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ARTIGOS
Consultor Jurídico

Conheça a sociedade
Em 2020 a Flávio Obino Fº Advogados
Associados completa 60 anos. A história
da empresa se confunde com a própria
história da Justiça do Trabalho no Rio
Grande do Sul. Presidentes do TRT
gaúcho, secretário do Tribunal, bancas
para concursos da magistratura e
atuação ininterrupta nas varas do
Trabalho constituem capítulos desta
história. Atualmente tem sede em Porto
Alegre, unidades em Florianópolis e
Curitiba, e atuação nacional. São 49
advogados e aproximadamente meia
centena
de
colaboradores
(administrativo, financeiro e apoio).
A sociedade é referência nacional em
negociações coletivas e na assessoria à
entidades
sindicais
patronais,
envolvendo serviços de fundação de
sindicatos, extensão de base e
representação, eleições sindicais e
reformas estatutárias.
Também
tem
forte
atuação
no
contencioso
trabalhista
individual
(reclamação) na representação de
empresas. Considerando apenas as
sociedades que atuam exclusivamente
com direito do trabalho empresarial, é a
segunda colocada no Brasil em
quantidade de processos e a terceira
pelo número de profissionais, liderando
pelos dois critérios na Região Sul.

Serviços

A LGPD impacta o setor de RH e as relações de trabalho
Gláucia Massoni.
A relação entre a exploração sexual e o Direito do Trabalho
Ronaldo Antônio de Brito Junior.
Impactos sobre os créditos trabalhistas da reforma da Lei de
Recuperação Judicial
Juliana Rodrigues da Silva.
Quando a Justiça do Trabalho diz que responsabilidade social
importa
Paulo Sergio João.

NOTÍCIAS
Agência Câmara
Afonso Motta é o novo presidente da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público
Deputado defende papel de resistência à precarização.
Consultor Jurídico
Órgão Especial do TJ-SP diverge sobre serviços não essenciais na
fase vermelha
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo já recebeu pelo
menos 20 ações questionando o decreto 65.545, de 3 de março de
2021, do governo de São Paulo, que colocou o estado inteiro na fase
vermelha do Plano São Paulo de 6 a 19 de março.
Alexandre libera tramitação de processos sobre abrangência de
ações civis públicas
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou
a própria decisão de abril de 2020 que suspendia a tramitação de todos
os processos que tratassem da abrangência de ações civis públicas no
país. Assim, depois de quase um ano, os processos podem voltar a
correr.
Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região
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Negociação e Contencioso Coletivo
Contencioso Individual
Consultoria
Seminários

Juiz nega indenização a empregada que contraiu covid-19 por não
ter sido comprovada a relação entre o contágio e o trabalho
Uma trabalhadora que atua em uma das unidades do frigorífico JBS no
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Conciliação
Mediação e Arbitragem
Registro e Enquadramento Sindical
Auditoria Trabalhista
Exame de Passivo Trabalhista
Treinamento Sindical
Auditoria Sindical

Rio Grande do Sul e pegou covid-19 em abril de 2020 não deve receber
indenização por danos morais.
Tribunal Superior do Trabalho
Auxiliares que limpavam banheiros de indústria têm direito ao
adicional de insalubridade
A atividade se equipara à limpeza de banheiros públicos.
Edição especial do programa Jornada aborda o assédio sexual nas
relações de trabalho
O programa ouviu relatos de mulheres que foram sistematicamente
constrangidas por seus superiores hierárquicos.
Mantida dispensa por justa causa de empregado que jogava cartas
durante o expediente
A prática era habitual e, por isso, caracterizou a desídia e a falta grave.
Processo fraudulento de esposa contra empresa do marido tem
sentença rescindida
Ela fingiu ser empregada para prejudicar varejista que havia encerrado
contrato com a empresa.
UOL
MP da redução de jornada e salário está pronta; só falta Bolsonaro
assinar
A medida provisória (MP) que vai recriar o programa de redução de
jornada e salário já foi finalizada pela equipe de Paulo Guedes
(Economia) e seguiu para avaliação da área jurídica do Palácio do
Planalto.
Valor Econômico
Juízes passam a conceder prêmios para incentivar o cumprimento
de decisões
Isenção de custas e desconto em indenização por dano moral são
algumas das medidas aplicadas.
Leilão anulado
A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Goiás anulou a
aquisição de um bem imóvel em leilão porque a remição da execução
ocorreu antes da lavratura do auto de arrematação.
Pedido de demissão
A 13ª Vara do Trabalho de Natal (RN) determinou a reintegração de
empregado do Banco do Brasil S.A. que se arrependeu do seu pedido
de demissão feito durante o período da pandemia.
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