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VIGÊNCIA

A Terceirização está em vigor desde 31/03/2017.
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vigor em 11/11/2017 (altera a Terceirização também).
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TERCEIRIZAÇÃO



 A partir de Novembro/2017, será criada a TERCEIRIZAÇÃO 

GERAL.

 Considera terceirização para qualquer atividade – inclusive atividade 

fim/principal.

 IMPORTANTE: Estará configurada a relação de emprego:

 Se presentes a pessoalidade e a subordinação direta;

 Se houver pagamento direto pelo tomador de serviços;

 Se a atividade for distinta do objeto do contrato entre a prestadora e 

tomadora de serviços.

TERCEIRIZAÇÃO - ART. 4º-A



 RESPONSABILIDADE – Art. 5º-A, § 5o (Redação Lei Terceirização)

TERCEIRIZAÇÃO

- Se a responsabilidade envolver deveres da tomadora é SOLIDÁRIA.

Ex.:  Acidente ou doença ocupacional que acometa o empregado terceirizado no 

ambiente da tomadora por violação de normas de saúde e segurança do trabalho.

- Demais obrigações:  A empresa contratante é SUBSIDIARIAMENTE

responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a 

prestação de serviços;



 SALÁRIOS E BENEFÍCIOS – Art. 4º-C, § 1o (Redação Lei Reforma):

TERCEIRIZAÇÃO

Salários e outros benefícios poderão ser iguais entre terceirizada e 

tomadora.

Terceirizados terão direito a: 

Alimentação em refeitório; serviços de transporte; atendimento médico 

ambulatorial; treinamento adequado;  condições sanitárias e de proteção 

à saúde, DESDE que tais benefícios também sejam desfrutados pelos 

empregados da tomadora no mesmo ambiente de trabalho.



 Hipóteses de quarentena aos trabalhadores que se desligaram da 

tomadora de serviços:

TERCEIRIZAÇÃO - ART. 4º-A

 Não pode contratar pessoa jurídica cujos titulares/sócios nos 

últimos 18 meses tenham prestado serviço a contratante, exceto 

se forem aposentados. 

 Não pode contratar pessoa física que foi empregado demitido 

nos últimos 18 meses.



EMPREGADOR



GRUPO ECONÔMICO – ART. 2º

 Reconhece a RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ao grupo 

econômico por COORDENAÇÃO/HORIZONTAL.

 REQUISITOS:

Demonstração de INTERESSE INTEGRADO;

Efetiva COMUNHÃO DE INTERESSES;

Atuação CONJUNTA das empresas;

A mera identidade de sócios NÃO caracteriza grupo 

econômico.



GRUPO ECONÔMICO

• EXEMPLO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO POR COORDENAÇÃO:

O fato de ser sócio de diversas empresas em setores completamente distintos não quer

dizer que há grupo para fins de solidariedade ante ausência de interesses em

comum.

Accioly  empresário milionário que adquiriu parte do capital da:

- BodyTech (academia de ginástica);

- Gero (restaurante);

- Bronstein Medicina Diagnóstica (Laboratório de Análises Clínicas).



C O O R D E N A Ç Ã O - H O R I Z O N TA L  

S U B O R D I N A Ç Ã O  - V E RT I C A L
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• EXEMPLO DE GRUPO ECONÔMICO POR COORDENAÇÃO:

GRUPO ECONÔMICO

Uma empresa de limpeza e outra de

vigilância que realizam vendas “casadas” de

serviços  Oferta de um maior número de

clientes.

INTERESSE INTEGRADO

COMUNHÃO DE INTERESSES

ATUAÇÃO CONJUNTA



SÓCIO RETIRANTE – ART. 10-A

 Responsabilidade SUBSIDIÁRIA do sócio retirante em ações ajuizadas até 

dois anos após a saída.

Ordem de preferência:

I - a empresa devedora;  

II - os sócios atuais; e 

III - os sócios retirantes.  

2 anos - Período de 

reponsabilidade2015

Saída do sócio

2017

Se houver FRAUDE, a 

responsabilidade do Sócio 

Retirante é SOLIDÁRIA.



SUCESSÃO – ART. 448-A

 Sucessão empresarial/empregador – mudança/alteração estrutura 

jurídica - art. 10 e 448 da CLT;

 Sucessor deve responder por todo o período, inclusive as obrigações 

contraídas à época em que os empregados trabalhavam para empresa 

sucedida;

 Sucedido não responde, exceto no caso de FRAUDE.

Banco Real S.A.      1990 Amro Bank Real S.A.     2000 Santander S.A.

admitido 

em1999

admitido 

em 2010



NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA



NORMAS COLETIVAS – ART. 611-A

 Prevalência do negociado sobre o legislado quando as normas coletivas 

dispuserem sobre:

- Intervalo intrajornada – respeitado

mínimo 30 minutos

- Jornada de trabalho;

- Banco de horas anual;

- Adesão ao Programa Seguro-

Emprego

- Plano de cargos, salários e funções;

- Regulamento empresarial;

- Prêmios de incentivo

- PLR

- Representante dos trabalhadores;

- Remuneração por produtividade;

- Modalidade de registro da jornada;

- Troca do dia de feriado;

- Enquadramento grau de 

insalubridade

- Prorrogação em ambientes 

insalubres;



NORMAS COLETIVAS – ART. 611-B

 Matérias que NÃO podem ser objeto de negociação coletiva:

- Normas de identificação profissional;

- Seguro-desemprego;

- FGTS;

- Salário mínimo;

- Valor nominal do décimo terceiro;

- Remuneração trabalho noturno;

- Proteção ao salário;

- Salário-família;

- RSR;

- Adicional mínimo de 50% HE;

- Número de dias de férias devidas ao 

empregado;

- Gozo de férias com acréscimo do terço 

constitucional;

- Aposentadoria;

- Seguro contra acidentes de trabalho;

- Prescrição quinquenal e bienal;

- Critério de admissão do trabalhador 

deficiente;

- Medidas de proteção legal de crianças e 

adolescentes;

- Liberdade de associação profissional/sindical;

- Direito de greve;

- Normas de saúde, higiene e segurança;

- Adicional de insalubridade/periculosidade;

- Licença-maternidade e Licença-Paternidade;



NORMAS COLETIVAS

 As cláusulas não precisam carregar justificativas ou contrapartidas, qualquer 

que seja o teor (Art. 611-A, § 2º);

 Litisconsórcio necessário do sindicato nas ações anulatórias de 

clausulas normativas (Art. 611-A, § 5º)

 Cláusulas coletivas não se incorporam ao contrato individual de trabalho;

 Acordo coletivo prevalece sobre normas coletivas (Art. 620).



 A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 

COMPULSÓRIA devida aos associados e aos 

não associados, na qual o empregador deveria 

descontar do empregado o valor 

correspondente, DEIXA DE EXISTIR. 

 A norma coletiva não poderá criar contribuições 

para não associados.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ART. 578



CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABALHO

JORNADA DE TRABALHO



TEMPO À DISPOSIÇÃO – ART. 4º 

 Não é considerado como tempo à disposição do empregador, ainda que 

ultrapasse o limite de cinco minutos, quando o empregado, por escolha própria, 

adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades 

particulares, entre outras: 

- buscar proteção pessoal, em 

caso de insegurança nas vias 

públicas ou más condições 

climáticas;

- práticas religiosas; 

- descanso;

- lazer; 

- estudo;

- alimentação;  

- atividades de relacionamento 

social; 

- higiene pessoal; 

- troca de roupa ou uniforme, 

quando não houver 

obrigatoriedade de realizar a 

troca na empresa.



HORAS IN ITINERE – ART. 58, § 2º

 Fim das Horas in itinere;

 O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação

do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de

transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na

jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.



 Amplia o conceito de parcial de 25 para 30 horas;

 Pode CONVERTER 1/3 do período de férias em ABONO.

 Objetivo deste regime: Pagamento do salário-mínimo ou do piso 

normativo de salário em bases menores.

 Exemplo:

TRABALHO EM REGIME DE TEMPO PARCIAL - ART. 58-A

ATÉ 30 HORAS SEM POSSIBILIDADE DE 

HORA EXTRA
ATÉ 26 HORAS COM A POSSIBILIDADE DE 

ATÉ 6 HORAS EXTRAS SEMANAIS

Piso salarial da categoria  R$ 1.000,00

Pode contratar uma pessoa para regime de 22 horas 

semanais ao    custo de R$500,00/mensais.



COMPENSAÇÃO DA JORNADA – ART. 59 E 611-A, II

 Compensação pode ser por 

acordo individual TÁCITO ou 

ESCRITO.

 Pode ser realizada dentro de um 

mês.

 Horas extras habituais não 

descaracteriza o ajuste de 

compensação;

 Banco de horas pode ser 

individual, sem interferência 

sindical, desde que ocorra em 

seis meses.

 Banco de horas permite que a 

compensação se espalhe por um 

ano na modalidade coletiva.



 Aplica-se a qualquer categoria, desde que firmado em acordo escrito individual,

convenção coletiva ou acordo coletivo;

 Considera que os feriados/descanso semanal remunerado já estão embutidos na

compensação da jornada 12x36;

 Empregado não tem direito à prorrogação da hora noturna;

 Intervalo pode ser concedido ou indenizado;

 Autoriza trabalho insalubre sem necessidade de autorização do Ministério do Trabalho;

REGIME 12X36 – ART. 59-A

MINUTA MP NÃO PREVE 

ESSA POSSIBILIDADE



 Revogação do intervalo de 15 

minutos para a mulher (art. 384, 

CLT);

 Pagamento apenas da parte

suprimida do intervalo 

intrajornada (Art. 71, § 4º);

 Intervalo intrajornada de natureza 

indenizatória (art. 59-A);

 Redução para 30 minutos por norma 

coletiva (Art. 611-A).

INTERVALO INTRAJORNADA



 Alternância de prestação de serviços e de inatividade, sendo que no

período de inatividade o empregado não fica à disposição do

empregador.

Durante o período de inatividade o empregado pode prestar serviços a

outros empregadores;

Período de inatividade não é tempo à disposição do Empregador;

CONTRATO TRABALHO INTERMITENTE – ART. 443



 Forma escrita é obrigatória;

 Ajuste à base do salário-hora, não inferior ao valor do horário do salário

mínimo ou ao salário dos empregados com mesma função no

estabelecimento.

 Empregador deve convocar o empregado com 3 dias de antecedência;

Empregado pode recusar em 1 dia útil;

CONTRATO TRABALHO INTERMITENTE – ART. 452-A

MINUTA MP REVOGA

 Multa ao empregado que faltar ao chamado;

 Empregado comparece e não houver serviço tem

direito a metade da diária.



CONTRATO TRABALHO INTERMITENTE

I - remuneração;

II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;

III - décimo terceiro salário proporcional;

IV - repouso semanal remunerado; e

V - adicionais legais.

 Depois do trabalho, o empregado receberá o pagamento imediato de:

 O empregador recolhe contribuição previdenciária e FGTS.

 O empregado adquire direito a um mês de férias a cada doze meses.



 Em caso de extinção do contrato de trabalho serão

devidas as verbas rescisórias pela metade e calculadas

com base na média do valor recebido pelo empregado

durante todo o contrato:

- Aviso prévio;

- Indenização sobre o saldo do FGTS;

 Contrato por prazo indeterminado não pode tornar-se

intermitente antes do decurso de 18 meses de sua

extinção;

CONTRATO TRABALHO INTERMITENTE

MINUTA MP PREVÊ



 Férias podem ser divididas em até três

períodos:

 Não inferior a 14 dias corridos e os 

demais não inferiores a cinco dias 

corridos cada um. Possibilidades:

- 14 + 11 + 5

- 14 + 10 + 6

- 14 + 9 + 7

- 14 + 8 + 8

FÉRIAS – ART. 134



 Revogado dispositivo de não fracionamento de férias de 

adolescentes e de pessoas com mais de 50 anos;

 É vedado início das férias no período de dois dias que 

antecede feriado/RSR.

FÉRIAS – ART. 134



CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABALHO

SALÁRIO



• Retira natureza salarial de algumas parcelas:

SALÁRIO – ART. 457

Prêmio: Bens, serviços ou valor em dinheiro concedidos pelo empregador a
empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao
ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

Abono:  Adiantamento salarial

Diárias de viagem: São valores pagos para cobrir despesas necessárias 
(alimentação, hotel, transporte). 

Ajuda de custo:  Finalidade de cobrir despesas do empregado em razão de 
mudança do local de trabalho; Reembolso de despesas pelo labor prestado em 
condições especiais.



UTILIDADE – ART. 458

 O valor relativo à assistência

prestada por serviço médico ou

odontológico, próprio ou não,

incluindo reembolso de despesas

com medicamentos, óculos e

outros, não integram o salário do

empregado para qualquer efeito.

 Incentiva o empregador a dar 

benefícios médicos, 

hospitalares e não ser 

“punido” por essa ajuda.



 O paradigma deve trabalhar no mesmo estabelecimento empresarial;

 Paradigma tenha menos de 4 anos de emprego em relação ao empregado;

 Paradigma seja contemporâneo ao empregado que reivindica o aumento

salarial;

EQUIPARAÇÃO SALARIAL – ART. 461



GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – ART. 468

 Reversão pode ocorrer a 

qualquer momento;

 Nenhum direito 

adquirido assiste ao 

empregado, nada obstante 

ter permanecido por 10 

anos ou mais na posição 

de chefia.



CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABALHO

DIVERSOS



 Empregado sem registro  Multa de R$3.000,00;

Não inserção de dados relativos à data de admissão, 

duração, férias e demais circunstâncias que interessem à 

proteção do trabalhador  Multa de R$ 600,00 por 

empregado prejudicado.

MULTA – ART. 47



 Obrigatoriedade do uso do uniforme caso haja essa 

determinação pela empresa;

 Admite-se propaganda, logomarca;

 Em regra, é do trabalhador o custo da lavagem e manutenção dos 

uniformes.

UNIFORME – ART. 456-A



TELETRABALHO – ARTS. 75-A/75-E

 Regulamenta o 

TELETRABALHO (Home 

Office):

É a prestação de serviços 

preponderantemente fora das 

dependências do empregador, 

com a utilização de tecnologias de 

informação e de comunicação que, 

por sua natureza, não se constituam 

como trabalho externo.  



TELETRABALHO

 Empregado não faz jus a hora extra, intervalos, hora 

noturna e adicional noturno.

 Custos equipamentos e manutenção de insumos (ex: 

energia elétrica e rede de dados)  ajuste escrito à 

respeito.



 Obrigatoriedade de representante em empresas com mais de 

200 empregados;

REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS – ART. 510-A/510-D

 Objetivo: Aprimorar 

o relacionamento 

entre a empresa e 

seus empregados;

 Garantia 

momentânea do 

emprego, durante o 

mandato e por mais 

um ano;



MULHER X GESTANTE – ART. 394-A

 A empregada gestante deverá ser AFASTADA

de suas funções insalubres em grau máximo. 

 A empregada gestante poderá se afastar das 

atividades insalubres grau médio ou mínimo se 

apresentar atestado de saúde que recomende o 

afastamento;

 A empregada lactante deverá ser afastada de 

suas funções insalubres se apresentar atestado de 

saúde que recomenda o afastamento durante a 

lactação.



AUTÔNOMO – ART. 442

 A contratação do autônomo  afasta a qualidade

de empregado prevista no art. 3º desta

Consolidação;

 Não é permitida a restrição da

prestação de serviço a um único

tomador, sob pena de

reconhecimento de vínculo

empregatício.

MINUTA MP PREVÊ



JUSTA CAUSA – ART. 482

Perda da habilitação ou dos requisitos 

estabelecidos em lei para o exercício da profissão, 

em decorrência de conduta DOLOSA do 

empregado.

Nova hipótese de Justa Causa:

 Ex.: Médico que perde CRM – habilitação para atuar     

como médico. 

Cassação registro na OAB; 

Anulação diploma de ensino superior por fraude.



DISPENSA COLETIVA – ART. 477-A

 Pode ocorrer dispensa coletiva sem autorização prévia 

do sindicato ou celebração de norma coletiva.



 Desnecessária a homologação da rescisão perante órgãos competentes 

para contratos com duração superior a um ano;

 Incluiu meio de pagamento mais utilizado  transferência bancária;

 Prazo de 10 dias para quitação das verbas rescisórias.

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – ART. 477

 Extinção do contrato por acordo:

Formalização da rescisão por mútuo consentimento com a

liberação de 80% do FGTS; pagamento de metade do

aviso-prévio indenizado e da multa indenizatória e pagamento

integral das demais verbas.



 Possibilidade de ajuste de arbitragem para quem ganha mais de R$11.000,00 de 

forma a dar quitação geral em relação às verbas rescisórias.

 Iniciativa do empregado ou concordância expressa.

ARBITRAGEM – ART. 507-A



QUITAÇÃO ANUAL – ART. 507-B

 A cada ano  empregado firma 

quitação de obrigações perante o 

sindicato – eficácia liberatória das 

parcelas.



PROCESSO DO 
TRABALHO



INDICAÇÃO DO PEDIDO – ART. 840

 PEDIDO deve ser CERTO e DETERMINADO sob pena de 

serem julgados extintos sem resolução do mérito;

 Com base no art. 324 do CPC, só serão admitidos pedidos 

genéricos nas seguintes hipóteses:
 Ações universais, se o Reclamante não poder individuar os bens 

demandados;

 Quando não for possível determinar as consequências do ato/fato;

 Quando a determinação depender de ato a ser praticado pelo Réu



 Quem é beneficiário da Justiça Gratuita não 

terá de pagar, DESDE que não tenha obtido 

em Juízo crédito, ainda que de outro 

processo, capaz de suportar a despesa. 

 Aos demais, o juiz pode fixar honorários de 

sucumbência, variando entre 5% a 15% do 

valor da ação. 

 Sucumbência recíproca no caso de 

procedência parcial, sendo vedada 

compensação entre os honorários.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 791-A



 Limitação dos valores da indenização do dano moral;

DANO MORAL – ART. 223-A/223-G

NATUREZA DA OFENSA VALOR

LEVE
ATÉ TRÊS VEZES O ÚLTIMO SALÁRIO DO 

OFENDIDO.

GRAVE
ATÉ VINTE VEZES O ULTIMO SALÁRIO DO

OFENDIDO.

GRAVÍSSIMA
ATÉ CINQUENTA VEZES O ÚLTIMO 

SALÁRIO DO OFENDIDO.



 Exclusão do dano ricochete;

 Exclusão responsabilidade objetiva;

 Limitação das hipóteses de dano extrapatrimonial – bens protegidos (danos morais);

 Pessoas físicas: honra; imagem; intimidade; liberdade de ação; auto-estima; sexualidade;

saúde; lazer; integridade física.

 Pessoas jurídicas: imagem, marca, nome, segredo empresarial e sigilo de

correspondência.

DANO MORAL



COMPARECIMENTO DAS PARTES AUDIÊNCIA – ART. 844

Se a Reclamada não 

comparece

Se o Reclamante não 

comparece

1ª hipótese  Revelia;

2ª hipótese  Se o advogado 

comparece com a defesa nos 

autos: confissão quanto a matéria 

fática.

Arquivamento do processo e 

condenação em custas AINDA que 

beneficiário da Justiça Gratuita, 

exceto se comprovar que a 

ausência decorreu por motivo 

“legalmente justificável” (nova 

demanda).



CUSTAS – ART. 789

 Valor das custas: 2% do valor da condenação, limitado a 

quatro vezes o limite máximo de R$ 5.531,31 ¹.

¹: valor total de R$22.125,24.



RESTRIÇÃO AO ATIVISMO JUDICIAL – ART. 8º

 Restringe a possibilidade dos Tribunais legislarem de forma 

contrária ao disposto em lei ou criar obrigações – reflexos 

na sociedade.

 Poder Judiciário deve se ater ao analisar requisitos formais 

de uma norma coletiva, evitando tecer juízos de valor 

sobre o mérito (Princípio da intervenção mínima na 

autonomia da vontade coletiva).



 Inércia do Reclamante na Execução pelo prazo de 2 

anos PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 11-A



JUSTIÇA GRATUITA – ART. 790

 Quem pleiteia a justiça gratuita 

deve comprovar a insuficiência de 

recursos. 

 Os magistrados podem conceder 

o benefício para quem recebe 

salário igual ou inferior a 40% 

do limite máximo dos 

benefícios do teto da 

previdência (R$5.531,31).



EXECUÇÃO – ART. 790

 JT só tem competência para executar 

contribuição previdenciária de decisões 

condenatórias de natureza salarial  Súmula 

Vinculante 53;

 Execução de ofício somente se as partes não 

estiverem representadas por advogado;

 Liquidação de sentença (cálculo): Juiz deve 

abrir vista às partes – prazo de 8 dias;

 Parte deve se manifestar sob pena de 

preclusão;

 BNDT e Protesto – somente 45 dias após a 

citação e se não houver garantia.

 Índice de CM Taxa Referencial –

TR;

 Garantia da execução:

 Depósito da quantia devida;

 Apresentação de seguro-garantia 

judicial;

 Indicação de bens à penhora;



HOMOLOGAÇÃO ACORDO EXTRAJUDICIAL – ART. 855-B/855-E

 Possibilidade de acordo extrajudicial, firmado por ambas as partes para 

ser levado à homologação judicial;

 Necessidade de advogados distintos;

 Suspensão de prazo prescricional durante a tramitação (direitos contidos 

na petição);

 Juiz pode homologar ou recusar e no caso de dúvidas pode designar 

audiência.



EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – ART. 800

• A Exceção deverá ser apresentada no prazo de 5 dias (citação);

• A Exceção de Incompetência suspende o processo e audiência inicial/una;

• Autos serão conclusos ao juiz que intima o Reclamante para se manifestar em 5 

dias; 

• Pode designar audiência se necessário; 

• Decidida a exceção de incompetência o processo retorna seu curso.



HONORÁRIOS PERICIAIS – 790-B

Responsável pelo pagamento: Parte 
sucumbente na pretensão objeto da perícia;

Parâmetros de fixação de honorários –
respeito ao limite do CSJT;

Honorários pagos parceladamente;

Não há honorários prévios.



DIAS ÚTEIS – ART. 775

Os prazos estabelecidos serão contados em 

dias úteis.



LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 793-A/793-D

Litigância de má-fé 

aplicável a:

- Reclamante;

- Reclamada;

- Interveniente

- Testemunha.



PREPOSTO – ART. 843

Audiência  É facultado ao empregador 

fazer-se substituir pelo gerente, ou 

qualquer outro preposto que tenha 

conhecimento do fato – não precisa ser 

empregado.



DEPÓSITO RECURSAL – ART. 899
VALOR: R$ 8.959,63

 Possibilidade de substituição do depósito 

recursal (conta vinculada ao juízo) por 

fiança bancária ou seguro garantia 

judicial;

 Isentos: filantropia, beneficiários da 

justiça gratuita, empresa em recuperação 

judicial;

 Desconto de 50% para: 

Entidades, Empregadores Domésticos; 

Microempreendedores; Microempresas e 

EPP



Referência Imagens: http://www.gazetadopovo.com.br/

CONCLUSÃO

www.advocaciaramosfernandez.com.br

“Não fortaleceras os fracos por enfraqueceres os fortes.

Não ajudaras o assalariado se arruinares aquele que o paga.

Não estimularás a fraternidade humana se alimentares o ódio de 

classes.

Não ajudarás os pobres se eliminares os ricos.

Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por 

eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios.”

Abraham Lincoln


