
  

1 
 

      

 

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO 

DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 13h30 horas do dia 08 (oito) de 

agosto 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. Dr. Diego Petacci 

agradeceu a presença e apresentou a todos os presentes. Item 1. Aprovação da ata 

anterior; Thiago (AMATRA IV) sugeriu retificar o item 4 da ata, que menciona sobre a 

filiação individual, que outrora gerou controvérsia, Dr. Diego Petacci sugeriu fazer a 

retificação da ata, nesta ata da 3ª reunião, haja vista o assunto pautado como item 3 

da presente pauta. Dr. Diego aproveitou a oportunidade para fazer os devidos 

esclarecimentos sobre esse ponto, informou que o deliberado na reunião passada foi de 

que houvesse um esforço conjunto da AMB com as Amatras filiadas com o intuito de 

buscar novas filiações, e quanto as Amatras não filiadas deveria ser realizado trabalho 

também com os presidentes das Amatras, e por algum motivo os ofícios foram 

encaminhados para os presidentes dos tribunais, deixou claro que a AMB é uma 

associação de associações, pediu escusas do acontecido a todos os membros da 

coordenadoria. Dr. Mauricio sugeriu que a campanha de filiação fosse sempre proposta 

ao presidente da associação independente da Amatra ser filiada ou não a AMB. Dr. 

Diego sugeriu que a retificação da ata prosseguisse da seguinte forma: Ata aprovada 

com a exceção do item 4, e uma informação de continuação do item 9.  A campanha 

de filiação individual à AMB observará a interlocução com as Amatras locais, sendo elas 

filiadas ou não, havendo diálogo dos membros institucionais. Dra. Fabiana Kaspary, 

questionou se a interlocução dos membros institucionais será informal ou mediante ofício, 

Dr. Mauricio solicitou que constasse em ata a autorização dada por essa coordenadoria 

de encaminhar os ofícios as Amatras, Dr. Diego Petacci questionou se todos estavam de 

acordo com as deliberações, foi aprovada a unanimidade, e esclareceu ainda que 

acabou abordando o item 3. Item 4. Aspectos propositivos de aprimoramento legislativo 

– Grupo reflexivo com participação das AMATRAS – Esclarecimentos acerca de 

entendimentos mantidos com a ANAMATRA em questões legislativas; Dr. Mauricio 

Drummond informou que a AMB tem uma relação dos acompanhamentos legislativos, e 

dentre eles elegemos uma escala de prioridade, AMB tem se voltado a carreira da 

magistratura, e questões de natureza processual. Dra. Fabiana Kaspary informou que a 

AMB já possuía um caderno legislativo e este vai sendo atualizado a cada mês ou 

bimestre conforme os assuntos que nos interessa vão surgindo, e fomos introduzindo os 

assuntos trabalhistas com ajuda da ANAMATRA, mencionou ainda o relacionamento 

positivo juntamente com a ANAMATRA, informou que o trabalho é conduzido de acordo 

com os assuntos pautados no congresso, e que a interlocução com os parlamentares do 

seu estado é de muita importância, mencionou ainda que há um projeto sobre Trabalho 

Escravo e que ainda está sob análise para ver se merece atuação ou não por parte da 

AMB. Maurício destacou que o acompanhamento legislativo prioritário da AMB segue 

sendo a Reforma da Previdência, sem descurar de outros projetos relevantes, como o  
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Teto remuneratório e projetos de criminalização da magistratura, ficou ainda de 

encaminhar a lista de projetos que a AMB atua, para que as Amatras tenham 

conhecimento e as classifiquem. Dr. Mauricio Drummond sugeriu criar em oportunidade 

futura, um grupo de trabalho dentro da área de assuntos legislativos trabalhistas, voltado 

para os aspectos processuais, com os presidentes das Amatras, ou com indicações de 

nomes. Dr. Paulo Boal (Diretor Legislativo da ANAMATRA), informou que em teve uma 

conversa bastante produtiva entre Fabiana Kaspary, Mauricio Drummond, e informou 

que todo apoio será muito bem-vindo, sugeriu que a criação do grupo de trabalho 

fossem juntando as duas associações, mas antes iria verificar com o assunto com o 

presidente Guilherme. Dr. Diego aprovou a sugestão feita pelo Dr. Pedro Boal, porém o 

Dr. Pedro Boal informou que fará o diálogo com o Dr. Guilherme antes de quaisquer 

tratativas formal, mencionou ainda outro ponto bastante importante, que seria a criação 

grupos de trabalhos entre as Amatras, ou representantes delas, para tratar de assuntos 

legislativos, neste caso seria outro grupo, o assunto pode voltar a ser debatido na próxima 

reunião, Dr. Pedro Boal, Resolução 219 do CNJ; Dra. Maria Rita cumprimentou a todos os 

presentes e relatou o histórico da matéria, destacando que no âmbito trabalhista apenas 

o TRT3 vem cumprindo sem maiores percalços a resolução, havendo recalcitrância dos 

tribunais. Os presentes relataram situações de descumprimento em seus tribunais e a 

dificuldade de implementação, a mesma ressaltou que as Amatras precisam levar a 

notícia de descumprimento, via PP ou PCA, ao CNJ, e relatar tais fatos à AMB para que 

a associação preste a devida assistência. Informou ainda que a AMB fará um workshop 

(curso) voltado para os magistrados em geral com a assessora da Min. Carmen Lúcia, 

ainda sem data, mas em breve será divulgado. Sobre a questão da GECJ, os presentes, 

em especial os colegas Paulo Boal e Tiago, demonstraram que o diálogo associativo (de 

todas as associações, em especial da Anamatra) com o Ministro Ives tem histórico de 

dificuldades, e que o melhor seria esperar a alteração da presidência para buscar revisão 

administrativa da Res. 155, visto que a judicialização não vingou. Do Fundo Monetário da 

Magistratura Federal; O Dr. Boal ressaltou a existência de um PL para criação desse fundo, 

composto parcialmente pela arrecadação de custas e emolumentos dos processos na 

JF, JT, DF e na JM. Todos concordaram com a importância de acompanhar a tramitação. 

PEC 62 – DESVINCULAÇÃO; O Dr. Boal ressaltou que o projeto está parado no Senado, 

sendo que o texto do Senador Randolfe, de desvinculação do funcionalismo, com a 

manutenção da vinculação ao STF, foi abandonado. Fala Presidente Jayme; informou 

que compareceu à reunião e destacou o consenso da Frentas para enviar uma carta ao 

STF referente ao reajuste de 16,3% com o compromisso de envidar esforços para buscar 

ajustes orçamentários de corte de despesas de custeio nos tribunais. O documento conta 

com apoio de AMB, Ajufe, Anamatra e associações do MP. Dr. Jayme colocou em 

votação o encaminhamento da carta e todos concordaram com o envio. STF apresenta-

se recalcitrante quanto ao reajuste, em especial a Ministra Carmen Lúcia, conforme 

notícias que são veiculadas diuturnamente. Item 5. ENM – Eventos voltados a magistratura 

do trabalho. 5.1. Temas e sugestões; A Dra. Cláudia Márcia da ENM, colocou a Escola a  
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disposição, e mencionou que a mesma está aberta a fazer parceria com as escolas 

estaduais, destacou que as tratativas serão realizadas com a Enamat, cujo objetivo é de 

obter parcerias entre ENM e Enamat e mesmo a certificação dos cursos da ENM para 

cumprimento da carga horária obrigatória de cursos. Também propôs que haja sorteio 

de cursos com peso proporcional maior de trabalhistas para equilibrar em relação aos 

estaduais, ela mesmo fará o encaminhamento ao diretor presidente da Escola, o Dr. 

Marcelo Piragibe, foi definido que as Amatras podem sugerir cursos de interesse e que a 

ENM entrará em contato com as Amatras e Ematras locais, depois com as EJUDs, 

buscando firmar parcerias. Item 7. Assuntos Gerais; coordenadoria se colocou à 

disposição, em especial pelo canal de whatsapp, para a comunicação com as Amatras 

e o diálogo institucional. A reunião foi encerrada.  

 

 

 


