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ABRAT PELO MUNDO

OIT aprova recomendação contrária
ao trabalho forçado em Genebra
Delegados

de 185
países aprovaram durante a 103ª
Conferência Internacional do
Trabalho, realizada em Genebra,
na Suíça, um protocolo e uma
recomendação à Convenção
29. Os documentos atualizam o
texto de 1930. O protocolo foi
aprovado por 437 votos a favor,
oito contrários e 27 abstenções.
A recomendação teve 459 votos
favoráveis, três contra e 12
abstenções.
O novo texto está em
sintonia com os conceitos
defendidos pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT), como
dumping social decorrente da
superexploração do trabalhador,
garantia de direitos fundamentais
trabalhistas
a
migrantes
indocumentados
em
situação
de superexploração, combate ao
tráfico de pessoas, abrangência da
escravidão sexual no contexto do
trabalho forçado e envolvimento
do detentor do poder econômico
relevante na precarização da cadeia
produtiva.
As
normas
aprovadas
assumem a forma de convenções
e recomendações internacionais,
devendo agora ser ratificados pelos
Estados.
Participando da delegação
brasileira estava o presidente da

Associação Brasileira de Advogados
Trabalhistas
(ABRAT)
Antônio
Fabrício de Matos Gonçalves.
Pela primeira vez a entidade esteve
presente oficialmente ao fórum.
Para Matos a participação
da ABRAT, como integrante da
comitiva oficial brasileira, foi motivo
de orgulho para
toda a advocacia
trabalhista
do
país, que vem
se acostumando
cada vez mais a
estar presente
nos
grandes
eventos
que
acontecem
no Brasil e no
mundo em sua

área de atuação.
O ex-presidente da ABRAT e
atual diretor cultural da Associação
dos Advogados de São Paulo ( AASP),
Luís Carlos Moro, João Pedro Ferraz Presidente do JUTRA e a advogada
Gilda Figueiredo Ferraz (SP) também
integraram a comitiva.

Sindicalistas Brasileiros fazem Denúncia na OIT
Durante a Conferência da OIT, a CUT, a União
Geral dos Trabalhadores (UGT), juntamente com as
centrais sindicais, Força Sindical CTB e NCST, ao Comitê
de Liberdade Sindical, chefiado por Cleópatra Dumbia –
Henry, denúncia contra o Governo do Brasil, em virtude
da interferência do Estado, por meio do Ministério
Publico do Trabalho, nas atividades dos sindicatos.
As centrais sindicais alegam que, juntas

representam mais de 40 milhões de trabalhadores, e
acusam o Ministério Público de interferir na vida política
e financeira dos sindicatos, quando tentam impedir as
entidades sindicais dos trabalhadores de receberem
contribuições, aprovadas em assembleia, para o custeio
e manutenção das atividades sindicais, em defesa dos
interesses e direitos dos trabalhadores.
A ABRAT esteve presente neste ato.

Quem é essa gigante chamada ABRAT?
Benizete Ramos de Medeiros1

rem abundantes, notadamente nos matizes que variam
do branco ao azul, passando pelo rosa e lilás, e, para
onde pairo o olhar quando preciso refletir, buscar ideias
		
Confesso que, há um e fazer o processo de autopoiese. Isso, faz lembrar Cezar
ano pesquisando sobre o nas- Brito ao dizer que as “As Coisas do Caminho” são fontes
cimento, trajetória e ascensão de profunda inspiração, e eu digo, a natureza e a quietuda Associação Brasileira de Ad- de, fazem a alma se emancipar. 2
Assim, em meio ao manancial de tanta
vogados Trabalhistas - ABRAT,
a partir das entrevistas até aqui vegetação−e uma grande parte desse refugio é feito de
mata preservada − a inspiração
feitas, com
brota, permitindo fazer as coneCelso SoMesmo
nos
tempos
atuxões entre o passado e o presente,
ares, Reginaldo Felker, Bernadete
Kurtz, Calheiros Bomfim, Nilton cor- ais o combate a discri- e me surpreender nas digressões,
reia, Luiz Salvador, Cezar Britto, Ary minação aos advogados que levam a perceber a importância dessa gigante chamada
Castelo, Luis Carlos Moro, Clair da
Trabalhistas,
é
um
foco
ABRAT, na luta pertinaz e contíFlora Martins, além do exame de vários documentos, o encantamento de luta mantido aceso nua pelo resgate da respeitabilidade pela advocacia trabalhista
aumenta a cada inserção das inforpela ABRAT
e daqueles membros que passei a
mações colhidas.
denominar, nos capítulos que vou
Lamenta-se, contudo, o
tempo que não disponho para dedicação, com exclusi- construindo, de “OS TRABALHISTAS”, como sustentácuvidade, a essa pesquisa. Talvez, até, reflito vez por outra, lo e reafirmação fundamental dos Direitos Sociais, cuja
que esse fator, tem aspectos positivos que é a maturida- luta é o outros vértice da Instituição.
Curioso destacar, e por isso a surpresa,
de empírica, fortalecida em cada entrevista, com reflexos 		
no que já foi escrito – e reescrevo, revejo, modifico . Mas, que, mesmo nos tempos atuais o combate a discrimide uma forma ou de outra, não escapa, em momento nação aos advogados Trabalhistas, é um foco de luta
algum, o prazer que tenho vivenciado, no mergulho da mantido aceso pela ABRAT, isso, pela existência ainda
história nas diversas épocas de existência da ABRAT e de certo olhar distorcido a esse ramo da advocacia. Fato
sentido, nas entrevistas feitas com os ex-presidentes
das lutas enfrentadas.
Algumas vezes,o ambiente de criação e reprodu- mais atuais como Moro, Salvador e Correia, que expeção da pesquisa, é o da biblioteca de minha casa, mas, na renciaram, em vários Estados e até nas capitais em que
maioria – como agora– tem sido em local atípico para o atuam profissionalmente, fatos que revelaram a necessimister, qual seja, entre limoeiros, bananeiras, coqueiros, dade, ainda,desse ponto de atuação.
Mesmo com muitas e grandes conquistas,
pessegueiros, caquizeiros, abacateiros, jaqueiras, jabuticabeiras, laranjeiras e outras sem desprezo pelas flôres as que nessa crônica não se pode elencar,o presidente
mais diversas, com especial relevo as hortênsias, por se- atual,Antonio Fabricio, não se distanciou desse viés, que

1 - Benizete Ramos de Medeiros é diretora da ABRAT e pesquisadora sobre A Instituição
2 - Britto. Cezar. Caminhadas. Ed. Conceito. Aracajú. 2007

foi uma das razões de existir e de ter nascido essa Asso- taria espaço na OIT, como convidada a participar da reuciação, pois, assegurou recentemente, em uma reunião nião; ou passaria a membro integrante, de maneira defide diretoria, na qual se propunha vários tópicos de avan- nitiva, na Comissão Nacional dos Direitos Sociais da OAB;
ços, que “Nós perdemos o complexo de vira lata a algum como também parceira da ANAMATRA e ANPT em divertempo” 3
sos enfrentamentos, como o famoso projeto da prevalênIsso, de certa forma, vem convergir, com a percep- cia do negociado x Legislado, tão arduamente combatição de alguns entrevistados, segundo
do e, ainda, fazer concorridos CONAT’s
os quais, os próprios advogados, dian- Como se vê, o fortale- com cerca de 1.000 participantes 4.
A ousadia geográfica de reafirte do quadro, se automenosprezavam, cimento em associamação veio com o desbravador Jeffergrassando a discriminação de ser advogados relacionados ao Trabalho e ções é fundamental, son Callaça que criou as chamadas
não as causas cíveis, criminais, tributá- tanto no Estado de ex- caravanas da ABRAT, que teve por objetivo fincar a bandeira das lutas em
rias, etc...
De qualquer forma,na fase ceção quanto no De- todos os Estados da federação brasileira e, num segundo momento, já na
atual da pesquisa, ainda sem profun- mocrático de Direito
gestão de Fabrico Gonçalves, na intedidade nas ultimas gestões, é, possível,
contudo, dizer que são marcadas por uma ousadia, fun- riorização.
Tudo isso sem perder atenção a vários projetos
damental para a reafirmação da Associação, que teve o
embrião nas gestões anteriores, notadamente as referen- que tramitavam no Congresso nacional;iniciativas de alte aos últimos 15 anos, sem qualquer desprestigio as mais teração e criação de súmulas no TST; reformas políticas,
antigas, que tiveram papel fundamental de construção e tanto que a gestão de Osvaldo Rotband, teve em um de
sustentação da própria Associação, sem o que os passos seus esforços , e o momento requeria, votados para camseguintes não seriam possíveis, portanto, cada fase, cada panhas em defesa da manutenção dos direitos sociais e
gestão teve, nas respectivas épocas, marcas que se fize- em especial no projeto de reforma sindical, que não ocorram pela necessidade em razão dos aspectos político e reu até a presente data.
Como se vê, o fortalecimento em associações
social do País, quer seja no período de repressão politica,
quer seja na redemocratização com a assembleia consti- é fundamental, tanto no Estado de exceção quanto no
Democrático de Direito, mas, sobretudo, com conscientituinte, quer seja no de neoliberalismo e globalização.
		
Talvez os construtores iniciais, nem mes- zação dos membros na devida e correta utilização, como
mo a sensibilidade aguçada de mulher, como Moema instrumento de trabalho em prol dos objetivos estatutáBaptista, a primeira mulher a presidir a Instituição, eleita rios, em detrimento de qualquer interesse pessoal. É que
pelo voto direito, imaginaram que a Associação conquis- ao se observa, ocorrer na ABRAT.
3 - Gonçalves.Antonio Fabricio de Matos Reunião de diretoria ocorrida em 08.03.2014, em Brasilia, DF.
4 - Projeto de Lei no.5.483\01

Belo Horizonte será a capital do Direito do Trabalho
O maior encontro de advogados trabalhistas
será nos dias 10, 11 e 12 de setembro em Belo Horizonte.
A capital mineira pela terceira vez sediará o Congresso
Nacional de Advogados Trabalhistas (CONAT), e nesta
edição, em parceria com a Associação Mineira dos
Advogados Trabalhista (AMAT).
Entre os palestrantes do XXXVI CONAT já
confirmaram presenças os expositores dos painéis:
Carlos Henrique Bezerra Leite, Cristiana Fortini, Daniela

Muradas, Hugo Barreto – Uruguai, Ibaneis Rocha, João
Leal Amado – Coimbra/Portugal, Jorge Luiz Souto Maior,
Joelson Dias, Luis Henrique Ramirez – Argentina, Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho, Maria Elizabeth Antunes
Lima, Margarida Barreto, Maurício Godinho Delgado
e Sebastião Geraldo de Oliveira, e os expositores dos
cursos: Antônio Loureiro, Carlos Shirmer Cardoso,
Davidson Mallaco Ferreira, Lídia Guevara, Luciana
Barcellos Slosbergas, Luís Antônio Camargo, Luiz

Salvador, Maria Maeno, Melissa Folmann, Paulo Máximo,
Ronaldo Tolentino, Roseline Moraes e Valena Jacob
Chaves Mesquita.
Em torno de 1500 participantes estarão debatendo, no Minascentro, temas relacionados “A Centralidade do Trabalho”.
Estão previstos ainda cursos sobre saúde do
trabalhador, audiência trabalhista, direito previdenciário, assédio moral, recurso de revista, direito desportivo,
cláusula de Non Compete ou Não Concorrência e Pje.
De acordo com o presidente da ABRAT, Antônio
Fabrício de Matos Gonçalves, o Conat é o maior Congresso periódico de Direito Trabalhista do Brasil, com discus-

sões de temas de grande interesse e influência para os
profissionais da área, bem como as questões que envolvem o mundo do trabalho.
Inscrições
As inscrições para o XXXVI CONAT podem ser feitas
através do endereço eletrônico: http://conat.oabmg.org.br/
Show
O show de boas vindas será com Milton Nascimento, participação especial de Vagner Tiso e Lô Borges.

Pacotes para o CONAT
Os pacotes do Congresso já estão disponibilizados. Nesta edição a agência responsável é a Casa Castros de
São Paulo. A partir deste boletim publicamos os valores:
Hotel Adagio BH Minas Centro
10 a 14/09/2014
Individual
Duplo		

Tarifa
Tarifa

R$ 1.428,00
R$ 1.584,00

Hotel Othon Palace Belo Horizonte
10 a 14/09/2014
Individual
Duplo

Tarifa R$ 1.104,00
Tarifa R$ 1.104,00

Hotel Ibis BH Minas Centro
10 a 14/09/2014
Individual
Duplo

Tarifa
Tarifa

R$ 636,00
R$ 708,00

Hotel Ibis Afonso Pena
Individual
Duplo

Tarifa
Tarifa

R$ 856,00
R$ 928,00

CASA CASTRO'S
VIAGENS E TURISMO
tels:
(11) 3255 3145 / 3231 5297
3256 2495 / 3259 1172 / 3257 6588
email:
ccastros@terra.com.br

parceiros

Especial: Entidades celebram o 20 de junho

20 de junho é o Dia Nacional do Advogado Trabalhista

Esse ano a ABRAT trouxe o slogan e imagem acima
para marcar o 20 de junho o que foi compartilhado
422 vezes no facebook

Qual a razão de sermos
“especiais” e termos um “dia” nosso?
Alguns dizem que é
porque
trabalhamos em uma
Justiça “especial” e não em uma
Justiça “comum”, como afirma o
querido Antônio Fabrício de Matos
Gonçalves, Presidente da ABRAT.

Pode ser.
O advogado trabalhista é
aquele que tem os menores prazos
e a maior quantidade de atos a
praticar. Não fazemos uma audiência
por semana, mas uma audiência por
minuto.
Temos
muito
volume
de trabalho e pouco volume de
honorários. Exatamente porque
atuamos em processos “especiais”,
não temos acesso a honorários
sucumbenciais.
Mas nós – e somente nós
– nos aglomeramos em entidades
associativas, tanto no plano
horizontal quanto vertical, tanto as
nossas associações locais como a
nossa nacional ABRAT.
Nós atuamos com o que há
de mais precioso na sociedade: o
trabalho humano. Por isso, temos de
ser “especiais” e compreender não
apenas o direito, mas economia, sociologia, psicologia...
Atuamos em um segmento
denso e tenso. Por isso temos de ser
“especiais” no ato da compreensão,
da atenção, da dedicação.
Somos “especiais” no fervor
e no amor.
Somos “especiais”, porque

somos humildes, dedicados, companheiros, parceiros. Simples como a
vida, complexos como o viver.
Conhecemos nossas alegrias
e nossas tristezas.
Sabemos dos nossos feitos e
defeitos.
Sabemos espetar a luta com
o gume da paz. E conciliar.
Sabemos
“redemoinhar”
como ninguém um corredor de audiências.
Cuidamos de usar a palavra
para agradar e não para agredir, mas
quando precisamos agredir não há
palavras para nos definir.
Somos “especiais” exatamente porque não somos especiais.
Somos trabalhistas.
Advogados Trabalhistas.
Que orgulho!
SALVE O 20 DE JUNHO!
Sexta-feira, colegas, se abracem, se cumprimentem. Nós nos
merecemos.
Me orgulho muito de ser colega de vocês, Advogados Trabalhistas.
Nilton Correia
Presidente em exercício da ABRAT

OAB e ABRAT: parceira em prol da advocacia trabalhista
Os presidentes da OAB Nacional, Marcus Vinicius Furtado
Coêlho e da Abrat, Nilton Correa,
saudaram no dia 20 de junho, os advogados trabalhistas pelo Dia Nacional do Advogado Trabalhista.
Marcus Vinicius reafirmou a
luta da OAB pela garantia dos advogados trabalhistas ao recebimento
dos honorários de sucumbência.
Furtato ainda destacou a
luta da Entidade juntamente com a
ABRAT para a autonomia dos tribunais quanto ao estabelecimento das
suspensões de prazos no mês de janeiro, ato que permite o necessário
descanso dos advogados.

Nova CAA/MG
A Nova Caixa de Assistência
dos Advogados da OAB/MG, através
do presidente Sérgio Murilo Diniz
Braga homenageou os advogados
trabalhistas.
Segundo Braga, a data
marca a indiscutível relevância
desses profissionais que se dedicam
a resolver as questões de todas as
forças produtivas da nação. Afinal,
onde houver relação de emprego,
cláusulas contratuais confusas,
exploração de mão-de-obra e várias
outras situações similares, ali estará
o Advogado Trabalhista à intervir.

Emprestando seu conhecimento,
experiência e vocação.
Ato nº 34/2014
No Rio de Janeiro o 20 de junho de 2014 teve suspenso as audiências e a prorrogação dos prazos na
Justiça do Trabalho no Estado.
A solicitação feita pela Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas ( ACAT/RJ) foi acatada pelo
TRT da 1ª região e publicada através
do Ato 34/2014.

Atividade parlamentar e a advocacia trabalhista

Vereador mineiro propõe
o Dia do Advogado
Trabalhista na Capital

Tramita na Câmara de Vereadores
de Belo Horizonte o Projeto de Lei 306/2013,
de autoria do vereador Joel Moreira ( PTC)
que institui o Dia do Advogado Trabalhista
no munícipio.
O parlamentar explica que o PL é
uma homenagem à Advocacia Trabalhista
que é essencial à administração da justiça e
à representação judicial e extrajudicial dos
empregados e empregadores. É também
um reconhecimento aos profissionais que
contribuem para a cidadania e pela concretização dos direitos sociais.

Dr. Grilo apresenta Projeto de Lei que
pode modificar a forma de correção na
Justiça do Trabalho
Justiça com o trabalhador. É
isso que o deputado federal Dr. Grilo
(SD-MG) busca ao apresentar Projeto
de Lei 6171/2013, que visa alterar
a forma de correção, na Justiça do
Trabalho, para que o direito de milhares
de trabalhadores seja respeitado.
A Justiça do Trabalho usa, de
forma descabida, a Taxa Referencial (TR)
na atualização de débitos trabalhistas.
A referida taxa foi, recentemente,
declarada
inconstitucional
pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), como
índice de correção monetária para o pagamento dos chamados
precatórios (ADI nº 4357).
O PL do parlamentar prevê o uso de outro índice de
atualização monetária: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) ou índice do IBGE que venha a substituir o mesmo,
acumulado no período compreendido entre a data de vencimento
da obrigação e o seu efetivo pagamento.
O governo faz uso da Taxa Referencial para pagar suas
dividas com os cidadãos, o que acarreta em uma correção
monetária menor. Em contrapartida, cobra dos trabalhadores
brasileiros com base no INPC ou outros índices em que a correção
monetária é bem maior.
Confira nestas tabelas as distorções que a atual Taxa Referencial
traz aos trabalhadores.

( Assessoria de Imprensa Dr.Grilo)

ABRAT participa da audiência entre MPT e FIFA em que se
determinou a pausa nos jogos da copa do mundo
Durante a realização da
Copa do Mundo de Futebol no Brasil, o então presidente em exercício
da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas ( ABRAT), Nilton
Correia e a presidente da Associação
de Advogados Trabalhistas do Distrito Federal ( AATDF), Alessandra
Camarano participaram de audiência de conciliação entre a Federação
Internacional de Futebol Associado
( FIFA) e o Ministério Público do Trabalho ( MPT) na 1 ª Vara do Trabalho,
em Brasília.
Na audiência as entidades
requereram a sua integração na ação
contra a FIFA por entender que o intervalo é direito á saúde, norma de
ordem pública, a qual todos devem
estar vinculados, na preservação da
higidez de qualquer trabalhador.
O processo movido pelo
MPT reivindicou a realização de pausas técnicas durante as partidas da
Copa do Mundo, na qual a temperatura ambiente ultrapassasse os 30ºC.
As pausas, a cada 30 minutos, seriam
destinadas a reidratação dos atletas
submetidos a altas temperaturas e
umidade relativa do ar.
Na ação o MPT apontou
o artigo 7º da Constituição, que
versa sobre a redução dos riscos
inerentes ao trabalho; e a Norma
Regulamentadora nº 15, do
Ministério do Trabalho e Emprego,

que disciplina as obrigações e
controles mínimos necessários
à proteção do trabalhador, e seu
ambiente laboral, frente a exposição

indistintamente, o que alcança os
que trabalham nos eventos da FIFA,
mesmo com os jogadores. Essa
temática é a base da ABRAT, o que

foto: Messias Carvalho - Assessor de Comunicação MPT10

a agentes insalubres, tais como o
calor
Presidida pelo Juiz do
Trabalho, Rogério Neiva Pinheiro
e sem possibilidade de consenso
entre as partes foi proferida liminar
determinando a pausa durante os
jogos. Caso desobedeça a liminar, a
FIFA poderá ser multada em 200 mil
reais por partida.
Para o presidente, em
exercício, da ABRAT, Nilton Correia
o direito ao intervir está relacionado
com a saúde. E o direito à saúde - por
ordem da Constituição - é de “todos”,

justifica sua integração no processo
como “Amicus Curiae”
Mesma posição defendida
por Alessandra Camarano, que
ainda acrescentou: “ a saúde do
trabalhador é norma de ordem
pública e que precisa ser observada
independente da função que o
trabalhador esteja exercendo”.
Ainda de acordo com Alessandra, o advogado como representante da sociedade tem o dever de
resguardar normas de ordem constitucional e pública, o que justifica o
requerimento de ingresso da AATDF

ABRAT presente mais uma vez no Congresso da LTR
A Associação Brasileira de
Advogados Trabalhistas, através do
seu presidente Antônio Fabrício de
Matos Gonçalves, esteve presente na
abertura do 54º Congresso Brasileiro
de Direito do Trabalho , coordenado
pela LTR.
Entre os temas em debate
nos painéis A Teoria do Domínio do
Fato, do Direito Penal é Aplicável ao

Direito do Trabalho?, Terceirização
de Serviços, Acidentes do Trabalho
– Responsabilidades, A Arbitragem
Trabalhista, Liberdade Sindical e o
Processo Judicial Eletrônico.

AAT/SP discute situação do programa mais médicos no Brasil

Mensalmente a Associação dos Advogados
Trabalhistas de São Paulo ( AATSP) promove um ciclo de
discussões com o objetivo de inserir na pauta jurídica os
assuntos relevante para a sociedade.
Em junho o tema foi o programa do governo
federal, “ Mais Médicos”, sob o ponto de vista trabalhista,
com palestras do Procurador Geral do Trabalho, Luís

Antônio Camargo; do juiz da 15ª Região, Firmino Alves
Lima e do advogado dos Sindicatos dos Médicos do
Estado de São Paulo, Edson Gramuglia Araújo.
Em suas explanações tanto o procurador geral
quanto o juiz afirmaram que não se pode caracterizar
como trabalho escravo o programa.

Bodas de Prata da Satergs
A abertura oficial contou com a presença da Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, que realizou a conferência “Novas Tecnologias e as repercussões do art. 6º
da CLT”.
Também participaram do Congresso o presidente da Jutra, João Pedro Ferraz dos Passos; as diretoras da
ABRAT Silvia Burmeister e Maria Crsitina Carrion Vidal de
Oliveira e o presidente da Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas ( Agetra) Antônio Vicente Martins.
Homenagem
Em comemoração aos 25 anos de implantação, a
Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas no
Rio Grande do Sul ( Satergs) realizou em Porto Alegre o
2º Congresso dos Advogados Trabalhistas de Empresas
do RS, com a presença do presidente da ABRAT, Antônio
Fabrício de Matos Gonçalves.
No evento foram apresentadas teses e propostas,
proporcionando assim ampla troca de experiências e
conhecimento entre os participantes. Trata-se de um
evento único, realizado exclusivamente por, para e com
advogados trabalhistas empresariais.

Na ocasião, a Satergs comemorou sua boda de prata com
uma grande festa de confraternização e homenagens
onde foram agraciados a presidente do TRT4, desembargadora Cleusa Regina Halfen pela categoria “Magistrada Exemplar”; distinção o advogado André Jobim de
Azevedo (Advogado Emérito), o professor Gilberto Sturmer (Professor Insigne) e a ministra do TST Maria Cristina
Irigoyen Peduzzi (Jurista Eminente). O desembargador
Emílio Papaléo Zin, do TRT4 e oriundo da advocacia pelo
Quinto Constitucional, recebeu o título de “Associado
Honorário”, juntamente com o ministro aposentado do
TST, Ermes Pedro Pedrassani, ex-presidente do TRT4.

Redução da jornada de trabalho para 40 horas agora segue para votação
Após 14 anos de tramitação
no Congresso Nacional deverá ser
votada em agosto deste ano, a proposta, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas e aumenta o valor
da hora extra de 50% do valor normal para 75%
A proposta terá que ser votada em dois turnos e para ser aprovada são necessários no mínimo 308
votos favoráveis. Aprovada na Câmara, a PEC será encaminhada para discussão e votação no Senado Federal.
A última redução do período sema-

nal de trabalho ocorrida no país foi
na Constituição de 1988, quando a
jornada foi reduzida de 48 para 44
horas.
Além do Ministério Público
do Trabalho, apoiam o Movimento
“Pró 40 horas” a Associação Brasileira
de Advogados Trabalhistas; a
Associação
Latino-Americana
de Advogados Trabalhistas; a
Associação Nacional de Magistratura
do Trabalho; a Associação Nacional
de Procuradores do Trabalho; o
Sindicato Nacional dos Auditores

Fiscais do Trabalho e o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudo
Socioeconômico (Dieese).

O ex-presidente da ABRAT, Luís Salvador é o
representante da ABRAT no movimento“Pro 40 horas“

Mais de duas mil pessoas participam de Congresso Nacional de
Direito Sindical na Capital mineira

Realizado pelo Conselho Federal pela Comissão
de Direito Sindical e coordenado pelo seu presidentre
Bruno Reis, o Congresso foi o maior já realizado no Brasil.
O vice-presidente da ABRAT, Nilton da Silva
Correia e a diretora da Entidade, Benizete Ramos de
Medeiros foram palestrantes do II Congresso Nacional
de Direito Sindical.
O evento que aconteceu em Belo Horizonte,
reuniu cerca de 2000 mil pessoas, sendo promovido pelo
Conselho Federal e seccional mineira da OAB.
Ricardo Lewandowisk, nome certo para substituir Joaquim Barbosa na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) ministrou a palestra A criminilzacão dos
movimentos sociais e efeitos do sindicalismo.
O presidente da OAB Federal, Marcus Vinicius
Furtado Coelho abriu o evento e saudou o vice-presidente
do STF, Ricardo Lewandowisk, e o presidente da OAB
mineira, Luís Cláudio Chaves. Segundo Marcus Vinicius,
as lideranças sindicais são importantes instrumentos

para que as relações trabalhistas sejam mais fraternas e
humanas no Brasil.
“A Câmara dos Deputados reconheceu que os
advogados brasileiros devem ser incluídos no Supersimples. A decisão vai estimular a constituição de pessoas
jurídicas e corrigir a injustiça do regime tributário em
que o advogado era tarifado em 17%. Agora, o percentual é de 4.5%”, comemorou.
O presidente da OAB mineira, Luís Cláudio Chaves ressaltou a importância da democracia e do crescimento dos movimentos sindicais, tema central do Congresso. Luís Claudio disse que, se um congresso com esse
tema fosse realizado há 30 anos, teria a participação de
apenas 30 advogados escondidos, com receio de serem
reprimidos.
A abertura do II Congresso Nacional de Direito
Sindical contou com a presença do presidente da ABRAT,
Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, do ex-presidente
do STF, Cezar Britto, do ex-presidente da OAB, Ophir Cavalcanti, e do presidente eleito do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, Pedro Bittencourt.
O livro Liberdade, essência de Minas, em
comemoração aos 25 anos da Constituição Mineira,
editado pela Impressa Oficial de Minas Gerais, também
foi lançado no evento.
(Com informações Assessoria de Comunicação OAB/MG)

ABRAT e advocacia trabalhista lamentam a perda de Amauri Mascaro Nascimento
Foi com grande pesar que a advocacia trabalhista
brasileira recebeu, nesta manhã de 24 de junho de 2014,
a notícia do falecimento do professor Amauri Mascaro
Nascimento.
Professor Emérito da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, membro da Academia
Brasileira de Letras Jurídicas, presidente Honorário
da Academia Nacional de Direito do Trabalho, exJuiz do Trabalho, ex-Promotor de Justiça, ex-Chefe
da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho
e Emprego, ex-Conselheiro da OAB/SP, membro da
Academia Iberoamericana de Derecho Del Trabajo y de
La Seguridad Social, membro do Instituto de Direito do
Trabalho do Mercosul , autor de diversos livros jurídicos,
conferencista em mais de 750 palestras, agraciado com
a Comenda da Ordem Judiciária Trabalhista concedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho e com a comenda da
Ordem do Mérito do Trabalho concedido pelo Presidente
da República.
Estas são as qualificações que engrandecem

o currículo do professor Nascimento. De todo modo,
advogados trabalhistas de todo o Brasil vão se lembrar

sobretudo de suas obras jurídicas, que sempre se
caracterizaram por traduzir, para linguagem simples e
acessível, profundos conhecimentos que o autor detinha
sobre o Direito do Trabalho.
A ABRAT, através de sua Diretoria, registra o pesar
de toda a classe justrabalhista e oferece o seu preito de
gratidão a este exímio advogado, jurista e professor,
que tanto contribuiu para a consolidação do Direito do
Trabalho no Brasil.

Agatra realiza caravana
em Catalão

Informativo ABRAT chega ao
número 200

Mais uma edição da Caravana da Associação
Goiana dos Advogados Trabalhistas (Agatra) foi realizada,
desta vez em Catalão. De acordo com o presidente da
Agatra, Rafael Cortez, o evento superou as expectativas
dos organizadores.
“Tivemos a participação de mais de 300 pessoas
e foi a maior até agora. O evento está crescendo e o nosso plano é visitar todas as cidades goianas com Justiça
do Trabalho. As atividades continuam no próximo mês”,
afirma Rafael Cortez.
		
Durante a tarde foram promovidos três
painéis com os temas relacionados à defesa trabalhista,
assédio sexual e princípios constitucionais. À noite a organização do evento homenageou o diretor do Cesuc,
Paulo Antônio Lima e a ex-presidente do Tribunal Regional da 18ª Região (TRT-18), ex-Juíza da Vara de Catalão,
desembargadora Kathia Maria Bontempo de Albuquerque.
		
A Caravana teve o apoio da Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB/GO no Estado.
		
Para o presidente da subseção de Catalão, Randall de Melo Gomes, a participação da seccional
trouxe ainda mais credibilidade ao evento. “A OAB nos
ajudou também na estrutura e na divulgação do evento,
que são essenciais. Foi o conjunto das parcerias que fez
o sucesso do evento”, afirma.
A ABRAT esteve representada pelo seu diretor
Eliomar Pires Martins. ( Com informações da Assessoria
de Comunicação Integrada da OAB-GO )

Confiram novos convênios da ABRAT
				
Restaurante Recanto do Sol
				
				
Praia de João Fernandes, 04 –
				
João Fernandes em Armações
				
dos Búzios – Rio de Janeiro
				
Desconto de 15% no valor total
			
das despesas
www.recantodosolrestaurante.
com.br

Farias Grill
Rua Manoel Turíbio de Farias, 70,
Centro em Armações dos Búzios
– Rio de Janeiro
Desconto de 10% no valor total
das despesas

ESTANTE
A Evolução do Futebol e Normas Que Regulamentam - Aspectos
Trabalhistas-desportivos
Fabrício Trindade de Souza e Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga - LTR

A obra é direcionada a
advogados, juízes, membros do
Ministério Público, membros da
Justiça Desportiva, estudantes.
Um aprofundamento na legislação
desportiva, no tocante a gestão dos

contratos de trabalho dos atletas
profissionais, com reflexos não
apenas materiais e/ou financeiros,
mas, principalmente, perante os
sócios e torcedores, que passam
horas e horas especulando acerca de
contratações, dispensas, renovações
de contrato, manutenção de talentos
das categorias de base e outros
assuntos inerentes ao futebol, todos
tutelados pelo direito do trabalho

aplicado ao atleta profissional.
A obra foi lançada durante
o Jutra deste ano, em Portugal, na
cidade de Coimbra.

O Preposto e a Ação Trabalhista
Rogério de Lima Carvalho e Karoline de Brito Figueirego
O livro visa fornecer ao preposto da ação
trabalhista e ao empresário que vai escolhê-lo, alguns
conceitos e informações úteis para sua atuação no
processo.
Em texto simples, direto e sobretudo enxuto,
além de veicular as noções pretendidas, os autores
terminam por delinear em ótimos termos o princípio
da primazia da realidade, essência e razão de ser do
processo trabalhista.

O trabalho voluntário e a flexibilização
Durante ciclo de palestras
referente a Repercussão da Copa do

Mundo no Trabalho, promovido pela
Escola Judicial do Tribunal Regional

do Trabalho da 3ª região ( TRT 3),
o presidente da ABRAT, Antônio
Fabrício de Matos Gonçalves
apontou como diminuiu no Direito
do Trabalho brasileiro, de 1967 a
2005, a proteção do trabalhador
pela via da flexibilização. No rol
das normas que demonstram essa
constatação, ele inclui as leis que
disciplinam o trabalho temporário

e o trabalho voluntário, espécies de
contratações que foram largamente
utilizadas na Copa do Mundo de
Futebol no Brasil.
Matos salientou que a lei
brasileira não autoriza o trabalho
voluntário para instituições com fins
lucrativos, como é o caso da FIFA,
que arrecada verdadeiras fortunas
com seus eventos.
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XXXVI CONAT
Homenagem

A comissão organizadora do XXXVI Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas ( CONAT) está se reunindo em Belo Horizonte. A programação científica e cultural
do evento já foi definida.
Informações no endereço eletrônico:
http://conat.oabmg.org.br/

O presidente Antônio Fabrício de Matos
Gonçalves receberá no próximo dia 11 a Medalha
de Comendador concedida pelo Tribunal Superior
do Trabalho( TST).
Instituída em 1970, a Ordem do Mérito
Judiciário do Trabalho, é entregue a personalidades
civis e militares, nacionais ou estrangeiras, que
tenham se distinguido no exercício de suas
profissões e se constituído em exemplo para a
coletividade, sendo conferida em seis graus.
A cerimônia acontecerá no TST.

Giro pelas Associações

Espirito Santo

Niterói
A advogada trabalhista, Maria Madalena Selvatici
Baltazar foi eleita a presidente da Associação Espiritossantense de Advogados Trabalhistas (AESAT).
Integram também a nova diretoria Alexandre
Zamprogno, vice-presidente; Maria Helena Reinoso Rezende, secretária geral; Luciene De Oliveira, 1º tesoureiro;
Angela Maria Perini, 2ª tesoureira; Carlos Alberto de Souza
Rocha, diretor cultural; Alberto Nemer Neto, diretor social;
Carlos Magno Gonzaga Cardoso, diretor relações públicas;
José Hildo Sarcinelli Garcia, representante na ABRAT e Rafael de Anchieta Piza Pimentel, representante suplente na
ABRAT .

A Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas ( AFAT) esteve presente nas comemorações
dos 10 anos do Fórum Trabalhista na Rua do Lavradio
no Rio de Janeiro.
A cerimônia contou com as presenças do presidente Marcelo Cruz e do diretor Gil Luciano.

Paraná
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Rio Grande do Sul

Advogados, atletas, jornalistas e demais profissionais
envolvidos com o esporte participaram em Curitiba de palestras sobre Direito Desportivo na Justiça do Trabalho.
O evento foi promovido pela Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná (AATPR) em parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB Paraná.

De 14 a 16 de agosto acontecerá em
Canela, no Rio Grande do Sul, o XXX Congresso Estadual dos Advogados Trabalhista do
Estado. Nesta edição o tema central será “Os
reflexos do Pje edo Novo CPC no Direito do
Trabalho”.
A conferência de abertura será com
Flávio Benites Filho, da Alemanha, advogado
assessor do Sindicato dos Metalúrgicos da
Alemanha (IG Metall) nas redes sindicais e nos
Comitês Europeus e Mundiais dos Trabalhadores da Volkswagen, referente “ O Direito do
Trabalho como instrumento de defesa do emprego e fator de aumento da competitividade
empresarial: a experiencia do enfrentamento
da crise na Alemanha”.
Já no dia 16, será realizada a Caravana
ABRAT durante o encerramento do evento.

A diretora da ABRAT e agora presidente da
Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas ( ASSAT) será empossada no próximo dia 1º de agosto..

Agosto
14 a 16 – XXX Congresso Estadual dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Sul e Caravana ABRAT - Canelas ( RS)
19 a 22- II Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio-Ambiente, Direito e Saúde: acidentes, adoecimentos
e sofrimentos do mundo do trabalho da ALAL – São Paulo( SP)
Setembro
10 a 12 - XXXVI Conat – Minascentro – Belo Horizonte ( MG)
Outubro
20 a 23 - XXII Conferência Nacional de Advogados - Rio de Janeiro ( RJ)
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OAB e Abrat celebram dia da advocacia trabalhista
www.oab.org.br › Notícias /
20/06/2014 - Brasília – Os presidentes da OAB Nacional, Marcus Vinicius Furtado Coêlho e da Abrat, Nilton Correa, saudaram nesta sexta-feira (20) os ...
Artigo: “20 de Junho - Dia Nacional do Advogado Trabalhista”
www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/comunicacao/.../NoticiaWindow?...
20/06/2014 10:00 | Artigo: “20 de Junho - Dia Nacional do ... Recentemente, a Associação Brasileira dos Advogados
Trabalhistas (Abrat) instituiu o dia 20 de ...
A advocacia trabalhista no mundo do Judiciário - Trabalho ...
www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista...id...
Rio Grande, 08 de Julho de 2014 .... A intensa mobilização dos advogados trabalhistas e de suas associações muito contribuiu para o .... criação da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas em junho de 1978, que teve como seu ...
Agetra » 20 de Junho- Dia Nacional do Advogado Trabalhista
www.agetra.adv.br/?p=1880
20/06/2014 - 20 jun 2014. 20 de Junho- Dia Nacional do Advogado Trabalhista ... a Associação Carioca de Advogados
Trabalhista que completou 50 anos ...
“Provimento não veda suspensão de prazos”, afirma ...
www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=visualiza_noticia&id...
11/06/2014 - 16:05 | Fonte: OAB ... Claudio Lamachia e o presidente em exercício da Associação Brasileira de Advogados
Trabalhistas - Abrat, Nilton Correa, ...
05 de junho de 2014 Campanha por jornada de 40 horas ...
www.comerciariosnaluta.com.br/?pg=noticia&id=1414
05/06/2014 às 11h11min - Atualizada em 09/06/2014 às 13h26min ... apoiam o Movimento “Pró 40 horas” a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas; ...
Junho 2014 - ANATRA
associacaoanatra.blogspot.com/2014_06_01_archive.html
05/06/2014 - Os diretores da Associação estão desenvolvendo a capacitação dos alunos e ... de posse da nova diretoria
da Associação dos Advogados Trabalhistas de .... “Este 3 de junho é uma data histórica para a advocacia brasileira.
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Antonio Fabrício Gonçalves
24 de junho
Lamentamos o falecimento do Professor
Amauri Mascaro do Nascimento, que muito
contribuiu com a produção científica do
Direito do Trabalho .
Moema Baptista E é nesse caminhar que
poderemos ter um mundo melhor querido
Presidente Antonio Fabrício Gonçalves. Que
bom poder tê-lo no meu ABRAÇO COLETIVO
! VIVA 20 DE JUNHO !
Luciana
Barcellos
Slosbergas
Nós
merecemos!!! Somos guerreiros, não
desistimos nunca. Somos incansáveis. Nossas
batalhas são diárias. Por isso temos um dia
inteirimho para chamar de nosso!!! Parabéns
a todos os colegas de profissão, a todos
os colegas de associações e um parabéns
especial para a Família Abrat, a família que
mais cresce, pois não basta ser trabalhista,
tem que ser e com muito orgulho!!!!
20 de junho às 14:12 · Curtir · 2
Vinícius Nonatopublicou em Sindicato
Advogados Minas Gerais
25 de junho
Congresso essencial para a discussão dos
temas que afetam a advocacia trabalhista.
Parabéns ao presidente da ABRAT, Antonio
Fabrício Gonçalves, pelo alto nível dos
palestrantes.
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