
 
 
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

ADVOCACIA TRABALHISTA, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022. 
 
Aos 31 dias do mês de janeiro, às 17:00 horas, Via ZOOM, realizou-se a primeira 

reunião do comitê executivo da comissão especial da Advocacia Trabalhista. Além 
da diretoria, composta pelo Presidente: Dr. Gustavo Granadeiro, a Vice-

Presidente: Dra. Gisela Freire, a Secretária Geral: Dra. Luciana Slosbergas e 
a Secretária Adjunta: Dra. Ana Karina Borin, estiveram presentes à reunião 
advogados trabalhistas convidados pelo Presidente para compor o comitê. A 

reunião foi aberta e conduzida pelo Presidente Dr. Gustavo Granadeiro que 
iniciou os trabalhos apresentando a composição da Diretoria da Comissão Especial 

da Advocacia Trabalhista. Após a apresentação da Diretoria, o Presidente Dr. 
Gustavo Granadeiro explicou a mudança do nome da comissão, que esta 

mudança visa dar uma feição mais prática na solução dos problemas da advocacia 
trabalhista, e que o objetivo primordial da comissão especial estará mais voltado 
para a solução dos problemas diários da advocacia, através de núcleos temáticos 

de trabalho, sem perder de vista as questões que envolvem o Direito Processual e 
Material do Trabalho. Explicou também que a ESA assumirá um protagonismo no 

que tange cursos de formação e aperfeiçoamento e quem estará à frente da 
Coordenação da matéria trabalhista na ESA, será o Dr. Ricardo Guimarães. 
O Presidente Dr. Gustavo Granadeiro, informou aos presentes que a comissão 

já conta com mais de 200 inscritos e que será de extrema importância que os 
trabalhos da comissão sejam divididos em núcleos, termos uma instância na qual 

a comissão consiga tratar dos problemas e obter decisões mais ágeis e um debate 
mais objetivo a acerca dos problemas que afligem a advocacia trabalhista. Por esta 
razão foi criado este comitê executivo, plural, diversificado, com membros de 

várias regiões do Estado, para atender as demandas da nossa área de atuação. 
Após estes esclarecimentos iniciais, o Presidente solicitou que os presentes se 

apresentassem e falassem sobre as suas expectativas com relação à comissão. 
Franqueada a palavra aos presentes, manifestaram-se, desta forma: 
 

A Primeira advogada a falar foi a Dra. Taube Goldenberg que se apresentou e 
se colocou à disposição da comissão. 

  
Na sequência, o Dr. Luís Otávio Camargo Pinto, Presidente da SOBRATT, 
agradeceu o convite para participar desta reunião e sugeriu uma maior 

aproximação da comissão e das entidades: SINSA/CESA, SOBRATT e as sociedade 
de advogados, através de parcerias em cursos e eventos, em especial pesquisas 

com as sociedades de advogados e o atual momento que estamos vivendo com a 
volta dos advogados para a atividades presenciais. 
  

Em seguida, O Dr. Pedro Proto saudou a todos, agradeceu o convite, elogiou a 
escolha dos membros e a diversidade da comissão que comtemplou advogados de 

diversas regiões de São Paulo, conseguindo colocar os diversos interesses da 
classe nesse grupo. Trouxe também a problemática dos atrasos em audiência e 
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sustentações orais que ocorrem há mais de 3 décadas. Relembrou as grandes 
batalhas que a advocacia já travou recentemente como: enumeração de 

processos, a implementação do PJe, a mudança dos fóruns regionais. E atualmente 
as audiências telepresenciais. 
 

Tomando a palavra, a Dra. Manuela Tavares agradeceu o convite e se colocou à 
disposição da comissão e do grupo. Trouxe a temática da ausência de respeito 

pelos Tribunais com a classe da advocacia, durante a pandemia, seja na suspensão 
de prazos como no fechamento dos fóruns, sem diálogo com a advocacia. 
 

O Dr. Tacílio Silva Schenferd agradeceu o convite, se colocou à disposição da 
comissão, em especial para atuar junto a região de Campinas. 

 
Dr. Leone Pereira também agradeceu o convite e se colocou à disposição da 

Comissão tanto como advogado, como professor acadêmico. 
 
Dr. Dario Rabay agradeceu o convite e se colocou à disposição da Comissão. 

 
Dra. Gisela Freire Vice-Presidente da Comissão e Presidente do SINSA, se 

apresentou, comunicou que participou da gestão anterior e fez elogios a condução 
dos trabalhos realizados pela comissão. Trouxe a temática da importância da 
Comissão Especial da Advocacia Trabalhista ser extremamente diversificada. E de 

como o trabalho da comissão será importante para suprir a expectativas dos 
advogados inscritos na Comissão. 

 
Dr. Antônio Peres agradeceu o convite, para participar da Comissão e da 
felicidade de estar no grupo. Criticou as notas técnicas da gestão anterior e a falta 

de diálogo com os diversos grupos que compõem a advocacia trabalhista. 
 

Dra. Alessandra Menezes agradeceu o convite e se colocou à disposição da 
Comissão. Mencionou demandas que foram muito desgastantes para a advocacia 
pró-empregado, durante a pandemia, e para advogados com estruturas menores. 

  
Dra. Katia Cação agradeceu o convite e se colocou à disposição da Comissão para 

atuar junto ao Litoral Paulista. Informou que atuará junto a Comissão da Mulher 
Advogada como Coordenadora das Coordenadorias Regionais da Comissão e 
aproveitou a fala para sugerir ao Presidente Dr. Gustavo Granadeiro que 

utilizasse o mesmo critério de divisão administrativa da Comissão em núcleos 
temáticos para facilitar os trabalhos. Trouxe também os problemas enfrentados 

pelos advogados do litoral com a falta de diálogo junto aos TRTs 2ª e 15ª Região. 
Outra questão enfrentada pelos colegas do litoral foi o deslocamento do Fórum da 
Justiça do Trabalho do Centro de Cubatão para uma região de difícil acesso, com 

falta de segurança aos advogados, pois é uma zona de tráfico de drogas, sem aviso 
prévio aos advogados, causando transtornos aos jurisdicionados. 

 
Dra. Claudia Abud fez sua apresentação, agradeceu ao convite e se colocou à 
disposição. 

  
Dr. Maurício Borges agradeceu ao convite para compor a Comissão. Trouxe a 

problemática das audiências no período da pandemia. Casos pitorescos envolvendo 
a advocacia de reclamante.  

 



Dr. Valter Alves agradeceu ao convite para compor a Comissão. Parabenizou e 
elogiou a composição da Comissão. Se colocou à disposição. 

 
Dra. Alessandra Ambrogi agradeceu ao convite para compor a Comissão. 
Parabenizou e elogiou a composição da Comissão. Trouxe a temática e os 

problemas enfrentados pelos advogados que atuam como audiencistas. Se colocou 
à disposição. Informou que irá trabalhar junto ao Tribunal de Ética e se colocou 

para ajudar nos casos envolvendo a advocacia trabalhista. 
 
Dra. Luciana Slosbergas agradeceu a presença de todos, a vontade de trabalhar 

de todos e se colocou à disposição dos colegas. 
 

Dra. Beatriz Montenegro Castelo se apresentou e agradeceu ao convite para 
compor a Comissão. Ressaltou, ainda, a importância de não haver a diferenciação 

entre advogados de reclamante e reclamada, que os desafios são de ambos os 
representantes, mas que há peculiaridades entre eles e que devem ser 
respeitadas, através do diálogo. Deu o exemplo das audiências unas onde não há, 

muitas vezes, paridade de situação. Outro ponto abordado pela Dra. Beatriz foi 
a questão a falta de uniformização do sistema das varas, deixando o advogado 

sem saber os procedimentos que são distintos em cada uma delas. Pontuou que 
esta falta de procedimento é desgastante para a advocacia. 
 

Neste momento o Presidente Dr. Gustavo Granadeiro fez um breve comentário 
assim se manifestando: 

 
“Obrigado Bia não posso deixar de aproveitar essa fala da Bia é para dizer 
que realmente que teremos muitas oportunidades de trabalho através dos 

núcleos temáticos e um dos núcleos será o de estudos legislativos em 
matéria trabalhista. Neste sentido, a OAB é um ator social muito 

importante principalmente na questão de propostas legislativas. 
Particularmente acho um absurdo as audiências unas sem que de fato o 
exercício do contraditório se estabeleça. O advogado do reclamante 

precisando montar rapidamente toda a estratégia de defesa, em um rápido   
momento, se tornando uma coisa absolutamente desigual. Isso de fato só 

acontece porque ainda norteiam no direito do trabalho os princípios como 
da concentração dos atos (justamente a audiência uma) que era uma 
fantasia hoje em dia a gente sabe não funciona, da oralidade da 

informalidade de um processo que hoje é tão técnico quanto o processo do 
trabalho”.  

 
Dra. Ana Karina Borin se apresentou, agradeceu ao convite para compor a 
Comissão na qualidade de Secretária Adjunta e se colocou à disposição para atuar 

em Jundiaí e Região. Trouxe a temática da dificuldade do trabalho remoto para as 
mães durante o período da pandemia. 

 
Depois de encerrada as apresentações o Presidente Dr. Gustavo Granadeiro 
retomou a palavra e continuou explicando o funcionamento da Comissão. Informou 

que os trabalhos serão divididos em núcleos temáticos e solicitou que os presentes 
escolhessem em quais núcleos gostariam de atuar e propôs a divisão dos 

conselheiros nos núcleos. Os núcleos temáticos serão os seguintes:  
 



Núcleo de Relacionamento com TRT 02: Além da coordenação do núcleo, que 
será conduzido por um advogado a ser escolhido dentre os membros do comitê, 

este núcleo ficará responsável pelo assento que pertence a OAB/SP junto ao 
Comitê Gestor do PJe. 
 

Núcleo Cultural: Este núcleo se encarregará de coordenar as atividades 
acadêmicas, cursos, palestras, eventos em geral que envolvam a matéria 

trabalhista. A Dra. Claudia Abud e o Dr. Luís Otavio Camargo Pinto 
demonstraram interesse em participar deste núcleo. 
 

Núcleo de Assuntos Legislativos: Este núcleo se encarregará de estudar 
propostas legislativas existentes no que tange o Direito do Trabalho e a viabilidade 

de propor novos projetos de lei de interesses da classe. O Dr. Antônio Peres 
demonstrou interesse em compor este núcleo, bem como a Dra. Gisela Freire, 

Dra. Taube Goldenberg, Dra. Beatriz Castelo e Dra. Manuela Tavares. 
 
Núcleo de Solução de Demandas: Este núcleo ficara encarregado de solucionar 

as demandas surgidas no exercício diário da advocacia trabalhista. O Presidente 
Dr. Gustavo Granadeiro nomeou provisoriamente a Secretaria Geral Dra. 

Luciana Slosbergas, para coordenar os trabalhos. Demonstraram interesses 
para compor este núcleo os advogados: Dr. Valter Alves, Dra., Alessandra 
Menezes, Dra. Alessandra Ambrogi, Dra. Manuela Tavares e Dra. Ana 

Karina Borin. 
  

Núcleo da Jovem Advocacia Trabalhista. Considerando o forte contingente de 
jovens advogados trabalhistas que surgem todos os anos, e ciente de que estes 
precisam de auxílio no início da carreira, a Comissão Especial da Advocacia 

Trabalhista decidiu formar este núcleo a fim de auxiliar o jovem advogado. Esta 
coordenadoria ficará a cargo que algum jovem advogado do interior. 

 
Ato contínuo e após a divisão dos grupos, a Dra. Luciana Slosbergas sugeriu o 
nome do Dr. Antônio Bratfixe para atuar no Comitê Gestor do PJe. 

 
A Dra. Taube Goldenberg sugeriu que os representantes dos núcleos de 

relacionamentos junto aos TRTs sejam advogados de reclamantes e reclamadas, 
o que foi prontamente aceito pelo Presidente Dr. Gustavo Granadeiro.  
 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos lavrando-se a presente 
ata, a qual, após lida e aprovada por todos os presentes, segue assinada pelo 

presidente, Dr. Gustavo Granadeiro, que presidiu a reunião, e por mim, Dra. 
Luciana Slosbergas, que secretariou a presente reunião e os demais membros 
presentes. 

 
Encerrou-se a reunião às 19:30 horas, com a assinatura dos presentes na lista 

entregue a Secretaria das Comissões.  
 
 

 
 

Presidente Gustavo Granadeiro Guimarães. 
Comissão Especial da Advocacia Trabalhista 


