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Comissões vão atender
demandas da sociedade
Todas as comissões da OAB Niterói já estão focadas nas demandas da sociedade, procurando ouvi-la
e resolver suas questões. “É a Ordem saindo para fora de seus muros”, diz o presidente Claudio
Vianna. A diretoria da 16ª Subseção reuniu os presidentes de comissões para discutir a importância
do trabalho de cada uma, através de ações sociais, debates e palestras. Página 5
Ulisses Franceschi

NOVO SeRVIçO de VAN
FACILITA ACESSO de
AdVOgAdOS A PeNdOTIBA
Visando reduzir custos, mas sem prejuízo
para os advogados, os presidentes da
OAB Niterói, Claudio Vianna, e da Seccional
RJ, Luciano Bandeira (foto), contrataram
uma locadora para transportar os
profissionais gratuitamente, de segunda
a sexta-feira, entre os fóruns do Centro
e de Pendotiba. Página 3

Estudantes de Direito da Anhanguera visitaram a OAB Niterói sendo recebidos pelo presidente Claudio Vianna
e diretoria. Conheceram todos os espaços da Casa do Advogado e como ali contam, desde a condição de

Página 3

estagiários e até após a formatura, com a defesa de prerrogativas e apoio para o aprimoramento da profissão.
Na foto, o corregedor-geral, Fabio Lucas, mostra a Central de Peticionamento Eletrônico.

Seminário debate racismo
institucional e defende igualdade racial
A Comissão de Igualdade Racial presidida por Ricardo Rodrigues, lembrou o 13 de Maio com um seminário sobre
“Racismo Institucional”. Participaram Fernanda de Kassia, Adriano Queiroz e Wagner Ramos. Página. 6

ORdeM IMPede NOVA
AMEAÇA AO eXeRCÍCIO
dA AdVOCACIA
em mandado de segurança impetrado
pela OAB/RJ, em grau de recurso de
apelação, a 7ª Turma especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF-2), através de liminar, entendeu que
os advogados e escritórios de advocacia não
estão obrigados a transmitir informações
financeiras de seus clientes para a Receita
Federal. Página 2 (Editorial)
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Medida de defesa ao
exercício da advocacia
EDITORIAL

Temos assistido, ao longo do tempo, tentativas de esvaziamento da advocacia. Estamos
atentos e agiremos sem receio de desagradar a
quem seja, visando assegurar as prerrogativas
dos advogados e evitar obstáculos ao seu exercício. Em mandado de segurança impetrado
pela OAB/RJ, em grau de recurso de apelação,
a 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF-2), através de liminar, entendeu que os advogados e escritórios de
advocacia do Rio de Janeiro não estão obrigados a transmitirem informações financeiras a
respeito de seus clientes para a Receita Federal.
Através da Instrução Normativa 1571/2015, a
Receita Federal criou a obrigação de entidades
(bancos, casas bancárias, caixas econômicas e
outras) transmitirem informações financeiras
sobre seus clientes àquele órgão administrador
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dos tributos federais e aduaneiros do país. E
pretendia inconstitucionalmente estender essa
exigência aos advogados. A referida IN
1571/2015, ao querer regulamentar a Lei complementar 105/2001, criou precedente,
afastando o rol taxativo previsto no artigo 197
do Código Tributário Nacional, legislando de
forma transversa. Evidente a violação aos princípios da privacidade, intimidade e da reserva
de jurisdição, além do indispensável sigilo da
comunicação entre advogado e cliente. Mais
uma vez a tentativa de violação às prerrogativas do advogado -- que nada mais são do que
medidas de defesa da cidadania --, restou
rechaçada por ação da Ordem dos Advogados
do Brasil em nosso estado.
Claudio Vianna – Presidente da OAB Niterói

CONSELHEIROS:
N I T E R Ó I
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Novo serviço de van leva advogados
ao Fórum de Pendotiba
Os presidentes da OAB Niterói
e da OAB-RJ, Claudio Vianna e
Luciano Bandeira, atendendo a um
pleito da classe, assinaram contrato
com uma empresa de locação de
veículos que já está prestando,
desde maio, o serviço de transporte gratuito para a advocacia
niteroiense entre a sede da subseção e o fórum regional Desembargador Luiz Roldão de Freitas
Gomes, em Pendotiba.
Este contrato foi firmado dentro
dos princípios da economicidade
e da eficiência visando dar uma
melhor prestação de serviços aos
advogados da cidade e também aos
colegas de outras comarcas que
militam em Niterói. O veículo, de
quinze lugares, já transporta advogados e estagiários. A circulação é
das 9h (saída da sede) às 17h30m
(última saída do fórum de Pendotiba), de segunda a sexta-feira, com
intervalo das 12h às 13h.
– Estamos cientes da necessidade
de reduzir custos ao fazer essa terceirização. Entendemos que a forma
de prestação de serviços terceirizados, além de trazer muita mais
eficiência porque não vamos ter
mais preocupação com a manutenção do veículo, que ficará a cargo
da empresa contratada. Agradecemos ao presidente Luciano Bandeira e ao diretor da DAS Fábio
Nogueira que se mostraram solícitos a essa demanda e por esse
olhar pelos advogados niteroienses

Ulisses Franceschi

Presidentes Luciano Bandeira e Claudio Vianna assinam contrato com a locadora da van

– enfatiza Claudio Vianna
A terceirização do serviço de
transporte faz parte do pacote de
medidas de austeridade que marca este início de gestão da Seccional. O contrato contempla o
serviço de motorista, a manutenção
preventiva e corretiva do veículo
e seguro, o que representará uma
economia em relação ao uso de
carro próprio, que sofre depreciação
ao longo do tempo.
– Essas medidas de redução de
custo permitem que instalemos
mais computadores nos escritórios
compartilhados, melhorando a estrutura de atendimento ao advogado, por exemplo. Isso se faz ainda
mais necessário nesse momento
de crise. Nosso objetivo é aproveitar
ao máximo a anuidade que o ad-

vogado paga com muita dificuldade, fazendo com que retorne integralmente em forma de serviços
- disse Luciano Bandeira.
Participaram do ato de assinatura do contrato pela OAB Niterói o vice-presidente Elio Ferreira, o diretor-tesoureiro Ralph
Andrade, o corregedor-geral Fábio Lucas, o diretor de Cultura e
Eventos Marcelo Rei, o diretorexecutivo Hélio Consídera, presidentes de comissões e assessores da presidência, entre colegas advogados, o secretáriogeral da Seccional, Álvaro Quintão, o diretor do Departamento
de Apoio às Subseções (DAS),
Fábio Nogueira, e o coordenador
da Região Metropolitana do DAS,
Claudio Goulart.

Estudantes de Direito
veem como funciona
a OAB Niterói

estudantes do 9º e do 10º períodos
do curso de direito da Anhanguera,
em Niterói, participaram de uma visita-guiada à 16ª Subseção acompanhados pelo coordenador do Núcleo
de Prática Jurídica da universidade,
professor Marcos Antônio Ferreira.
Foram recepcionados pelo presidente Claudio Vianna, pelo vice-presidente, elio Ferreira; diretor-tesoureiro, Ralph de Andrade; corregedorgeral, Fabio Lucas; diretor de Cultura
e eventos, Marcelo Rei; e pelo presidente da Comissão especial de Assuntos Tributários, Márcio Ferreira
Teixeira.
— Sejam bem-vindos à OAB Niterói,
vocês em breve receberão o título de
bacharel em direito e logo em seguida
deverão enfrentar o exame de Ordem
para obter a carteira de advogado.
Nesta visita vocês têm que estar à
vontade, porque aqui é a casa da advogada, do advogado, do estagiário,
do estudante e do professor, é a Casa
da Advocacia. Quando eu soube que
haveria esta visita fiquei muito satisfeito. Nós temos que acabar com essa
elitização, aquela barreira, a visão de
que a OAB é um castelo onde não se

tem acesso ao presidente, diretores
e conselheiros. É a casa de vocês.
Quero que retornem sempre porque
aqui serão amparados. Quero parabenizar o professor Marcos Antônio
Ferreira por trazer seus alunos à OAB
Niterói, porque são o futuro da advocacia. O nosso País está nas mãos
desses estudantes — enfatizou.
Os estudantes conheceram o plenário José danir Siqueira do Nascimento, espaço histórico com bustos
de juristas, centro de estudos, salas
dos diretores, salão nobre, galeria de
fotos dos ex-presidentes, memorial
dos advogados vítimas da violência,
salas da eSA Niterói, e espaço cultural.
Visitaram o Centro Médico e Fisioterápico da Caarj, departamento
das comissões, Comissão de Assistência às Vítimas de Violência doméstica, de Ética e disciplina, Clube
dos Advogados, Prerrogativas, Corregedoria-geral, Ouvidoria, direitos
Humanos, Procuradoria, sedes da
AFAT e da AFACC, escritório compartilhado, escola de inclusão digital,
central de peticionamento eletrônico
e certificação digital e centro de atendimento ao advogado.
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Seminário sobre racismo
marca o 13 de Maio
A Comissão de Igualdade Racial presidida por Ricardo de Oliveira Rodrigues, lembrou o 13 de
Maio com um seminário sobre
“Racismo Institucional”, no auditório da Universidade Candido
Mendes em Niterói.
– Na minha ótica teria que ser
apenas raça humana, seja ela
branca, amarela ou índia, a estrutura da sociedade. Existe o racismo
pessoal, institucional e o estrutural
que é a camada social onde naquela
situação da pirâmide o negro se encontra na base dela. Isso é um fator
histórico. Muita gente pensa que
racismo advém da escravatura negra no Brasil. Ledo engano – disse
Ricardo Rodrigues, advogado especialista em Direito Civil.
O racismo institucional nas empresas privadas foi abordado pela
advogada Fernanda de Kassia Pereira Batista, delegada da Comissão de Igualdade Racial. Segundo
ela, “muitas pessoas se autodeclaram pardas para se proteger do racismo e para evitar a questão do
preconceito velado”.
– Niterói e Chicago (EUA) são
as cidades que mais têm segregação racial em empresas públicas e
privadas. Esses dados são lamentáveis. Nas diretorias os negros

ocupam apenas 5% dos cargos.
Isso vem demonstrar que a população negra continua tendo menor
acesso a direitos e serviços que deveriam ser garantidos a toda população brasileira – lamentou Fernanda de Kassia.
Adriano Queiroz, subsecretário
de Igualdade Racial da prefeitura
de Niterói, garantiu que a municipalidade segue a
Lei nº 12.288/2010 (Estatuto de
Igualdade Racial), atendendo os negros e outras etnias, inclusive os ciganos e os indígenas. Destacou que,
em março, a pasta fez uma parceria
com a OAB Niterói para a realização de um curso de capacitação que
certificou 30 pessoas da sociedade
civil e funcionários da prefeitura.
Falando sobre “crimes raciais e
de intolerância religiosa”, Wagner
Ramos, delegado da Polícia Civil
do Estado do Rio de Janeiro, disse
que desde a década de 30 um decreto já dizia que no Brasil era inviolável a liberdade de consciência
de crença, sendo assegurado o livre exercício religioso e garantida
na forma da lei a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. E
que a Constituição de 88 reafirmou
que somos um país laico “que tem
de preservar todas as religiões”.

Fotos: Ulisses Franceschi

“

Muita gente
pensa que
racismo advém
da escravatura
negra. Ledo
engano.

Ricardo Rodrigues,
presidente da Comissão
de Igualdade Racial

“

Wagner Ramos

Ricardo Rodrigues

Niterói e
Chicago são as
cidades que mais
têm segregação
racial em
empresas
públicas e
privadas.

Fernanda de Kassia Batista,
delegada da Comissão de
Igualdade Racial/OAB Niterói

Fernanda de Kassia

Adriano Queiroz

Niterói diz o que espera da Saúde em evento na OAB
A OAB Niterói sediou a Conferência Livre de
Saúde da Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
uma etapa formal para promover a participação
popular na Conferência Nacional de Saúde (CNS) em
agosto deste ano em Brasilía. O encontro na Ordem
contou com a participação de importantes técnicos e
militantes em defesa da saúde pública, como o médico
e advogado Wladimir Tadeu Baptista Soares, professor
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense (UFF) e delegado da Comissão de Políticas Públicas e Controle Social da OAB Niterói.
– É de fundamental importância ampliarmos a participação da sociedade na etapa nacional, especialmente

diante das recentes tentativas de redução do direito fundamental à saúde. Esta Conferência Livre poderá gerar
ações junto aos municípios, região e estado em favor
dos direitos humanos nas urgências e no acesso hospitalar. A OAB Niterói apoia esta iniciativa e conta
com a participação de todos – disse o presidente da
Comissão de Direitos Humanos, José Ricardo Lessa,
que também é advogado da Associação dos Servidores
da Saúde de Niterói.
O município já realizou sua etapa municipal em abril,
quando a OAB Niterói participou também, tendo inclusive
o apoio do setor de usuários do SUS e elegendo o presidente da Comissão de Políticas Públicas e Controle

Social, Fernando Tinoco, como delegado para a 8º
Conferência Estadual, que aconteceu na Uerj.
– A CNS é o principal espaço democrático para a
construção de políticas públicas de saúde no Brasil.
Com a participação de toda a sociedade civil e representantes do governo, o amplo fórum de debates é organizado
com a finalidade de avaliar, planejar e fixar ações e diretrizes que melhorem a qualidade dos serviços de saúde
pública, proporcionando melhor qualidade de vida para
toda a população – disse Fernando Tinoco.
O evento contou com o apoio das Comissões de Direitos
Humanos e Cidadania; Políticas Públicas e Controle Social
e de Direito da Saúde.
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Comissões da OAB Niterói
mais focadas nas demandas
da sociedade
Ulisses Franceschi

Fabio Lucas fala aos presidentes de comissões da OAB Niterói sobre a importância delas atuarem em sintonia e em favor da sociedade

Dar voz e visibilidade à atuação
e ao trabalho desenvolvidos pelas
comissões da OAB Niterói no âmbito da sociedade, através da
participação em eventos, debates
e palestras com ampla divulgação
na imprensa e nas redes sociais,
entre outras mídias, é a prioridade da nova gestão da entidade,
que também reduziu o número
delas de 79 para 46.
A importância desta meta foi o
foco da reunião do corregedorgeral Fabio Lucas com todos os
presidentes de comissões e com a
participação do diretor-tesoureiro
Raplh Andrade, do procuradorgeral Guilherme Braga, do diretor
do departamento de cultura e eventos Marcelo Rei e do diretor-executivo Hélio Consídera.
A maioria das comissões já está
dando plantões, além da realização
de palestras e debates na sede da
Subseção, e também promovendo
ações nas comunidades, como fazem
a de Apoio à Terceira Idade, Assistência às Vítimas de Violência Doméstica, Assuntos Tributários, Cultura Jurídica, Defesa do Consumidor,
Direito de Família, OAB Jovem,
Integração Comunitária, Previdência

e Assistência Social, Proteção e Defesa dos Animais, entre outras, elogiou Fabio Lucas, que também coordena as comissões.

– Na nova gestão da OAB Niterói
estamos dando voz e colocando as
comissões para fora dos muros da
Ordem para a sociedade conhecer

o papel de cada uma delas. É um
pleito nosso que as comissões trabalhem com interdisciplinaridade.
Um presidente de comissão que vai
a um evento que envolva matéria
da comissão dele, como por exemplo
a de Direito Imobiliário em uma
discussão sobre o plano diretor da
cidade, vai ter que envolver o Direito Ambiental também, por exemplo. Serão duas comissões ou mais
que vão trabalhar em conjunto
junto às comunidades – ressalta
Fabio Lucas sobre o papel da OAB
Niterói de interação com a sociedade
que clama por justiça e pelos seus
direitos constitucionais.
Anunciou também que poderão
ser criadas novas comissões temporárias, “para cuidar de uma catástrofe, calamidades públicas, crises
ou situações de emergência”.
O corregedor-geral afirma que
“para acompanhar o mundo moderno
globalizado, célere, interligado e
digital a OAB Niterói” utiliza novos
canais de informação e divulgação,
para dar publicidade à sua atuação
e trabalho, além de publicar o jornal
mensal OAB Notícias.
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Encontro de
mulheres
advogadas
A presidente da Comissão
de Cultura Jurídica, Tânia Albuquerque, vai participar e representar a OAB Niterói no
2º encontro de Mulheres Advogadas, dias 20 e 21 de junho, em
Teresina (PI). O evento desde
ano tem como tema “Rumo à Inclusão e à Igualdade. Quem são
as advogadas do Brasil? Como
identificá-las? Como reúnem-se?
O que elas querem? Como elas
podem contribuir?”.
O evento vai reunir operadoras
do direito, advogadas, dirigentes
do Sistema OAB, juristas, procuradoras, promotoras, defensoras
públicas, bacharéis, estudantes,
tendo como meta ocupar cada
vez mais espaços institucionais e
sociais em igualdade e proporção
na luta diária pela igualdade de
gênero como promoção de direitos
humanos, tanto
para quem oprime
como para que é
oprimida.
_______
Tania
Albuquerque
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Controvérsias
da Lei do distrato
Imobiliário
A nova “Lei de Distrato Imobiliário”, foi o foco do debate promovido pelas Comissões de Direito
Imobiliário e de Defesa do Consumidor, presididas por Marcelo
Funes Neto e Laila Falconi, que
mediaram o encontro.
A Lei nº 13.786/2018, que altera
as Leis nº 4.591/64, e nº 6.766/79
para disciplinar a resolução do
contrato por inadimplemento do
adquirente de unidades em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano, provoca
controvérsias quanto aos direitos
e deveres de incorporadores, loteadores e compradores.
O advogado André Abelha,
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mestre em Direito Civil (UERJ),
professor de pós-graduação em
Direito Imobiliário e fundador e
vice-presidente do IBRADIM,
questiona se essa lei seria mesmo
necessária para regulamentar rescisões contratuais.
– Com a Lei nº 13.786/2018 em
vigor o incorporador agora tem
que cumprir uma série de informações sob pena de caracterizar
uma justa causa para revisão contratual. Há um prazo de sete dias
para o período de desistência do
adquirente sem justificar o motivo.
O consumidor pode desistir do
contrato se o incorporador descumpriu ou se o consumidor de-

monstrar que não pode mais cumprir as obrigações. Muitos juristas
não veem a necessidade dessa lei,
porque a jurisprudência já vinha
construindo um padrão que agora
é jogado por terra. Afinal, essa lei
aumenta a segurança jurídica ou
reduz? – indaga Abelha.
Entre as modificações da nova
lei estão a porcentagem de até
50% que o comprador terá que
pagar às construtoras e incorporadoras como multa rescisória, caso
não queira comprar mais o imóvel.
Bruno Mattos, mestre e doutor
em Direito da Cidade pela UERJ,
professor da Emerj e de pósgraduação em Direito Civil na

André Abelha

Bruno Mattos

OAB-RJ, acrescenta que essa lei
“de distrato não tem nada”.
– Na verdade ela busca simplesmente trazer um percentual de
multa que vai ser cobrado na hora
de se fazer um distrato. Quando o
comprador entra com a demanda
judicial, muitas vezes ele não está
inadimplente, mas não consegue
continuar pagando dali por diante
por vários motivos: ficou desem-

pregado, teve diminuição salarial,
a renda caiu, o cônjuge faleceu ou
se separou, dentre outros problemas familiares – pondera Mattos.
Nesse caso, o comprador de ve buscar amparo no Código
de Defesa do Consumidor (CDC),
que lhe oferece a proteção porque está numa posição de inferioridade, de hipossuficiência na relação.

n

tícias

ORDEM EM FAMÍLIA

JUNHO/2019 • WWW.OAB-NITeROI.ORg

N I T E R Ó I

OAB Mulher festeja o
dia das mães com palestras
Ulisses Franceschi

dilma Resende, Manoela César, danielle Novaes, Maria Aglae Tedesco, Vilma Vilas Boas, Alzira Andrade, Rafaela Torres, Maria Toledo
gaspar, Helga Mansur, Alriam Fernandes, Tereza Bernadeth, Marcela Magalhães, Karin Rodrigues, Marcia Lichote e Adriana Portugal nas
homenagens pelo dia das Mães, na OAB Niterói

“Mãe, mulher e moda” foi o
evento que a OAB Niterói comemorou o Dia das Mães, coordenado pela Comissão OAB Mulher, presidida por Helga Lise
Mansur, num encontro com homenagens às advogadas, jornalistas, empresárias, estilistas e
funcionárias da Subseção.
A Lei Julia Matos (Lei nº
13.363/2016) que ampliou o respeito às prerrogativas das advogadas e dos advogados, alterando
o Estatuto da Advocacia e o CPC,
dando novos direitos e garantias
para a advogada gestante, lactante,
adotante ou que der à luz, e para o
advogado que se torna pai, foi
tema central do encontro enfocado

por Helga Mansur, Aline Victor
Mendes, delegada da Comissão, e
a desembargadora do TJRJ, Maria
Aglaé Tedesco, homenageada especial, e também a advogada Dilma
Resende, presidente da Comissão
de Fashion Law – Estudos em Direito da Moda, que abordou “A
função social da moda”.
As homenageadas foram Karin
Dias Ferreira, advogada e presidente da Comissão de Apoio à
Terceira Idade; Manoela Cesar,
jornalista e cineasta; Suely Jardim
Carvalho, empresária e mãe da
advogada Patrícia Jardim; Rafaela Torres Ramalho, colunista
de Gente de Estilo na revista O
FLU do jornal O Fluminense;

Wilma Teixeira Vilas Boas, mãe
da conselheira Tereza Vilas Boas;
a pedagoga Maria Alice de Toledo Gaspar ex-diretora do TJRJ
e do 2º Tribunal de Alçada; Josilda Gomes do Nascimento, representando as mães autônomas; Teresa Bernardeth Zaniboni
da Fonseca Quintanilha , representando as mães do Centro Espírita Ile Ase Fon Oba Ode Ati
Oya; e a funcionária da OAB
Niterói Danielle Novaes representando todas as mães da Subseção. Na homenagem póstuma
foi lembrada Maria Nazareth
Miranda Fernandes, mãe da delegada da DEAM em Niterói,
Alriam Fernandes.

Novas famílias e a
Constituição de 88
As constantes modificações históricas e sociais verificadas após
a inserção da mulher no mercado
de trabalho trouxeram modificações
no direito, disse a advogada Marcia
Lichote, presidente da Comissão
de direito da Família, ao abrir a
palestra “Constituição e novas famílias, pluralidade das entidades
familiares”, que teve a advogada
e ex-presidente da Comissão OAB
Mulher de Niterói, Rita Rivello,
como convidada especial.
– A família brasileira, a partir
da Constituição de 1988, passou
a ser redesenhada, com outros valores, mais fraternos, plurais e
igualitários, sempre fundados na
dignidade da pessoa humana –
acrescentou Marcia Lichote.
Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB/RJ lembrou que “há
50 anos não tínhamos o divórcio
no Brasil”, acrescentando que “o
direito está sempre correndo atrás
da realidade para regulá-la, mas
sempre como consequência de
um fenômeno social, principalmente nos tempos atuais onde as

mudanças são muito rápidas”.
O juiz Marcio Quintes gonçalves, da
4ª Vara de Família de Niterói, destacou
que diante de questões contemporâneas das formas de viver em sociedade, os tribunais em todo o país
têm decidido pelo amparo de entidades familiares plurais, de forma a
que encontrem proteção do estado.

“

A família
brasileira foi
redesenhada
a partir da
Constituição de 88
Marcia Lichote

Por sua vez, o advogado Afonso
Feitosa disse que desde 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece
a família homoafetiva, ao passo que
as relações de poliamor e poliafetividade não estão regulamentadas,
“porque estariam agredindo o princípio nosso que é a monogamia”.
Fotos: Ulisses Franceschi

DEBATE SOBRE REFORMA TRABALHISTA EM AULA MAGNA
As consequências da reforma trabalhista para o
trabalhador e para a advocacia foram tema da aula
magna da escola Superior de Advocacia (eSA
Niterói) dirigida por José Carlos Oliveira. A
advogada Letícia Aidar apontou os artigos da lei que
dificultam a gratuidade de justiça e o recebimento
dos honorários de sucumbência dos advogados.
– A propaganda que o governo faz é a de que
houve uma redução do desemprego no País com a
reforma, mas o trabalhador não tem mais o poder
de compra que tinha antes – afirmou Letícia Aidar.
Para a também palestrante advogada Andréa

Cabo, as pessoas fazem acordos que nem sempre
são os melhores para elas na Justiça do Trabalho.
“Quando se entra para fazer uma audiência, antes
mesmo de se ouvir bom dia, a gente escuta a
pergunta: tem acordo? Não dão bom dia sem antes
ter um acordo. Muitas vezes se o trabalhador tem
direito a receber R$ 12 mil ganha apenas a metade
desse valor dividido em seis parcelas. A justiça
trabalhista é a única da necessidade pecuniária de
quem está envolvido. Com a reforma o advogado
tem que se reinventar na nova Justiça do Trabalho”,
disse Andréa Cabo.

Ana Tereza Basilio, Afonso Feitosa, Marcio Quintes e Marcia Lichote analisam
as modificações no direito trazidas pelas mudanças históricas e sociais
ocorridas após a inserção da mulher no mercado de trabalho, o divórcio, formas
contemporâneas de viver em sociedade e as relações homoafetivas
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