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CONAT 2013 será no Rio de Janeiro
O XXXIV Congresso Nacional
de Advogados Trabalhistas (Conat),
maior Fórum da advocacia trabalhista,
reuniu em Maceió (AL) grandes nomes
do Direito do Trabalho com atuação na
advocacia, magistratura, Ministério
Público, além de professores das
principais instituições de ensino do
País. Neste ano, o evento teve como
tema central “O Trabalho como
Instrumento da Dignidade da Pessoa
Humana”. Na abertura do Congresso,
o presidente do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), ministro João Oreste
Dalazen, ressaltou a necessidade dos
advogados obterem a certificação
digital, pois com a chegada do
processo eletrônico, para propor uma
ação trabalhista ou praticar qualquer
ato processual dentro do PJe-JT, o
advogado irá precisar de um
certificado digital, ferramenta que
exerce a função da assinatura pessoal
em ambientes virtuais.

Durante a abertura do Conat foram homenageados o patrono nacional, Francisco Ary
Castelo e o patrono local do Conat, Carmil Vieira

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL), Omar Coêlho de Mello, enfatizou a
oportunidade do Estado sediar um Conat, uma vez que somente em 2011 foi instalada a Associação dos Advogados
Trabalhistas de Alagoas (AATAL). O presidente da entidade, Luciano Almeida, destacou a consolidação da AATAL e a
valorização da advocacia trabalhista. Em seu pronunciamento, o ex-presidente da ABRAT, Jefferson Calaça, abordou a
escolha dos temas, uma vez, que são essenciais para o cotidiano do advogado, principalmente no que se refere ao
preconceito contra a sucumbência dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Representantes de 22 estados
estiveram presentes ao Conat 2012. O Congresso no próximo ano será realizado no Rio de Janeiro.

Maior delegação novamente é de Pernambuco
Pelo nono ano consecutivo, a delegação de Pernambuco, foi a maior do Conat, dos
mais de 700 inscritos. O Estado só não levou o troféu em 2007 quando sediou o Congresso.
Nesta edição os pernambucanos fizeram ainda uma homenagem ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga,
pelo seu centenário.
Os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais ficaram em 2º e 3º lugares.
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ABRAT tem nova Diretoria
O
presidente
da
Associação
explica
que
a
continuará
lutando
pelos
honorários de sucumbência além
do trabalho de divulgação e
conscientização do PJe. “Neste
primeiro ano de gestão estaremos
discutindo a execução trabalhista,
a questão do negociado sobre o
legislado e acompanhando todas
as questões atinentes à advocacia
trabalhista e direito do trabalho.
Diretoria Executiva da ABRAT

O advogado mineiro Antônio Fabrício de Matos
Gonçalves foi eleito o novo presidente da ABRAT. A chapa
eleita, tem ainda na diretoria executiva, Nilton Correia
(vice‐presidente nacional), Roberto Parahyba ( secretário‐
geral) e Sílvia Burmeister ( tesoureira).

Implantado
departamento de PJe
A ABRAT criou o
departamento
do
Processo
Judicial
Eletrônico – PJe. A
diretoria está a cargo das
advogadas
Arlete
Mesquita (GO) e Sílvia
Mourão (PA). Já no
último
dia
10,
o
presidente da entidade
oficiou o presidente do
Tribunal Superior do
Trabalho, ministro João
Oreste Dalazen, para que
seja
feita
uma
interlocução com o TST e
demais
tribunais
regionais do Brasil.

Posse da nova Diretoria em Macéio

Diretor da Associação lança romance

A Caravana continua…

O diretor de Relações Institucionais, Cezar Britto lançou no último dia 17,
no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Distrito Federal, o livro “Um Lugar
Longe do Mundo”.
A quinta obra escrita pelo diretor é um romance que conta a história de um
empresário que volta a frequentar os ambientes da infância e entra em conflito, pois
também lucra vendendo armas para fomentar guerras tribais no continente africano.
A capa do livro é de Jenner Augusto, pintor sergipo‐bahiano.

Cezar Britto durante
noite de autográfos
no DF

Campos do Jordão é a
próxima cidade a sediar a Caravana
ABRAT.
De 18 a 21 de outubro
estarão em pauta, na “Suíça
Brasileira”, assuntos relacionados
aos Direito e Processo do trabalho.
Este será o XX Simpósio da
Associação, que desde o ano
passado percorre o Brasil.
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Diretores visitam
órgãos e entidades
no DF
Os diretores, Antônio Fabrício de
Matos Gonçalves, presidente da ABRAT;
Nilton Correia, vice‐presidente nacional;
José Luiz Xavier, vice‐presidente da região
Sudeste; Eliomar Pires, vice‐presidente da
região Centro Oeste; Ronaldo Tolentino,
Diretor de Assuntos Legislativos; Cezar
Britto, diretor de relações institucionais;
Sílvia Mourão, diretora do PJe; João Pedro
Ferraz dos Passos, presidente da JUTRA e
Alessandra Camarano, diretora da AATDF,
estiveram em Brasília (DF), no último dia
18, para visitar órgãos e entidades
apresentando oficialmente a nova
diretoria da Associação.

Diretoria da ABRAT visitou CFOAB, TST e ANPT

As visitas se iniciaram no Conselho Federal da OAB, onde foram recebidos pelo presidente Ophir Cavalcante. No encontro
foi discutida a questão da flexibilização, os honorários advocatícios e a implantação do PJe. A comitiva esteve também no TST,
visitando os ministros Delaíde Arantes e Walmir Oliveira da Costa, onde agradeceu ambos pelo apoio à proposta de honorários de
sucumbência da entidade, na Semana do TST que aconteceu de 10 a 14/09.
Em seguida, a diretoria foi recebida pelo procurador‐geral do Trabalho Luís Antônio Camargo de Melo onde hipotecou
apoio a aprovação da PEC sobre o trabalho escravo, bem como estabeleceu agenda às lutas em favor do Direito do Trabalho.
Encerrando as visitas, o grupo esteve na ANPT onde firmou a agenda comum de luta para os anos de 2012 e 2013.
Todos os órgãos e entidades foram convidados a estarem na posse da ABRAT, no dia 06 de dezembro, em Belo
Horizonte, e comporem o corpo de jurados do Tribunal do Júri Popular que analisará a questão do negociado sobre o legislado no
Brasil, projeto apresentado no Congresso Nacional.

Empossada diretoria da
Associação de MS

Advogados são
homenageados pelo TRT/MG

O diretor de Convênios, Jocelino da Silva representou a
entidade na posse da nova diretoria da Associação dos Advogados
Trabalhistas de Mato Grosso do Sul.
A Associação é presidida pelo advogado trabalhista
Diego Augusto Granzoto de Pinho.
Participou ainda da posse o Diretor de Assuntos
Jurisprudenciais, Pedro Mauro.

O presidente da
ABRAT, Antônio Fabrício de
Matos
Gonçalves
foi
homenageado pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª
Região.
Matos recebeu a
Ordem do Mérito Judiciário do
Trabalho Desembargador Ari
Rocha.
A
honraria
foi
proposta pelo desembargador
Paulo Sifuentes Costa.

Diretores da ABRAT participam de cerimônia de posse no MS
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A homenagem foi
instituída
pela
Resolução
050/2000, do Tribunal Pleno do
TRT da 3ª Região, em
17/02/2000, para distinguir e
perpetuar a memória e o labor
de pessoas e entidades em prol
da
paz
social
e
do
engrandecimento da Instituição
Judiciária do Trabalho em todos
os níveis de atuação.
Além do presidente,
outras 40 pessoas, entre
autoridades,
magistrados,
procuradores, advogados, entre
eles José Afonso Dallegrave,
indicado pelo Desembargador
Sebastião Geraldo de Oliveira; e
Edson Antônio Fiuza Gouthier;
empresários e servidores da
Casa, também receberam a
medalha no último dia 17.

ABRAT em parceria com a AASP
ABRAT na
Mídia
A ABRAT foi notícia em vários sites e jornais
do Brasil, dentre eles: CFOAB, OAB/MG,
OAB/BA, TRT 3º Região, TRT 4º Região e
Migalhas.Confira algumas publicações:
www.jusbrasil.com.br/noticias/100055892/op
hir...o...abrat/.../todas

Agende‐se




www.direitodotrabalhoessencial.com.br/prof
essor‐antonio‐fabricio‐e‐...
oab‐mg.jusbrasil.com.br/.../diretor‐da‐oab‐
minas‐assume‐a‐presidenc...



www.oab.org.br/.../oab‐discutira‐
flexibilizacao‐de‐leis‐trabalhistas‐e...

Matos se reúne com Presidente da AASP

anpt.jusbrasil.com.br/noticias/.../diretoria‐
eleita‐da‐abrat‐visita‐anpt

A capital paulista será sede nos dias 25 a 27 de
outubro do Encontro Advogados e Magistrados. A abertura
( 25) será na AASP, com palestras da presidente do TRT
da 2ª região, Maria Doralice Novais e do presidente da
ABRAT, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Na sextafeira ( 26) as atividades serão no Fórum Trabalhista Rui
Barbosa na Barra Funda.
O ministro do TST, Luiz Philippe Vieira de Mello
Filho fará a conferência de encerramento do Encontro, que
será na AASP.
O evento é coordenado pela AASP, ABRAT,
AATSP, TRT/2ª região, Conselho Federal e Escola Judicial
do Tribunal do Trabalho da 2ª região e Associação dos
Magistrados da 2ª região.
E no último dia 10, o presidente da Associação,
se reuniu com o presidente da Associação de Advogados
de São Paulo, Arytóbulo de Oliveira Freitas e com o
superintendente da AASP, Roger Fragata Tojeiro Morcelli
para acertar a participação da AASP no Informativo
Trabalhista que será lançado ainda neste ano, além da
manutenção das parcerias já existentes.

Deu no
Twitter
@cezar‐britto – 6 set.
Começa o colégio de presidentes da
Associação Trabalhista. Na pauta o
trabalho como instrumento da pessoa
humana.

29/09
Simpósio Trabalhista da AATP no
hotel Onda Mar Viagem em
Recife (PE).
01/10
Comemoração do 1º Dia do
Advogado Trabalhista de São
Paulo. Na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo às 20
horas.
18 a 21/10
XX Caravana Abrat, juntamente
com o XXXI Congresso da AATSP
em Campos do Jordão de 18 a
21/10/12.



05 a 09/11
Congresso Internacional da ALAL
– Associação Latino‐Americana
de Advogados Laboralistas em
Salvador ( BA).



06/12
Posse da Diretoria ABRAT em
Belo Horizonte.
07/12
Tribunal Popular do Júri sobre a “
Discussão do negociado sobre o
legislado”, na UFMG em Belo
Horizonte.



@luisclaudiooab – 7 set.
Meu amigo e companheiro, diretor da
OABMG Antônio Fabrício, foi eleito
presidente da ABRAT‐Assoc.Brasileira
de Advogados Trabalhistas.
@saul_quadros.7 set.
A ABRAT em boas mãos.

ABRAT em Minas

Deu no
Facebook

A ABRAT foi homenageada na Câmara de
Vereadores de Belo Horizonte nas comemorações dos 80
anos da OAB. A indicação foi feita pelo vereador Joel Moreira
Filho. No mesmo dia, o diretor de Relações Institucionais,
Cezar Britto recebeu o título de Cidadão Honorário. A
Associação de Advogados Trabalhistas (AMAT) de Minas
Gerais também foi homenageada durante a cerimônia.
A placa recebida será encaminhada à sede da
Associação no Distrito Federal.

Moema Baptista
10 de Setembro
Antonio Fabrício Gonçalves presidirá a nossa
ABRAT no biênio 2012‐2014. Sucesso é o que
desejo à nova diretoria !!!

Conquista para os
Advogados Trabalhistas

Marcondes de Oliveira
8 de Setembro próximo a Maceió, Alagoas
Antônio Fabrício é eleito Presidente e dá
posse à nova diretoria da ABRAT e ocupará,
no biênio 2012/2014, o lugar do nosso
querido Jefferson Calaça. Uma
responsabilidade e tanto.

Cláudio Peron
Allan Helber
Como alguém que não é advogado
trabalhista, voltei de Maceió com bruta
"inveja" (bom sentido) da advocacia
trabalhista: os congressos deles são
reencontros de grande família, sem vaidades
pessoais ou afetações típicas do mundo
jurídico... Como eles conseguiram criar essa
ilha de prosperidade espiritual dentro do
Direito???

Em 2012, as Associações Estaduais de Advogados
Trabalhistas de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais,
Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul conseguiram
em seus respectivos Tribunais Regionais o recesso com
suspensão de prazos e audiências em dezembro e janeiro. As
datas foram definidas pelos respectivos TRTs.
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9 de Setembro
Parabéns aos integrantes da chapa "Orgulho de Ser
Trabalhista", especialmente ao Presidente Antônio
Fabrício Gonçalves e aos conselheiros da AATSP
Jocelino Silva e Luciana Barcellos Slosbergas.
Que orgulho que iniciamos em 2010 continue se
espalhando pelo Brasil.

