
Ata da reunião da diretoria da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas – ABRAT, realizada 
no dia 30 de maio de 2019 na cidade de Salvador, estado da Bahia, ás 10:30horas, presidida por sua 
presidente Alessandra Camarano.  A advogada e Diretora de Relações entre as Associações, Mary 
Cohen,  foi nomeada ad hoc para Secretariar os trabalhos, tendo em vista que o Secretário Geral 
Vítor Noé teve dificuldades,  jusTficadas, para estar presente no início da reunião. Se fizeram 
presentes Arlete Mesquita (vice presidente), Marco Antônio Freitas (diretor financeiro), Mary 
Cohen (Diretora de relações entre associações), Dênis Denis Rodrigues  Einlo< (vice presidente 
Região Sul), Florany Mota (diretora de Assuntos), Silvia Mourão (conselho fiscal), Elise Correia (vice 
presidente do Distrito Federal), Luis Camargo (comissão do combate ao trabalho escravo), 
Guilherme Coppi (delegado da ABRAT no Mato Grosso do Sul), Magnus Farkaff (Comissão relações 
entre associações internacionais), Benizete Ramos(Escola da ABRAT), Emerson 
Mangabeira( secretário geral suplente), Marcondes dos Santos (Conselho Fiscal), Humberto 
Marcial Fonseca (diretor sindical), Gerson Fastovsky (Diretor de Convênios), Paulo Dias (vice 
presidente  da região norte), Jocelino da Silva (relações internacionais), Diego GranzoKo (vice 
presidente região centro oeste), Alexander Gurgel (diretor de comunicação), Vítor MarOns Noé 
(secretário geral), Aline Correa (presidente do Colégio de Presidentes), Glória Chris Gordon 
(comissão de direito previdenciário) e Jorge Otávio Oliveira  Lima (vice presidente da região 
nordeste).  

Com a palavra a presidente Alessandra saudou os presentes, desejando boas vindas a todos e todas, 
prestou informes sobre a editora RTM, que publicou o livro sobre feminismo, registrando que houve 
negociação com a editora para que o livro fosse vendido ao valor de R$ 70,00 ( setenta reais), por 
ter interesse que a obra Tvesse um grande alcance e que recebemos reclamações na edição 
anterior por causa do preço cobrado pela editora. O diretor sindical Humberto pediu a palavra e 
também informou sobre uma editora de Minas, que cobraria R$.17,00 por livro e que repassaria os 
contatos para que pudéssemos orçar, analisar a qualidade, atendimento e confiabilidade, quando de 
outra oportunidade. A presidente destacou a presença de Glória Chris Gordon, que veio de Cacoal, 
em Rondônia, para parTcipar do evento. A seguir foi cantado parabéns para a diretora Florany, que 
aniversariou nesta semana. Luis Camargo (Comissão de combate ao trabalho escravo) informa a 
exposição dos premiados fotógrafos Sérgio Carvalho e João Roberto Ripper aberta nessa quinta-feira 
(30/05) no Memorial do Trabalhador do Ministério Público do Trabalho (MPT), em Salvador/BA e 
convida todos e todas para comparecerem ao evento que revela a degradância da condição humana 
de trabalhadores submeTdos ao trabalho escravo. ) informa ainda sobre o decreto que exTngue os 
Conselhos, notadamente a CONATRAE, destacando que esta deve conTnuar, mas reestruturada de 
modo a ser desidratada, inclusive com modificações nas NRs. A noicia boa em tudo isso é Comissão 
que trata do tema junto ao CNJ, inclusive com membros do MPT e da magistratura afinados com o 
tema. Denuncia o aumento das ocorrências de trabalho escravo, inclusive com a tendência de 
minimizar a ocorrência, mudando a nomenclatura de trabalho escravo pra condição degradante. A 
proposta seria que os advogados trabalhistas se aproximassem do tema, das comissões estaduais 
(COETRAE). Mary Cohen propõe a aproximação junto às CPTs. Camargo propõe uma aproximação 
com as universidades, notadamente dos estados do Rio, Pará e Minas, que já têm trabalho 
organizado sobre o tema. No rio tem o Padre Ricardo Rezende e no Pará a Dra. Valena Jacob. Sugere 
ABRAT parTcipe da reunião no Rio de Janeiro do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo 
Contemporâneo (GEPTEC). Os diretores presentes concordaram com as propostas apresentadas. 



Nesta oportunidade a presidente da Abrat, Dra. Alessandra, designa o Dr. Luis Camargo para 
representar a associação junto a reunião cienifica do grupo de pesquisa trabalho escravo 
contemporâneo ( GPTEC) da UFRJ que se realizará em outubro nos dias 14, 15 e 16. Jorge Lima (vice 
presidente da região nordeste) fala da importância de maior engajamento da diretoria nos eventos 
trabalhistas, notadamente os que acontecem concomitantemente aos eventos da ABRAT, como foi o 
caso da universidade da Bahia, que realiza um inclusive com a presença de ministro do TST, o que 
reflete esse falta de um maior envolvimento. A vice presidente, Arlete Mesquita, propõe 
encaminhar uma correspondência designando colegas para se aproximarem das universidades, 
inclusive com ampliação de integrantes das comissões. A presidente Alessandra pondera se tal 
aumento irá oTmizar os trabalhos, se não é o caso de trabalharmos com o numero existente, de 
forma mais efeTva. A presidente passa a palavra ao Magnus Farkap, que falou sobre sua 
parTcipação, em representação á ABRAT em um evento em São Paulo, versando sobre inteligência 
arTficial ao mundo do direito, com diversos temas, exemplo: conciliação extrajudicial, pesquisa de 
jurisprudência, verificação de aplicação da reforma, etc. Com relação à contribuição sindical, diante 
da reTcencia dos juízes aplicarem a lei da reforma, a FIESP ingressou com ação de 
consTtucionalidade perante o STF. Ainda sobre esse tema, Benizete Ramos falou de um evento 
realizado pelas comissões de Direitos Sociais e Interlocução Sociopopular, a de Inteligência ArTficial 
e Direito e o Centro de Documentação e Memória da OAB/RJ, denominado Impacto das novas 
tecnologias no mundo do trabalho: virtualização, robó;ca e redes sociais, na quarta-feira, dia 29, 
que contou com o sociólogo Ricardo Antunes, o ex-presidente do Conselho Federal da OAB Cezar 
Bripo e a juíza federal Isabela Ferrari, sugerindo que também a ABRAT realize eventos com tal 
temáTca. Magnus lembra que Lenio Streck e Mauricio Delgado escreveram sobre o tema, sugere 
que a ABRAT parTcipe e faça o devido contraponto a quem defende a subsTtuição do advogado pela 
máquina. Humberto propõe que a ABRAT pense numa regulamentação para evitar a tomada do 
mercado. Alessandra propõe que isso seja feito antes do Conat em novembro, com disponibilidade 
no site. Nesta oportunidade Alessandra aproveita para informar que a Escola da ABRAT está com um 
projeto de alimentação do site com arTgos para transformá-lo em um espaço de expansão de ideias 
e que irão em busca de arTgos para publicações semanais, tentando inclusive que a página seja 
patrocinada por parceiros, mensalmente, e que colocou um convite no grupo da diretoria para que 
os diretores contribuam com material. Humberto sugere que seja montado um evento sobre 
startups, sendo que Alessandra vai pedir que ele passe mais informações sobre o tema proposto e 
qual o enfoque que sugere. Marcos fala sobre um evento que vai ocorrer em Minas sobre o tema. 
Benizete propõe que o tema inteligência arTficial na advocacia seja um dos temas principais para 
pesquisa no grupo de trabalho da Escola da ABRAT. A presidente reitera que precisa do engajamento 
da diretoria nos eventos, pois todas as decisões são colocadas por todos e tem se esforçado para 
informar e ouvir todas as sugestões. A associação, ressalta a presidente, precisa de maior 
parTcipação, inclusive o comparTlhamento das noicias e aTvidades da ABRAT, pois somos 36 
integrantes da diretoria e sequer temos esse número de comparTlhamentos das noicias da 
associação. Portanto, o calendário acima é para ser tocado por toda a diretoria. Alessandra citou o 
evento sindical, onde somente a associação local e três diretores se empenharam. Precisamos ir 
atrás de patrocínios, sugerindo que cada um de nós se comprometa com um patrocínio. A 
Presidente solicita engajamento da diretoria com relação ao Conat, que somente será vitorioso se 
todos se envolverem. As inscrições são importantes, mas são os patrocínios que garantem os 
eventos e cada diretor deveria garanTr, pelo menos, um patrocínio. Que esse envolvimento é uma 



forma de ajudar na captação de patrocínios e contribuição com a Associação local, que fica com os 
valores líquidos dos patrocínios arrecadados, o que a fortalece financeiramente. Alex Gurgel sugere 
a aTvação das noTficações para que todos recebam as noTcias da ABRAT. Alessandra relatou que O 
Ministro do TST Augusto Cezar, informalmente, lhe disse sobre indicação para receber a comenda 
do TST, que será na primeira semana de agosto e que o Oscio será encaminhado. Que tão logo o 
oscio seja recebido, que haverá divulgação, para que todos e todas possam estar presentes. A 
instalação oficial da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB, com a presidente do Antônio 
Fabrício, será no dia 14 de junho - serão enviados convites. Ressaltando a importância do 
engajamento e parTcipação de todos e todas da diretoria, a presidente Alessandra divulga o 
seguinte calendário: 

    
Para 2019 

Encontro da região Sul – Local: FLORIANOPOLIS 

Encontro da região Sudeste – Local: BELO HORIZONTE 

Encontro da região Norte – Local: RORAIMA 

Para 2020 

Encontro da região centro Oeste 

Encontro da região Nordeste 

JUNHO 10 A 21
GENEBR
A

OIT

JUNHO 27 SP SASP
PALESTRA 
OIT

JUNHO 28 SP AASP
CURSO/
ESCOLA

JUNHO 29 POA POSSE AGETRA

JULHO
CAMPIN
AS

JORNADA

AGOSTO Segunda semana BRASÍLIA COMENDA TST

AGOSTO 22/23
RORAIM
A

JORNADA/
Encontro da 
Região Norte



O calendário de eventos da ABRAT, já dito acima, será divulgado para que todos possam 
comparTlhar nas suas redes sociais e também comparecer.  
Ainda com a palavra, a presidente Alessandra informou que em Cuba surgiu uma ideia de realização de um 
júri internacional em Brasília, tendo com pauta os retrocessos sociais no Brasil com a parTcipação de pessoas 
da América LaTna e Brasil e sugere o mês de setembro, o que foi acatado pela diretoria, ocasião em será 
realizada outra reunião de diretoria. Não havendo mais nada a tratar, a presidente encerra a reunião, para 
que todos possam parTcipar da abertura do Encontro de Direito Sindical a ser realizado logo mais nesta 
agradável cidade de Salvador e eu Mary Cohen, Diretora de Relação entre as associações, nomeada ad hoc 
neste ato, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela Presidente da ABRAT. Salvador, 30 de maio de 
2019 

__________________________ 

ALESSANDRA CAMARANO 

SETEMBRO PRIMEIRA SEMANA SC
JORNADA 

ENCONTRO 
SUL

SETEMBRO 20/21 BRASÍLIA

JORNADA (20) 

JURI 
INTERNACION
AL(21)

OUTUBRO PRIMEIRA SEMANA ? JORNADA

OUTUBRO TERCEIRA SEMANA BH JORNADA

NOVEMBRO

06, 07 e 08 de 
novembro/2019 

                                       
               

BELÉM/
PA

CONAT

REUNIÃO DE 
DIRETORIA, 
COMISSÕES 
E ESCOLA 

CONSELHO 
DE 
REPRESENTA
NTES

NOVEMBRO
TERCEIRA SEMANA DE 
NOVEMBRO

CALI – 
COLOMBI
A

ELAT
ELEIÇÃO 
ALAL



 

__________________________ 

MARY COHEN 


