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Gramado é a próxima
sede do CONAT
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XXXVII
Associação dos Advogados
Trabalhistas do Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul recebe
o XXXVII CONAT

A precarização dos direitos do trabalhador e o
Novo Código de Processo Civil , foram os temas e o foco
das discussões em Campo Grande, que sediou do 37ª
edição do Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas.
Durante dois dias, advogados de 16 Estados e
do Distrito Federal debateram o “O Direito Solidário e a
Resistência da Advocacia”, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Abertura
Na cerimônia de abertura, a emoção ficou por

Abraço coletivo no Patrono Nacional,
João Pedfro Ferraz dos Passos
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Patrono Estadual Oclécio Assunção

conta das homenagens aos patronos do CONAT, João
Pedro Ferraz dos Passos (nacional) e Oclécio Assunção
(estadual).
Um abraço coletivo dos integrantes da ABRAT
simbolizou o lema da Entidade, agregar sempre o Direito
do Trabalho.
O patrono nacional foi saudado pelo procurador do trabalho Luis Camargo de Melo que retratou a
carreira de procurador do trabalho exercida por João Pedro Ferraz do Passo , após foi sucedido pelo seu colega
e pupilo Ronaldo Tolentino, que em relato emocionante, relembrou momentos importantes da vida pessoal e
profissional.
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O patrono estadual foi saudado
pelo seu colega
Sebastião
Fernando,
sendo
sucedido pelos
filhos em homenagem emocionante.
Para a presidente da ABRAT, Sílvia Burmeister a escolha por Campo
Grande foi dos advogados que em votação histórica escolheram a capital sul-mato-grossense. “E aqui estamos
trazendo nomes de grandes doutrinadores para discutir
o Direito do Trabalho no
dia a dia”, destaca Silvia.
De acordo com
o presidente da Associação dos Advogados
Trabalhistas de Mato
Grosso do Sul (AATMS),
Rafael Coimbra, a realização marca a trajetória
da entidade no Estado.
“Estamos promovendo um debate de
ideias, que é o caminho
para a tão sonhada mudança no Judiciário, além de ser
um marco para a Associação, de sediar o maior congresso
do País em nosso Estado”, discursou Rafael.
Em Campo Grande o CONAT contou com o patrocínio das OABs de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro; Caixas de Assistência
dos Advogados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais;
Conselho Federal da OAB; Instituto dos Advogados Brasileiro (IAB); Associação dos Advogados de São Paulo
(AASP); Itaipu Binacional; Caixa Econômica Federal; Instituto Brasileiro do Crisotíla; JBS; Confederação Nacional
do Turismo e Viagem Mais Turismo.

Boas vindas

O músico Gabriel Sater foi o responsável pelo
show de boas vindas aos 600 inscritos do CONAT. Cantou , encantou e homenageou os patronos em especial
o amigo Oclécio Assunção.

Painéis
Quatro painéis foram realizados durante o CONAT, com temas relacionados a advocacia trabalhista e a
OAB, o impacto do novo Código de Processo Civil no Direito Trabalhista, a transformação da advocacia e discutir
a relação do STF e do Direito do Trabalho.

Conferência
O advogado e professor paranaense, José
Afonso Dallegrave Neto proferiu a conferência de
abertura, intitulada “O Direito Solidário e aResistência da Advocacia”.
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Cinema

Encerramento

Pela primeira vez foi realizada, no Congresso,
uma sessão de cinema comentado. O documentário
Terceirizado: um trabalhador brasileiro, produzido pelo
grupo de pesquisa trabalho e capital, da faculdade de
Direito da USP, sob a coordenação do juiz e professor Jorge Luiz Souto Maior foi apresentando ao congressistas
se debatendo a terceirização no Brasil.

Oficinas
As oficinas, que tiveram início no XXXVI CONAT,
tiveram continuação no Congresso em Campo Grande.

Durante o encerramento do CONAT foi apresentada a Carta de Campo Grande com as principais reivindicações dos advogados trabalhistas.
As diretoras da ABRAT, advogadas e magistradas
de Mato Grosso do Sul foram homenageadas pela presidência da Entidade.
A ministra Delaíde Arantes ministrou a palestra
de encerramento reafirmando que Lugar de Mulher é
onde ela quiser!

XXXVIII CONAT
Por decisão unânime
em assembleia geral
ordinária da ABRAT foi
escolhida a cidade de
Gramado, no Rio Grande do Sul, como sede
do XXXVIII CONAT, de
07 a 10 de setembro.
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CARTA DE MATO GROSSO DO SUL
XXXVII CONAT
Os advogados trabalhistas brasileiros, reunidos
no XXXVII Congresso Nacional dos Advogados Trabalhistas, realizado/ em Campo Grande/MS, entre 08 e 09
de outubro de 2015, convocado, organizado e realizado
pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas
ABRAT, sob o tema “ O Direito Solidário e a Resistência da
Advocacia”, depois de haverem debatido os diversos temas propostos pela programação do evento, reafirmando os propósitos de sua instituição e o papel social exercido pela advocacia trabalhista, exortam a sociedade ao
conhecimento, debate e decantação das questões que
afligem a profissão, agridem os direitos dos trabalhadores e da classe que compõe, bem como implicam retrocesso ou estagnação do processo de desenvolvimento
social que constitui objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil.
Nesse sentido, reafirmam os advogados presentes ao congresso a sua rejeição ao Projeto de Leis, da
Terceirização em tramitação no Senado Federal, tendo
em vista seus nefastos efeitos em relação as garantias
constitucionais relacionadas diretamente aos direitos
fundamentais da relação de emprego que devem ser
socialmente protegidos e que não devem ser objeto de
precarização.
Alertam os advogados para os efeitos deletérios
da terceirização indiscriminada, manifestando preocupação com o estado de insegurança jurídica suscitada
pelo pinçamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal como de repercussão geral, quando é certo que a
matéria já vinha há anos assentada por súmula produzida pelo Tribunal Superior especializado e acometido de
missão constitucional de pacificação da jurisprudência
nacional.
Repudiam as investidas legislativas sobre o Direito do Trabalho, com inserção de textos oportunistas
que tentam instituir o primado dos negócios sobre as
leis, em prejuízo da classe trabalhadora.

Manifestam a preocupação com a recente jurisdição do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista, mesmo diante da autoproclamação explícita e
expressa de que não estão acostumados com terminologia, o que revela a ausência de principiologia do Direito
do Trabalho.
Pugnam pelo respeito ao papel institucional da
Justiça do Trabalho, cuja modernização não deve cirscrunver os aparatos tecnológicos, mas à democratização
de suas instâncias administrativas, com respeito à participação dos advogados como elementos indispensáveis
à administração da justiça.
A ABRAT é veementemente contrária a toda e qualquer fraude na relação do trabalho e reconhece a importância do Ministério Público do Trabalho no combate a
precarização nas relações trabalhistas, porém a sua atuação encontra limites, dentre os quais a inviolabilidade
dos escritórios de advocacia constitucionalmente assegurada. Considera imprescindível que seja respeitada e
observada tal inviolabilidade na apuração de eventuais
ilícitos nas relações pontuais e específicas de advogados
associados.
Por fim, clamam pelo fim de todas as formas de
discriminação entre as quais a absurda resistência em
reconhecer o direito aos honorários advocatícios de sucumbência na justiça do trabalho e o direito humano
inscrito no artigo 24 da DVDH que assegura a todos os
seres humanos inclusive os advogados, a fruir descanso
reparador.
Concitam, por fim, a todos os advogados a seguir no trabalho diuturno de promoção e ampliação dos
direitos sociais, razão de nossa missão profissional.
Campo Grande, 09 de outubro de 2015
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RELÍQUIAS DA ABRAT

A partir desta edição, serão publicados fatos históricos de quem faz parte da Associação. Com o Relíquias da ABRAT estaremos recordando fatos e pessoas que fazem
parte da Entidade. A sessão será iniciada com uma relíquia encontrada e enviada
pelo diretor Nilton Correia.

Ao mestre Catharino, com
gratidão e saudade
Na construção do Direito do Trabalho no Brasil e na América
Latina a progressiva sedimentação das idéias que formaram o seu núcleo central baseado na tutela e proteção dos trabalhadores recebeu
dos doutrinadores contribuição fundamental. Dentre eles, destacou-se
o professor bahiano José Martins Catharino, advogado militante, escritor e pesquisador. Ao tomar conhecimento do seu falecimento, no dia 5
de julho, o presidente da Abrat, advogado brasiliense Nilton Correia, relembrou a participação efetiva de Catharino para a entidade, da qual foi
presidente no período 88/89. O presidente em exercício do TST Ministro
Luciano Castilho assinalou a importância da obra do jurista bahiano, em
especial o clássico “O contrato de emprego”, leitura obrigatória de várias
gerações de operadores do Direito, que fora antecedida, desde 1942, de
seu estudo “Estabilidade no Direito Brasileiro” e de sua tese acadêmica,
de 1958, “A Despedida e suas Limitações”. Outra obra fundamental é
o “Tratado Jurídico do Salário”. Conheci o mestre em outubro de 1980
durante o III Encontro Nacional dos Advogados Trabalhistas, realizado
em Salvador. Foram três os juristas convidados para as conferências
principais: Catharino, Orlando Gomes e Dalmo Dallari. Naquele evento, o jurista assinou a declaração conjunta dos advogados na luta pelo
“reordenamento jurídico da sociedade, com projeção no plano jurídico”,
afirmando que “o desejado Estado de Direito e a Democracia Política não
se legitimarão, nem se complementarão, sem a necessária e profunda
democratização do universo das relações de trabalho, abrindo novas
perspectivas para o Direito do Trabalho”. Apontando esses caminhos,
Catharino desempenhou papel fundamental nos embates pela nossa
Democracia constitucional e efetiva. Certa feita, ao encontrar o mestre,
em um de nossos congressos jurídicos, vendo-o absorvido a escrever
à mão, perguntei-lhe qual era a nova obra que estava sendo gestada.
Ao me entregar uma das folhas manuscritas, observou: “ são algumas
notas sobre o trabalho de nossos antepassados, os indígenas...” e passou
a me relatar como era maravilhoso o trabalho dos primeiros habitantes
de nossa terra. Ao indagar-lhe das dificuldades da tarefa, respondeu-me:
“muito mais árduo é entender o que se passa no mundo do trabalho de
hoje”. Ao mestre Catharino, com reverência e gratidão, a nossa saudade.
NOTA DA ABRAT: Na nota do Dr. Nilton Correia, presidente da Abrat, sobre o
prof. Catharino, está assinalado: “Catharino foi patrono nacional dos advogados trabalhistas em 2001. Foi a oportunidade de manifestarmos nosso imenso
amor por ele. Formou várias gerações de advogados e todos eles apaixonavam-se com a incansável disposição dele de lutar pelas liberdades, pela socialização,
o que lhe causou transtornos sérios em todos os golpes contra a Democracia(...).
José Martins Catharino não era professor. Era mestre. E mestre não morre, porque a maestria tem o dom da imortalidade”.

-------------------------------------------------------------------

Fonte:
http://www.parana-online.com.br/editoria/policia/news/53128/
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Diretoria ABRAT - 2014/2016
Diretoria Executiva
» Presidente Silvia Lopes Burmeister (RS)
» Vice Presidente Roberto Parahyba de Arruda Pinto (SP)
» Secretário Geral Eliomar Pires Martins (GO)
» Diretora Financeira Araçari Baptista (RJ)
» Vice Presidente Região Norte Vitor Martins Noé (RO)
» Vice Presidente da Região Nordeste Luciano Almeida (AL)
» Vice Presidente da Região Centro Oeste Pedro Mauro R.de Arruda (MS)
» Vice Presidente da Região Sudeste Paulo Sérgio Marques dos Reis
(RJ)
» Vice Presidente da Região Sul Gustavo Villar Mello Guimarães (SC)
» Vice Presidente do Distrito Federal Alessandra Camarano Martins (DF)
Diretoria Colegiada
» Diretor de imprensa, divulgação e revista Olimpio Paulo Filho (PR)
» Diretor de assuntos legislativos Ronaldo Ferreira Tolentino (DF)
» Diretor de assuntos jurídico José Hildo Sarcinelli Garcia (ES)
» Diretor Social Marcondes Oliveira (PE)
» Diretor de informática Gustavo Juchem (RS)
» Diretor de especialização Antônio Fabricio de Matos Gonçalves (MG)
» Diretor de temas estratégicos Jefferson de Lemos Calaça (PE)
» Diretor de eventos Ivan Issac Ferreira Filho (BA)
» Diretor de relações Institucionais Nilton da Silva Correia (DF)
» Diretor de relações ABRAT /JUTRA Haley Ximenes (CE)
» Diretor de. Relações ABRAT/ALAL Manoel Frederico Vieira (MG)
» Diretor de Convênios Gil Luciano Domingues (RJ)
» Diretor da Revista da ABRAT Benizete Medeiros (RJ)
» Diretor de Relações entre Associações Luciana Barcelos Slosbergas
(SP)
» Diretor de jornal virtual Maria Cristina Carrion de Oliveira (RS)
» Diretor de assuntos jurisprudenciais Jocelino da Silva (SP)
» Diretor Direito Coletivo/Sindical Patricia Carvalho (PE)
» Diretor Escola Nacional de Advocacia Trabalhista Carlos Tourinho (BA)
» Diretor da ABRAT Jovem Moyses Fonseca Monteiro Alves (MG)
» Coordenador do Colégio de Presidente Antônio Vicente Martins (RS)
» Comissão especial de Direito Desportivo Paulo Rubens Máximo (RJ)
e Afonso Celso Raso (MG)
» Comissão Especial do Processo Judicial eletrônico Roseline Moraes
(SE) e Cláudio Santos (PA)
» Comissão de resgate da memória e verdade dos advogados trabalhistas (aprovada em diretoria) José Armando Guerra
» Comissão Especial de Prerrogativa Marco Antônio Freitas
Conselho Consultivo Técnico
Professor Eugenio Hainzenreder Júnior e Paulo Leal (RS), Professor
Jorge Boucinhas, Otavio Pinto e Silva, Luis Carlos Moro e Magnus
Farkatt (SP), advogados Ellen Hazan e Antonio Raimundo Queiros de
Castro Junior (MG), João Pedro Ferraz dos Passos e Cezar Britto (DF),
Professora Benizete Medeiros (RJ)

» Assessora de Imprensa Mellissa Mendes
» Projeto Gráfico e Diagramação Renato Diniz - Cooperi
Este é seu canal de comunicação com a Associação Brasileira de Advogados
Trabalhistas.
Envie sugestões, críticas e o que deseja
no ABRAT Eletrônico
Entre em contato pelo email:
mellissa.mendes@yahoo.com.br
Site: www.abrat.net
Facebook: www.facebook.com/redeabrat
Twitter: #abratnet
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ABRAT em defesa da mulher!
iniciaram as visitas aos presidentes
dos TRTs , na busca da concretização da recomendação.
A notícia repercutiu nas mídias
sociais. É a ABRAT gerando vida!

Em ofício encaminhado ao Tribunal Superior
do Trabalho ( TST), a presidente da ABRAT, Sílvia Lopes
Burmeister e Nilton Correia, ex-presidente e atual diretor de relações institucionais da Entidade, solicitaram
uma maior atenção às advogadas, partes e testemunhas gestantes.
O pleito da advocacia trabalhista é no sentido
de que sejam implantadas nos Tribunais Regionais do
Trabalho em todas as regiões , prioridade para a advogada gestante na sustentação oral; Local para aleitamento de filhos, inclusive de partes e testemunhas e,
prioridade no estacionamento do Tribunal ; O TST , já
possui vagas prioritárias para a advogada gestante.
As solicitações foram acolhidas pelo Ministro
Levenhagem, presidente do TST , que encaminhou a
todos os Tribunais Regionais do Trabalho, recomendação para que procedessem da mesma forma.
As associações Regionais e os diretores da ABRAT , já

Teresa Loreto Scassa - Há 30 anos
atrás, grávida de uma filha que nasceu com 4,250 kg (enorme) tive que
“roubar” elevador do TRT Rio, então
na Av. Antonio Carlos, porque proibida de subir escadas , o elevador
não parava vazio no 2o andar onde
eu estava para chegar no 6o andar
onde teria nova audiência. O jeito
foi descer até o térreo para subir.
Chegando no térreo ascensorista
queria me obrigar a descer e entrar
na fila enorme! Eu me recusei explicando que ia perder hora da audiência. Ele saiu do elevador. Virei a
chave e subi sozinha. Hoje conto
até como piada mas na época foi
um drama. Parabéns ABRAT pela
iniciativa! Apoiada !
Renata Deiró - Muito importante essas medidas..Há 7
anos atrás eu grávida de 7 meses da minha filha estava fazendo um audiência que já estava durando 5
horas..exausta..e com fortes dores pedi pra Juíza ( sim
uma mulher) encerrar a instrução e repartir a audiência remarcando a continuação para outro dia. Ela se
recusou e fiquei mais 2 horas sentada lá. .ouvido uma
testemunha atraz da outra..até a advogada da outra
parte concordou..e a Juíza não aceitou...enfim..sai de
lá com bastante inchaço nos pés e desidratada...fiquei
o resto do dia numa clínica em observação. .precisamos divulgar essas medidas para que essas situações
não aconteçam!!
Ludmila Sercundes - Louvável iniciativa da ABRAT!! As
mulheres agradecem, parabéns!
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OPINIÃO JURÍDICA

ABRAT participa do lançamento da chapa de
Antônio Fabrício em Minas Gerais

Roberto Parahyba de Arruda Pinto
Vice-Presidente da ABRAT
A ABRAT não poderia deixar de se fazer institucionalmente presente nesse evento de lançamento
da candidatura do Antonio Fabrício de Matos Gonçalves à Presidência da OAB/MG, por variadas razões. A
primeira, para compartilhar a felicidade da advocacia
trabalhista nacional com a escorreita escolha feita
pelos advogados de Minas Gerais. A liderança do Antonio Fabrício já foi atestada e aprovada pelo experimentalismo prático. Mais do que aprovada, glorificada. Como Presidente da ABRAT, na gestão 2013/2014,
Fabrício promoveu tremendo salto de qualidade, engrandecendo, sobremaneira, o prestígio da entidade,
e por extensão, o da advocacia trabalhista. O nome do
Antonio Fabrício está marcado, de forma indelével, na
história da ABRAT, permeada pela luta pela valorização da advocacia trabalhista, defesa das prerrogativas,
concretização dos direitos sociais e aprimoramento
do Poder Judiciário, como um todo. Do que decorre
a segunda das razões pelas quais a ABRAT fez questão de estar presente nessa solenidade: a de externar,
publicamente, seus agradecimentos pelos serviços
prestados pelo Antonio Fabrício à advocacia trabalhista nacional. A ABRAT congrega associações de quase
todos os Estados da Federação, em nome das quais
que estamos falando nesse momento, todas imbuídas
de um sentimento de reconhecimento e gratidão da
liderança do Fabrício. E a terceira razão é a de desejar
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uma arregimentadora campanha e, desde já, uma profícua gestão. Mais do que desejar uma profícua gestão, a ABRAT pretende contribuir para que a próxima
gestão da OAB/MG (também) seja, de fato, coroada de
êxito. Para tanto, pretendemos estreitar, ainda mais, as
já excelentes relações institucionais com a OAB/MG.
Promover maior número de eventos culturais em parceria, se fazer ainda mais presente nesse Estado, junto
com a AMAT, para a imperiosa valorização da nossa
Classe nesse momento tão difícil para a advocacia. Por
fim, querermos cumprimentar e parabenizar, tanto o
Luis Cláudio Chaves, como o Sérgio Murilo, pelas excelentes gestões frentes à OAB/MG e CAA/MG, respectivamente, dois grandes parceiros da ABRAT. Por fim,
quero terminar minha manifestação citando uma curtíssima frase do saudoso Professor Paulo Freire, que, a
meu ver, sintetiza e traduz, com propriedade, a personalidade social do Fabrício: “Eu sou um intelectual que
não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo
o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo
que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade.” Fabrício, que essa chama que crepita
no seu coração amoroso, o ”ANIMUS” de que falavam
os antigos romanos (definido por Fábio Konder Comparato como “a sede de vontade dos sentimentos e
paixões que animam o grupo social”), dê-lhe ânimo
para enfrentar mais esse desafio, de caráter social e coletivo. Além do inestimável apoio advogados mineiros,
pode (sempre) contar com seus amigos da ABRAT.a
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Os Tribunais Regionais do Trabalho de diversas
regiões já deferiram as datas de suspensão de prazos
e audiências período pós-recesso. O período inicia
dia 20/12/2015 e vai até 17/01/2016.
As Varas voltam a funcionar no dia 07/1, mas os prazos estão suspensos até dia 17/01.

RR

AP

AM

PA

CE

MA

PB
PE
AL
SE

PI
AC

TO

RO

BA

MT

RN

DF

GO
MG

Regiões que ainda não
confirmaram o período
de recesso

ES

MS
SP
PR

Regiões que já
confirmaram o período
de recesso

RJ

SC
RS

Confira as regiões que já confirmaram o período de recesso:
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paraná
Rio de Janeiro (*)
São Paulo
Espírito Santo
Minas Gerais

Rondônia
Bahia
Pernambuco
Alagoas
Rio Grande do Norte
Mato Grosso do Sul
Goiás

Sergipe
Distrito Federal
Mato Grosso
Piauí
*Suspensão de audiências.
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São Paulo
A presidente
Sílvia Lopes Burmeister
participou do Congresso Estadual dos Advogados Trabalhistas, realizada na sede da AASP,
na capital paulista.
O
encontro
foi coordenado pela
AATSP
(Associação
dos Advogados Trabalhistas de São Paulo) e
pela AASP (Associação
dos Advogados de São
Paulo).
Foram debatidos temas como “As Prerrogativas do Advogado na Justiça do
Trabalho”, “A Mulher e a Advocacia Trabalhista no Século XXI”, “O
Advogado e os Honorários Advocatícios na Justiça do Trabalho”,
“O Novo CPC: Avanço ou Retrocesso para o Processo do Trabalho”, “A Responsabilidade Penal do Juiz, do Advogado, das Partes
e das Testemunhas no Processo do Trabalho” e outros.

Rio Grande do Sul

GIRO PEALS ASSOCIAÇÕES

A presidente Silvia Burmeister e a diretora da
ABRAT, Maria Cristina Carrion acompanharam
a instalação do PJe em Gramado. A cerimônia
teve ainda a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Antonio
José de Barros Levenhagen.

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
A Associação Carioca de Advogados Trabalhistas (ACAT)
realizou sua tradicional feijoada. A ABRAT esteve representada pela diretora financeira, Araçari Baptista.
Niteroi
Marcelo Cruz foi reconduzido à presidência da AFAT, nas
eleições ocorridas no fim de outubro. Gil Luciano Domingues foi eleito representante da Associação na ABRAT.
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pelo

BRASIL

A diretora da ABRAT, Luciana Slosbergas se
reuniu com a presidente do TRT da 2ª Região,
desembargadora Maria Doralice Novaes. Em
pauta as informações sobre as implementações da Recomendação do TST para possibilitar as mulheres advogadas terem compatibilidade com a amamentação e suas atividades
forenses/externas. Representante da Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo
também esteve presente.

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

Roberto Parahyba
De fato, ontem foi um dia histórico na
vida da AATSP. Representou a concretização de um sonho acalentado há tempos, de aproximação da entidade com
o Fórum da Barra Funda, donde transitam um sem número de advogados trabalhistas, diuturnamente. A sede
da entidade na Av. Ipiranga ficou um pouco deslocada,
situada, ainda, em local do centro de SP que sofreu visível deterioração com a saída da Justiça do Trabalho do
quadrilátero: Ipiranga, Rio Branco, Alfredo Issa e Casper
Líbero. O que evoca outro momento histórico da vida
da entidade, em que a AATSP mudou de endereço. Estou retrocedendo para os idos de 1998 (época em que,
apesar de recém-formado (rs), era presidente da AATSP),
ocasião em que a alteração da sede representou um
grande salto de qualidade nas instalações da entidade,
em que pese tal salto ter significado apenas o atravessar
da Av. Ipiranga. Mas a AATSP passou a ocupar um local
bem mais amplo e avantajado, com um belíssimo auditório, que até 1998, serviu como sede do IASP, e que hoje
a AATSP ocupa em conjunto com a OAB/SP, proprietária
do imóvel. Aliás, essa rememorada mudança da sede da
AATSP decorreu de tratativas capitaneadas por Rubens
Approbato Machado e Rui Celso Reali Fragoso, então
Presidentes da OAB/SP e IASP, respectivamente. Bom,
mas não quero ser nostalgista. Essa nova sede nos faz
olhar para a frente, para o futuro. E vejo o descortinar de
um horizonte muito promissor para a entidade, de maior

união e força da advocacia trabalhista paulista, mais sintonizada e participativa, inclusive no âmbito nacional. A
proximidade com a prédio Da Barra Funda contribuirá
sobremaneira para o maior engajamento da advocacia
trabalhista no seio da entidade diretamente ligada à
defesa de seus interesses. Devemos sempre somar – e
não diminuir ou dividir -- esforços para a consecução de
seus objetivos institucionais da AATSP, dentre os quais,
destacam-se os da valorização da advocacia trabalhista,
aprimoramento profissional, defesa das prerrogativas,
concretização dos direitos sociais, e o aperfeiçoamento
da Justiça do Trabalho. Termino parabenizando o Presidente da AATSP, Livio Enescu, bem como o emérito advogado José Augusto Rodrigues Jr., que teve uma atuação decisiva nessa conquista, de um novo e importante
espaço para a AATSP, na Av. Marques de São Vicente, 446,
térreo
Otavio Pinto e Silva Belas palavras, Roberto Parahyba. Relembrar a história
gloriosa da AATSP é valorizar a advocacia trabalhista! A nova sede na Barra
Funda é uma grande conquista, que
une todos os profissionais da área.
Olimpio Paulo Filho Fabrício em Minas,
Calaça em Pernambuco. Mais alguém?
É a ABRAT mostrando a sua força. Vamos lá gente!

na Midia
http://globotv.globo.com/tv-morena/bom-dia-ms/v/campo-grande-sedia-congresso-nacional-de-advogados-trabalhistas/4523434/

http://www.noticias.ms.gov.br/jornal-do-radio-congresso-vai-reunir-1000-advogados-trabalhistas-de-todos-pais-na-capital/
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http://www.capitalnews.com.br/cotidiano/advogados-trabalhistas-discutem-em-campo-grande-legislacao-brasileira/284211
http://www.midiamax.com.br/cotidiano/campo-grande-sedia-congresso-nacional-advogados-trabalhistas-276444
http://www.campograndenoticias.com.br/comeca-em-campo-grande-ms-congresso-nacional-de-advocacia/12994/
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http://www.prt24.mpt.gov.br/informe-se/noticias-do-mpt-ms/397-mpt-participa-do-congresso-nacional-de-advogados-trabalhistas-em-campo-grande

http://msdiario.com/ver-materia/campo-grande-sedia-congresso-nacional-de-advogados-trabalhistas

http://www.jornalpreliminar.com.br/noticias/ms/com-ministros-e-os-maiores-nomes-do-direito-trabalhista-do-pais-congresso-nacional-de-advocacia

http://www.acritica.net/editorias/geral/congresso-reune-em-campo-grande-advogados-trabalhistas-de-todo-o/155817/

http://www.acritica.net/editorias/geral/dada-a-largada-para-o-xxxvii-congresso-nacional-de-advogados/155764/

http://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/congresso-vai-reunir-mil-advogados-trabalhistas-de-todos-pais-na/259891/
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