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1º de maio: ABRAT participa de ato com imigrantes haitianos e 
alerta para o risco do trabalho escravo

 Haitianos que entraram, 
legalmente, no Brasil pela fronteira do Acre 
com Bolívia participaram no 1º de maio 
de um ciclo de palestras sobre os direitos 
básicos dos trabalhadores brasileiros, no 
ginásio esportivo em Brasiléia. Cerca de 800 
haitianos presentes ao encontro estavam 
alojados no munícipio acreano.
 O ciclo foi coordenado pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 14ª Região, como 
parte das comemorações dos 70 anos 
da CLT, em parceria com a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) Seccionais de 
Rondônia e Acre, a Associação Brasileira dos 
Advogados Trabalhistas (ABRAT) e JUTRA.
 De acordo com o presidente 
da ABRAT, Antônio Fabrício de Matos 
Gonçalves,  o encontro foi uma forma 
de explicar aos haitianos os seus direitos 
trabalhistas que são desconhecidos por 
quem chega ao país, e desta forma evitar 
a escravidão desses trabalhadores que 
por falta de conhecimento podem ser 
submetidos a trabalhos desumanos.
 Ainda segundo Matos, as palestras 
foram traduzidas simultaneamente para 
o francês, pois a maioria não entende o 
português.
 Parte dos imigrantes com baixa 
escolaridade aguarda chamado para 
trabalhar em outros estados brasileiros 
onde o governo federal por intermédio 
de uma ação humanitária tenta conseguir 
emprego. 
 O juiz do trabalho de Epitaciolândia, 
Wadler Ferreira, representou a direção do 

Tribunal, afirmou que a instituição está 
preocupada com o motivo da vinda dos 
imigrantes para o Brasil, em busca de 
trabalho, pois o país, infelizmente, enfrenta 
dificuldades internas quanto à regularização 
e “trabalho sadio” de sua população.
 O presidente da OAB Seccional do 
Acre, Marcos Vinícios Jardim, ressaltou que 
a classe dos advogados não está satisfeita 
com as dificuldades que os imigrantes 
estão enfrentando no interior do Estado e 
que a entidade já tomou providências para 
informar a situação dos imigrantes com 
todos os detalhes ao Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil.
 O prefeito de Brasiléia, Everaldo 
Gomes Pereira, ressaltou que o município 
vem participando do esforço concentrado 
para prestar todo tipo de atendimento 
básico de saúde aos imigrantes, além 
de apoiar todas as medidas que visam 
regularizar a situação dos estrangeiros que 
estão abrigados na cidade.
 A ABRAT se posicionou a favor da 
regularização e expedição dos documentos 
aos haitianos.
 Participaram ainda do encontro 
o diretor da ABRAT, Luiz Gomes ( RN); o 
presidente da JUTRA, João Pedro Ferraz 
dos Passos;  o 2° secretário da Embaixada 
do Haiti no Brasil, Pierre André Rigaud;  
servidores da Vara do Trabalho de 
Epitaciolândia; representantes do Ministério 
Público Estadual, Governo do Acre e da 
Superintendência da Polícia Federal.
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XXI Caravana ABRAT
Acre

 
 Desde a posse a diretoria 
da ABRAT iniciou a concretização 
da meta de gestão definida após a 
eleição em Maceió ( AL), que é visitar 
todos os estados que ainda não 
tinham recebido visita da Associação, 
além de trabalhar para que todos 

as unidades da federação tivessem 
uma associação de advogados 
trabalhistas ativa.
 Segundo o presidente  
Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, 
a meta começou a ser cumprida em 
Rio Branco no Acre, com a realização 
do XXI Simpósio da ABRAT. “ Criamos 
também a Associação local de 
advogados trabalhistas”.
 Foram debatidos na 
Caravana no Acre os “ Honorários 
advocatícios na Justiça do Trabalho 
e a “ A Ação Civil Pública”.
 Durante o simpósio, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 
14ª Região (TRT 14) suspendeu as 
audiências.

 Matos ressalta o empenho 
do diretor  da Associação Luís 
Gomes para realização da caravana 
e a criação da Associação do Acre 
e o apoio incondicional da OAB/
AC, através do presidente Marcus 
Vinícius Jardim e seu diretor Tiago 
Poerch. 
 O presidente enfatiza ainda 
o apoio e presença da Associação de 
Advogados de São Paulo (AASP).
 Participaram representantes 
dos estados de Minas Gerais, Distrito 
Federal, Rio Grande do Norte e Rio 
de Janeiro, do Ministério Público 
do Trabalho ( MPT), Associação dos 
Magistrados ( Amatra 14) e da OAB/AC.

Rondônia

 Porto Velho em Rondônia 
foi sede da XXII Caravana da ABRAT. 
Durante o simpósio foi empossada 
a nova diretoria da Associação 
de Advogados Trabalhistas do 
estado de Rondônia ( Aateron), 
sob a presidência de Vitor Noé, e 
como representante na ABRAT o 
Conselheiro Federal da OAB Elton 
Assis.
 As conferências tiveram 
como temas o “ Processo Judicial 
Eletrônico”, a “ Execução Trabalhista 

e o novo projeto em tramitação” e a “ 
emenda Constitucional nº 72/2013”.
 “Também em Rondônia 
tivemos o apoio incondicional 
da OAB/RO pelo seu presidente 
Andrei Cavalcanti, e mais uma vez o 
diretor Luiz Gomes foi fundamental 
juntamente com o Elton Assis. 
Agradecemos também, de maneira 
especial, o presidente da JUTRA 
João Pedro, autor da ideia de irmos 
visitar os haitianos, e palestrante 
que brilhou nas duas caravanas”, diz 
Matos.
 Estiveram presentes à 

Caravana, além do presidente, João 
Pedro ( DF ), Luiz Gomes ( RN ), Araçari 
Baptista ( RJ ), Gil Luciano ( RJ), Rafael 
Cortez ( GO), Marcus Vinícius Jardim ( 
AC) e Tiago Poerch ( AC).

XXII Caravana ABRAT

Direitos trabalhistas
 
 Equipe de reportagem da Rede Record esteve no 
acampamento produzindo matéria sobre a situação dos 
refugiados haitianos. O repórter aproveitou a oportunidade 
e conversou com o presidente  Antônio Fabrício, com o 
diretor da ABRAT Luiz Gomes e o presidente da JUTRA João 
Pedro. A reportagem está disponível no endereço eletrônico: 
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/edicao/?idm
edia=519d69620cf2a882234c94d6



PJe: ABRAT e CF OAB assinam convênio com TST para melhorias no processo

 Dois acordos de cooperação técnica para o 
intercâmbio de ações com foco na melhoria do sistema do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) da Justiça do Trabalho 
e na inclusão digital dos advogados 
foram celebrados, no último dia 20, pela 
Associação Brasileira de Advogados 
Trabalhistas (ABRAT) juntamente com 
o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST).
 O presidente da ABRAT, Antônio 
Fabrício de Matos Gonçalves explica que 
um dos convênio terá a participação da advocacia no 
aperfeiçoamento do PJe nos módulos de primeiro e 
segundo graus da Justiça do Trabalho e do TST.  E com 
o outro, a OAB terá acesso à base de treinamento do 
PJe-JT para a oferta de treinamento e capacitação dos 
advogados.
 “Defendemos que a implantação do processo 
eletrônico não ocorra de forma arbitrária, uma vez 
que a categoria dos advogados é a que representa o 
jurisdicionado” disse Matos.
 Para o presidente do TST, Carlos Alberto Reis 
de Paula, os convênios são um importante espaço 
para que os advogados ofereçam contribuições para o 
aprimoramento do PJe. “O processo eletrônico não deixa 
de ser um processo, devendo ser enxergado como um 
caminho, que só estará bem concluído se os advogados 
estiverem ao lado do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho”, afirma Carlos Alberto.
 O presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius 
Furtado, classificou a assinatura dos convênios como 
importantes conquistas para a advocacia brasileira 
no sentido de repensar o PJe. Vinicius enfatizou ainda 
a existência de problemas estruturais graves como 
dificuldades de acesso à banda larga e péssima qualidade 
de energia elétrica em vários Estados.
 A partir de agora o Tribunal disponibilizará à 
Escola Nacional da Advocacia (ENA) os instrumentos 
necessários para que os advogados possam se qualificar 
para atuar. O que for implementado pelo TST dependerá 
das deliberações de um grupo de trabalho a ser montado 
juntamente com os advogados.
 Dados do TST apontam que existem atualmente 

524 varas da Justiça do Trabalho já atuando 
no PJe, o que representa 36% do total de 
unidades de toda a Justiça trabalhista. Já há 
mais de 280 mil de processos tramitando 
no sistema eletrônico e mais de 102 mil 
advogados cadastrados no sistema.
 Participaram ainda da solenidade 
representantes da ABRAT dos Estados de 
Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso 

do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e 
Rondônia.

Com informações Conselho Federal OAB

Assinatura do acordo entre presidente da Associação e presidente do TST

Antônio Fabrício pronunciando sobre assinatura do convênio

Durante a cerimônia foi 
anunciado ainda, pelo 
ministro, a suspensão, 
por um mês, da migração 
do processo para o meio 
eletrônico em novas 
Varas para aguardar as 
sugestões da advocacia.

IAB homenageia Bosísio

 O Instituto dos Advogados 
do Brasil prestou homenagem 
in memoriam ao advogado 
trabalhista Carlos Eduardo Bosísio, 
que faleceu no início deste ano.
 Bosísio foi um destacado 
advogado trabalhista no Rio e 
Janeiro e no Brasil, tendo sido 

representante da Associação 
Carioca dos Advogados 
Trabalhistas (ACAT/RJ) na ABRAT.
 O orador da cerimônia foi 
o ex-secretário geral da ABRAT, 
Francisco Domingues Lopes.  
 Se pronunciaram ainda a 
ex-presidente da entidade, Moema 
Baptista; o ex-vice governador do 
Rio de Janeiro e advogado Nilo 

Batista e ex-presidente da ACAT/
RJ, Rita Côrtez, além de familiares 
e amigos.
 Participaram também 
da solenidade o presidente da 
ABRAT, Antônio Fabrício de Matos 
Gonçalves e o vice-presidente 
Sudeste, José Luís Xavier.



ABRAT lança interiorização das
suas atividades

 A “Terra do Cacau” será a 1ª cidade do novo pro-
jeto de interiorização da Caravana ABRAT.  A intenção 
da diretoria é levar o simpósio para o interior do país. 
Neste ano estão previstos eventos em Caldas Novas 
(GO) e em Minas Gerais nas cidades de Uberlândia, Juiz 
de Fora e Montes Claros.
 Em Ilhéus, na Bahia, a XXIII Caravana aconte-
cerá nos dias 13 e 14 de junho. Na programação estão 
previstas conferências referentes aos “70 anos da CLT 
e a Conquista do Espaço Internacional”, “Responsabili-
dade Civil”, “Acidente de Trabalho e Doença Ocupacio-
nal”, “Honorários Advocatícios na Justiça do Trabalho”, 
“Emenda Constitucional 72/2013 (PEC das Domésticas)” 
e “A Problemática da Perícia Técnica”.
 A palestra de encerramento será com o Minis-
tro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão.

Associação presente em Congresso de 
Direito Administrativo

 “O Direito Administrativo na Perspectiva dos 
Direitos Fundamentais” foi o tema do VIII Congresso 
Mineiro de Direito Administrativo que ocorreu em 
Belo Horizonte (MG) com a presença de cerca de 
600 congressistas, entre advogados, magistrados, 
procuradores, assistentes jurídicos e juristas de todo o país.
 A ABRAT esteve presente ao evento, com a 
presença do presidente Antônio Fabrício.
 Também participaram do encontro a presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Cármen Lúcia e 
o governador do Estado, Antonio Anastasia.

Um estadista brasileiro

 O ex-ministro da Justiça e palestrante do XXXV 
Conat, Bernardo Cabral foi homenageado no Rio de 
Janeiro com o lançamento do livro “Bernardo Cabral: 
um estadista brasileiro. 
 A obra de Júlio Antônio Lopes, com prefácio de 
Marcos Vilaça, aborda a vida de Cabral como relator da 
Constituição de 1988.
 A homenagem no Palácio Austregésilo de 
Athayde da Academia Brasileira de Letras ( ABL) contou 
com a presença da ex-presidente da ABRAT, Moema 
Baptista, que representou a Associação no evento.

Santos Salles, Salete Maccalóz, Bernardo Cabral, Moema Baptista
e Antônio Carlos Torres

 Ex-presidentes e fundadores da ABRAT e 
da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas 
(Agetra)  foram homenageados pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região.
 A cerimônia em Porto Alegre foi em 
reconhecimento aos advogados trabalhistas que 
contribuíram com a aplicação da CLT e sua melhor 
interpretação em prol da justiça social.
 Receberam a placa comemorativa o ex-
presidente e fundador da Associação, Reginald Delmar 
Hintz Felker; os fundadores da ABRAT, Élida Costa, 
Luiz Lopes Burmeister e Victor Douglas Nunes e os 
advogados Adalberto Alexandre Snel, Carlos Franklin 
Paixão Araújo, Cleusa Marilia Peixoto Martinez, Dante 
Rossi, Emílio Rothfuchs Neto, Flavio Obino, Hélio Faraco 
de Azevedo, Saul de Mello Calvete e Tarcísio Battu 
Wichrowski.

Fundadores são homenageados no Rio 
Grande do Sul

Reginald Felker recebe 
a homenagem da Des. 

Ana Rosa

Reconhecimento

 A Câmara Municipal de Goiânia homenageou a ABRAT , através do seu presidente Antônio Fabrício de 
Matos Gonçalves, com o diploma de honra ao mérito em  reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos pelo 
presidente da associação à comunidade goianiense . A propositura foi do vereador Anselmo Pereira.
 A advogada goiana Ivoneide Escher representou Matos, que não pode comparecer à cerimônia. 





Advogados poderão participar de plenária no Congresso
 Durante o CONAT acontecerá no dia 11 de ou-
tubro a sessão plenária de discussão e aprovação de te-
ses. A intenção, segundo Matos, é promover o debate, 
entre os advogados inscritos no Congresso, sobre te-
mas relevantes para a advocacia nacional, em especial, 
para a advocacia trabalhista, compondo um acervo de 
proposições que poderá servir como referencial à atua-
ção da ABRAT.
 Poderão participar advogados regularmente 
inscritos no XXXV CONAT, inclusive na condição de con-
vidados, bem como entidades de representação de ad-
vogados.
 Matos enfatiza que as teses deverão ser reme-
tidas virtualmente à Comissão Nacional Organizadora 
do XXXV CONAT, até o dia 30 de setembro de 2013, no 
endereço eletrônico: www.abrat.net

As teses deverão ter os seguintes temas:

• 1ª tese: Processo eleitoral da OAB.
• 2ª tese: Os desafios para advocacia, decorrentes da im-
plantação do PJE -JT.
• 3ª tese: Honorários de sucumbência na Justiça do Tra-
balho.
• 4ª tese: A carga tributária e seus efeitos para os profis-
sionais autônomos e para as sociedades de advogados.
• 5ª tese: Exame da OAB: o mercado de trabalho da ad-
vocacia e a pertinência da criação do profissional para-
legal do direito.
• 6ª tese: A representação associativa da advocacia por 
especialidades: Restringir ou ampliar?
• 7ª tese: Ataque à competência da Justiça do Trabalho

Grandes nomes do Direito confirmam presença no XXXV CONAT

 A cidade maravilhosa irá receber de 09 a 12 de outubro, 
deste ano, o XXXV Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas 
(CONAT).
 Segundo o presidente da ABRAT, Antônio Fabrício de 
Matos Gonçalves, já confirmaram presenças no maior evento da 
advocacia trabalhista, Maurício Godinho, Bernardo Cabral, Carlos 
Henrique Bezerra Leite e Agra Belmont.
 Nesta edição o patrono nacional é o advogado do Espírito 
Santo, José Hildo Sarcinelli Garcia e o local, Jory França. Será feita 
uma homenagem a Arnaldo Sussekind.
 A comissão organizadora formada pelos advogados Paulo 
Reis, Araçari Baptista, Rita Côrtez, José Luiz, Alexandre Bastos 
e Gil Luciano, com a participação de Matos, está se reunindo 
mensalmente e o resultado do empenho de cada membro é que 
a programação está praticamente fechada.
 O show de abertura do CONAT será com o músico Daniel 
Jobim.
 O Congresso será realizado no Othon Palace Hotel em 
Copacabana no Rio de Janeiro.

Comissão do CONAT, a diretora da Acat/RJ, Mônica com o músico 
Daniel Jobim que fará o show de abertura do congresso

Estudantes de Direito terão oportunidade de apresentar trabalho em 
Concurso Universitário da ABRAT

 Estimular a produção de tra-
balhos de estudantes de direito no 
país, essa é a finalidade do I Concur-
so Universitária da ABRAT.
 Os projetos deverão ter o 
tema do congresso: “No Brasil dos 
eventos internacionais, o Direito do 
Trabalho está no pódio”, que, por sua 
vez, traz ao debate, como subtemas: 
os 25 anos de constitucionalização 

dos direitos sociais trabalhistas; os 
70 anos de CLT; e as repercussões 
dos eventos internacionais nas rela-
ções do trabalho.
 As inscrições poderão ser 
feitas a partir de 1º de junho até o dia 
09 de setembro de 2013, no endereço 
eletrônico: www.abrat.net. Poderão 
concorrer trabalhos individuais e 
coletivos (com o número máximo 

de dois autores) de acadêmicos 
regularmente matriculados em 
curso de Direito no Brasil e que 
preencham os requisitos descritos 
nas normas do concurso que estarão 
disponibilizadas, também, no portal 
da ABRAT.
 A premiação dos três pri-
meiros colocados será realizada na 
sessão de encerramento do XXXV 
CONAT, dia 11 de outubro.

XXXV CONAT



A LBM Eventos é a agência oficial do XXXV Conat no Rio de Janeiro. Informações de pacotes para o evento atra-
vés do telefone: 21 – 35151950 - Falar com Carlos Reis ou Marcia Ribas ou e-mail: eventos@lbmviagens. com.br



Os setenta anos da CLT

*Rafael Silva Marques

 Falar sobre a Consolidação das Leis do 
Trabalho é mais do que tecer comentários sobre um 
diploma legal. É tratar da vida de quem vive, como 
diz o advogado João Vicente Araújo, 
com o mínimo. É mostrar aqueles que 
são invisíveis aos olhos, embora o que 
produzem é do desejo da maioria. É 
consolidar (como o nome já diz) direitos 
humanos essenciais a quem, até então, 
apenas possuía deveres. Dito isso, faço a 
minha homenagem, sem me distanciar, 
contudo, da realidade.
 Inicialmente é bom que se 
diga que a CLT, gestada na década de 1940, fruto 
da consolidação de várias leis da década anterior, 
é responsável pela consagração dos direitos dos 
trabalhadores. Isso, contudo, não permite se omitam 
alguns fatos. Primeiro, a CLT, no momento em 
que prevê de forma expressa o dissídio individual, 
enfraquece o poder e a movimentação coletiva dos 
trabalhadores, tornando mais fácil a ação empresarial a 
fim de arregimentar mão de obra mais barata e calma, 
quase sem consciência de classe. 
 Se os trabalhadores juntos 
eram fortes, fragmentados passam 
a ser muito fracos. Não creio, 
sinceramente, que a CLT, neste 
ponto, tenha sido elaborada sem 
este objetivo, o de estabilização 
das relações em proveito do poder 
econômico que surgia no Brasil.
 Ainda assim a CLT é 
importante. Muito importante. Traz direitos como o 
das férias remuneradas que permitem o descanso 
anual. Prevê o pagamento das horas extras, aquelas 
excedentes ao limite legal. Protege o trabalhador 
frente às atividades insalubres e perigosas. Torna o 
salário irredutível (hoje salvo acordo e/ou convenção 

coletiva). Dá acesso ao trabalhador, por si, sem 
advogado, ao juiz do trabalho. Prevê procedimentos 
modernos, muito antes de eles terem sidos aprovados, 
por exemplo, pelo código de processo civil, tais como 
a tutela antecipada (a reversão ao local de origem para 
os casos de transferência ilícita), entre outros.
 A CLT sofreu reformas, datadas das décadas 
de 1960, 1970 e, mais recentemente, fruto da 
flexibilização, nos anos de 1990 (como por exemplo a 

incorporação do regime de compensação 
de jornadas nominado “banco de horas”). 
Contudo, ela está ai, reformada, mas 
presente, regendo as relações entre os 
empregados e empregadores a fim, 
primeiro, de estabilizar as relações em 
proveito do capital claro, mas sem perder 
a importância de proteção, também, da 
classe trabalhadora.
 É interessante ver que a CLT 

resistiu e foi além do estado de bem estar social e 
do neoliberalismo. Este, até mesmo, nos últimos 
anos, acabou por pedir ajuda de forma descarada 
aos governos, recebendo quantias generosas que 
foram depois divididas entre acionistas e altos 
administradores, valores pagos também à custa da 
redução do valor de aposentadorias e salários em 
vários países da Europa tais como Espanha, Grécia e 
até mesmo Portugal. A CLT resistiu. O neoliberalismo 

não. Este não durou sequer vinte anos. 
A CLT já tem setenta.
 Tudo isso para dizer que, 
mesmo que se saiba qual e quais são os 
objetivos primeiros desta legislação, 
ela ainda assim protege quem vive 
com o mínimo, numa nítida afirmação 
de que a sociedade não é a do capital, 
mas sim a do trabalho. O que envolve 
o trabalho se mantém. O que especula 

se desvanece no ar. Saudemos a CLT, sempre claro com 
juízo crítico.

*Juiz do Trabalho da 4ª Região - Rio Grande do Sul

Opinião Jurídica

É consolidar 
(como o nome 
já diz) direitos 

humanos 
essenciais

É interessante ver 
que a CLT resistiu 

e foi além do 
estado de bem 

estar social e do 
neoliberalismo.



Jurisprudência

Representantes da Comissão Nacional de Legislação, pre-
sidida pelo conselheiro federal Francisco Torres Esgaib; 
da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo, 
presidida pelo advogado Eduardo Pugliesi; da Consultoria 
Legislativa do Conselho Federal, conduzida pelo advoga-
do Bruno Calfat, juntamente com o Vice-Presidente Região 
Centro-Oeste, Eliomar Pires Martins

 O Projeto de Lei 3392 de 2004, de autoria da ex-presi-
dente da ABRAT, Clair da Flora Martins, que trata dos honorá-
rios de sucumbência para os advogados trabalhistas, foi apro-
vados em caráter definitivo pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados no último dia 21.
 A matéria segue diretamente para apreciação do Se-
nado, sem a necessidade da votação no plenário da Câmara.
 O texto aprovado pela CCJ determina que nas cau-
sas trabalhistas a sentença condenará a parte vencida, in-
clusive a Fazenda Pública, ao pagamento de honorários de 
sucumbência aos advogados da parte vencedora, fixados 
entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da 
condenação.
 O presidente da ABRAT, Antônio Fabrício de Matos 
Gonçalves afirma que a vitória é de toda uma categoria que 
há quase uma década vem lutando por um direito não reco-
nhecido pela legislação.
 Matos ainda enfatizou o apoio do Conselho Federal 
da OAB para esta conquista.
 Para o presidente da OAB, Marcus Vinícius Furtado Côe-
lho, “trata-se de uma vitória que é da cidadania, porque trata o 
advogado trabalhista com igualdade em relação aos demais”.

Termina a tramitação do projeto de honorários de
sucumbêcia na Câmara

 O contrato de trabalho não é nulo mesmo sem 
concurso público, quando firmado com a Administração 
Pública Indireta até o dia 23 de abril de 1993. A decisão 
unânime do TST – Tribunal Superior do Trabalho da SDI-
Plena é do último dia 23.
  A posição da SDI-Plena, ocorreu no julgamento de 
Embargos no Processo nº E-ED-RR-4800-05.2007.5.10.0008, 
de uma empresa pública federal, em recurso interposto 
por jornalista patrocinada pelo advogado e vice-
presidente da ABRAT,  Nilton Correia, que sustentou a tese.
 Segundo Nilton Correia o tema da imposição de 
concurso para contratação de trabalhadores por entidades 
da Administração Pública Indireta, sob o regime da CLT, 
após a Constituição Federal de 1988, estava submetido a 
forte controvérsia, inclusive dentro do próprio Supremo, o 
que lhe retirava o caráter de exigibilidade. 
 “O STF somente se posicionou afirmativamente 
no julgamento do Mandado de Segurança nº 21.322, por 
maioria, do qual foi relator o ministro Paulo Brossard, cuja 
decisão foi publicada no dia 23 de abril de 1993. Somente 
a partir daí todos tomaram ciência de que as contratações, 
ainda que sob regime da CLT, dependiam de concurso 
público para terem validade, no âmbito da Administração 
Indireta”, explica Nilton.
 A primeira decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF)  sobre o assunto foi publicada em 23 de abril de 
1993, fixando a exigibilidade do concurso também para 
empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Logo, quem foi admitido sem concurso público, na 
Administração Indireta após a Constituição Federal e até 
a decisão do STF tem ou teve contrato regular e válido.
 Correia argumenta ainda que  as contratações 
processadas nesse período gozam de inteira legalidade 
e validade, não se podendo considerá-las nulas, como 
vinha decidindo a Justiça do Trabalho. “ Assim, não pode 
ser aplicada a Súmula nº 363, do TST, que manifesta a 
nulidade dos contratos”, ressalta. 
 Nilton enfatiza também que a diferença está em 
que, por ser um contrato dotado de regular validade 
e legalidade, passa a ser detentor de todos os direitos 
trabalhistas normais, inclusive as verbas rescisórias, se 
houver distrato. 
“Antes, por ser considerado nulo, tinha direito apenas a 
receber saldo de salário e o FGTS sem multa”, diz.
 Para Nilton Correia a decisão é uma importante 
vitória dos princípios do direito e que, “tendo enorme 
importância e repercussão, porque são milhares de 
trabalhadores que foram vítimas do conceito de nulidade, 
agora tomado como errado”, conclui Correia.

TST reconhece contrato sem concurso público



Abril/2013

Anamatra

 O vice-presidente da 
Associação, Nilton Correia 
representou a ABRAT na 
cerimônia de posse da 
nova diretoria da Anamatra 
para o biênio 2013/2015.
 Assumiu a entidade Paulo 

Luiz Schmidt da Amatra 4 do Rio Grande do Sul.

Encontro Centro-Oeste

 Em agosto será realizado em Caldas Novas, em 
Goiás, o I Encontro Centro-Oeste da ABRAT.
 Numa reunião, em Uberlândia,  entre o vice-
presidente Centro-Oeste da entidade, Eliomar Pires; a ex-
presidente da Associação, Moema Baptista, o presidente 
da OAB Uberlândia ( MG); Egmar Ferraz; o presidente 
da OAB Formosa ( GO),Marco Aurélio;  a presidenta da 
OAB Jataí (GO), Simone Oliveira Gomes; o coordenador 
Institucional da OAB Jataí ( GO), Eduardo Jailton Prado 
Naves Simone Oliveira Gomes e a advogada Ivoneide 
Escher, definiu os últimos detalhes para o encontro.

OAB Jovem

 Estudantes 
de direito  da capital 
mineira tiveram a 
oportunidade de 
conhecer a ABRAT 
durante o projeto 
“Aula Inaugural” da 
OAB Jovem.
 Cerca de 1700 participantes assistiram 
palestra do presidente da Associação, Antônio 
Fabrício de Matos Gonçalves.
 O projeto da OAB/MG esclarecer aspectos 
das carreiras jurídicas e as novas áreas do Direito. 

Contra PL 4.330/2004

 O Ministério Público do Trabalho ( MPT) 
reuniu mais de 200 convidados no “Ato Público contra 
a Terceirização sem Limite” na capital mineira.
 A Associação foi representada pela diretora 
Social, Izabel Dorado e pelo diretor da ABRAT Jovem, 
Marco Antônio de Oliveira Freitas.

PJe

 No Pará o Comitê Regional de Implantação do 
PJe tem se reunido com a ABRAT, com a participação 
da diretora  do Departamento de PJE, Sílvia Mourão, 
para decidir a implantação do processo no Tribunal 
Regional do Trabalho da 8ª Região.

Terceirização

 O diretor de Relações Institucionais da Associação, 
Cezar Britto será o representante da ABRAT no Grupo 
Nacional de Terceirização. O Grupo tem a participação da 
Anamatra, ALAL, ANPT.



Abril/2013

UFPR
 O presidente da ABRAT, 
Antônio Fabrício ministrou 
palestra na Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), na capital do Estado, durante 
as comemorações da CLT em 
evento promovido pela Academia 

Paranaense de Direito do Trabalho 
(APDT).
Matos abordou  a “Desconstrução 
Regulatória”, juntamente com a 
professora da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), Daniela 
Muradas.

AATPR
 Em Curitiba, Antônio 
Fabrício visitou a sede da Associação 
de Advogados Trabalhistas do 
Paraná ( AATPR) e seu reuniu com 
o novo presidente da entidade, 

Aramis de Souza Silveira; com 
a vice-presidente da entidade 
e vice-presidente Região Sul da 
ABRAT, Miriam Klahold e com o ex-
presidente da entidade estadual, 
Marcelo Alessi.

Conat

 A Caixa de Assistência do Advogado do Rio de 
Janeiro ( CAARJ) é uma das parceiras do XXXV Conat.
 A parceria foi firmada pelo presidente da CAARJ, 
Marcello Augusto Lima de Oliveira e o presidente da 
Associação Antônio Fabrício de Matos Gonçalves.
 Participaram ainda do encontro o diretor da 
ABRAT e presidente da Associação Carioca de Advogados 
Trabalhistas ( Acat/RJ), José Luís Xavier.

AASP

 Durante o IV Encontro Anual da Associação 
de Advogados de São Paulo ( AASP) a ABRAT dirigiu 
um dos painéis.
 O vice-presidente da entidade, Nilton 
Correia e o advogado Mauro de Azevedo Menezes 
abordaram as “ Peculiaridades e entraves na 
execução trabalhista” tendo como mediador o 
presidente da ABRAT, Antônio Fabrício de Matos 
Gonçalves.
 Desde 2010 o encontro é organizado pela 
AASP com o intuito de levar conhecimento sobre as 
diversas áreas do Direito e promover interação.

Giro pelas Associações

 No Rio de Janeiro, Ana 
Beatriz Seraphim foi eleita 
presidente da Associação Carioca 
de Advogados Trabalhistas ( ACAT/
RJ) para o biênio 2013/2015.
 A diretora da ABRAT, Araçari 
Baptista é a nova vice-presidente da 
associação estadual.  A posse está 
marcada para o dia 20 de junho.

Araçari Baptista, Felipe Santa
Cruz e Ana Beatriz Seraphim

 Antônio Vicente Martins é 
o novo presidente da Associação 
Gaúcha dos Advogados Trabalhistas 
( Agetra) para o biênio 2013/2015. A 
chapa de Martins venceu a eleição 
com 60% dos votos válidos. O 
representante da Agetra na OAB 
será Antônio Ecosteguy Castro.
 A posse da diretoria será no 
dia 13 de junho.



Antônio Fabrício@afabriciomg27 maio
ABRAT realizará caravana em Ilhéus-BA 13e14 de Junho.Lançamento Nacional 
da Interiorização da ABRAT.Advocacia Trabalhista reunirá novamente.

CSJT@csjt_oficial21 maio
Advogados vão participar do aperfeiçoamento do processo judicial eletrônico: 
http://bit.ly/16LI0yA 

TST Oficial@TST_Oficial20 maio
TST afasta responsabilidade de empresa que contratou obra essencial a suas 
atividades http://bit.ly/13FIAuM 

Carlosrafaelferreira@carlosraffer 
Parabéns @luisclaudiooab, Marcus Vinícius e Fabrício! Câmara aprova honorá-
rios de sucumbência na Justiça do Trabalho: http://carlosrafaelferreira.blogs-
pot.com/2013/04/camara-aprova-honorarios-de-sucumbencia.html?spref=tw …

Junho
13 e 14 – Caravana ABRAT – Ilhéus ( BA)
Julho
05 – Caravana ABRAT - Juiz de Fora ( MG)
Agosto
1 a 3 –  I Encontro Centro-Oeste da ABRAT – Caldas Novas ( GO)
30 a 31 – Caravana ABRAT - Mato Grosso do Sul
Setembro
27- Caravana ABRAT - Montes Claros ( MG)
Outubro
09 a 12 – XXXV CONAT – Rio de Janeiro

http://www.oab-ro.org.br/?conteudo=noticiasmostra&cod=1332
http://anape.org.br/noticia/ANAPE+e+ABRAT+firmam+conv%C3%AAnio
http://apeminas.org.br/anape-e-abrat-firmam-convenio/
http://www.oab-ro.org.br/?conteudo=noticiasmostra&cod=1330
http://www.trt14.jus.br/news_b/-/asset_publisher/PF4r/content/justica-
-do-trabalho-alerta-haitianos-sobre-riscos-de-aliciamento-para-o-trabalho-
-analogo-ao-de-escravo
http://www.folhapimentense.com.br/Noticia.asp?Noticia=7842
http://www.trt14.jus.br/news_b/-/asset_publisher/PF4r/content/moderni-
zacao-da-clt-nao-deve-excluir-direitos-conquistados-pelos-trabalhadores-
-diz-juiza-no-acre
www.agazetadoacre.com/.../40680--oabac-realiza-seminario-sobre-direito-
dotrabalho
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/edicao/?idmedia=519d6962
0cf2a882234c94d6

Carlos Tourinho 
17 de maio
Nos dia 13 e 14 de junho próximos 
ocorrerá em Ilhéus a 1ª CARAVANA 
DA ABRAT EM UMA CIDADE DO 
INTERIOR DA BAHIA! O evento 

reunirá grandes nomes do direito do trabalho nacional 
e 
conta com o apoio da Rede Abrat, OAB Bahia, OAB 
Ilhéus, Oab Itabuna, ABAT, Abrat Jovem, AASP, ESA/BA, 
CAAB e TRT da 5ª Região. O evento ocorrerá no auditó-
rio da Universidade de Ilhéus. Muito em breve postarei 
a programação ...Ver mais

 
Luciana Serafim 
20 de maio
Advocacia trabalhista prestigiada 
pelo Conselho Federal da OAB. 
Diretoria da Abrat na assinatura do 
convenio com o TST para 
aprimoramento do PJe. — com 

Antonio Fabrício Gonçalves e Arlete Mesquita.

Gil Luciano Domingues 
3 de maio
Iniciando o XXII Simpósio Trabalhista 
da Caravana da ABRAT — em Porto 
Velho - Rondônia 

Oab Jovem Minas Gerais 
Segunda próximo a Belo Horizonte
Convidamos os amigos que atuam na 
área Trabalhista para curtirem a página 
da ABRAT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE ADVOGADOS TRABALHISTAS. 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
AbratNet?ref=ts&fref=ts — com 
Antonio Fabrício Gonçalves.

Acompanhe a

ABRAT

www.facebook.com/redeabrat

www.twitter.com/redeabrat

www.abrat.net

Ao postar algo de Direito do Trabalho no Twit-
ter, escreva #Abratnet! Seu comentário apare-
cerá na página da ABRAT na internet!


