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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 13:30 

horas do dia 07(sete) de fevereiro de 2017, no Hotel Cullinan Hplus Premium, em 

Brasília/DF conforme convocação, presidida pelo Presidente da AMB Dr. Jayme 

Oliveira Neto e com o Coordenador Diego Petacci , com participação na mesa 

do Maria Rita Manzarra (Diretora de Prerrogativas da AMATRA XXI) e o Dr. 

Maurício Paes Barreto Pizarro Drummond (Vice-Presidente de Assuntos Legislativos 

Trabalhistas da AMB). Deu início a reunião com a apresentação dos presentes, logo 

após passando para os itens da pauta, o Colega Diego (Coordenador) manifestou que 

precisamos incentivar a filiação individual de magistrados trabalhistas e fomentar a 

ideia de que a AMB também representa o magistrado trabalhista. Ainda manifestou a 

necessidade de aproximar com as AMATRAS e com a ANAMATRA. O colega 

Maurício Drummond manifestou que a ANAMATRA é contra a filiação das AMATRAS, 

porém a mesma não se opõe as filiações individuais. O Dr. Diego informou que são 

930 associados filiados por intermédio de AMATRAS e mais 400 associados diretos a 

AMB, o colega Maurício ponderou sobre a necessidade reformular a representação 

dos trabalhistas no Conselho de Representantes e manifestou a necessidade ter um 

Juiz trabalhista nos diversos setores da AMB para participar das comissões, informou 

ainda que a Justiça trabalhista ser representada na AMB é necessário para fortalecer 

a participação dos magistrados trabalhistas. O colega Diego informou que a filiação 

direta somente é possível quando a associação local não for filiada, alertando que 

uma postura de permitir a associação direta quando a associação local for filiada pode 

gerar um efeito desagregador. O colega Kulzer (AMATRA XII) manifestou contrário à 

filiação direta quando a associação local for filiada. O colega Maurício solicitou a 

informação de quais e quantos associados tem nas AMATRAS não filiadas, logo após 

passou a informação a todos os presentes. A colega Maria Rita (AMATRA XXI), 

manifestou a necessidade de mostrar aos associados o benefício para a filiação das 

AMATRAS a AMB, inserção em espaços internos e pioneiros, fortalecer a 

representatividade da justiça trabalhista. O Kulzer (AMATRA XII) propôs a criação de 

uma regra estatutária para que o candidato a presidente da AMB seja das minorias 

(trabalhista, federal e militar) de tempos em tempos, sendo a cada 03 eleições 

somente ser candidato a presidente das minorias. Proposta aprovada à 

unanimidade para ser encaminhamento ao Conselho de Representantes. O 

colega Diego sugeriu a Criação de Comissão para filiação à entidade de ex-

associados (que se desligaram por decorrência da retirada da respectiva AMATRA) e 

aquisição de filiação de novos membros integrantes da magistratura do trabalho da 

respectiva região, sugeriu ainda indicação de nomes (integrantes da AMB) por 

AMATRAS não filiadas, para compor o trabalho das Comissões de Filiação Individual 

– CFI, coordenando as atividades em suas respectivas regiões. Para tanto, pensa-se 

em um juiz substituto, um titular e um desembargador por região, com divisão do 

trabalho e facilidade de comunicação entre seus pares, esses mesmos nomes de 

integrantes da AMB farão a representação da entidade perante os seguimentos da 

magistratura do trabalho local. Sugeriu alguns nomes para trabalhar nas comissões 
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da AMB, Maria Rita Manzarra (AMATRA XXI) – Prerrogativas / Anna Carolina Gontijo 

(AMATRA II) – Assuntos Legislativos Trabalhistas / Lorival Ferreira dos Santos 

(AMATRA XV) – Assessor da Presidência, aprovado à unanimidade. O colega 

Maurício começou a abordar questões de cursos de interesse dos Trabalhistas na 

Escola Nacional da Magistratura (ENM). Proposta de módulos específicos voltados 

para os Juízes do Trabalho nos cursos, aproveitou a oportunidade para solicitar aos 

presentes que indicassem cursos de interesse para a Escola Nacional da 

Magistratura, o colega Marcelo (AMATRA II), propôs convênio da ENM com a 

ENAMAT para valer como carga horária para cumprimento da quota mínima de 

formação continuada, ou para que isso seja valido independente de convênio da 

ENAMAT. Aprovada unanimemente, propôs ainda convênios de cursos internacionais. 

Pedro (AMATRA VIII) sugeriu verificar convênio com a Universidade de Coimbra em 

Mestrado em Direito do Trabalho. Diego (Coordenador) e Maurício (Vice-Presidente) 

sustentaram a necessidade de atualização dos cadastros de associados na AMB e 

nas AMATRAS para melhor identificar os associados, reconhecendo a necessidade 

de participação da AMB nos eventos importantes locais, mediante comunicação com 

as AMATRAS. Marcelo, Lilian e todos os presentes sustentaram a necessidade de 

apoio institucional da AMB para retorno do assento da ANAMATRA no CSJT e apoio 

à busca de estrutura similar à do CJF, com assento, voz e voto da ANAMATRA. O 

colega Kulzer (AMATRA XII) destacou muitos pontos de convergência entre AMB e 

ANAMATRA, mas a inexistência de registros em razão da informalidade das reuniões. 

A seguir, nada mais havendo a tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos 

e deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada por mim, 

Levine Raja Gabaglia Artiaga, Secretário Geral-Adjunto e pelo Coordenador Diego 

Petacci . 

 

 

 

Diego Petacci 

Coordenador 

 

Levine Raja Gabaglia Artiaga 

Secretário Geral-Adjunto

 

 

 

 


