
 
 

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA 
TRABALHISTA, REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2022. 
 
Aos 11 dias do mês de março de 2022, às 09:05 horas, realizada de modo virtual 
através de link enviado aos Membros do Conselho da referida Comissão, iniciada a 
reunião, o Presidente Gustavo Granadeiro Guimarães saudou os membros da 
comissão e informou sobre as nomeações realizadas até o momento. 
 
Pelo Presidente foi dito que: 
 
 
 
1-Nomeações de Membros da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista. 
 
Embora alguns membros já tenham sido formalmente nomeados, alguns ainda estão 
pendentes da formalização da nomeação face ao grande número de inscritos na 
Comissão. Contudo, todos membros serão formalmente nomeados, em breve, e o 
acompanhamento de tais formalizações poderá ser acompanhado pelo site da 
OAB/SP, no campo “Comissão de Advocacia Trabalhista”. 
 
 
2-Alteração do nome original para Comissão Especial da Advocacia Trabalhista 
e o seu Propósito  
 
Houve alteração da nomenclatura utilizada anteriormente pelas outras gestões (qual 
seja: Comissão de Direito do Trabalho) com o propósito e objetivo voltados aos 
aspectos práticos do exercício da advocacia. O nome atual é: Comissão da Advocacia 
Trabalhista. As questões doutrinárias e acadêmicas serão abordadas pela presente 
Comissão (ligados ao exercício da profissão, às atividades advocatícias) mas tais 
vertentes ficarão, majoritariamente, à cargo da ESA (Escola Superior de Advocacia 
da OAB/SP). 
 
 
3- Periodicidade das Reuniões, controle de faltas e Forma de Comunicação  
 
As reuniões ordinárias para membros da Comissão da Advocacia Trabalhista serão 
realizadas de forma mensal. Para a primeira reunião (datada de 11/03/22) foi utilizado 
o formato exclusivamente virtual. Para as próximas reuniões, e assim que o cenário 
atual da Pandemia permitir (possivelmente em abril/22), o formato para as próximas 
reuniões será híbrido, ou seja: de forma presencial na sede da OAB/SP e virtual para 
os membros que prefiram em razão do deslocamento. 
 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-notarial-registros-publicos/atas/2017/09.05.2017.pdf/download
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-notarial-registros-publicos/atas/2017/09.05.2017.pdf/download


As reuniões mensais têm por objetivo debater assuntos, voltados ao direito material e 
processual do trabalho, os quais impactam o exercício da advocacia trabalhista. Os 
temas, que afetam nossa profissão, serão decididos de forma conjunta para as 
reuniões mensais. As reuniões serão realizadas às 9:00 horas, na 2ª sexta-feira de 
cada mês, na sede da OAB/SP e em ambiente virtual (sendo fornecido link aos 
membros da Comissão).  
 
De acordo com o Regulamento Interno (tanto desta Comissão quanto da OAB/SP) 
serão permitidas aos membros até 3 (três) faltas, justificadas, por ano. O controle de 
faltas não será aplicado nas reuniões ocorridas nos dias 11/03/22 e 08/04/22, 
passando a valer a partir da terceira reunião agendada. 
 
Se o caso, serão agendadas reuniões extraordinárias mas, indubitavelmente, serão 
realizadas, ao menos, uma reunião mensal durante o ano de 2022. 
 
A Diretoria da Comissão está estudando a criação de grupos de Whatsapp/Telegram 
e, em razão da quantidade de membros, qual seria a melhor ferramenta a ser utilizada 
para comunicação, sendo certo que o canal de discussão e debates pelos membros 
será reuniões mensais (onde todos poderão, e se assim desejarem, fazer uso da 
palavra no momento próprio para tal exercício) e e-mails encaminhados pela 
Secretaria das Comissões da OAB/SP. 
 
 
 
4- Apresentação da Diretoria Executiva. 
 
A Diretora da Comissão da Advocacia Trabalhista, além do seu Presidente Gustavo 
Granadeiro Guimarães,  é composta por: Gisela Freire ( Vice- Presidente); Luciana 
Slobergas (Secretária Geral) e Ana Karina Bloch Buso Borin ( Secretária Adjunta). 
 
 
 
5- Apresentação dos Núcleos Temáticos e seus coordenadores 
 
Há núcleos criados pela presente Comissão, coordenados por advogados 
trabalhistas, os quais foram criados a fim de otimizar e dar maior eficiência à gestão 
dos temas :1) Núcleo de Relacionamento com o Tribunal da 2ª Região (há uma 
Comissão específica, que não está sob o comando da Comissão da Advocacia 
Trabalhista, para tratar do Relacionamento com o Tribunal da 15ª Região a qual é 
presidida pelo advogado de Campinas: Ricardo Ortiz). O Núcleo de Relacionamento 
TRT 2ª Região, que está vinculado à Comissão da Advocacia Trabalhista, será 
coordenado pelo advogado Pedro Protto; 2) Núcleo Cultural (coordenado pela 
Cláudia Abud) que realizará encontros mensais com participação de Palestrantes; 3) 
Núcleo de Assuntos Legislativos (coordenado pelo Antônio Galvão Peres) que 
conduzirá diálogos com órgãos legislativos para tentativa de uniformização de 
procedimentos (anteprojeto de lei); 4) Núcleo da Jovem Advocacia (coordenado pela 
Jéssica Lino); 5) Núcleo de Solução de Demandas (coordenado pela Manuela 
Tavares) para resposta de ofícios e demandas que são dirigidas à Comissão. 
 
 



 
Após as exposições do Presidente, retro mencionadas, ocorreram as Palestras 
ministradas pelos advogados Carlos Shirmer e Luiz Carlos Moro. 
 
 
 
6- Palestras 
 
O Palestrante Carlos Shirmer abordou “Justiça 4.0” (programa elaborado pelo CNJ, 
Conselho da Justiça Federal e Nações Unidas que visa disponibilizar acesso mais 
próximo do cidadão à Justiça), artigos relacionados à Resolução 345 de 09/10/2020 
(que regulamenta o “ Juízo 100% Digital”) e particularidades do Juízo 100% Digital.  
 
O Palestrante Luis Carlos Moro abordou “Onde estamos no projeto de Justiça 4.0?”, 
fez reflexões sobre o papel da advocacia neste programa “Juízo 100% Digital”, 
explanou sobre artigo 196 do Código de Processo Civil (chamado de Código Fux) bem 
como particularidades sobre o enfrentamento da advocacia sobre este cenário 100% 
Digital.   
 
7- Palavra ao Membros da Comissão da Advocacia Trabalhista 
 
Dada palavra aos membros da Comissão, foi sugerido pela Dra. Alexandra a criação 
de Núcleo para debate sobre “Juízo 100% Digital” e “ Interligação com Comissão de 
Prerrogativas  
 
Houve relatos de advogados da 15ª Região sobre audiências virtuais e dúvidas sobre 
atuação em conjunto das comissões.  
 
Sugestões de abordarmos em uma das reuniões mensais o tema: “retomada do 
trabalho presencial nos fóruns trabalhistas”. 
 
Pelo Presidente  foi dito que as sugestões serão analisadas; que o advogado Daniel 
Ortega é a nossa ponte com a Comissão de Prerrogativas; que poderá haver diálogos, 
e são muito bem vindos, entre a presente Comissão e a Comissão local de Campinas 
( 15ª Região).  
 
Outros Membros fizeram uso da palavra para parabenizar o encontro, parabenizar os 
palestrantes e os temas escolhidos bem como para fazer perguntas e esclarecer 
dúvidas quanto ao funcionamento da Comissão da Advocacia Trabalhista. 
 
 
 
8- Sorteio de Livros 
 
Antes do encerramento da reunião, foi realizado sorteio de 4 (quatro) livros. Foram 
sorteados os seguintes participantes: 
 

1) Fábio Fernando de Oliveira Belinassi (obra: CLT Comentada /Homero Batista) 
2) Damião Vinícius de Oliveira Cavalcanti (obra: Direito Desportivo/Antônio 

Bratefixe) 



3) Davi Leite Sampaio dos Santos (obra: Direito Sindical/ Antônio Peres) 
4) Cláudio de Assis Pereira (obra: CLT Comentada /Homero Batista) 

 
 
Encerrou-se a reunião às 12:17 horas, com o preenchimento de lista de presença 
encaminhada via link pela Secretaria das Comissões). 
 

Presidente 
Comissão 


