
CANDIDATOS E CANDIDATAS APROVADOS (AS) PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO 
43º CONAT – SÃO PAULO – 14.10.2022, às 9h. 

Nos termos do EDITAL publicado no site da ABRAT (www.abrat.adv.br) e do CONAT 
(www.conat.abrat.adv.br) item 6.1, Todos os(as) participantes deverão estar devidamente 
inscritos(as) no Evento “43º CONAT” para realizar a apresentação de seus artigos científicos 
que poderá ser feita de forma presencial ou por videoconferência, devendo tal opção ser 
informada com antecedência mínima de 48horas para envio de instruções e link de acesso, 
cabendo ao inscrito a responsabilidade pela conexão e qualidade do som e imagem durante a 
apresentação. 

Segue a lista dos aprovados e aprovadas com os respectivos títulos dos trabalhos e a 
indicação do Grupo temático: 

1. Euseli dos Santos..........................................................................................................G1 

Racismo estrutural: Discriminação, Desigualdade de oportunidades e os Desafios do 

Direito do Trabalho Contemporâneo no Combate ao Preconceito 

2. Camilla de Lima Ferreira Netto.....................................................................................G1 

O capitalismo de plataformas e as desvantagens de gênero 

3. Camila Lourinho Bouth..................................................................................................G1 

Gênero, expressões e estruturas discriminatórias: uma análise interseccional sobre as 

operações de resgate de mulheres transexuais vítimas de exploração sexual em 

condições de escravidão moderna 

4. Francisco Fernandez Gonzalez Junior............................................................................G1 

Desmistificando a sub-representação da mulher no mercado de trabalho brasileiro: um 

estudo da ADI 6039 e sua interação com a discriminação estrutural e institucional que 

impede a ampla inclusão das médicas legistas 

5. Graziella Ferreira Alves.................................................................................................G1 

Estabilidade da gestante em contratos por prazo determinado: o cenário de 

insegurança jurídica após o julgamento do Incidente de Assunção de Competência 

5639-31.2013.5.12.0051 pelo TST 

6. João Paulo de Souza Junior e Davi Pereira Magalhães..................................................G1 

Uma análise sobre mediação e conciliação em casos envolvendo trabalho escravo 

contemporâneo  

7. Laura Araújo Machado e Noemia Porto........................................................................G1 

Do Quarto de Despejo ao Brasil do Século XXI: uma urgente releitura do princípio de 

proteção à pessoa que trabalha 

8. Leandro Antunes de Oliveira e Rachel Barroso Carvas de Carvalho............................G1 



A desigualdade de gênero no mercado de trabalho e o impacto no futuro das mulheres 

no Brasil 

9. Luana Cássia do Carmo Filgueiras................................................................................G1 

Motoentregadores: mesmo trabalho e diferentes direitos 

10. Luanna da Silva Figueira................................................................................................G1 

O Direito ao trabalho decente: uma análise da naturalização da desigualdade no 

trabalho doméstico no Brasil 

11. Pollyana Esteves Soares...............................................................................................G1 

Desenvolvimento na Amazônia e o Trabalho Escravo na Pecuária: uma “Arcaização do 

Moderno” 

12. Lissa Tomyama...............................................................................................................G2 

Impactos da decisão do STF sobre o Recurso Extraordinário n. 999435 na atuação dos 
sindicatos diante da dispensa em massa 

13. Camila Domingos..........................................................................................................G3 

A mitigação do acesso à justiça aos trabalhadores rurais ante ao avanço tecnológico 

14. Jéssica Brito da Silva e Michele Busto Blanco................................................................G3 

Impacto das novas tecnologias na Justiça do Trabalho: O Compliance como ferramenta 

para proteger a privacidade do trabalhador 

15. Larissa Teixeira Menezes de Freitas. Lucas Emmanuel Silveira Camelo........................G3 

Acesso à Justiça e Novas Tecnologias: Independência ou morte dos direitos sociais? 

16. Maria José Giannella Cataldi..........................................................................................G3 

A importância da saúde mental nas novas relações de trabalho, especialmente após a 

pandemia de COVID-19 

17. Rosemar  Schmitz  Schmeling, Gabriele Ana Paula Danielli...........................................G3 

COVID-19 e o enquadramento como acidente de trabalho 
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