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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 13h30 

horas do dia 09 (nove) de maio de 2017, no Hotel Manhattan Plaza, em Brasília/DF 

conforme convocação, presidida pelo Presidente da AMB Dr. Jayme Oliveira Neto, com 

o Coordenador Diego Petacci, o Vice Presidente Maurício Paes Barreto 

Pizarro Drummond e o Coordenador da Justiça Estadual Frederico Mendes 

Júnior, sendo secretariado pelo Secretário Geral Adjunto Levine Raja 

Gabaglia Artiaga. 1. Aprovação da ata anterior: lida a ata, não havendo 

manifestações foi aprovada à unanimidade . 2. Apresentação dos 

presentes. 3. Acompanhamento e participação legislativa da AMB – 

Afinidade com as AMATRAS filiadas para definição de temas – Agenda 

legislativa. 3.1 Participação da AMB na última fase do PL “Reforma 

Trabalhista” em questões ligadas a processo, competência e atuação do 

magistrado. Foi informado pelo Coordenador Diego que houve um pedido 

das AMATRAS filiadas para que permitissem a ANAMATRA atuar, 

diretamente e sozinha, quanto a Reforma Trabalhista junto ao Congresso 

Nacional. Atendendo ao pedido, a AMB afastou da atuação legislativa em 

favor da ANAMATRA. O Colega Tiago Sulzbach (AMATRA IV) sugeriu que a 

AMB atue somente em projetos sobre competência da justiça trabalhista e 

carreira da magistratura, todavia não em questões de direito material . Foi 

apoiado pelo Colega Pedro Tupinambá (AMATRA VIII). O Colega Rodrigo 

Clazer (AMATRA IX) manifestou sua preocupação quanto a importância da 

AMB e a necessidade de ser pró ativa.  O Vice-Presidente Maurício 

manifestou a necessidade de atuação da AMB em questões processuais da 

Reforma Trabalhista. Colega Pedro Tupinambá (AMATRA VIII) manifestou 

favorável ao diálogo com a ANAMATRA para fixar em conjunto os pontos de 

atuação conjunta e individual em comum acordo.  O Colega Tiago Sulzbach 

(AMATRA IV) manifestou que a atuação da AMB gera uma divisão com a 

ANAMATRA o que não seria adequado no momento político atual.  A Colega 

Maria Rita Manzarra (AMATRA XXI) manifestou sua preocupação com a 

ausência da AMB na questão da Reforma Trabalhista manifestando a 

necessidade da AMB atuar em vários pontos que não encontram óbice a 

atuação em conjunto com a ANAMATRA. O Colega José Kulzer (AMATRA 

XII) manifestou que em sua concepção a Reforma Trabalhista será 

aprovada, mas devemos manifestar contra, em razão da restrição de 

direitos trabalhistas. O Vice-Presidente Maurício manifestou a necessidade 

das 08 AMATRAS se posicionarem e agirem em conjunto com a AMB no 

Senado para atuação legislativa. O Vice-Presidente Jerson informou a 

situação do Projeto de Reforma Trabalhista no Senado e informou que a 

atuação da AMB foi franqueada a ANAMATRA por solicitação das 08 

AMATRAS e da própria ANAMATRA. Foi dado encaminhamento para que a 
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AMB atue contra a aprovação do Regime de Urgência da Reforma 

Trabalhista no Senado e a necessidade de discussão nas comissões sobre o 

assunto. Colocado em votação, foi APROVADA, à unanimidade, a atuação 

da AMB para impedir a aprovação do Regime de Urgência da Reforma 

Trabalhista. Entrar em contato com a ANAMATRA para avaliar e atuar 

apenas nos pontos de convergência para trabalhar em conjunto nas 

comissões legislativas do Senado. 4. Filiação individual de associados nas 

regiões de AMATRAS filiadas e não filiadas à AMB – apresentação de pasta 

convite virtual; 5. Autorização perante aos Tribunais de pagamento de 

parcela associativa mediante desconto em contracheque, evitando repasses  

pelas associações locais, ficou deliberado nos itens 4 e 5 para a 

realização de atualização de cadastro dos juízes trabalhistas junto 

as AMATRAS e em relação aos Juízes Trabalhistas vinculados 

diretamente a AMB poderão realizar convênio com os Tribunais 

para o desconto direto. 6. ENM –manifestou sobre a pouca participação 

da justiça trabalhista na Escola e informou que tem total interesse na 

participação dos juízes trabalhistas com cursos na área de atuação 

trabalhista. Solicitou as AMATRAS que informem temas relevantes da 

Justiça Trabalhista para a formação de cursos junto a ENM para 

atender aos colegas trabalhistas esclarecimentos acerca do novo 

modelo de funcionamento, organização de evento voltados à 

magistratura do trabalho . O Diretor da ENM Marcelo Piragibe. Solicitou 

ainda a participação dos colegas trabalhistas na Revista da AMB com 

material intelectual para publicação.  Finalmente, manifestar pelo maior 

engajamento dos juízes trabalhistas nos cursos da ENM ou novos cursos a 

serem solicitados pelas AMATRAS. O Colega Rodrigo Clazer (AMATRA IX) 

manifestou a necessidade da aproximação das escolas das AMATRAS com a 

ENM e com a ENAMAT, podendo a AMB ser o grande vinculador e estreitar 

laços para cursos em conjunto e celebração de convênios entre as escol as 

para disponibilizar a todos os magistrados .  Em complemento o 

Coordenador Diego ressaltou a necessidade de buscar um convênio 

que garanta que os cursos da ENM que valham como carga horária 

para cumprimento das normas de formação continuada dos 

magistrados junto aos Tribunais. O Colega Tiago Sulzbach (AMATRA IV) 

pondera a necessidade de alargamento dos cursos passíveis de certificação 

pela ENAMAT oferecidos pelas Escolas Associativas. Ponderam os presentes 

pela atuação em ambos os requerimentos. O Coordenador Diego designou 

a Diretora Adjunta da Justiça do Trabalho na ENM, Claudia Marcia Soares, 

para dar implemento aos convênios e requerimentos necessários junto a 

ENAMAT, organizando visita institucional, juntamente com o presidente da 

ENM, e representantes das escolas das AMATRAS. Será designada Reunião 
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em junho pela Coordenadoria do Trabalho para tratar sobre a questão dos 

cursos da ENM. O Presidente Jayme compareceu brevemente a Reunião 

para tratar dos pontos de convergência entre a Justiça do Trabalho e  os 

demais ramos do Poder Judiciário, em especial para tratar da questão da 

isonomia remuneratória que vem sendo estudada e coordenada pelo 

Ministro Noronha. 7. Acompanhamento de processos de interesse de 

magistrados do trabalho e prerrogativas;  A Colega Maria Rita Manzarra 

(AMATRA XXI) informou que pretende atender as áreas de prerrogativas da 

Justiça Trabalhista junto ao CNJ e Tribunais.  Manifestando pelo 

estabelecimento de procedimento próprio para atuação da AMB nas causas 

dos magistrados trabalhistas com interlocução com as AMATRAS. 8. Revista 

especifica acerca da Reforma Trabalhista. Tendo em vista o espaço 

disponibilizado na Revista da ENM, foi excluído o item. 9. Assuntos 

gerais. O Vice-Presidente Maurício informou que a AMB não tem interesse 

em qualquer conflito com a ANAMATRA, mas que devemos trabalhar para a 

filiação de outras AMATRAS e pretende iniciar o diálogo interno e externo 

para o fortalecimento da magistratura trabalhistas. Sol icitando a reflexão 

sobre a melhor forma de realizar e evitar conflitos.  O Vice-Presidente 

Maurício manifestou pelo envio de carta convite para os juízes 

trabalhistas nas AMATRAS não filiadas. O coordenador Diego 

ponderou sobre a possibilidade de que as AMATRAS filiadas 

pudessem encaminhar a seus associados materiais sobre filiações a 

ser enviado pela AMB (pasta convite virtual). O colega Kulzer pondera 

acerca da necessidade de não se fazer campanha ostensiva para regresso 

de AMATRAS a fim de não ofender a autonomia de tais associações locais. 

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                                            Levine Raja Gabaglia Artiaga 

            Coordenador                                                  Secretário Geral-Adjunto 

 

              

 

 


