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Editorial

C

om imensa alegria, tenho a honra de apresentar à comunidade acadêmica a presente edição da
revista Direito & Justiça, da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul.
Esta edição trata de Direito e Processo do Trabalho, apresentando artigos de docentes e
discentes participantes do Grupo de Pesquisa Estado, Processo e Sindicalismo, coordenado por este
professor e vinculado ao programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade.
Os temas debatidos resultam, na sua maioria, dos debates e discussões levados a efeito nas
reuniões do grupo de pesquisa. São temas atuais e candentes, que têm o objetivo de levar a reflexão
do Direito do Trabalho a todos quantos tenham interesse na área. Esse público tem crescido cada
vez mais e vai além dos limites da nossa Faculdade.
Aliás, a Faculdade de Direito da PUCRS tem se destacado no âmbito científico pela qualidade
docente e discente na área trabalhista. Para além da graduação, o Curso de Especialização em
Direito e Processo do Trabalho, que em 2015 irá para a sua 11ª edição, tem sido sempre um dos
cursos mais procurados e formado especialistas que têm e terão preferência em um mercado cada
vez mais competitivo. A Pós-Graduação strito sensu (mestrado e doutorado), com grau seis pela
Capes, também abrange em suas áreas de concentração e linhas de pesquisa o Direito e o Processo
do Trabalho.
Os artigos que o leitor terá à sua disposição, são os seguintes: “Regulação jurídica brasileira
das férias laborais” (Alex Sandro Tavares da Silva e Léo Simões dos Santos Pilau); “Interpretação
constitucional e a inovação sumular da estabilidade provisória da gestante nos contratos a prazo
determinado” (Alexei Almeida Chapper); “Jornada noturna” (Dimaicon Cima Lima e Jonathan
Vargas Figueiredo); “Sobreaviso e prontidão” (Eduardo Bocaccio Mainardi, Pedro Gerstner da Rosa
e Gilberto Stürmer); “O sindicato na América Latina” (Felipe Miguel Mendonça Ferreira); “Turnos
ininterruptos de revezamento” (Helena Kugel Lazzarin e Vinícius Hernandes); “Regimes especiais de
trabalho: o aeronauta e o bancário” (João Vicente Rothfuchs); “Semelhanças e considerações sobre
o contrato de interinidad na Espanha e no Brasil” (Leandro Antonio Pamplona); “Direito Social:
proibição de retrocesso e dever de progressão” (Marcia Andrea Bühring); “Horas extraordinárias”
(Marcos Aurélio Frantz Vianna e Luís Alfredo Costa); “Breves ponderações acerca das horas in
itinere” (Rodrigo Inocente Sasso); e “O princípio da fraternidade na Constituição Federal Brasileira
de 1988” (Sonilde Kugel Lazzarin).
Pela qualidade e diversificação, certamente os artigos aqui publicados trarão subsídios
aos leitores interessados em temas acadêmicos e científicos, mas também ligados à prática e à
realidade atual.
Desejo a todos uma boa leitura!
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