
CA1 tA 4 N.SEQ 
ATA 

  

N.SEQ-086 Versão 08— Aprovado em 04/02/2015 — Pagina 1 de 1 

ATA DA  la  REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO DE DIREITO DO TRABALHO 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL — SEÇÃO DE GOIÁS, NO 
EXERCÍCIO DE 2019, REALIZADA EM 
07/05/2019. 

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove (07/05/2019), As dezenove horas (19h), no 
Auditório Eli Alves Forte, foi instalada a  la  Reunião Ordinária 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 reunião. 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 Reunião, com 
saudação aos comparecentes, em especial aos acadêmicos da PUC-GO 3.2. Inicio dos trabalhos o 
Presidente abriu a palavra ao  Dr. Jeronimo  Júnior Presidente da AGATRA do qual cumprimentou 
os presentes e convidou para a Posse da sua nova Diretoria; Após cumprimentou a Presidente da 
Comissão da Advocacia Jovem presente Dra. Crhissia Pereira; Cumprimentou a Conselheira 
Seccional presente Dra. Jordanna Araújo; Agradeceu a presença do  Dr.  Jerõnimo Júnior e 
agradeceu a presença desejando um bom retorno em virtude de ter que se ausentar por motivos 
particulares; 3.3. Apresentação da nova Diretoria do CEJUSC para a advocacia  (Dr.  Eduardo Thon 
e  Dr.  Fabiano Coelho), palavra inicial com o  Dr.  Fabiano Coelho, do qual ressaltou a importância 
da Conciliação no processo; disse que para se conciliar também é importante que os conciliadores 
tenham técnicas e que o advogado entenda a importância de conciliar; quebrou crenças limitantes de 
que conciliar seria somente para "acabar logo com o processo" e esclareceu que conciliar é de 
extrema importância para todos os jurisdicionados; Explicou que existem possibilidades para 
recusar a assinar acordo extrajudicial, caso haja cláusulas no acordo que não estejam em 
conformidade com a legalidade ou não esteja nos padrões de justiça e razoabilidade; ressaltou que 
deve haver cautela ao fazer o acordo; ressaltou que o advogado é importante para resolução do 
conflito; informou que é muito complexo reverter uma homologação de acordo, visto que deve 
haver extremo vicio de vontade, informando que devem as partes pensar muito bem antes de 
finalizar o acordo; Dada a palavra ao  Dr.  Eduardo Thon; explanou sobre as consequências do 
acordo; disse que o advogado é indispensável para a conciliação; esclareceu que o jus postulandi é 
uma tragédia, e que é extremamente complicado homologar um acordo nesses casos, pois pode 
haver injustiças e ausência de esclarecimento dos reais direitos das partes; explanou que foi muito 
complexo ampliar o CEJUSC; trouxe a história do CEJUSC e ressaltou pontos importantes da 
resolução que o regulamenta, a conhecimento do público; explicou a estrutura do CEJUSC; 3.4. 
Abertura de debates aos membros para criticas ou sugestões ao CEJUSC, inicialmente a palavra 
com o  Dr.  Leopoldo Siqueira este indagou sobre o padrão da vara de Goiás onde há diferença entre 
as audiências de Goiânia e indagou sobre qual o limite do trabalho do conciliador;  Dr.  Fabiano 
Coelho informou que tem resolução própria para atuação do conciliador e caso ocorra algo 
diferente, que recorra aos coordenadores do CEJUSC para tentativa de resolver o problema;  Dr.  
Eduardo Thon informou que em Goiás não há CEJUSC e que por este motivo pode ser que o 
procedimento seja diverso; e também informou que caso haja algum incidente em audiência que o 
advogado chame o magistrado para resolver o problema; Dra. Jordanna indagou sobre o concili dor 
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não ler o processo e dificultar o comando do acordo;  Dr.  Fabiano Coelho explicou que não é 
procedimento o conciliador não se inteirar do processo, e informou que é um fato a ser repassado 
pelos coordenadores do CEJUSC aos servidores;  Dr. Jeronimo  indagou sobre Juiz de um lado 
homologar acordo e do outro lado não homologar e como fica referida situação;  Dr.  Eduardo Thon 
respondeu que existem diferenças entre entendimentos de magistrados, mas ressaltou  cue  o 
CEJUSC é democrático e que não há obrigação da vara integrar o CEJUSC e é respeitado a 
individualidade de cada caso e magistrado;  Dr.  Fernando Mendes perguntou sobre a questão de 
chamamento nos painéis e pregão por voz;  Dr.  Eduardo ressaltou que vai reforçar a necessidade de 
chamar pela voz o pregão e vai cobrar mais eficácia quanto a harmonização dos painéis eletrônicos; 
Dra. Natália sugeriu que deixasse de ser obrigação a remessa dos autos para o CEJUSC  Dr.  
Eduardo respondeu que essa regra não ha como se aplicar em caso de existência de CEJUSC; Dra. 
Carla elogiou o CEJUSC e disse que há situações em que magistrados deixam de homologar 
acordo;  Dr.  Fabiano informou que caso haja essa situação pedir para constar em ata de audiênc a os 
termos do acordo e tentar despachar na vara do trabalho; Dra. Paula indagou reforçou a palavra do  
Dr.  Leopoldo de que o conciliador foi até ela enquanto conversava com sua cliente e atravess  Du  a 
conversa entre advogado e cliente e que isso tornou um entrevero, pediu que fosse esclarecida essa 
situação;  Dr.  Eduardo informou que a regra é que os conciliadores deixem os advogados 
conversarem com as partes e tente em audiência de conciliação o acordo e que caso tenha situação 
diversa disso, levar a conhecimento da coordenação do CEJUSC para resolver de forma pontual;  
Dr.  Rogério Furquim ressaltou que seria necessário ter alguém que fique a disposição para fazer 
acordo antes da audiência ocorrer caso as partes queiram, no caso por exemplo de atraso de pauta;  
Dr.  Eduardo respondeu que não seria possível deixar alguém disponível em virtude da dificuldade 
de recuso para isso, mas vai tentar conversar sobre isso;  Dr.  Dhyone sobre constar em ata a 
confissão das parte;  Dr.  Eduardo respondeu que existe o principio da confidencialidade;  Dr.  
Fabiano Coelho trouxe informações sobre o 18 e 19 de outubro de 2019 3.5. Informes da Diretoria. 
Nenhum 3.6. Informar a pauta da próxima reunião toda primeira terça-feira de cada Ines; 3.7. 
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,  sera  assinada por mim e pelo Presidente da Comissão. 
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