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ATA DA 4' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO DE DIREITO DO TRABALHO 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL — SEÇÃO DE GOIÁS, NO 
EXERCÍCIO DE 2019, REALIZADA EM 
03/09/2019. 

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove (03/09/2019), às dezenove horas 
(19h), na Sala de Sessões I, foi instalada a 4a 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: O Presidente da Comissão de Direito 
do Trabalho, Dr. José Humberto Abrão 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 reunião. 3. COMUNICAÇÕES DA 
PRESIDÊNCIA 3.1.Verificação de quórum. Abertura da Reunião com saudação aos 
comparecentes pelo Presidente da Comissão. 3.2. Inicio dos trabalhos. 3.3. Apresentação e 
palavra franqueada às autoridades presentes. Abertura feita pelo Presidente da OAB Dr. 
Lúcio Flávio, agradeceu a todos, ressaltou a importância dessa reunião dizendo que ficará 
para a história da OAB essa integração entre OAB e Justiça do Trabalho. Passada a Palavra 
ao Desembargador Wellington este agradeceu ao convite, elogiou a atitude da OAB e TRT 
pelo evento de integração 3.4. Bate papo com o Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18a Região Desembargador Paulo Pimenta com o tema "Integração 
OAB/TRT". Franqueada a palavra ao Desembargador Paulo Pimenta começou as suas 
considerações, agradeceu a presença de todos dizendo que se sente muito lisonjeado por 
esta integração, trouxe algumas experiências pessoais e compartilhou com os presentes, 
contou um pouco de sua trajetória enquanto advogado. Iniciou sua fala com apresentação 
de slides com explanação de todas as parcerias entre a Justiça do Trabalho e a OAB e todo 
o relacionamento da advocacia. Apresentou cada participação da advocacia junto ao 
TRT18. Agradeceu o apoio da CASAG, ESA e AGATRA no apoio ao TRT PARA 
TODOS. Explanou sobre o que é o TRT PARA TODOS e aprofundou na versão que será 
destinada aos advogados. Abriu a palavra ao Presidente da AGATRA Dr. Jeronimo Junior, 
do qual indagou ao Presidente do TRT quando terá a inauguração do novo prédio do TRT. 
O Presidente do TRT informou que não há previsão de termino da obra em virtude do corte 
orçamentário que houve em 2016 e que acarretou o atraso até os dias de hoje. Aproveitou a 
oportunidade para dizer que o horário de funcionamento do TRT18 não voltará para o 
fechamento as 18h0Omin. Quanto as vagas de estacionamento o Desembargador informou 
que não sabe se terá vagas de estacionamento para a advocacia tendo em vista que irá 
devolver as áreas alugadas pelo TRT e com isso as novas vagas do prédio serão 
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preenchidas pelos próprios servidores. Aberta a palavra a Presidente da CAJ Dra. Chrissia 
Pereira ressaltou sobre a acessibilidade da ouvidoria e corregedoria do Tribunal e indagou o 
Presidente sobre a tratativa dos magistrados com advogados como funciona internamente 
sobre a conscientização dos magistrados. Respondeu que está atuando principalmente com 
o diálogo e isso é filtrado através de pesquisas e mapeamentos. Informou que quando tem 
correição na vara, há fixação de cartazes na secretaria da vara, é feito um edital de 
convocação e com o atual regimento interno terá divulgação pelo site do TRT18. 3.5. 
Informes da Diretoria. 3.6. Informar a próxima pauta. 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: O Presidente 
da Comissão, Dr. José Humberto Abrão Meireles, declarou encerrada a reunião 
agradecendo a presença de todos os membros. Eu, Fernando Mendes da Silva, Secretário da 
Comissão de Direito do Trabalho da O /GO, lavrei a pr ente ata que, lida e aprovada, 
será assinada por mim e pelo Presid omissã 

"o Meireles 
Pres Direito do Trabalho 

ern ando Mers da Silva 
Secretário da Comissão 'de Direito do Trabalho 














