
 
 

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA 
TRABALHISTA, REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022. 

 
Aos 08 dias do mês de março de 2022, às 17:05 horas, realizada de modo virtual 
através de link enviado pelo Presidente da Comissão aos Membros do Comitê 
Executivo da referida Comissão, iniciada a reunião, o Presidente Gustavo Granadeiro 
Guimarães saudou novos membros que possam integrar o grupo: Cláudia Rodrigues 
Castro, Thiago Barison, Andrea Viccari e Claudio Peron. 
 
 
Pelo Presidente foi informado que, não obstante as formalizações das nomeações de 
membros da presente Comissão tenham iniciado, é certo que, em razão da 
quantidade de membros, não houve tempo hábil (até a presente reunião) para a 
nomeação de todos que integrarão a presente comissão e que tal procedimento 
ocorrerá, no mais tardar, até o final do mês de março/2022. Foi informado, outrossim, 
que houve reunião virtual realizada junto Tribunal regional do Trabalho, na qual alguns 
pleitos foram formalizados no sentido de que haja maior participação da Advocacia na 
gestão da Justiça do Trabalho da 15 região, além de requerimento de recomendação 
conjunta da presidência e da corregedoria do TRT da 15ª região, para que as 
audiências de instrução processual voltem a ser realizadas presencialmente, salvo 
expressa concordância dos advogados das partes. 
 
Sobre os assuntos abordados na presente data, explanou o Presidente: 
 
 

1) Preparativos e comunicados acerca da primeira reunião ordinária da 
Comissão da Advocacia Trabalhista, dia 11/03. 

 
Pedido de auxílio à Cláudia Abud, a fim de ajustar detalhes para a primeira reunião 
ordinária da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista, na qual contará com as 
Palestras dos Doutores Luiz Carlos Moro e Carlos Shirmer, com exposição de 20 
(vinte) minutos para cada expositor e 20 (vinte) minutos para perguntas feitas pelo 
chat (a fim de otimizar o tempo dos palestrantes). 
 
Objetivo do espaço para perguntas ( que é democratizar a participação de todos os 
membros da comissão)  
 
Novo grupo de whatsapp (a fim de reunir todos os membros). As reuniões ordinárias 
deverão ser realizadas mensalmente. 
 
Arte para divulgação da reunião, agendada para o dia 11/03, será divulgada hoje à 
noite ou, no mais tardar no dia 09/03 pela manhã. Isto se deve ao fato de que as redes 
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sociais estão inundadas, nesta data, por mensagens sobre o dia da mulher e , 
portanto, poderá não ter o destaque merecido. 
 
Núcleos criados pela presente Comissão:1) Cultural (coordenado pela Cláudia Abud, 
com encontros mensais com participação de Palestrantes), 2) Relacionamento com 
TRT 2ª região ( coordenado Pedro Protto) e TRT 15ª Região (com participação do 
Ricardo Ortiz e Dr. Tacilio que faz a ponte entre as duas regiões); 3) Jovem Advocacia 
( coordenado pela Jéssica Lino, que tem demandas próprias voltados à advocacia 
trabalhista); 4) Solução de demandas (coordenado pela Manuela Tavares) e 5 ) 
Assuntos Legislativos (coordenado pelo Antônio Galvão Peres) 
 
 
Pela Ana Karina foi sugerido organizar sorteio de livros para os membros participantes 
da reunião. Taube verificará com Homero Batista se ela poderia ceder um exemplar 
da CLT 2022. Antônio Bratefixe cedeu um exemplar de sua obra para sorteio. Ana 
Karina também verificará com autores a disponibilidade de disponibilizarem suas 
obras para sorteio. Antônio Galvão Peres também pode ceder uma via da obra 
"Liberdade Sindical Negociação Coletiva". 
 
 

2) Discussão e aprovação do Regimento Interno da Comissão da Advocacia 
Trabalhista . 
 

O Regimento interno aborda a necessidade de 1 (uma) reunião ordinária por mês e a 
falta, por 3 (três) ocasiões aos eventos durante o ano, resultará na exclusão do 
membro da comissão. 
 
Pelo Presidente foi dito que ainda serão nomeados os membros consultivos da 
presente comissão. 
 
Após questionar os participantes sobre os termos do regimento Interno apresentado, 
não houve nenhum apontamento ou discordância, motivo pelo qual o mesmo restou 
aprovado. 
 
 
 
3) Uniformização da fase de instrução processual trabalhista. Debates, soluções 
e caminhos a seguir. 
 
Pelo Presidente foi dito que, em sua apresentação sobre sistema híbrido de 
audiências, entendeu que existe espaço para que, antes de um processo legislativo 
(que levaria determinado tempo para ser elaborado), possam existir outros meios, tais 
como: portarias , recomendações ou regras mínimas para instrução processual, 
(especialmente para que sejam realizadas de forma presencial audiências para 
produção de provas, salvo se houver concordância da forma virtual pelo advogado da 
parte). 
 
Possibilidade de enquete para ouvir advogados. Pela Doutora Gisela foi dito que uma 
preocupação é o que perguntar aos advogados e quais encaminhamentos seriam 
dados às respostas dos advogados. Pelo Antonio Peres foi sugerido no lugar de 



enquete uma audiência pública e pontuou que um anteprojeto de lei pode ser algo 
muito demorado, que poderia levar 2(dois) ou 3(três) anos mas se colocou a 
disposição para trazer uma minuta de anteprojeto para discussão neste 
Comitê/Conselho. Os advogados Tacilio Silva, Cláudia Abud, Dra. Beatriz Castelo, 
Dario Rabay, Helen Marini, Manuela Tavares, Thiago Barison  e Cláudio Peron fizeram 
uso da palavra. 
 
 
Encerrou-se a reunião às 19:00 horas. Para a presente reunião, considerando que  
finalização das nomeações de todos os membros ainda não ocorreu, não houve lista 
de presença  a ser entregue na Secretaria das Comissões.  
 

Presidente 

Comissão 


