
REUNIÃO DA DIRETORIA DA ABRAT 05/04/2020 

REALIZADA POR MEIO VIRTUAL - APLICATIVO ZOOM 

                   Aberta a reunião, a Presidente apresentou a pauta, que foi previamente 
discuLda pela diretoria, com os seguintes temas: 

01 – reunião do conselho de representantes-  
02 -  MPs  
03) Enfrentamento da crise do COVID em cada um Estado, em cada Tribunal;  
04) ULlização dos meios tecnológicos pelos diretores;  
05) programação da escola das lives;  
06) prazos eletrônicos e a grande polêmica da sua suspensão-  
07) medidas de apoio à advocacia trabalhista; 
08)audiências virtuais; 
09) MP 905 – atuação no parlamento 

Após a apresentação, a Presidente destacou a importância da união da classe nesse 
momento em que vivemos uma crise sem precedentes e a relevância da discussão por 
parte da diretoria dos temas constantes na pauta; 

A Presidente informou à Diretoria acerca de pedido do Presidente da ACAT (Rio de 
Janeiro) para que fosse marcada reunião, somente com os Presidentes de Associações, 
para tratar de assuntos urgentes. A Presidente informou que marcará reunião do 
Conselho de Representantes, cumprindo o Estatuto da enLdade; 

O Diretor Sandro Valongueiro aderiu à opinião da Presidente, concordando com a 
marcação da reunião do Conselho de Representantes; 

SUSPENSÃO DOS PRAZOS 

Antecipando o Item 6 da pauta de reunião, passou-se a discuLr acerca da conLnuidade 
ou não da suspensão dos prazos processuais, conforme determinação do CNJ, até o dia 
30/04/2020; 

A Diretora Karla Patrícia informou que em seu estado as publicações conLnuam 
acontecendo e o funcionamento não foi tão afetado por conta disso, chama atenção 
para as diferenças entre os estados e que o resultado da deliberação no senLdo de 
retorno dos prazos pode ser muito perigoso; 

Os diretores passaram a discuLr acerca de um posicionamento da Abrat sobre o tema, 
(ou aguardar o fim do prazo do CNJ (30/04), ou defender o retorno imediato do retorno 
da contagem dos prazos em processos eletrônicos); 



Após manifestações dos diretores (Sandro Valongueiro, Gerson Fastovsky, Jorge Lima, 
Alexander Gurgel , Marcondes Sávio, Tessio Torres, Diego Granzopo) e votação pelo  
“chat” do aplicaLvo ficou decidido que a Abrat respeitará o limite da suspensão dos 
prazos até o dia 30/04/2020 constante na resolução do CNJ. A decisão foi tomada por 
maioria absoluta, “quase unanimidade”, e quanto ao procedimento adotado após a data 
limite de 30/04, será discuLdo em nova reunião; 

A diretoria deliberou também no senLdo incenLvar a parLcipação dos advogados para 
que respondessem ao quesLonário formulado pelo Conselho Federal da OAB acerca do 
tema (suspensão dos prazos, ou retorno da contagem), votando pela conLnuidade da 
suspensão dos prazos; 

A Presidente se reportou novamente ao pedido formulado por alguns presidentes de 
Associações para que fosse marcada reunião somente entre os Presidentes Estaduais, 
no entanto, adverLu a Presidente, que o Estatuto não prevê essa possibilidade e decidiu 
marcar uma reunião do Conselho de Representantes para o dia 11/04/2020, as 9:00hs; 

Os diretores (Silvia Mourão, Florany Mota, Gerson Fastovsky, Otávio Pinto e Silva, Jesus 
de Matos, Marcondes Savio, Karla Patrícia, Tessio Torres, Jorge Lima, Elise Ramos, Diego 
Granzopo) fazendo uso da palavra, defenderam a posição adotada pela Presidente 
Alessandra Camarano, defenderam a gestão da Abrat e a linha de atuação da enLdade 
em defesa dos Direitos Socais; 

Após a fala dos diretores a Presidente esclareceu que uma reunião informal com os 
Presidentes de Associações pode ser realizada, mas, no seu entendimento, seria mais 
interessante e produLva a realização de uma reunião mais ampla; 

MEDIDAS DE APOIO À ADVOCACIA TRABALHISTA 

   A Presidente informou que enviou oucios em conjunto com o Conselho Federal da 
OAB ao Ministério da Economia, e aos Presidentes da Câmara e do Senado Federal, 
solicitando que fosse viabilizada a abertura de crédito para a advocacia; 

Os diretores Alexander Gurgel, Silvia Mourão, Jorge Lima, Marcondes Sávio, trouxeram 
outras propostas como agilização dos processos por meios virtuais; liberação de créditos 
constantes nos processos para os advogados; agilização no procedimento de acordos 
com entes públicos e empresas privadas por meios virtuais; 

Após ouvir os diretores a Presidente informou que aguardará uma proposta que será 
elaborada pelo Diretor Alex Gurgel e Daniel Rodrigues Cruz, Presidente da Associação do 
Pará, acerca do assunto; 

USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS 



Após ouvir sugestões dos diretores a Presidente pediu que fossem elaborados 
informaLvos (na forma de cards e vídeos) para apresentar aos advogados de todo país 
as medidas que vem sendo adotadas pela Abrat e pelas Associações Estaduais, durante 
o período do Estado de Calamidade decretado pelo Governo. A Presidente indicou os 
Diretores Alex Gurgel e Florany Mota para que fiquem responsáveis por organizar essa 
comunicação; 

AUDIÊNCIA POR MEIO VIRTUAL 

A Presidente se posicionou de forma contrária, neste momento, à implementação deste 
meio tecnológico no que diz respeito à realização de audiências, adverLu que a classe 
trabalhadora (a grande maioria) não tem acesso a esse ambiente virtual; sustentou que 
existe uma diferença muito grande entre as sustentações orais e as audiências virtuais; 

A discussão sobre o assunto foi adiada para uma próxima reunião; 

Em face o adiantado da hora a reunião foi suspensa e a sua conLnuidade se dará no dia 
07/04/2020 as 19:00. 

Reaberta a reunião no dia 07/04/2020 às 19:20. 

A presidente informa acerca da necessidade de adquirir uma plataforma segura e mais 
eficiente para realização de reuniões e outros eventos por meio virtual; diz que a 
plataforma Zoom que está sendo uLlizada é insegura; que analisou diversos 
orçamentos, e que a plataforma WEBINAR foi a que ofereceu melhor custo beneucio, 
apesar do valor mensal de $249,00 (duzentos e quarenta e nove) dólares. A ideia é 
adquirir essa plataforma e também disponibilizar para o uso gratuito das associações 
estaduais. Após manifestações dos diretores (Elise Correia, Karla Patricia, Jocelino 
Pereira e Jorge Lima), os diretores, por unanimidade aprovaram a compra e uLlização da 
plataforma WEBINAR. 

MEDIDAS PROVISÓRIAS  

Em relação às MPs editadas pela Governo a Presidente informa que já existem ações de 
InconsLtucionalidade propostas inclusive com liminares deferidas; que o julgamento das 
MPs no plenário do Supremo já estão marcados e propõe que a ABRAT se habilite para 
atuar como “amicus curiae” nestas demandas. Após manifestação do diretor Magnus 
Farkat, foi a provada a proposta para que a Abrat se habilite como amicus ciriae. A 
presidente nomeou os diretores Magnus Farkat, Denise Rdrigues e Jorge Lima para 
providenciarem a habilitação da Abrat nas ações, o mais rápido possível.    

ENFRENTAMENTO DA CRISE NOS ESTADOS  



A Presidente informa que o diretor Jorge Lima já criou um grupo (via watszap) dos 
Presidentes das Associações do Nordeste a fim de buscar informações sobre as 
necessidades e medidas tomadas em cada estado para enfrentamento da crise; propôs 
que os vice - presidentes regionais criassem grupos em suas regiões a fim de compilar 
informações de cada estado para ser levado à reunião do Conselho de representantes. 
O Vice Presidente da Região Nordeste, Jorge Lima, destacou que a criação do grupo 
regional se deu após sugestão trazida pelo Presidente da Associação do Estado de 
Sergipe, Marcos D´Avilla.   Após considerações do diretor Vitor Noé a Presidente o 
designou para esboçar uma “espinha dorsal” dos posicionamentos adotados pela Abrat 
durante a Pandemia. 

AUDIÊNCIAS VIRTUAIS 

A presidente novamente externou o seu pensamento em relação a este assunto 
enfaLzando que a classe trabalhadora (a grande maioria) não tem acesso a esse 
ambiente virtual; sustentou que existe uma diferença muito grande entre as 
sustentações orais e as audiências virtuais, e que a medida neste momento seria 
inviável. Após considerações dos diretores (Marcondes Sávio, Elise Correia, Vitor Noé, 
Sandro Valongueiro), a matéria foi colocada em votação e, por unanimidade a diretoria 
se posicionou contrária á implementação das “audiências virtuais”. 

MP 905/2019 

A Presidente informa que vem trabalhando junto às demais enLdades parceiras no 
senLdo de barrar o andamento da MP no Congresso ou tentar junto aos deputados a 
reprovação da medida. Informa que hoje, 07/04 a MP foi reLrada de pauta e deverá 
retornar amanhã 08/04 às 11:00 para votação. Os diretores (Sandro Valongueiro, Silvia 
Mourão, Gerson Fastovsky e Emerson Mangabeira) informaram que enviaram a diversos 
deputados federais a carta elaborada pela Abrat sobre o tema. 

A Diretora Silvia Mourão indagou acerca de respostas aos oucios enviados sobre a 
concessão de créditos aos advogados junto ao BNDES, sendo informada pela Presidente 
que ainda não houve respostas. 

O diretor Alex Gurgel informou que as OABs estaduais estão negociando com 
insLtuições bancárias a possibilidade de concessão de linhas de créditos para advogados 
com juros mais baixos.                                  

Nada mais havendo, a Presidente, fez um resumo dos trabalhos do dia, bem como das 
deliberações, agradeceu pela parLcipação de todos os presentes e deu por encerrada a 



reunião, da qual eu, EMERSON FERREIRA MANGABEIRA, Secretário Geral Adjunto, lavrei 
a presente ata, que foi lida, achada conforme e firmada. 

Obs : parLciparam da reunião os seguintes diretores: 

Presidente - Alessandra Camarano MarLns – DF, Vitor MarLns Noé – RO, Emerson 
ferreira Mangabeira-BA, Jorge Otávio Oliveira Lima- BA, Diego Augusto Granzopo de 
Pinho- MS, Thais Cremasco – Campinas, Denis Rodrigues  Einlo~ – RS, Elise Ramos 
Correia-DF, Alexander Henrique Nunes Gurgel – RN, Florany Maria dos Santos Mota-RR, , 
Téssio da Silva Torres – PI, Sandro Valongueiro Alves – PE, Rafael Coimbra Jacon-MS, 
Gerson Fastovsky – Santos/SP, Humberto Marcial Fonseca- MG, Karlla Patrícia de Souza-
MT, Otavio Pinto e Silva- SP, Aline Silva Correa – RO, Silvia Marina Ribeira de Miranda 
Mourão, Mary Lucia do Carmo Xavier Cohen – PA,         Marcondes Sávio dos Santos - PE , 
Magnus Farkat, Jocelino Pereira Silva,  Daniela Muradas , Claudio Santos, Jesus Augusto 
de Matos , Denise Rodrigues Pinheiro. 
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