
 
 

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DE RELACIONAMENTO COM TRT 
DA 2ª REGIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA TRABALHISTA, 
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2022 às 17 horas, por meio da plataforma virtual 
Zoom, sob a coordenação do Dr. Pedro Proto, reuniram-se os seguintes membros da 
Comissão Especial da Advocacia Trabalhista e que fazem parte do Núcleo de 
Relacionamento com o TRT da 2ª Região (“Núcleo” ou “NR-TRT2”): 
 

 Antonio Bratefixe 

 Catia Guimarães Raposo Novo Zangari 

 Dario Rabay 

 Edson Alves da Silva 

 Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade 

 Gustavo Granadeiro Guimarães 

 Luciana Slosbergas 

 Pedro Proto 
 
A pauta da reunião foi a seguinte: (1) finalidade do Núcleo e forma de atuação; (3) 
frequência das reuniões; e (4) temas a serem tratados nas reuniões. 
 
Após debates entre todos, concluiu-se o seguinte: 
 
1. Finalidade do Núcleo e Forma de Atuação 
 
Atender demandas da 1ª e 2ª Instâncias. Teremos relação e questões comuns com o 
NSD- Núcleo de Solução de Demandas e com o Núcleo Cultural. Teremos como 
objetivo generalizar as demandas específicas ou individuais para criarmos uma regra 
geral que se aplique a todos. Por determinação do CNJ, a OAB tem uma cadeira no 
comitê gestor do PJe, tanto na esfera estadual quanto na federal. Estamos marcando 
uma reunião com Des. Eduardo de Azevedo Silva, com a participação do Dr. Antonio 
Bratefixe para discutir aspectos técnicos do PJe. Foi sugerida a realização de reuniões 
com o Dr.Gustavo Granadeiro e Dr. Pedro Proto com os presidentes dos Fóruns das 
diversas cidades para aproximação e praticar uma política de boa vizinhança que 
facilite nossa atuação. 
 
2. Frequência das Reuniões 

 
O Núcleo fará reuniões mensais. Havendo alguma exceção ou urgência, pode ser 
marcada reunião extraordinária. As reuniões terão pauta previamente definida com 
temas sugeridos pelos membros do Núcleo. Em benefício do tempo e da organização, 
as falas serão mediante inscrição e por tempo definido pelo Coordenador no início das 
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reuniões. As reuniões serão às terças-feiras às 17h, em datas que não conflitam com 

as reuniões do SINSA ou outras reuniões relevantes. As reuniões serão gravadas em 
áudio e vídeo e permanecerão salvas pela Secretaria das Comissões. Podemos 
marcar reuniões episódicas convidando membros da Amatra para discutir temas 
específicos e de potencial convergência. 
 
3. Temas a serem tratados 

 
Ofício com algumas demandas já foram levadas pela Presidente e pelo Gustavo 
Granadeiro (ofício circulado no grupo de WhatsApp do Núcleo). A principal demanda 
foi o retorno do trabalho presencial. Outro tema relevante foi a criação de um grupo 
de trabalho intersetorial, incluindo a magistratura, promotores e várias associações de 
advogados (OAB, AASP, AATSP, ABRAT, SINSA etc.) para discutir os temas da 
Justiça do Trabalho. Outro tema para discussão foi a possibilidade de que audiência 
inicial seja virtual com apresentação de defesa e a audiência de instrução, presencial. 
 
Encerrou-se a reunião às 18h05m, com a confirmação da presença dos indicados 
acima pelo Coordenador do Núcleo e entrega desta ata para a Secretaria da Comissão 
Especial da Advocacia Trabalhista.  
 

Pedro Proto 
Coordenador 
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