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Da Presidência do ICJ
Circular 03/2015
Caro (a) consócio (a)

1. O novo CPC e os reflexos no processo do trabalho – A palestra
proferida pelo nosso associado, Desembargador SALVADOR LAURINO, lotou o auditório
do prédio de nossa sede. Sua abordagem do assunto foi sumamente interessante. Partiu da
interpretação dos arts. 769 da CLT e 15 do novo CPC e deu sua reflexão de quando e como
as normas da CLT devem ser consideradas omissas, a exigir a aplicação subsidiária ou
supletiva do CPC, categorias diferenciadas, segundo ele.
Nossa revista ARQUIVOS/IBDSCJ 2015 vai reproduzir o texto da
conferencia para que todos possam tirar proveito dela.
Como o assunto referente ao novo CPC e o processo do trabalho está
despertando grande interesse, nosso associado, um dos mais antigos e eminentes, Ministro e
professor PEDRO PAULO MANUS vai proferir palestra no dia 13 de agosto, às 18h30 no
mesmo auditório do Ed. Palácio 5ª Avenida, na av. Paulista, 726, térreo, versando sobre
os reflexos nos recursos trabalhistas, seguindo-se perguntas.
De prudência chegar com, pelo menos, 15 minutos de antecedência, pois
não podemos reservar vaga, visto que experiencia anterior nos indica que a reserva não é
garantia de comparecimento do 'reservante' e, por conseqüência, perdemos um espaço.

2. ARQUIVOS/2015 – Antes do final do próximo trimestre os associados
quites receberão nossa revista que, além da palestra acima referida, conterá preciosos estudos
sobre o efeito de novas tecnologias no Direito do Trabalho. Mantenham seus endereços
físicos atualizados.

3. Terceirização - Se e quando promulgada a lei a respeito é nosso desejo
realizar um painel a respeito, dada a confusão em torno do assunto, não apenas jurídica. Há
empresário, pequeno e médio, que supõe que 'deverá' terceirizar, não podemos ficar ausentes
da celeuma.
4. Seminário para maio de 2016 – Como de hábito, cumprindo tradição,
devemos realizar um evento de atualização no dia 13 de maio do próximo ano.
Gostaríamos de convidar um professor (a) europeu para expor um tema e desejamos
conhecer qual seria ele (o tema), segundo você. Manifeste-se pelo nosso 'e mail', queremos
sua opinião.
5. Você Sabia ? – Em estudo um projeto de noticiário semanal,eletrônico,
sobre jurisprudência e outros assuntos referentes à nossa disciplina, com o nome de VOCÊ
SABIA ?, a ser enviado toda 2ª feira, a vocês. Aguardem !

Saudações acadêmicas.
São Paulo, 06 de julho de 2015
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