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Em parceria com Aronatra, ABRAT realiza Encontro
de Advogados Trabalhistas da Região Norte

Em Porto Velho, cerca de 200 pessoas, com representantes dos Estados do Acre, Amazonas, São Paulo, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e do Distrito Federal estiveram
presentes ao I Encontro de Advogados Trabalhistas da
Região Norte.

ças trabalhistas, gerando grandes polêmicas”, afirmou.
Para a presidente da ABRAT, Sílvia Lopes Burmeister, a

O evento foi organizado pela Associação Rondoniense de Advogados Trabalhistas (Aronatra), em parceria
com a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

realização do Encontro da Região Norte segue uma das
metas da Entidade de se fazer presente em todos os Estados debatendo temas relevantes ao Direito do Trabalho.

(ABRAT), e apoio da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) e a Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (Caaro)
Solenidade
O encontro promovido pela Aronatra foi aberto com o
pronunciamento do presidente da seccional Rondônia
da OAB, Andrey Cavalcante, que parabenizou a realização do evento. “É uma iniciativa muito importante dessa
área tão nobre do direito brasileiro, principalmente neste
momento em que estão ocorrendo importantes mudan-
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O presidente da
Aronatra, Vitor
Martins, agradeceu a todos os
colaboradores,
participantes e
falou sobre a realização do Encontro de Advogados Trabalhistas
da Região Norte.
“Sonhamos com
essa associação
coletivamente e
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é uma honra contar com a presença de todos aqui, incluindo advogados vindos de outras partes do país. O
encontro veio para promover o aperfeiçoamento. Nós
iremos lutar até o fim pelos direitos trabalhistas e pela
preservação dos direitos dos trabalhadores”, afirmou.
Palestras
A abertura do evento contou com a participação da ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaíde
Miranda Arantes, que falou sobre o tema “A Importância
da Advocacia para os Avanços Jurisprudenciais do Superior Tribunal do Trabalho”.
No segundo dia, houve a palestra do diretor da ABRAT,

Durante o encontro foram realizadas três oficinas de
forma simultânea aos participantes. Os assuntos foram:
Advocacia em Dissídio Individual – Temática: Audiência
Trabalhista, Advocacia Sindical – Temática: Prática da Advocacia em Direito Coletivo e Empreendedorismo Jurídico – Temática: Coaching para Advogados. Na sexta, as
temáticas foram: Prerrogativa do Advogado Trabalhista,
Processo Judicial em Causas Coletivas e Gestão de Escritório e Marketing Jurídico.
Ministraram oficinas o diretor da ABRAT, Rodrigo Wau-

ghan Lemos e a vice-presidente da Associação Mineira
de Advogados Trabalhistas (AMAT), Ellen Hazan. (Com As-

sessoria da Aronatra)

Cezar Britto. O assunto “Nova Sistemática Recursal Trabalhista” ainda foi tratado pelo também diretor da Associação Brasileira, Ronaldo Tolentino, sendo o painel presidido por João Pedro Ferraz dos Passos.
Oficinas

A presidente da ABRAT, Sílvia Burmeister concedeu
entrevistas em Porto Velho abordando o trabalho desenvolvido pela Entidade em todos os Estados e no
Distrito Federal.
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ESPECIAL JUTRA

XI JUTRA: Encontro Brasil/Portugal em Pernambuco

Representantes de 20 Estados Brasileiros e do Distrito Federal, de Portugal, entre advogados, estudantes,
membros do Ministério Público do
Trabalho, magistrados e professores
participaram em Olinda(PE) do XI
Encontro Luso Brasileiro de Juristas
do Trabalho.
Durante dois dias foram debatidos

Na mesa de abertura do Encontro, o
presidente geral da JUTRA de Portugal, Álvaro Mattos; a presidente da
delegação brasileira da Jutra, Benizete Ramos de Medeiros; a presidente da ABRAT, Sílvia Lopes Burmeister;
o procurador geral do MPT, Luís Camargo de Melo; a presidente da Associação de Advogados Trabalhistas

Palestras
Durante o JUTRA foram realizadas
duas conferências e três painéis, que
tiveram como ponto alto apresentação de teses que foram previamente
aprovadas e vindas de todo o Brasil,
proporcionando amplo debate em
torno dos temas.
Livros
Sete autores, dentre eles, Cezar Britto, Ellen Hazan, Jair Teixeira, Daniela
Muradas, lançaram suas obras no encontro.
Reuniões

temas relacionados ao Direito do
Trabalho de mãos dadas: a indispensável solidariedade sempre.

de Pernambuco, Patrícia Carvalho.

A diretoria da ABRAT se reuniu durante o Jutra na qual foi apresentada a campanha de divulgação
do XXXVII Conat a ser realizado em
Campo Grande ( MS) de 08 a 09 de
outubro, deste ano.
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ABRAT contrária ao PL 4330
As diretoras Alessandra Camarano
e Roseline Morais representaram a
ABRAT na votação na Câmara dos Deputados do PL 4330/2004 referente a
terceirização.
Segundo Alessandra, a Entidade estava lá e presenciou as galerias fechadas e a truculência com que os trabalhadores que manifestavam do lado
de fora foram tratados, sendo impedidos de acompanhar a votação.
“Estivemos ao lado da ANPT e de
outras entidades que manifestaram
contrariedade à terceirização indiscriminada”, ressalta Camarano.
Audiência Pública
A Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas encaminhou ofício

à Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa ( CDH) do Senado Federal em virtude da não convocação da Entidade para participar
da Audiência Pública para discutir os
impactos das novas regras de terceirização de mão de obra previstas Projeto de Lei 4.330/04 . O documento
ainda manifestou a posição contrária
da ABRAT ao PL.
O encontro convocado pelo Senador
Paulo Paim ( PT/RS), após o texto-base ter sido aprovado pela Câmara dos
Deputados e ser encaminhado para
análise no Senado Federal.
Foram convidados para a audiência
24 debatedores, que incluem representantes de várias categorias profissionais, do Poder Judiciário e do setor
produtivo.

Entidades se unem em Ato Público contra a Terceirização
UFMG, UFPR, UniBrasil/PR, UVV, UFC
e PUC-Minas, realizou um Ato Público contra a Terceirização, considerando a tramitação do projeto de lei
4330 2004 e a possibilidade de ampliação ilimitada da terceirização no
Brasil.

Em Minas Gerais, a Rede Nacional
de Pesquisas e Estudos em Direito
do Trabalho e da Seguridade Social
(Renapeds) que congrega grupos de
pesquisas em Direito Social, instituídos em diversas Universidades do
país, como a USP, UFRJ, UNB, UFPE,

O seminário na Faculdade de Direito
da UFMG, teve como tema central a
Terceirização e retrocessos sociais:
os Movimentos Sociais, Terceirização
e o PL 4330/2004, com a parceria da
ABRAT, AMAT,ALAL, OAB Minas, MPT,
ANPT, Amatra III, , ALJT, Sinait, Anamatra, com a presença de lideranças
acadêmicas e institucionais.
Ministraram palestras Ricardo Antunes (Unicamp) Jorge
Luiz Souto Maior (USP) Sidnei Machado (UFPR) Luis Carlos Moro
(ALAL) João Pedro Ferraz dos Passos
(ABRAT) Daniela Muradas (UFMG)

Valena Jocob (UFPA) Magda Biavaschi (Cesit Unicamp) Sebastião Geraldo de Oliveira
(Academia Brasileira de Direito do
Trabalho), Helder Amorim (MPT) Ministra Delaíde Arantes (TST) Márcio
Túlio Viana (PUC Minas) Antônio Fabrício Gonçalves (OABMG).
Segundo Daniela Muradas, coordenadora do seminário e integrante da
Rede, o evento integrou o calendário
oficial do VI Encontro Mineiro de Movimentos Sociais com a participação
de vários coletivos e movimentos
sociais organizados, com o apoio da
CUT Minas, CTB Minas, Conlutas e Intersindical.
“ Laçamos oficialmente a Rede e o
Manifesto contra o PL 4.330/04”, ressaltou Muradas.
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ABRAT participa de carta aberta redigida pelo grupo de pesquisas
da Universidade de Brasília ( UNB) com posicionamento contrário
ao PL da Terceirização

Carta Aberta à Câmara dos Deputados sobre o
Projeto de Lei nº 4330/2004
O Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania (UnB/CNPq) vem manifestar sua posição em relação ao
Projeto de Lei nº 4330/2004, que teve seu texto base aprovado na Câmara dos Deputados, em 8 de abril de 2015.
Nós, pesquisadores do mundo do trabalho, defendemos a rejeição do referido projeto de lei, pelos motivos que
passamos a expor:
1. O projeto de lei, a despeito de se definir regulamentador da terceirização de serviços, ao permitir a terceirização
do “conjunto das atividades empresariais”, em verdade legitima a intermediação de mão de obra no ordenamento
jurídico brasileiro, em detrimento das garantias constitucionais vinculadas ao direito fundamental à relação de emprego e ao sistema constitucional do emprego socialmente protegido.
2. O projeto, ao institucionalizar a terceirização indiscriminada de atividade fim, admite que entre o trabalhador e
o seu real empregador figure uma empresa intermediária que, independentemente da especialização, atua como
agenciadora de trabalho humano, oferecendo-o como mercadoria. Permite-se, dessa forma, o surgimento de empresas vazias, ou seja, desprovidas de empregados diretamente contratados, como, por exemplo, uma escola sem
professores ou um hospital sem médicos.
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)
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» 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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3. O projeto de lei pretende instrumentalizar o trabalho humano, ao permitir a conversão do sujeito trabalhador em
objeto de negociação entre empresas, prejudicando sua condição de destinatário de direitos fundamentais preconizados na Constituição Federal e no Direito Internacional dos Direitos Humanos.
4. A análise científica do fenômeno da terceirização e de sua regulação jurídica demonstra que esse mecanismo
tem sido responsável pelo decréscimo dos patamares jurídicos da afirmação de direitos individuais e coletivos dos
trabalhadores. As pesquisas mais recentes apontam, por exemplo:
a) a incidência de acidentes de trabalho graves e fatais, bem como de doenças ocupacionais, é infinitamente maior
entre terceirizados;
b) o número de trabalhadores resgatados em situações análogas à de escravo é na sua quase totalidade de terceirizados;
c) a permanência no emprego do trabalhador terceirizado é inferior a do trabalhador diretamente contratado;
d) a rotatividade entre os trabalhadores terceirizados é superior a dos trabalhadores diretamente contratados;
e) o índice de inadimplência de verbas trabalhistas é superior nas empresas terceirizadas;
f ) a remuneração dos trabalhadores terceirizados é significativamente inferior a dos empregados diretos da empresa tomadora de serviços;
g) a duração semanal do trabalho terceirizado é superior a do trabalhador diretamente contratado.
5. A terceirização ainda dificulta a constituição e o funcionamento da organização sindical, assegurados constitucionalmente, na medida em que inviabiliza a reunião dos trabalhadores terceirizados em torno do sindicato legitimado para a defesa dos seus reais interesses, frustrando as relações de cooperação e de solidariedade e a própria
identidade de classe. Dessa forma, provoca grave déficit de efetividade do direito fundamental à liberdade sindical
e à negociação coletiva.
Particularmente no tocante à aprovação do Projeto de Lei nº 4.330, o Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania destaca quatro pontos críticos das emendas aglutinativas do processo legislativo e propõe sugestões para
minimizar os efeitos deletérios de seu texto base, reforçando o compromisso do Estado brasileiro em promover a
inclusão socioeconômica protegida do trabalhador:
a) ATIVIDADE FIM: Entendemos que a terceirização em atividade fim é terminante e constitucionalmente proibida
tanto para o segmento público quanto para a iniciativa privada, sem exceções. A inconstitucionalidade da prática da
terceirização na atividade fim do empreendimento se justifica pela violação ao regime constitucional do emprego
socialmente protegido e por afronta à função social da empresa.
b) RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS: Entendemos que a responsabilidade pelas
obrigações trabalhistas e sociais dos trabalhadores terceirizados deve ser solidária entre a empresa tomadora e a
empresa prestadora de serviços, tanto para ampliar a garantia do pagamento do crédito trabalhista quanto para
evitar a transferência do risco econômico ao trabalhador.
c) IGUALDADE SALARIAL: Entendemos que trabalhadores terceirizados têm direito à igualdade salarial em relação
aos trabalhadores contratados diretamente pela empresa tomadora de serviços, em vista do princípio constitucional da isonomia, nos termos do Direito do Trabalho brasileiro.
d) ENQUADRAMENTO SINDICAL: Entendemos que a entidade sindical dos trabalhadores da empresa tomadora de
serviços apresenta-se como a organização sindical efetivamente representativa dos direitos e interesses dos trabalhadores terceirizados, qualquer que seja a atividade empresarial, por ser nela que os trabalhadores verdadeiramente se integram em seu cotidiano de labor.
Encaminhamos esta Carta Aberta à Câmara dos Deputados, no sentido de densificar o debate sobre a normatização
da terceirização trabalhista, fundados na perspectiva democrática do processo legislativo brasileiro.
Brasília, 20 de Abril de 2015.
Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania – Faculdade de Direito da Universidade de Brasília - UnB.
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UNIDADE SOCIAL1
* Ricardo Carvalho Fraga
A dificuldade de gestão da
mão de obra é crescente.
Muito mais do que organizar o trabalho de escravos analfabetos, c1ada vez
mais, impõe-se a organização de trabalhadores livres
e com instrução especial e
geral.
A presença em sala de audiências por quase vinte
anos, reforça a convicção de que algumas empresas
optam por diversos modos de terceirização por esta
dificuldade, mesmo sabendo do
risco de que a almejada redução
de custos termine não ocorrendo,
até mesmo, pelo desacerto na escolha das empresas locadoras de
mão de obra.

culpida no sistema normativo fundamental e assegurada
pela estrutura institucional. Daí por que se chega ao início de um novo século e de um novo milênio sob o signo
da luta pelo primado da garantia da humanidade como
elemento de respeito absoluto para que a dignidade do
homem seja assegurada e seja ele o valor maior de todas
as formas de convivência justa”. 2
No Direito do Trabalho, muitos entregam-se a atividade
de desregulamentar as relações de trabalho, ainda que
isto fosse mais frequente nas duas últimas décadas do
século passado. 3
O Projeto de Lei 4330, acaso aprovado, nas versões em
debate no Congresso Nacional, neste momento, pode
representar uma significativa fragmentação social ou,
em palavras mais próprias da esfera jurídica, um incremento da fraude trabalhista.

“ Pode representar uma
significativa fragmentação social ou, em
palavras mais próprias
da esfera jurídica, um
incremento da fraude
trabalhista...”

Longe está o tempo no qual inexistiam sindicatos e a defesa coletiva
dos interesses dos trabalhadores.
Superado está o período inicial de
instituições estatais como a Justiça do Trabalho, no Brasil, e esta,
além de outras similares em outros países.

A evolução, aqui apontada, certamente, leva os mais
cultos a perceberem ser inadiável o esforço de harmonizar a sociedade em grau mais elevado de civilidade.
Entre estes, alguns já percebem que inexiste unanimidade nesta tarefa. A Ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia Antunes da Rocha registrou que:
“O liberalismo atual não quer o Direito, não pode com ele,
não sobrevive se o homem puder ter a sua dignidade ins-

1 O presente texto foi escrito a partir da participação em mesa de
debates na UFRGS, em abril de 2015. A organização foi da ASSUFRGS. Estiveram presentes Luiz Faria - Prof. de Economia da UFRGS
Mara Loguercio - Juíza do Trabalho TRT-RS, além, do signatário.

A previsão de contratos de emprego com as empresas prestadoras
de serviço, ao invés das empresas
tomadoras deste serviço, sem dúvida, trará mais obstáculos e, em
alguns casos, inviabilidades de um
controle eficaz, por parte do Estado.

Em salas de audiência, já se vivenciaram inúmeros obs-

2 Rocha, Cármen Lúcia Antunes. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Exclusão Social. Interesse Público, v. 1, n. 4, p. 23-48,
out./dez. 1999.

3Alguns sites registram estes debates, tais como:

http://www.conjur.com.br/2013-set-03/maioria-ministros-tst-condena-pl-libera-terceirizacao e também
http://www.anamatra.org.br/index.php/tv-anamatra/reportagens-debates-e-entrevista/terceirizado-um-trabalhador-brasileiro
e
também
https://extranet.anamatra.org.br/uploads/Anexos_Imagens_Boletins/folder-em-coluna.pdf e ainda
http://www.anamatra.org.br/artigos/terceirizacao-o-risco-de-a-constituicao-de-1988-nao-valer-para-os-trabalhadores bem como
https://www.facebook.com/ricfraga#!/photo.php?fbid=838966602
845953&set=a.455375064538444.1073741825.100001978646727
&type=1&theater assim como recente debate noticiado em:
http://www.assufrgs.org.br/noticias/pl-4330-o-inimigo-intim-dos-trabalhadores/
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táculos para realização do chamamento das partes. Um
número menor de audiências é realizado com apenas
duas partes, empregado e empregador. Acaso aprovado
Projeto de Lei 4330 maiores entraves serão enfrentados,

“Alguns já percebem que inexiste unanimidade nesta tarefa...”
já antes, pelos oficiais de justiça na procura dos litigantes.
Em recente debate, com público qualificado, chegou-se
a ouvir a indagação sobre se a fiscalização, das empresas
prestadoras quanto às mínimas obrigações trabalhistas
e previdenciárias, exercida por tomadores de serviço,
público e privado, seria “por amostragem”.
Nota-se que o título das presentes linhas provavelmente
fosse “Fragmentação Social e Fraude”. Preferiu-se o registrado, por otimismo.

O otimismo refletido no título destas linhas é próximo ao
expresso na conclusão de estudo, antes mencionado, da
Ministra Camen Lúcia:
A dignidade da pessoa humana é a prova de que o homem é um ser de razão compelido ao outro pelo sentimento, o de fraternidade, o qual, se às vezes se ensaia
solapar pelo interesse de um ou outro ganho, nem por
isso destrói a certeza de que o centro de tudo ainda é
a esperança de que a transcendência do homem faz-se
no coração do outro, nunca na inteligência aprisionada
no vislumbre do próprio espelho. Afinal, mesmo de ouro
que seja o espelho, só cabe a imagem isolada. Já o coração, ah! coração cabe tudo.”
* Desembargador do Trabalho no TRT RS 4

4
Com a contribuição da Assessora Cássia Rochane Miguel e
a Assistente Vania Damin.

ABRAT preside painel em Conferência da OABMG
Em sua exposição, Correia abordou o “O Direito Constitucional aplicado ao Direito do Trabalho”, salientando
principalmente que a Constituição de 1988 traz várias
contradições e afirmou que o direito do trabalhador não
é o seguro-desemprego, e sim o emprego seguro.

Os ex-presidentes da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT), Antônio Fabrício de Matos
Gonçalves e Nilton Correia,e o atual vice-presidente da
Entidade, Roberto Parahyba participaram da cerimônia
de abertura da XV Conferência Estadual dos Advogados,
coordenado pela OAB de Minas Gerais, na sede da subseção de Montes Claros, no Norte do Estado.
No encontro a ABRAT foi responsável pelo painel de Direito do Trabalho, tendo como mediador Antônio Fabrício e palestrantes Nilton Correia e o presidente da OAB
do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz.

10

Matos que também foi o coordenador geral da Conferência demonstrou em números
o tamanho do
encontro, sendo que ao todo
1600 advogados
se inscreveram
no evento, com a
presença de mais
de 150 subseções, 100 conselheiros e cerca de
50 palestrantes.
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AESAT promove Caravana no Espírito Santo
A Associação Espiritosantensse dos Advogados Trabalhistas (AESAT) realizou sua primeira Caravana em Cachoeiro de Itapermirim, com palestra sobre o novo Recurso de Revista proferida pelo Professor e Conselheiro
da Entidade, Carlos Eduardo Amaral de Souza.
Para a presidente da Entidade, Maria Madalena Selvatici
Baltazar essa será a primeira de muitas que irão ocorrer
no Estado, principalmente no interior, com a intenção
de integração entre os advogados. Ainda neste ano será
realizada a segunda Caravana, agora na cidade de Colatina, no Norte do Estado.
“O auditório ficou lotado, adesão maciça, causando
emoção! Restou clara a importância da AESAT para os
advogados trabalhistas também do interior, ressalta Madalena.

O Evento foi coordenado pela Conselheira da AESAT, Eliza Thomaz, com o apoio do Presidente da Subseção de
Cachoeiro de Itapemirim, Robson Louzada Teixeira.

ABRAT
Nota Pública - Indicação de Luiz Edson Fachin para o STF

			
A Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT) manifesta seu júbilo em relação à indicação do advogado e professor, Dr. Luiz Edson Fachin, para ocupar assento como ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF).
			
A trajetória profissional do Dr. Luiz Edson Fachin conduzirá ao Supremo Tribunal Federal
o aporte de seu profundo conhecimento jurídico, sua visão humanista, aliados aos atributos constitucionais exigidos dos ocupantes de tão elevado posto, como honradez e humildade.
			
Seja como professor, seja como advogado, o indicado sempre atuou decisivamente para
a evolução da jurisprudência brasileira, imbuído dos valores e princípios constitucionais, nomeadamente para
concretizar a construção de um país mais justo e solidário, comprometido com a melhoria das condições sociais
dos cidadãos de nossa República.
			
Doutor Luiz Edson Fachin paira acima de convicções políticas e ideológicas. Sua inequívoca experiência no magistério, a atuação na advocacia e a condição de cidadão exemplar e ser humano ímpar
o qualificam como apto a emprestar sua estatura moral e notório saber jurídico à Corte Constitucional do país.
			
Sua indicação pela Presidente da República orgulha a advocacia trabalhista nacional, e
incute na ABRAT a confiança de uma aprovação unânime do seu nome pelo Senado Federal, que também será
engrandecido pelo voto de confiança depositado em tão ilustre indicado.
				

Brasília, 16 de abril de 2015.

				
				Silvia Burmeister - Presidente

11

Informativo Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas

Empossada nova diretoria da AATDF

Em seu pronunciamento na cerimônia de posse como novo presidente
da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal (AATDF),
Carlúcio Campos Rodrigues Coelho,
reafirmou o compromisso de conduzir os trabalhos da entidade voltados
para treinamento e aperfeiçoamento dos novos advogados, a defesa
intransigente das prerrogativas profissionais e dos direitos aos honorários de sucumbência. “A advocacia
trabalhista merece o respeito dos
tribunais, não só pelo conhecimento
jurídico, mas pela que representam
para que se alcance a paz social em
nossa sociedade”.
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente – Carlúcio Campos Rodrigues Coelho
Vice-Presidente: Marcone Guimarães Vieira
1º Secretário: Dino Araujo de Andrade
2º Secretário – André Santos
1º Tesoureiro: Adelvair Pego Cordeiro
2º Tesoureiro: Celso José Soares
Diretor Social: João Cândido da Silva
Representante junto à ABRAT: Antonio Alves Filho
Suplente junto à ABRAT: Fernando
Luiz Russomano Otero Villar
CONSELHO DELIBERATIVO:
Elisangela Vieira Melo
Maria Rosali Marques Barros
Polyana Mendes Mora
Ana Lúcia Amaral Queiroz
Elise Ramos Correia
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A solenidade realizada na Seccional
da OAB/DF, foi presidida pela ex-presidente da Entidade e vice-presidente do Distrito Federal da Associação
Brasileira de Advogados Trabalhistas
( ABRAT), Alessandra Camarano.
Carlúcio foi eleito para o biênio
2015/2017, vinte anos depois de ter
presidido a entidade.
“Estou com o espírito renovado, entusiasmado e pronto para servir aos
meus colegas e minhas colegas”,
disse. “Servir será nossa palavra de
ordem”, afirmou o presidente da Associação.

O representante da Entidade junto à
ABRAT, Antônio Alves disse que a AATDF possui um plano de expansão
em parceria com a Seccional da OAB.
“Pretendemos aumentar a comunicação com os advogados, promover
eventos e auxiliar os profissionais na
utilização do PJE e no processo do
trabalho”, ressaltou.
O diretor da ABRAT, Nilton Correia foi
empossado representante da Entidade junto ao Tribunal Superior do
Trabalho e diretor da Escola Superior
de Advocacia Trabalhista.
(Com informações OABDF)

Valter Vitelli
Hudson Linhares Batista
Hilton Borges de Oliveira
Douglas Borges Flores
Robert Rodrigues
Camilo André Santos N. de Carvalho
André Santos
REPRESENTANTE JUNTO AO TST
Nilton Correia
REPRESENTANTE JUNTO AO TRT
Alessandra Camarano Martins
REPRESENTANTE EM TAGUATINGA
Paulo Fernandes
REPRESENTANTE NO GAMA
Danilo Rinaldi dos Santos Junior
COMISSÃO DE DEFESA E ASSISTÊNCIA
Valter Vitelli
André Vieira Macarini
André Santos
COMISSÃO DE ESPORTE E LAZER
João Cândido da Silva

Marcelo Martins Cunha
Douglas Borges Flores
COMISSÃO SOCIAL
Adelvair Pego Cordeiro
Polyana Mendes Mora
José Maria dos Santos
COMISSÃO DE SELEÇÃO E PRERROGATIVAS
Pedro Martins Filho
Camilo André Santos N. de Carvalho
Hudson Linhares Batista
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA
Rubens Santoro
Joemil Alves de Oliveira
Rodrigo de Oliveira
COMISSÃO DE PROCESSO ELETRÔNICO
Renato Borges Rezende
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA TRABALHISTA
Nilton Correia
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TRT 4 Homenageia Advocacia Trabalhista Gaúcha
Em nome da Administração do TRT/RS, a presidente
Cleusa Regina Halfen elogiou a nova série do Memorial,
principalmente por valorizar o patrimônio humano.
“Veremos entrevistas de magistrados, servidores, advogados e outras pessoas ligadas à Justiça do Trabalho que
podem contribuir para a reconstrução da memória da
nossa Instituição”, destacou a desembargadora.

Inaugurado no Rio Grande do Sul, a exposição “Advocacia Trabalhista Gaúcha – Origem e Trajetória” . Idealizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a
mostra apresentou painéis ilustrativos, fotografias, documentos, recortes de jornal e objetos que resgatam a
história da advocacia trabalhista no Estado.

A solenidade contou com a participação de lideranças
da advocacia, que saudaram a iniciativa do Tribunal. A
secretária-geral adjunta da seccional gaúcha da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB/RS), Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira, pronunciou-se em nome da classe.
Para ela, a exposição reconhece a importância da advocacia na construção do Judiciário Trabalhista.

Foi apresentado ainda um vídeo de 10 minutos, versão
reduzida de um documentário produzido pelo Memorial, com 23 entrevistas de advogados atuantes na Justiça Trabalhista. A versão final deve ser lançada ainda no
primeiro semestre deste ano.

“A Justiça do Trabalho é uma Justiça de contato, a única
que tinha a conciliação como princípio, e sua construção
é feita por partes, advogados, servidores e juízes. Nenhum destes elementos pode ficar de fora ou se sobrepor ao outro”, opinou Maria Cristina.

O trabalho foi realizado pela Comissão Coordenadora
do Memorial,que tem como coordenado a juíza Anita
Luibbe, que aproveitou a ocasião para anunciar que a exposição marca o início de um novo projeto da unidade:
a Série Registros.
A Comissão Coordenadora do Memorial também é composta pelo desembargador João Paulo Lucena, a desembargadora aposentada Denise Maria de Barros e a juíza
do Trabalho Anita Job Lübbe.

Também presente ao evento, o presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas (Agetra), Antônio Vicente Martins, afirmou que a exposição é motivo
de satisfação e orgulho para a classe. “Estamos vendo o
resgate de depoimentos importantes de advogados que
contribuíram ao longo de tantos anos com a Instituição.
Todos fazemos parte da Justiça do Trabalho. Esta iniciativa homenageia todos os militantes da área”, declarou.
O presidente da Sociedade dos Advogados Trabalhistas
de Empresas do Rio Grande do Sul (Satergs), Gustavo Juchem, manifestou o contentamento da entidade com o
projeto do Memorial. “Esta iniciativa é fundamental para
o registro da nossa história. Somos uma comunidade jurídica. É importante não só para que entendamos quem
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das mais atuantes e formadoras de opinião do país.
Participaram ainda da solenidade vários advogados, ex-presidentes da AGETRA e SATERGS entre eles, Reginaldo
Felker, Bernadete Kurtz, Luís Burmeister, Antônio Carpes
Antunes, Antônio Carlos Mainere, Nilton Camargo Nelson Ribas, Saul Calvete, Emilio Rotfucks, Ségio Juchem
Gustavo Juchem, entre tantos outros .

somos e por que somos, mas também para valorizarmos
aqueles que fazem parte e ajudam a construir isso tudo”,
disse o advogado.

JURISPRUDÊNCIA

A presidente da ABRAT, Sílvia Lopes Burmeister ressaltou
a importância para o jovem advogado a história daqueles que fizeram a advocacia trabalhista gaúcha ser uma

Assistente de cabeleireiro pode ter vínculo de
emprego reconhecido
O 3D Studio Instituto de Beleza Ltda. foi condenado a
reconhecer o vínculo de emprego de um assistente de
cabeleireiro que desempenhou suas funções no estabelecimento entre agosto de 2012 e março de 2013. A
decisão é da juíza Naiana Carapeba Nery de Oliveira, em
atuação na 8ª Vara do Trabalho de Brasília. Segundo ela,
o empregado atuou na condição de comissionista puro,
ou seja, o trabalhador recebia comissões em percentuais
de 10% dos serviços de química e 15% dos serviços de
escova. Com isso, sua remuneração média era de R$ 1,3 mil.
“Tenho que o reclamante recebeu as comissões pelos
trabalhos que teria realizado, não havendo diferenças a
seu favor, eis que, como auxiliar de outros cabeleireiros
profissionais, não poderia receber a integralidade das comissões devidas pelos serviços realizados, mas perceber
apenas parte das mesmas, eis que o faturamento seria
dividido, por óbvio, com o outro profissional responsável pelo atendimento do cliente”, explicou a magistrada
na sentença. “Verifico, ainda, que os valores médios percebidos superam o valor do salário da categoria para o
cargo exercido pelo reclamante”, completou a juíza.
Conforme informações dos autos, o autor da ação pediu,
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além do reconhecimento do vínculo de emprego, o pagamento do salário fixado pela convenção coletiva da
categoria, mais reflexos e horas extras. O salão de beleza,
por sua vez, alegou que o trabalhador tinha autonomia
para comparecer ao estabelecimento nos dias que quisesse e não havia submissão em relação ao empregador
– o que não foi comprovado.
Em sua decisão, a magistrada determinou o pagamento
de parcelas devidas ao trabalhador, como aviso prévio
de 30 dias, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salário de 2012 e 2013, bem como todo
o FGTS do período acrescido da multa de 40%. A juíza
Naiana Carapeba Nery de Oliveira obrigou ainda a 3D
Studio a pagar horas extras excedentes à 44ª semanal
com adicional de 50%, conforme previsto na Súmula nº
340 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Fonte: Assessoria de Comunicação TRT 10
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ACAT/SC presta contas do primeiro ano de gestão
Prezados Colegas Advogados,

nos termos da Resolução Administrativa nº 16/2014.

Em 02 de abril de 2015 completamos nosso primeiro ano
de gestão da ACAT. Tivemos um período de intenso e valoroso trabalho, que culminou com o engrandecimento
da entidade, tornando-a ainda mais respeitada e reconhecida por toda a advocacia catarinense.

No final de 2014, atuamos junto ao TRT para melhorias
nos procedimentos relativos à utilização da ferramenta
“sigilo” no protocolo de petições iniciais e de contestações, o que culminou com a Portaria GP/CR 303/2014,
que atendeu integralmente as reivindicações da ACAT.

Mantivemos os convênios para qualificação profissional com a AMATRA/UNIVALI e o CESUSC. No dia do Advogado, abrimos as comemorações relativas à Semana
do Advogado e inauguração do novo auditório da Seccional e, em parceria com a OAB/SC, organizamos palestra sobre o tema “Audiência Trabalhista” com o Juiz do
Trabalho Substituto da 02ª Vara do Trabalho da Capital.

Continuaremos trabalhando para o fortalecimento e
aprimoramento profissional dos advogados trabalhistas.
Para isso, contamos com a sua participação. Entre em
contato conosco através do email acat@acat.org.br.

Buscando sempre a qualificação profissional dos advogados trabalhistas, a ACAT realizou, em novembro, o III
Encontro Estadual de Direito do Trabalho, trazendo palestrantes de notoriedade nacional
para debater temas atuais como as
recentes alterações no Recurso de Revista, Assédio Moral e Sexual, Doenças
Psíquicas e o Ambiente de Trabalho,
Direitos Sindical, Direito Desportivo
do Trabalho, entre outros temas.

Cordial abraço.
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS - ACAT-SC / GESTÃO 2014/2017

A ACAT também atuou junto ao Banco
do Brasil para a resolução de questões
atinentes a emissão de alvarás e recebimento de valores junto à referida
instituição, objetivando a melhoria do
atendimento. Cumprindo promessa
de campanha, levamos a ACAT para
o interior do Estado. Iniciamos esta
missão na região de Blumenau, com
a nomeação de Delegado Regional
da ACAT na referida região. Em 2015,
concretizaremos a nomeação dos delegados nas regiões de Joinville, Chapecó, Itajaí, Criciúma e Lages. Reivindicamos espaço para os advogados nas
novas instalações do TRT, através de
oficio encaminhado ao Presidente do
TRT/12, do qual aguardamos a deliberação do Tribunal.
Atuamos mais uma vez em parceria
com a OAB/SC para a consolidação da
prorrogação do recesso forense, obtendo êxito com a suspensão de prazos no âmbito do TRT da 12ª Região,
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BELO HORIZONTE/MG
*Casa dos Contos do Shopping Cidade
Rua Tupis 337, piso GG lojas 9, 10 e 11, Centro, BH/MG.
Descontos de 10% no total das despesas no horário do almoço e
20% do total das despesas a partir das 17 horas.
site: www.restaurantecasadoscontos.com.br
facebook: www.facebook.com/restaurantecasadoscontos
BRASÍLIA
Rede de Hotéis Bittar - Brasília
SÃO PAULO
Hotel Boulevard São Luis – SP
SPA MED Sorocaba Campus – Sorocaba – SP
RIO DE JANEIRO
GRUPO TAMOIS
Desconto de 15% para pagamento à vista nas compras de medicamentos
VIVA CABELEIREIRO LTDA
Rua Ministro Tavares de Lira, 72 – Lj – Q – Laranjeiras – RJ - CEP
22221-060
Tel: 21- 2265-4950
Desconto: 15%
SERVIMAR TÁXI (PONTO NO SANTOS DUMOND-AGENDAR – táxi comum - amarelo)
Rua Ibotim, 332 – Coelho Neto – Rio de Janeiro – CEP 21545-370
Tel: 21-3450-6930/6655 - Atendimento 24h
Desconto: 10% a partir do taxímetro acusar o valor de R$ 30,00
Email: servimartaxi@hotmail.com
POUSADA BLUE MARLIN BÚZIOS LTDA-EPP
Endereço: Av. Geribá, 1341 – Bairro: Geribá
Armação dos Búzios
Tel: 22-2623-2196/6429
Desconto: 20% na hospedagem (período de 15 de março a 15 de
dezembro – nos demais meses somente 5% - não incluído serviço
de alimentação/bebidas/lavanderias e outros serviços de hotelaria)
* Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade
Site: www.bluemarlinbuzios.com
POUSADA EL PARADOR LTDA
Endereço: Rua Joaquim Manoel da Silveira, 78 – Centro
Armação dos Búzios
Tel: 22- 2623-0840/0842
Desconto: 20% se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros serviços.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade
Site: www.buzioselparador.com.br
POUSADA PARAPUANA LTDA EPP (NOME FANTASIA - HOTEL POUSADA AGUAZUL)
Endereço: Lote 18 – quadra C – Praia João Fernandes
Armação dos Búzios
Tel: 22-2623-4875/5934
Descontos: 15% se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros serviços.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade
Site: WWW.aguazulpousada.com
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SMART HOTÉIS LTDA (NOME FANTASIA - POUSADA BYBLOS)
Endereço: Rua Alto do Humaitá, 14 – Centro
Armação dos Búzios
Tel: 22-2623-1162/2828
Descontos: 10% na alta temporada(janeiro, fevereiro e março)
20% na baixa temporada (01 de abril/2015 a 15 de
dezembro/2015
Exceto: Reveillon, carnaval, semana santa, feriados prolongados e
eventos
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade
Site: www.byblos.com.br
BÚZIOS HOTÉIS LTDA (POUSADA DOS BÚZIOS)
Endereço: Rua Alto do Humaitá, 11 – Centro
Armação dos Búzios
Tel: 22-2623-6060/2828
Descontos: 10% na alta temporada(janeiro, fevereiro e março)
20% na baixa temporada (01 de abril/2015 a 15 de dezembro/2015
Exceto: Reveillon, carnaval, semana santa, feriados prolongados e
eventos
se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não
incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros
serviços.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade
Site: www.dosbuzios.com.br
AQUABARRA BOUTIQUE & SPA
Endereço: Colinas de Geribá, 16 – Armação dos Búzios
Tel: 22-2623-6186/6850 - 22-99235-9706 – 22-99207-3204
Desconto: 15% para pagamento com cartão de crédito e 20% para
pagamento por depósito bancário (sobre valores publicados no
site www.booking.com.br)
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade
Site: www.aquabarra.com
SERENA RESORT HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME
Endereço: Rua Campo de Pouso, 1630 – Geribá – Armação dos Búzios
Tel:21-4042-5066/21-3521-9624/11-3013-5034/3042/4466
Desconto: 20% se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros serviços de restaurante.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade.
Site: www.serenabuzios.com.br
G.G DUARTE HOTEIS – ME (COSTA DO SOL RESORT)
Endereço: Rua 16 – Quadra L – Lotes 13 e 14 – Bairro: Alto da Praia
Brava
Tel: 22-2623-5269 /5281
Desconto: 20% se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros serviços.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade.
Site: www.costadosolboutiquehotel.com.br
RIO BUZIOS BEACH HOTEL LTDA – EPP
Endereço: Lot. João Fernandes, s/n – Quadra H – Lote 2 – João Fernandes – A. Búzios
Tel: 22-2623-0312
Desconto: 15% se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros serviços.
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Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade.
Site: www.riobuzios.com.br
MEN ON THE MOON INVESTIMENTOS LTDA (RESTAURANTE BUDA)
Endereço: Av. José Bento Ribeiro Dantas, 534 – Orla Bardot – Armação dos Búzios
Tel: 22-2623-6307
Descontos: 15% do total da conta
Site: WWW.budabeachbrasil.com
RR DE FARIAS LTDA – ME (FARIAS GRILL)
Endereço: Rua Manoel Turíbio de Farias, 70 – Centro – Armação dos
Búzios
Tel: 22-2623-2293
Desconto: 10% do valor total da despesa.
Música ao vivo diariamente
Email: fariasrodrigues@oi.com.br
BUENO E PEREIRA LTDA-ME (RECANTO DO SOL)
Endereço: Praia de João Fernandes, 04 – João Fernandes – Armação
dos Búzios
Tel: 22-2623-5810
Desconto: 15% do total da despesa
MATO GROSSO DO SUL
ICMF RESTAURANTE LTDA-ME (JOJÔ RESTAURANTE)
Rua: Euclides da Cunha, 228 – Loja 01 - Campo Grande – Mato Grosso do Sul
Bairro VILA TUPACERETAN - Cidade Campo Grande - CEP 79.002-560
Desconto: 15% do total da despesa
OLINDA/PE
*Pousada São Francisco
Rua do Sol, 127, Carmo – Olinda/Pernambuco
Desconto de 20% nas tarifas, exceto período de carnaval e pacotes
especiais.
PARAÍBA
ESTALAGEM ALDEIA DOS VENTOS
Endereço: Rodovia PB 008 KM 30 – CEP 58322-000 – Município de
Conde
Desconto: 20% nos meses de março/junho e agosto à dezembro a
partir da 2ª diária
Exceto nos pacotes de datas festivas e feriados prolongados (natal –
réveillon – Carnaval) que obterão 5% de desconto.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade.
Site: www.estalagemaldeiadosventos.com.br
PERNAMBUCO
POUSADAS TURÍSTICAS DO NORDESTE LTDA (HOTEL POUSADA SÃO
FRANCISCO)
Endereço: Rua do Sol, 127 – Bairro: Carmo – Olinda – CEP 53120-010
Tel: 81-3429-2109/4057/1418
Descontos: 20% sobre a tarifa balcão vigente, não cumulativo – excetuando-se período de carnaval e pacotes especiais.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade.
Site: www.pousadasaofrancisco.com.br
PARANÁ
Grajagan Surf Resort

Rua Praia de Fora s/n – Ilha do Mel
Paranaguá – Paraná
www.grajagan.com.br
Desconto de 10 a 30% nas diárias
Feriado nacional o desconto é de 10%
Não vale desconto para o restaurante
CONVÊNIOS INTERNACIONAIS
ARGENTINA
HOTEL ROCHESTER CLASSIC
Endereço: Ermeralda, 542 – Ciudad A de Buenos Aires
Tel: (55)21-4042-5066/21-3521-9624/11-3013-5034/3042/4466
(54)11-5032-5567/11-4326-6076
Desconto: 20% se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros serviços.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade.
Site: www.rochester-hotel.com.ar/pt/classic
HOTEL ROCHESTER CONCEPT – E. BALONGA
Endereço: Maipu, 572 – CABA – Buenos Aires – Argentina
Tel:(55)21-4042-5066/21-3521-9624/11-3013-5034/3042/4466
(54)11-5032-5567/11-4326-6076
Desconto: 20% se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros serviços.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade.
Site: www.rochester-hotel.com.ar/pt/concept
HOTEL ROCHESTER M – Rivotel SA
Endereço: Esmeralda, 556 – CABA – Buenos Aires – Argentina
Tel:(55)21-4042-5066/21-3521-9624/11-3013-5034/3042/4466
(54)11-5032-5567/11-4326-6076
Desconto: 20% se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros serviços.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade.
Site: www.rochester-hotel.com.ar/pt/m
HOTEL ROCHESTER CALAFATE
Endereço: Av. Libertador, 3614 – El Calafate (9405) – Santa Cruz Argentina
Tel:21-4042-5066/21-3521-9624/11-3013-5034/3042/4466 (54)115032-5567/11-4326-6076
Desconto: 20% se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros serviços.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade.
Site: www.rochester-hotel.com.ar/pt/calafate
HOTEL ROCHESTER BARILOCHE
Endereço: Av. Bustillo, 6700 – Bariloche (8400) – Rio Negro - Argentina
Tel:21-4042-5066/21-3521-9624/11-3013-5034/3042/4466 (54)115032-5567/11-4326-6076
Desconto: 20% se restringindo tão somente às despesas de hospedagem – não incluindo gastos com alimentação, bebidas, lavanderia e outros serviços.
Desconto não é acumulativo com outras promoções e dependerá
sempre da disponibilidade.
Site: www.rochester-hotel.com.ar/pt/bariloche
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Argentina
Luís Carlos Moro, diretor da ABRAT e ex-presidente da
Associação, representou a Entidade e a ALAL, no Ministério do Trabalho na Argentina.
No encontro, Moro falou sobre o impacto do consumo
de drogas no mundo do trabalho.

Distrito Federal

pelo BRASIL

A ABRAT participou da plenária realizada pelo
Sindicato dos Bancários em Brasília, para debater com as mulheres empregadas do Banco do
Brasil, sobre o art. 384 da CLT, que concede intervalo de 15 minutos às mulheres antes de iniciar prorrogação de jornada de trabalho.
A Diretora da ABRAT, Alessandra Camarano, falou sobre a recepção pela Constituição Federal
do artigo celetista, ressaltando que a vedação
no texto constitucional de discriminação de
oportunidades às mulheres no mercado de trabalho, não implica em descartar as diferenças
físicas e biológicas, que devem ser levadas em
consideração no tratamento dispensado às mulheres.

Pernambuco
O ex-presidente da ABRAT e atual diretor da Entidade, Jefferson
Calaça ministrou palestra durante o Seminário Estadual de Direito Sindical.
Calaça falou sobre a Terceirização e os riscos do PL 4330/04,
alertando principalmente sobre a aprovação da legislação que
altera a contratação de terceirizados.
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pelo BRASIL

Rio de Janeiro
A diretoria de convênio da ABRAT, com a direção de Gil
Luciano, celebrou convênio com o grupo Tamoio do Estado do Rio de Janeiro. A rede possui 61 farmácias onde
será proporcionado para o advogado desconto de 15%

para pagamento à vista nas compras de medicamentos.
Segundo o diretor, em 35 anos da Entidade nunca havia
sido firmado convênio de tal envergadura.

São Paulo

GIRO PEALS ASSOCIAÇÕES

O vice-presidente da ABRAT, Roberto Parahyba representou a Entidade, compondo
mesa de honra, durante a abertura do XX
Congresso Nacional dos Procuradores do
Trabalho, coordenado pela Associação Nacional de Procuradores do Trabalho ( ANPT),
em São Paulo.

Espírito Santo
A diretoria da Associação Espírito-Santense
de Advogados Trabalhistas ( Aesat) organizou um jantar em homenagem aos novos
dirigentes do TRT no Estado, desembargadores José Carlos Rizk e Marcelo Mancilha.

Minas Gerais

Paraná

A Associação Mineira de Advogados Trabalhistas
(AMAT) promoveu curso sobre as inovações ao Processo do Trabalho trazidas pela Lei 13.015/14.

O ex-tesoureiro da Associação Estadual de Advogados
Trabalhistas do Paraná (AATPR), Marcelo Marcelo Foggiato Licheski, será empossado presidente da Entidade
no próximo dia 13, às 19 horas, no auditório da OAB/PR.

O curso foi ministrado pelo professor Doutor Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho, no auditório da OABMG.
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Roberto Parahyba adicionou 3 novas fotos.
10 de abril às 22:28 · Itaim Bibi ·
Na XV Conferência dos Advogados promovida pela OAB/MG, em Montes Claros,
sucesso de público (mais 1600 inscritos)
e de crítica. O Antonio Fabrício Gonçalves me evoca a
lenda do Rei Midas, no sentido de tudo o q ele toca da
certo!
Silvia Lopes Burmeister Parabéns Madalena, parabéns AESAT
17 de abril às 18:39 · 2

Araçari Baptista Parabéns pelo brilhantismo do I Encontro de Advogados Trabalhistas da Região Norte!!!!! Sucesso absoluto!!!!
13 de abril às 20:57 · Curtir · 2
Vinícius Noé
10 de abril às 22:55 · Instagram ·
Encerramento do I Encontro dos Advogados Trabalhistas da Região Norte com a
excelente palestra proferida pelo Dr. Cezar Britto! #ABRAT#ARONATRA#Advocaci
aTrabalhista#QueVenhaoCONAT
— com Vitor Noé.

Madalena Baltazar
23 de março ·
A AESAT - Associação Espírito-Santense
de Advogados Trabalhistasinforma que
a sala de APOIO AO PJE no FORUM TRABALHISTA -Edf. Vitoria Park- já está funcionando de 08:00 hs ás 19:00 hs, de segunda a sexta feira.
Muito boa a iniciativa do nosso Tribunal Regional do Trabalho considerando que temos Pauta de audiência com
horário a partir das 08:30 hs.
Compartilhar

AGENDA

Maio

Junho

14 A 16 – VI Encontro Anual da Associação
dos Advogados de São Paulo ( AASP) – Santos ( SP)

04 a 05 - Encontro de Direito Sindical – Recife - ( Pernambuco)

20 a 22 - Encontro Trabalhista Região Sudeste – Búzios ( Rio de Janeiro)

Outubro
08 a 09 – XXXVII Congresso Nacional de
Advogados Trabalhistas ( CONAT) – Campo
Grande ( MS)

ERRAMOS
- No Boletim 32, no Giro Pelas Associações referente ao Rio Grande do Norte, o nome do presidente da Associação Norteriograndense de Advogados Trabalhistas ( ANATRA), Rodrigo Menezes constou como sendo delegado da Entidade. O delegado da
Associação é o advogado João Fonseca.
- O nome do vice-presidente da ABRAT, foi digitado incorretamente em artigo de sua autoria, sendo correto Roberto Parahyba.
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na Midia
1.
ATO PÚBLICO CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO: MUITO ALÉM ...
https://grupodepesquisatrabalhoecapital.wordpress.
com/.../ato-publico-co...
o
1 dia atrás - ABRAT – Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (Roberto... Fórum Nacional de Combate
à Terceirização (Guilherme Feliciano).
ministra do tst recebe comenda no trt ro/ac e critica o
pl da ...
www.newsrondonia.com.br/noticias/...terceirizacao/55381
•
10 de abr de 2015 - ... Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), Associação ... do Projeto de Lei
nº 4.330/04, que regulamenta a terceirizaçã

G1 - Magistrados do trabalho protestam contra terceirização ...
g1.globo.com/.../magistrados-do-trabalho-protestam-contra-terceirizacao...
•
15 de abr de 2015 - Segundo juiz, terceirização vai precarizar as relações trabalhistas(Foto: ... da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (Abrat) e do ..
•   Terceirização: especialista em Direito explica prós e
contra ...
www.migalhas.com.br › migalhas de peso
•
7 de abr de 2015 - A súmula 331 do TST rege, atualmente,
a terceirização no Brasil e proíbe a ... ABRAT - Associacao
Brasileira de Advogados Trabalhistas ...
•   Advogados trabalhistas também são contrários à ... Jurinews
jurinews.com.br/.../advogados-trabalhistas-tambem-sao-contrarios-a-terc...
•
8 de abr de 2015 - Advogados trabalhistas também são
contrários à terceirizaçãosem limite ... da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (ABRAT).
•  Associação Baiana de Advogados Trabalhista ... - Bahia
Já
bahiaja.com.br/.../associacao-baiana-de-advogados-trabalhista-faz-manifest...

16 de abr de 2015 - Associação Baiana de Advogados
Trabalhista faz manifesto contra PL ... a PL da Terceirização das atividades-fim, aquelas principais ou essenciais
... segue as diretrizes da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas ...
•  Terceirização para todos, bom para quem? | Blog da ...
blogdaboitempo.com.br/2015/.../terceirizacao-para-todos-bom-para-que...
•
1 de abr de 2015 - Terceirização: o risco de a Constituição
de 1988 não valer para os ... a Associação Brasileira de
Advogados Trabalhistas (ABRAT), ...
•  Escritório participa de ato em Porto Alegre contra Projeto de ...
www.paeseferreira.com.br/index.
php?formulario=noticias...
•
18 de abr de 2015 - O protesto, organizado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª ...
e altera o conceito legal de serviços terceirizados no
Brasil. ...Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas
(Abrat), Sindicato dos .
1.
encontro de advogados trabalhistas da região
ocorre 9 e 10 ...
www.newsrondonia.com.br/noticias/
encontro+de...9.../55311
o
8 de abr de 2015 - Para o presidente da Aronatra, secretário Geral da CAARO, vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat) para ...
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