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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.

O princípio da proporcionalidade na vacinação pelas empresas
Célio Pereira Oliveira Neto e Ricardo Calcini.

NOTÍCIAS
Agência Brasil
Fiscais resgatam 942 pessoas em situação análoga à escravidão
em 2020
As 266 fiscalizações promovidas em 2020 pela Subsecretaria de
Inspeção do Trabalho (SIT), ligado ao Ministério da Economia,
resultaram em 942 resgates de trabalhadores da chamada escravidão
moderna.
Agência Câmara
Projeto prorroga auxílio emergencial até junho de 2021
Texto também estende estado de calamidade pública em decorrência da
pandemia de Covid-19.
Agência Senado
Para STF, Covid-19 é doença ocupacional e auditores poderão
autuar empresas
O STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu, em 29 de abril de 2020,
em decisão liminar a eficácia de 2 artigos da MP (Medida Provisória)
927/20, que autoriza empregadores a utilizar medidas excepcionais para
tentar manter o vínculo trabalhista de seus funcionários durante a
pandemia do novo coronavírus.
Correio do Povo
Trabalho formal mostra acréscimo de 2% no RS
Boletim divulgado pelo DEE também revela elevação da taxa nas
formas de contratação mais flexíveis, possíveis a partir da reforma.

Serviços

Centrais apresentam proposta
A CUT-RS e as centrais sindicais irão hoje às 11h ao Piratini entregar a
proposta de reajuste do salário mínimo regional de 2021.
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Centrais querem 13,79% de reajuste do mínimo
As centrais sindicais entregam hoje, às 11h, no Piratini, a pauta de
reivindicações do reajuste do salário mínimo regional para 2021.

Negociação e Contencioso Coletivo
Contencioso Individual
Consultoria
Seminários
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Conciliação
Mediação e Arbitragem
Registro e Enquadramento Sindical
Auditoria Trabalhista
Exame de Passivo Trabalhista
Treinamento Sindical
Auditoria Sindical

Folha de São Paulo
Governo quer novo programa de corte de jornadas e salários e
pode usar recursos do FAT
Para vencer obstáculos técnicos e restrição orçamentária, ministério
prepara leque de opções para apresentar a Bolsonaro.
Migalhas
Trabalhador transferido de local consegue rescisão indireta
Funcionário de indústria de bebidas conseguiu a rescisão indireta do
seu contrato de trabalho após ter sido transferido da zona norte de São
Paulo (local onde ele trabalhava e morava) para a zona sul da cidade. A
decisão é do juiz do Trabalho substituto Natan Mateus Ferreira, da 75ª
vara do Trabalho da capital.
Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região
Aviário deverá indenizar família de trabalhador que faleceu por
choque elétrico
A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS)
deferiu uma indenização de R$ 200 mil, por danos morais, e uma
pensão mensal de R$ 600, por danos materiais, à família de um
empregado que faleceu em um acidente de trabalho.
Tribunal Superior do Trabalho
Majorada indenização a vendedor de cigarros que sofreu diversos
assaltos
A decisão levou em conta a negligência da empresa em adotar medidas
de segurança.

• Porto Alegre/RS:
obino@obinoadvogados.com.br
• Florianópolis/SC: obino@obinoadvogadossc.com.br
• Curitiba/PR: obinopr@obinoadvogados.com.br

