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ATA DA 4ª REUNIÃO DA COORDENADORIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO 

DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, realizada às 09h30 horas do dia 12 (doze) de 

dezembro de 2017, no auditório da AMB, 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 

registrou a presença do Dr. Antônio Cesar (AMATRA XIV) e Dra. Ângela (AMATRA XII), e 

dos colegas Dr. Frederico (AMAPAR), Dr. Camolez (ACRE), Dr. Francisco Borges 

(AMERON), Dra. (Jussara – Presidente Eleita Santa Catarina), Dr. Ney Alcântara (ALMAGIS) 

e Dra. Vera Muller. Dr. Mauricio Drummond saudou a em especial a presença do Dr. 

Antônio Cesar por ser a primeira reunião como a AMATRA XIV de volta ao quadro 

associativo da AMB. Dr. Antônio Cesar agradeceu e informou aos presentes da adesão 

da AMATRA XIV a voltar ao quadro associativo da AMB e mencionou que foi aprovada 

a refiliação por todos os associados, e colocou-se à disposição para ajudar nos trabalhos 

necessários, Dr. Mauricio ponderou o relacionamento entre a AMB e a ANAMATRA que 

atualmente está melhor e esse é o entendimento para que possamos andar em 

harmonia. Item 1. Aprovação da Ata Anterior. Ratificou as alterações realizadas na ata e 

submeteu a votação, sendo aprovada a unanimidade, com abstenção do Dr. Antônio 

Cesar pois o mesmo não participou da última reunião. Item 2. Estado da aplicabilidade 

da Res. 219 em razão de recentes decisões do CNJ; Dr. Diego reiterou que o assunto foi 

tratado na última reunião e solicitou aos presentes como foi a experiência do workshop 

e como está nos estados a aplicação da resolução. Dr. Mauricio relatou como está o 

andamento em seu Estado, bem como as dificuldades que está tendo para a aplicação 

da mesma. Dr. Cesar também informou como está o andamento da resolução no seu 

Estado, pois há um déficit de servidor muito grande o que dificulta a aplicação da 

resolução. Dra. Ângela mencionou o andamento da aplicação. Dr. Mauricio ponderou 

que o importante é cada um membro passe para a AMB um relatório de como está o 

andamento da aplicação em seus Estados e que se houver necessidade a AMB 

juntamente com a AMATRA para que a resolução seja aplicada. Item 3. Convênio 

ENAMAT e ENM – Dr. Diego informou que o convênio foi realizado e está em andamento 

os cursos relacionados a área trabalhista. Dr. Mauricio ponderou que o convenio da 

ENAMAT com a ENM se dá por cada evento, mencionou a intenção sobre um segundo 

seminário no primeiro trimestre sobre aspectos matérias da reforma trabalhista. Dr. Cesar 

sugeriu abordar vários aspectos (jurídico, econômico, filosófico e sociológico) no 

seminário. Dr. Mauricio sugeriu que as AMATRAS indicassem palestrantes para o evento. 

Dr. Mauricio sugeriu uma pesquisa para fazer mestrados em Faculdade Brasileira e 

Estrangeira voltado para Justiça do Trabalho.  Dra. Ângela sugeriu cursos de extensão 

voltados para área trabalhista como Sociologia e Filosofia. Dr. Cesar sugeriu que esses 

cursos de extensão pudessem ser realizados também em maneira EAD, porém os modelos 

teriam de ser vídeo aula. Item 4. Assuntos Gerais. Dr. Jayme informou como está o cenário 

político nos assuntos que são de interesse da AMB. Dr. Mauricio mencionou sobre o 

estúdio que a AMB está alugando para fazer vídeos, realizar vídeo aula. Mencionou que  
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sugiram novos convênios para AMB, pois existem alguns que não atendem determinadas 

regiões, e solicitou a divulgação dos convênios, bem como a divulgação do XXIII CBM 

que acontecerá em maio de 2018. Solicitou uma atenção ao Justiça em números, pois 

há dados equivocados e a imprensa colhe as informações e lançam no ar essas 

informações. Dra. Ângela sugeriu que os assuntos legislativos relacionados a Justiça do 

Trabalho fossem relatados e informados com frequência. A seguir, nada mais havendo a 

tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião 

às 13h15. 

 

 

 

Diego Petacci 

Coordenador da Coordenadoria da 

Justiça do Trabalho 
 

 


