas
audiências de custódia.

11/7/2019

CPP

A instalação da comissão especial criada para analisar o
PL 8045/2010, sobre o novo CPP, é acompanhada pela
AMB. A proposta chegou a ser discutida na legislatura
anterior, mas o substitutivo apresentado pelo deputado
João Campos (PRB-GO) não chegou a ser votado. Os
trabalhos do colegiado serão presididos pelo deputado
Fábio Trad (PSD-MS) e a relatoria, de João Campos.

15/7/2019

Lei da Alienação Parental

A AMB é ouvida, em audiência pública da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal, em
relação ao PLS 498/2018, que revoga a Lei da Alienação Parental
(12.318/2010). A Associação defende o aprimoramento do normativo,
e não a sua revogação, como pretende o Projeto. Pontua, ainda, que
mesmo que a Lei seja revogada, o poder geral de cautela do juiz é
importante no processo.
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31/7/2019

Previdência

A PEC 6/2019, que trata da reforma da Previdência,
pauta a reunião entre a AMB e as demais entidades
integrantes da Frentas com o presidente do STF e do
CNJ, ministro Dias Toffoli. São destacados os pontos
mais preocupantes, como a questão da alíquota
progressiva e extraordinária, a pensão por morte, a
ausência de regras efetivas de transição e o cálculo do
benefício previdenciário.

6/8/2019

Combate à corrupção

O PL 1.864/2019, da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA),
é debatido na CCJ do Senado. A AMB participa da audiência
pública e enfoca o sistema de plea bargain (transação penal) a
ser incorporado ao CPP. Para a entidade, o sistema realizado
inicialmente entre o Ministério Público e o acusado pode trazer
prejuízo ao acusado, caso não ocorra um controle do juiz, ainda
que no primeiro momento.

6/8/2019

Valorização da Magistratura

As PECs 63/2013 e 6/2019, que tratam da parcela
indenizatória de Valorização por Tempo na Magistratura
(VTM) e da reforma da Previdência, respectivamente,
pautam encontro entre a AMB e o senador Nelsinho Trad
(PSD-MS). A entidade trabalha para colocar a VTM em
votação no Plenário e sensibilizar os senadores quanto
aos pontos da reforma da Previdência que prejudicam a
Magistratura e todo o serviço público.

6/8/2019

Reforma da Previdência

Em continuidade à mobilização no Congresso Nacional,
a AMB tem audiências com o líder do DEM no Senado,
Rodrigo Pacheco (MG), e com a presidente da CCJ da
Casa, Simone Tebet (MDB-MS), para falar da reforma
da Previdência (PEC 6/2019). Também integram a
comitiva a Frentas e o Fonacate. A Associação aponta
preocupação quanto ao fato de o Senado limitar sua
atuação à homologação do trabalho realizado na
Câmara dos Deputados, o que impede a Casa de abrir
um amplo debate sobre a matéria.
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7/8/2019

Reforma da Previdência

Um dia após a votação dos destaques da PEC 6/2019
(reforma da Previdência), no Plenário da Câmara
dos Deputados, a AMB e a Frentas se reúnem com o
senador Plínio Valério (PSDB-AM). Pontos como a regra
de transição, pensão e alíquota, que representam uma
grande preocupação para a Magistratura e o Ministério
Público, são levados ao parlamentar.

7/8/2019

Infância e juventude

A AMB será ouvida sobre todas matérias relacionadas à infância e juventude, famílias
e sucessões, relatadas pela senadora Soraya Thronicke (PSL-MS). O compromisso é
firmado em audiência com a parlamentar, na qual são abordados o PLS 1120/2019, que
altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para legitimar a Defensoria Pública
a ter acesso ao cadastro da criança ou adolescente em medida de proteção; e o PLS
3799/2019, sobre a sucessão em geral, legítima, testamentária, o inventário e a partilha.

13/8/2019

PEC 6/2019

A AMB, representada pela Apamagis, junto
à Frentas e ao Fonacate, se reúnem com o
relator da PEC 6/2019, que trata da reforma da
Previdência, senador Tasso Jereissati (PSDBCE). Na ocasião, são tratados os pontos do texto
aprovado pela Câmara dos Deputados que
endurecem em demasia as regras de transição,
pensão por morte e alíquota previdenciária
dos servidores públicos. As entidades também
reivindicam mais espaço para o debate de temas
prioritários durante a tramitação no Senado.

14/8/2019

Encontro no Senado

Os esforços da AMB e da Frentas por mudanças ao texto da PEC 6/2019
seguem concentrados no Senado Federal. Desta vez, é visitada a
senadora Selma Arruda (PSL-MT), com a qual o grupo defende alterações
relacionadas às alíquotas, pensão por morte e regras de transição, que
são pontos prioritários desde o início da tramitação da Proposta na
Câmara dos Deputados.

15/8/2019

Incidente de Deslocamento de Competência

Para debater a federalização de crimes graves, o chamado Incidente de
Deslocamento de Competência, a AMB participa de audiência pública,
na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da
Câmara dos Deputados. A AMB esclarece aos presentes que a medida é
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3486, ajuizada pela
entidade no STF.
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20/8/2019

Abuso de autoridade

Em manifestação histórica a favor da Magistratura e
da independência do Judiciário, a AMB integra ato
público, em Brasília (DF), contra a aprovação do PL
7596/2017, sobre os crimes de abuso de autoridade
praticados por agentes públicos. A manifestação,
promovida em parceria com a Amagis-DF e demais
entidades da Frentas, conta com cerca de 300
participantes, que se reúnem em frente ao STF e
caminham até o Palácio do Planalto.

20/8/2019

Diálogo com senadores

Os senadores baianos Otto Alencar e Angelo Coronel, líder e
2° vice-líder do PSD, respectivamente, escutam a AMB sobre
as correções necessárias à versão do texto da PEC 6/2019, da
reforma da Previdência, aprovada pela Câmara dos Deputados
e encaminhada ao Senado. A visita faz parte do trabalho para
sensibilizar o Senado a promover alterações que minimizem o
impacto das medidas.

20/8/2019

Reforma da Previdência

Em audiência pública na CCJ do Senado Federal, a AMB afirma que todos os brasileiros perdem com a reforma da Previdência.
A entidade volta a chamar a atenção para correções que devem ser feitas na última versão do texto, a fim de que se busque a
previsibilidade, a segurança jurídica e não se tenha a quebra de confiança.

21/8/2019

Bancada alagoana

A AMB, representada pela Almagis, reúne-se com o senador Rodrigo Cunha
(PSDB-PSL-AL), 2º vice-líder do partido, para reforçar a atuação da entidade
na bancada de Alagoas em relação ao pleito da reforma da Previdência. É
apresentada ao parlamentar a preocupação com a anulação da aposentadoria
e o fato de as causas previdenciárias serem processadas e julgadas na Justiça
Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou dos beneficiários.
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22/8/2019

Reforma da Previdência

Segue o esforço para minimizar os prejuízos aos servidores públicos com o atual texto da reforma da Previdência (PEC 6/2019). A
AMB, representada pela Apamagis e pela Amase, acompanhada de
entidades da Frentas, conversa com os senadores Jayme Campos
(DEM-MT) e Humberto Costa (PT-PE), líder do partido. O grupo leva
propostas de emendas supressivas e/ou modificativas que tratam
sobre pensão por morte de trabalhadores e servidores públicos
aposentados e ativos; alíquotas progressivas e extraordinárias; e
regras de transição.

23/8/2019

Combate à corrupção

Os projetos anticrime em tramitação na Câmara Federal são o principal assunto de audiência entre a AMB, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e o
deputado federal Luiz Flávio Gomes
(PSB-SP). Maia informa que deve ser
apresentada uma versão final pelo grupo de trabalho que discute as propostas enviadas pelos ministros Alexandre
de Morais, do STF, e Sergio Moro, da
Justiça e Segurança Pública. O texto
será discutido com as instituições para
posterior encaminhamento à votação.

27/8/2019

Valorização da Magistratura

O deputado Isnaldo Bulhões Júnior (MDB-AL), terceiro suplente da mesa
diretora da Câmara dos Deputados, encontra-se com a AMB. A Associação
leva ao parlamentar os temas de interesse da Magistratura brasileira.
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27/8/2019

Extrateto

A AMB e as associações regionais reúnem-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com o
líder do PP na Câmara, deputado Arthur Lira (AL). O projeto que regulamenta o teto do funcionalismo público, conhecido como
extrateto, pauta ambos os encontros. A matéria está em debate pela comissão especial na Casa.

28/8/2019

Permuta

A deputada Margarete Coelho (PP-PI) recebe a Comissão da Permuta da AMB.
A entidade busca a alteração da Constituição para conferir aos juízes estaduais
o mesmo direito já assegurado aos trabalhistas e federais, umas das mais
antigas defendidas pela Associação.

Prestação de contas

Ao longo dos três anos da gestão, a AMB atuou em relação a 1.450 projetos de interesse da Magistratura no Congresso
Nacional. Para fundamentar a argumentação quanto aos mais complexos, foram elaboradas 45 notas técnicas sobre
temas como a PEC 6/2019, da reforma da Previdência; o PL 6726/2016, sobre o extrateto; o PLP 343/2017, acerca da
extinção do fundo de reaparelhamento do Judiciário; e o PL 8045/2010, do Código de Processo Penal (CPP).
Com o objetivo de dar suporte à equipe diretiva da AMB, presidentes de associações e demais magistrados que trabalham
junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal na defesa dos interesses da Magistratura, a AMB conta com uma
Assessoria Legislativa. Diariamente, a equipe está no Congresso Nacional acompanhando a tramitação das matérias
e contribuindo para a interlocução entre a AMB e os parlamentares. Além disso, a Associação contratou a assistência
jurídica de dois renomados escritórios de advocacia: Calhau Advogados e Malta Valle Advogados.
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www.amb.com.br
www.flickr.com/magistradosbrasileiros
www.twitter.com/Magistrados
www.youtube.com/AMBMagistrados
@magistradosbrasileiros
www.facebook.com/magistradosbrasileiros
Aplicativo: AMB Magistrados
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