
 
 

 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL XXX, REALIZADA 
EM 14 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
Aos 14 de fevereiro de 2022, às 17h00 horas, na de forma virtual pela plataforma 
ZOOM, foi aberta a reunião do núcleo cultural da Comissao da Advocacia 
Trabalhista com os presentes Dr. Gustavo Granadeiro presidente da Comissão, 
Dra. Cláudia Abud coordenadora do núcleo, e os membros Jurandir Zangari 
Junior, Luis Otávio Camargo Pinto, Marcela Cataldi Cipolla, Gisela Freire, Michel 
Giraudeau, Jeniffer S. Morbi Piga, Helen Marini e Tacilio Silva, que redigiu a ata 
e secretariou os trabalhos apud acta. 
 
Aberto os trabalhos pelo Presidente da Comissão que saudou a todos e 
esclareceu o âmbito de atuação da Comissão da Advocacia Trabalhista e tratou 
de esclarecer as atribuições do núcleo cultural, sendo eventos de todos os tipos 
e iniciativas acadêmicas que possam ser produzidas pelos seus membros. 
 
Saudou a coordenadora do núcleo Dra. Cláudia e destacou que no passado o 
número de pessoas nas comissões era menor. Agora, há uma democratização 
de acesso para toda a advocacia o que torna o desafio do grupo maior.  
 
Esclareceu que na comissão já temos mais de 300 (trezentas) pessoas inscritas 
e que os núcleos farão o trabalho de direcionamento dos trabalhos em 
determinadas áreas, além do Conselho da Comissão que é bastante plural e 
encontra espaço em todos os campos da advocacia. 
 
Esclareceu, ainda, que o Conselho da Comissão deliberou pela de criação dos 
núcleos, sendo este núcleo o responsável pelos eventos culturais e ideias para 
debates acadêmicos com foco na advocacia trabalhista como um todo. 
 
Destacou o Presidente da Comissão, ainda, a necessidade de pensar em 
calendário de eventos, sendo no mínimo 1 evento por mês. Eventos virtuais ou 
híbridos. Apontou também a necessidade peremptória de se observar a 
paridade de gênero e racial nos eventos. 
 
Apontou por fim, que o evento inaugural deve explicar o funcionamento da 
Comissão, e alocar um possível evento, devendo os membros pensarem se isto 
faz ou não sentido neste primeiro momento, verificando ainda um tema um tema 
universal dentro da área trabalhista. 
 
Com a palavra a coordenadora do núcleo, Dra. Cláudia Abud, disse que pensou 
na perspectiva de se fazer eventos específicos voltados a jovem advocacia além 
de palestras e aulas sobre o início da advocacia. Destacou ainda a Dra. Cláudia 
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a necessidade de se verificar o âmbito de competência do núcleo cultural para 
que não haja indevidas interferências no âmbito de atuação de cursos da Escola 
Superior da Advocacia. 
 
Neste momento o Presidente da Comissão, Dr. Gustavo, acenou concordando 
com a preocupação de se verificar o âmbito de competência dos eventos 
acadêmicos do núcleo destacando que isto ainda será oportunamente verificado 
e debatido. 
 
Pediu a palavra a Dra. Helen Marine que esclareceu sobre sua experiência na 
Comissão de Direito do Trabalho no âmbito da Subseção que atua. 
 
Retomando a palavra, o Sr. Presidente da Comissão esclareceu que a Comissão 
em si atuará em parceria com o CONAT na organização de um grande evento 
presencial ainda este ano e que este evento, inclusive, para este primeiro ano 
da nova gestão da Comissão, poderia substituir eventual Congresso da 
Advocacia Trabalhista a depender, naturalmente, das condições e da 
organização. 
 
Pediu a palavra a Dra. Gisela que esclareceu que na primeira reunião da 
Comissão com todos os membros inscritos, deveria se tratar exclusivamente das 
competências e assuntos da Comissão da Advocacia Trabalhista, explicando o 
seu funcionamento com abertura de participação e fala para gerar engajamento 
aos participantes. 
 
Destacou ainda a Dra. Gisela que, havendo algo pronto por parte dos núcleos 
ou do Conselho da Comissão, que se entregue aos advogados inscritos na 
primeira reunião a possibilidade de votar sobre o deliberado e, portanto, a 
possibilidade de participar do processo de criação da Comissão da 
Advocacia Trabalhista.  
 
Sugeriu a Dra. Gisela, neste sentido, que o primeiro evento seja só de 
apresentação da Comissão com eventuais temas culturais já pré-definidos e 
chamar a participação de todos os advogados para tais temas. 
 
Sugeriu, ainda, verificar as fichas de inscrição para fazer uma triagem de 
engajamento apurando interesses etc. 
 
A coordenadora do núcleo, Dra. Cláudia, retomando a palavra concordou 
esclarecendo que já trouxe temas, sugerindo “Das provas digitais” e “Síndrome 
de bournout e doença ocupacional”, etc. 
 
Neste momento, a Dra. Jeniffer S. Morbi Piga falou sobre um curso específico 
de provas digitais que realiza hoje, apontando ideias e esclarecendo aos 
membros sobre expectativas e nuances de tal curso/evento. 
 
Neste momento, retomando a palavra, concordou o Presidente da Comissão 
com os temas, com as sugestões da Dra. Gisela e dos que antecederam fala. 
 



Pediu a palavra o Dr. Luis Otavio que disse que seria adequado que o núcleo 
se dividisse em grupos de trabalhos para abranger atividade em todos os pontos 
culturais, tais como eventos, artigos, palestras, cartilhas e demais temas 
culturais, devendo a Comissão criar uma forma de apurar o interesse dos 
membros para o trabalho destes grupos, destacando os diferentes interesses 
dos membros no que tange as atividades culturais. Apontou, ainda, que isto seria 
uma forma de trazer mais colegas para participar dos trabalhos. 
 
Retomando a palavra a coordenadora do núcleo, Dra. Cláudia disse que 
concorda sobre a criação de grupos de trabalho. 
 
Pedindo a palavra esclareceu o Dr. Jurandir que seria bom que todos os 
membros da Comissão pudessem fazer sugestões sobre o tema. 
 
O Presidente da Comissão retomando a palavra sugeriu uma reunião para 
verificação de ferramentas técnicas de que dispõe a OAB para organizar os 
temas etc., com finalidade de conhecer e fazer a triagem de interesses sugeridas 
nesta reunião, inclusive, com a possibilidade se criar um canal no aplicativo 
Telegram e outros meios eletrônicos, se o caso. 
 
Deliberou-se concordando todos os presentes que na primeira reunião da 

Comissão com todos os membros haverá um momento de apresentação e 
capitulação de interesses dos membros. Deliberou-se ainda com a 
concordância de todos que não haverá definição fechada de assuntos, mas 
sim a apresentação de alguns temas sobre os quais os membros da Comissão 
poderão votar participando da escolha. 
 
Nas deliberações, os presentes decidiram com a concordância de todos que 
para o primeiro evento em MARÇO, o núcleo cultural já irá apresentar o tema, 
porque se tratará do primeiro evento e não existirá tempo hábil para grandes 
discussões. 
 
Sobre o evento em si, a coordenadora do núcleo, Dra. Cláudia, sugeriu tempo 
de exposição de 1h, além da abertura de um tempo para participação dos 
presentes com perguntas e interação. 
 
Discutiu-se se o evento já seria na segunda sexta-feira de MARÇO e o Presidente 
da Comissão comprometeu a verificar a data corretamente retornando a quem 
de direito. 
 
Deliberou-se tentar falar com o Presidente da OAB/GO para que seja o primeiro 
convidado com o tema “Juízo 100% digital” – com o que concordou todos os 
presentes. 
 
A coordenadora do núcleo sugeriu que periodicidade das reuniões do núcleo 
seja quinzenal com meia hora de duração, buscando assertividade. 
 
Solicitou aos presentes que na próxima reunião tragam sugestões de eventos e 
palestrantes, observando as deliberações sobre o tema e formato, desta 
assentada. 



 
Sem que houvesse qualquer outra intervença2o, encerrou-se a reunião às 
18h25min, com a assinatura dos presentes na lista entregue a Secretaria das 
Comissões.  
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