
 
 

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DE RELACIONAMENTO COM TRT 
DA 2ª REGIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA TRABALHISTA, 
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2022. 
 
Aos 17 dias do mês de março 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 

 Beatriz Castelo 

 Dario Rabay 

 Gustavo Granadeiro 

 Jocelino Pereira da Silva 

 Pedro Proto 
 
A pauta da reunião foi a seguinte: (1) Fracionamento das audiências em Iniciais 
Virtuais e Instruções Presenciais, a critério das partes; (2) Atrasos nas audiências 
virtuais, presenciais e sustentações orais; (3) Retorno ao Fórum – Padronização de 
procedimentos; e (4) Assuntos gerais. 
 
Após debates entre todos, concluiu-se o seguinte: 
 
1. Fracionamento das Audiências em Iniciais Virtuais e Instruções Presenciais, 

a Critério das Partes 
 
Proto se manifestou que voltará a tratar desse tema na próxima reunião, com uma 
minuta de recomendação semelhante ao Projeto de Lei nº 3334/2020 
(https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0s
96gycawl78a1rv8j7gts296h55073991.node0?codteor=1904189&filename=Tramitaca
o-PL+3334/2020) para que a Corregedoria do TRT 2 emita a recomendação aos 
juízes, alinhado com o Núcleo de Alterações Legislativas. Proto sugere que depois de 
aprovada a minuta de recomendação que o Núcleo entre em contato com a AMATRA 
2.  
 
2. Atrasos nas audiências virtuais, presenciais e sustentações orais 

 
O Núcleo tentará restabelecer uma norma anterior da Corregedoria pela qual as 
audiências tinham intervalo de 15 minutos e caso a audiência atrase mais de uma 
hora, a audiência deverá ser cindida e adiada. Em alguns TRTs os julgamentos são 
feitos em blocos para evitar atrasos muito longos. O Núcleo vai fazer uma proposta 
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nesse sentido. Falar com a AMATRA 2 e 15 para ver se querem levar a proposta para 
o CSJT. 
 
3. Retorno ao Fórum – Padronização de Procedimentos 

 
Esse tema será discutido na próxima reunião. 
 
4. Assuntos Gerais 
 
Ao visitar os Diretores dos Fóruns, reportar a dificuldade das partes e advogados para 
verificação da vacinação, o que tem gerado filas e atrasos, com prejuízo para os 
jurisdicionados, advogados e para o bom andamento dos processos. De acordo com 
a PORTARIA GP nº 58/2019, na Capital de São Paulo, os Diretores dos Fóruns 
Trabalhistas da Segunda Região e seus respectivos substitutos são os seguintes: 
 

 FÓRUM "RUY BARBOSA" 
Titular: Luís Augusto Federighi (80ª Vara) 
Substituto: Maria Fernanda De Queiroz Da Silveira (15ª Vara) 
 

 FÓRUM DA ZONA LESTE 
Titular: Waldir dos Santos Ferro (3ª Vara) 
Substituto: Aparecida Maria de Santana (1ª Vara) 
 

 FÓRUM DA ZONA SUL 
Titular: Ivone Toniolo do Prado (6ª Vara) 
Substituto: Liane Martins Casarin (16ª Vara) 

 
Gravação de audiências. Depois da alteração do entendimento do Tribunal de Ética e 
Disciplina da OAB, haverá uma divulgação para estimular os advogados a gravarem 
as audiências. Até para restaurar os autos, caso haja a perda das audiências que 
tenham sido gravadas pela Justiça do Trabalho. As audiências gravadas pela Justiça 
do Trabalho devem ser transcritas nos autos. 
 
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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