
 
 
 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA 
TRABALHISTA REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO  DE 2022. 

 

Aos 03 de fevereiro de 2022, às 17:00 horas, via ZOOM, realizou-se a primeira 

reunião do NSD – Núcleo de Soluções de Demandas da Comissão Especial da 
Advocacia Trabalhista, com os presentes: Dr. Gustavo Granadeiro, Presidente 

da CAT – Comissão Especial da Advocacia Trabalhista, Dra. Luciana Slosbergas, 

Secretaria Geral da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista e coordenadora 
do NSD, Dr. Valter Alves, Dra. Alessandra Menezes, Dra. Manuela Tavares 

e Dra. Ana Karina Borin. O Presidente da Comissão abriu os trabalhos 

ressaltando a importância do NSD, pois este será um canal aberto direto com a 
advocacia trabalhista que compreende diversas demandas. O Presidente trouxe 

problemáticas surgidas na gestão anterior e solicitou sugestões para a solução das 

demandas que ficarão a cabo no núcleo. Após a exposição feita o Presidente 

precisou se ausentar e assumiu os trabalhos a Dra. Luciana Slosbergas, 
coordenadora do NSD. Os participantes debateram acerca das instruções de 

funcionamento da comissão, no que diz respeito aos núcleos temáticos. Outro 

ponto de debate foi a forma de controle das demandas pela secretaria; e a 
sugestão da Dra. Manuela Tavares de criação de membros regionais para o 

auxílio destas demandas. Outros pontos que receberam destaques nesta reunião 

foram: Demandas surgidas na gestão anterior e como se dará a sua solução; quem 
responderá ofícios institucionais, ou seja, os que serão encaminhados para 

instituições, como se dará a baixa das demandas junto a Secretaria de Comissões, 

e os pedidos prescritos em razão do tempo e perda do objeto. 

Ficou determinado que as demandas serão encaminhadas via Secretaria de 
Comissões ao Presidente que encaminhará as demandas para a coordenadora e 

esta fará o filtro inicial. 

Ato contínuo passamos a tratar das demandas apresentadas pela Secretaria de 
comissões. Foi feito um filtro inicial das demandas apresentadas pela seguinte 

ordem: a) em razão da matéria (se pertence à comissão da advocacia trabalhista 

ou se de outra comissão), b) perda do objeto (se a resposta da demanda se perdeu 

no tempo) e assuntos que devem ser levados a discussão junto ao conselho da 
comissão. 

A Dra. Manuela Tavares auxiliou nos trabalhos fazendo uma planilha dos casos 

antigos, surgidos na gestão anterior e os atuais, pertencentes a esta gestão. 
Dr. Valter Alves ficou responsável pelo caso da colega Lais; a Dra. Alessandra 

Menezes responsável pelo caso envolvendo uma ação trabalhista e os demais 

caso serão levados a apreciação do Presidente. 
A Dra. Manuela sugeriu o desligamento do membro que faltar por 3 reuniões 

seguidas. Isto facilitará o andamento dos trabalhos junto a comissão. 

Sugeriu também a criação da comissão do PJe que ficasse responsável por toda as 

demandas envolvendo PJe. Foi informada que esta questão, pelo menos em 
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matéria trabalhista será nomeado um advogado responsável que assumirá a 

cadeira do Comitê Gestor do Pje junto ao TRT02. 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos lavrando-se a presente 
ata, a qual, após lida e aprovada por todos os presentes, segue assinada pelo 

presidente, Dr. Gustavo Granadeiro, que presidiu a reunião, e por mim, Dra. 

Luciana Slosbergas, que secretariou a presente reunião e os demais membros 
presentes. 

 

 
Presidente Gustavo Granadeiro Guimarães 

Comissão da Advocacia Trabalhista 
 


