
 

 

 

COMISSÃO DE DIREITO DO TRABALHO – OAB/CAMPINAS 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

 

Data: 13/05/2020 (quarta-feira). 

Horário/duração: das 14h00min às 16h40min (2 horas e 40 minutos). 

Local: Plataforma online Zoom 

Link: https://us04web.zoom.us/j/79104152429?pwd=TUFjK0JUeHJEZ3Zxa2lzT0ZvZ0RCUT09  

ID da Reunião: 791 0415 2429 

Senha: 6nbrHz 

Lista de Presença Virtual:  

Sandro Rogério Batista Lopes – OAB/SP nº 158.566 

André Amin Teixeira Pinto – OAB/SP nº 152.868 - andreaminadv@gmail.com 

Alanna Duro Montagner Pereira - OAB/RS nº 113434 - advalannamontagner@gmail.com 

Bruna Caroline Domingues Floch - OAB/SP nº 308.268 - brunaploch@adv.oabsp.org.br 

Cátia Regina Ceratti – OAB/SP n.º 415.390 - catiareginaceratti@gmail.com 

Juliana Cristina Soares das Chagas - OAB/SP nº 223.992 - juliana@ferribernardino.com.br 

Lívia Cristina Ortega Marques de Toledo - OAB/SP nº 272.139 - livia_cmarques@hotmail.com 

Lucas Anibal Bernardo - OAB/SP nº 411.808 - lucasbernardo@adv.oabsp.org.br 

Paulo André Megiolaro 

Priscilla Coelho Cruz Sato - OAB/SP 319.655 priscilla.sato@cruzsatoadvogados.com 

 

1. A reunião foi aberta pelo Presidente Dr. Sandro Lopes, que iniciou a reunião 

retomando os pontos abordados na reunião anterior entre eles: PJeCalc, Carteira de 

Trabalho Verde Amarela, Medida Provisória nº 925 e os acidentes de trabalho que 

ocorreram durante sua vigência, Recurso de Revista, Lei Geral de Proteção de Dados, 

Arbitragem, Compliance, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Convenções 

Coletivas. 
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2. Em prosseguimento sugeriu como próximos temas para debate os seguintes: Medida 

Provisória nº 927, Medida Provisória nº 936, audiências de conciliação, unas e 

instrução, suspensão dos prazos processuais e retomada dos prazos no TRT15 no dia 

04/05/2020, comparativo entre os provimentos do TRT15 e TRT2 em relação às 

suspensões das audiências. 

 

3. O Vice-presidente Dr. André Amin esclareceu sobre as tratativas junto ao TRT15 em 

relação às audiências telepresenciais, e as dificuldades que serão enfrentadas para a 

realização destas audiências, em especial às audiências unas e de instrução. 

Mencionou que o relacionamento com o TRT15 está muito difícil, mas que a maioria 

dos juízes informaram que irão fazer a alteração do rito e uniformizar os 

procedimentos. 

 

4. A Membra Dra. Juliana sugeriu a elaboração de um tipo de “abaixo assinado” para 

apresentar oposição as audiências telepresenciais designadas, visando o adiamento 

para pós-pandemia. A Presidência mencionou que já está sendo elaborada uma 

Reclamação junto a CNJ, pois as audiências telepresenciais estão ferindo o devido 

processo legal, prerrogativas, entre outros, e que esta reclamação será feita pela 

Seccional São Paulo, pelo Presidente Caio. 

 

5. A Membra Dra. Juliana mencionou também a questão em relacionada às mulheres e a 

situação que muitas mulheres em trabalho homeoffice enfrentam mais dificuldades, em 

função dos filhos que estão em casa. 

 

6. O Vice-presidente Dr. André mencionou sobre a prerrogativa da mulher advogada 

gestante ou lactante ter preferencias nas audiências e sustentação oral, e questionou-

se como será aplicada essa prerrogativa no meio telepresencial. 

 

7. A Membra Dra. Alanna mencionou sobre a possibilidade das partes em comum acordo 

peticionarem informando que não concordam com a audiência telepresencial, e 

solicitando o adiamento da mesma. A Presidência mencionou que muitos juízes tem 

relevado essa dificuldade e retirado de pauta a audiência, ainda mencionou que temos 

muitas dificuldades em realizar uma audiência de instrução, por exemplo, mencionando 

a dificuldade em conversar com o cliente, possibilidade de as testemunhas estarem 

juntas durante a oitiva, e que deixar a critério de cada juiz as definições sobre as 

audiências é inseguro.  

 



8. Em prosseguimento a Presidência mencionou o provimento do TRT2 GP nº 8/2020 

para análise pelos membros. 

 

9. A Membra Dra. Bruna mencionou sobre a possibilidade de retomada das audiências 

presenciais com baias acrílicas e mais intervaladas. 

 

10. Dando seguimento, a Presidência mencionou que os bancos também não estão 

funcionando dentro dos Tribunais, pois eles não querem pessoas circulando dentro dos 

Tribunais, o que dificulta o levantamento de alvarás.  

 

11. Em continuidade, o Membro Dr. Lucas, mencionou que já teve um caso de um cliente 

que sofreu acidente do trabalho, durante a vigência da Medida Provisória nº 925, e que 

foi demitido sem justa causa, por não ter direito a estabilidade, e junto ao INSS o 

benefício previdenciário foi concedido como auxílio-doença. Debateu-se sobre a 

possibilidade de ajuizamento de reclamatória trabalhista devido a dispensa nula e 

discriminatória. 

 

12. A Membra Dra. Juliana mencionou que tem conversado com alguns juízes e eles 

mencionaram sobre o receio deles em relação às audiências telepresenciais, e que 

pretendem realizar apenas audiências iniciais e de conciliação. 

 

13. A Membra Dra. Lívia mencionou que em relação à sustentação oral telepresencial foi 

bem proveitosa a experiência, pois teve um ganho de tempo muito grande, ao 

conseguir realizar outras atividades enquanto aguardava. 

 

14. Em prosseguimento, a presidência falou sobre as Medidas Provisórias nº 927 e 936. 

Dra. Juliana disse que não está conseguindo solicitar a liberação do FGTS pela justiça 

federal, mas que é bem difícil conseguir a liberação, salvo se comprovar a 

miserabilidade, mas que fez pedido alternativo para liberação total, parcial ou destinar 

ao financiamento de imóvel. DR. Sandro mencionou a MP 946. 

 

15. A Membro Dra. Juliana mencionou sobre os acordos de suspensão contratual de 

valores inferiores a 3 (três) mil reais, e que foram solicitados pelo Sindicatos em alguns 

casos documentos da empresas dos últimos anos como comprovantes de pagamento 

das últimas contribuições. 

 

16. Os membros comentaram sobre as futuras demandas trabalhistas que virão nos 

próximos meses em função das reduções, suspensões e demissões. A Presidência 



mencionou sobre a tese do Fato Príncipe, sugerindo ser o tema para a próxima 

reunião. 

 

17. A membra Dra. Alanna mencionou sobre o teletrabalho e reembolso de despesas para 

os empregados, em especial telefonia e internet. O Presidente Dr. Sandro mencionou 

sobre o caso de uma empresa de call center que teve que mover os equipamentos 

para a residência dos empregados e contratação de internet, sugerindo ser um tema 

para a próxima reunião. 

 

18. A Membra Dra. Bruna mencionou conversar sobre a reunião de execuções trabalhistas 

das empresas, “Refis Trabalhista”, que auxilia as empresas a se reorganizarem nos 

pagamentos. 

 

19. A Membra Dra. Alanna mecionou sobre pedidos de suspensão de pagamentos de 

acordos e o Presidente Dr. Sandro, mencionou sobre estes pedidos de suspensão de 

acordos, e parcelamentos, e na questão de se analisar cada caso, e o montante dos 

valores. A Membra Dra. Juliana mencionou sobre as homologações de acordos e 

questionou se os membros tiveram casos de não homologação. 

 

20. A data da próxima reunião será definida futuramente. 

 

21. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradeceu a presença e participação 

de todos. 

 

22. Posto isso, como ninguém mais usou da palavra e nada mais havendo a tratar, deu-se 

por encerrada a reunião e eu, DRA. CÁTIA REGINA CERATTI, lavrei a presente Ata. 

 

Campinas, 13 de maio de 2020. 

 

 

SANDRO ROGÉRIO BATISTA LOPES                            ANDRÉ AMIN TEIXEIRA PINTO 

          PRESIDENTE                                                     VICE-PRESIDENTE 

 

DRA. CÁTIA REGINA CERATTI  

MEMBRO EFETIVO 
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