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ATA DA r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DE DIREITO DO 
TRABALHO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL — SEÇÃO DE 
GOIÁS, NO EXERCÍCIO DE 2019, 
REALIZADA EM 30/04/2019. 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove (30/04/2019), às dezenove horas 
(19h), no Auditório Eli Alves Forte, foi instalada a r Reunido Extraordinária da Comissão 
de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás. Estiveram 
presentes e justificaram ausência os membros: conforme lista de presença anexa. 1. 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM E ABERTURA: 0 Presidente da Comissão de Direito 
do Trabalho,  Dr.  José Humberto Abrdo Meireles verificou a existência de quórum e 
declarou aberta a presente reunido. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA: 
a presente ata será lida e aprovada ao final da reunido. 3. COMUNICAÇÕES DA 
PRESIDÊNCIA: 3.1. Verificação de quórum. Abertura da Reunido, com saudação aos 
comparecentes 3.2. Inicio dos trabalhos o Presidente abriu informou aos membros que estes 
podem trazer sugestões para que a comissão caminhe alinhada com seus membros; Passou 
a palavra ao Vice Presidente da Comissão para sua apresentação pessoal; Passou a palavra 
ao Secretário Geral para sua apresentação pessoal; Abriu a palavra aos membros para que 
estes se manifestem espontaneamente com sugestões ou criticas; Retornou a palavra ao 
Presidente para debates sobre a criação de subcomissões, iniciou com a subcomissão de 
questionário digital; Pensar em colocar dados do advogado que responde para não ter 
duplicidade nas respostas, ideia (Fernando e Jhone Wheiner); Podemos colocar um campo 
onde a advocacia poderá também dar sugestões; Membro Paula sugeriu colocar na página 
da OAB o questionário e fazer um serviço de campo para extrair as perguntas dos 
questionários;  Dr.  Sérgio Nascimento sugeriu oficio para a comissão de estatuto de 
desarmamento para suporte da plataforma digital; Dra.  Scarlet  sugeriu Orientar os 
funcionários da OAB para resposta do totem; Dra. Edna sugeriu que tenha prazo para 
pesquisa finalizar; Iniciou a informação sobre processos na OAB da comissão de direito do 
trabalho; Idealizou-se a criação da subcomissão de processos; Subcomissão de Mídias 
Digitais foi apresentada pelo Presidente; Foi informado que precisamos estar em no mínimo 
quatro plataformas digitais,  Twitter,  Instagram, Facebook; Dra. Paula indagou quantas 
pessoas participarão das subcomissões, sendo ressaltado que não há limite de pessoas;  Dr. 
Jonas  ressaltou a importância da criação das mídias digitais; Presidente informou sobre a 
parceria com a CAJ para criação de grupo de estudo; Presidente informou sobre a 
possibilidade de intercambio da comissão de direito do trabalho  corn  a comissão de direito 
do trabalho de  Brasilia;  Presidente informou que os processos serão distribuídos para a 
subcomissão de processos, para que faça relatório e voto, devendo entregar na reunião 
subsequente; Dra. Paula se manifestou, sobre as violações de prerrogativas ocorridas no 
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a presença dos coordenadores do CEJUSC; Presidente informou sobre a próxima reunido, 
que terá presença do Presidente do CEJUSC  Dr.  Eduardo e  Dr.  Fabiano Coelho para 
discutir as problemáticas; Dra. Edna e Dra. Paula promoverão a criação do grupo de 
whatsapp do triênio 2018/2021; 0 grupo antigo será excluído com a criação de um novo 
grupo do whatsapp, por decisão da maioria; Dra.  Vivian  reforçou sobre o suporte do 
programa do PJe, pugnou pela criação de subcomissão de suporte ao PJe, da qual se 
disponibilizou seu tempo para ser membro da subcomissão; Presidente informou que irá ser 
estudada a possibilidade da criação; Sugestão de oficio ao conselho para criação de suporte 
de PJe ao advogado dentro da sala da OAB, preparar os funcionários para dar suporte; Dra 
Geovana informou sobre a existência de comissão digital, pedir parceria nesse sentido de 
dar suporte ao PJe; 3.3. Informes da Diretoria. Nenhum 3.4. Informar a pauta da próxima 
reunido toda primeira terça-feira de cada mês; 3.5. Conclusões e encerramento; 4. ORDEM 
DO DIA: 4.1 Expedientes: nenhum. 4.2. Processos com julgamento iniciado: Nenhum 
4.3. Processos com julgamento adiado: nenhum. 4.4. Julgamento de Processos / 
pauta do dia: nenhum. 4.4.1 Conhecimento: Nenhum. 4.4.2 Julgamento: Nenhum. 5 
COMUNICAÇÕES AOS PRESENTES: nenhum. 6. ENCERRAMENTO: 0 Presidente 
da Comissão,  Dr.  José Humberto Abrão Meireles, declarou encerrada a reunido 
agradecendo a presença de todos os membros. Eu, Fernando Mendes da Silva, Secretário da 
Comissão de Direito do Trabalho da OAB/GO, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada por mim e pelo Presidente da Comissão. 

Fernando Mendes da Silva 
drio da Comissty Direito do Trabalho 
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