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Trinta e dois novos membros do Ministério Público do Trabalho (MPT) foram empossados, 
em Brasília, dia 08 de novembro. Eles foram aprovados no 19º concurso para procurador do Trabalho.
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ANPT participa da posse dos novos 
procuradores do Trabalho

Evento foi promovido entre os dias 20 
e 23 de outubro, pela ANPT, e contou 
com a presença de centenas de parti-
cipantes, entre associados, familiares 
e amigos.
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Porto de Galinhas recebe o 
28º ENPT

Entidades de classe que integram a 
Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público promoveram 
evento, em frente ao STF, em defesa 
da Justiça brasileira.
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reunião com senador 

Renan Calheiros
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DIRETORIA ANPT - BIÊNIO 2016/2018
Presidência Ângelo Fabiano Farias da Costa;
Vice-Presidência Ana Cláudia Rodrigues B. Monteiro;
Secretaria-Geral Ana Elisa Alves Brito Segatti;
Diretoria Financeira Cesar Henrique Kluge;
Diretoria de Relações Institucionais Silvia Silva da Silva;

EXPEDIENTE

Anamatra completa 40 anos
No dia 10 de outubro, o Senado Federal promo-

veu sessão especial em homenagem aos 40 anos da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra). O presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente da enti-
dade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participaram do 
evento.

ANPR promove o 33º ENPR
A Associação Nacional dos Procuradores da Re-

pública (ANPR) promoveu, dia 29 de outubro, a cerimô-
nia de abertura do 33ª Encontro Nacional dos Procu-
radores da República (ENPR). O presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou do evento, 
que aconteceu no hotel Iberostar Praia do Forte (BA), 
e teve como tema central “Ações do estado contra as 
drogas: repressão, descriminalização e crime organiza-
do - A experiência internacional e os limites das novas 
políticas”.

Posse da AMB
O presidente da Associação Nacional dos Pro-

curadores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, participou, dia 15 de dezembro, da soleni-
dade de posse da nova diretoria da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB). Assumiu como presi-
dente da entidade, Jayme de Oliveira, para um man-
dato de três anos.

Cumprimento provisório no 
processo do trabalho
O cumprimento provi-
sório no processo do 
trabalho, de acordo 
com o novo CPC, é o 
tema do livro lança-
do pelo procurador 
do Trabalho Marcelo 
Freire Sampaio Cos-
ta. A obra está divi-
dida em quatro capí-
tulos e está em sua 
2ª edição. Acesse 
www.anpt.org.br e 
confi ra mais detalhes. 

Ordem do Mérito MPM 2016

Foi realizada, dia 09 de novembro, a solenidade 
de entrega de comendas da Ordem do Mérito Minis-
tério Público Militar 2016. A vice-presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou da cerimô-
nia na qual 59 autoridades e duas instituições foram 
agraciadas.

Entre os agraciados estavam o procurador-geral 
do Trabalho, Ronaldo Fleury, que recebeu a comenda 
no grau Grã-Cruz, e o procurador do Trabalho Carlos 
Eduardo de Azevedo Lima, que foi agraciado no grau 
Alta Distinção.
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Diretoria de Assuntos Jurídicos André Lacerda;
Diretoria de Assuntos Legislativos Marcelo Crisanto Souto Maior;
Diretoria de Assuntos Sociais e de Eventos Michelle Bastos Chermont;
Diretoria de Comunicação Milena Cristina Costa;
Diretor Silvio Betramelli Neto;
Diretor Alexandre Marin Ragagnin.
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MP brasileiro e dos direitos sociais

N os últimos três meses de 2016, a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
em diversas vezes em parceria com as demais 

entidades de classe que integram a Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), marcou 
presença cotidianamente no Congresso Nacional para 
acompanhar matérias de interesse direto dos membros 
do Ministério Público brasileiro e da sociedade, em 
geral. Diversas proposições legislativas em tramitação 
no parlamento, de acordo com o presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, visam a enfraquecer 
o MP e também a retirar direitos já conquistados pela 
classe trabalhadora como um todo. 

“Tem sido cada vez mais importante a presença 
constante da ANPT e de outras entidades da sociedade 
civil no Congresso Nacional, trabalhando junto a Depu-
tados e Senadores, especialmente neste momento em 
que Ministério Público, magistratura e direitos sociais 
estão sob forte ataque. O ano de 2016 foi extremamen-
te difícil, de intensa luta para evitar perda de direitos. Es-
peramos que em 2017 consigamos ter avanços para o 
MP e para os trabalhadores."

Inúmeras reuniões foram realizadas com sena-
dores e deputados ao longo desse período, em uma 
tentativa constante de trabalhar diversos aspectos 
relacionados a Projetos de Lei (PLs) e Propostas de 
Emenda à Constituição (PECs) que tramitam em am-
bas as Casas Legislativas. Entre os temas tratados em 
tais reuniões destacaram-se: o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 257/16, que trata da renegociação das 

dívidas dos estados, que também altera dispositivos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal; o projeto conheci-
do como o “PL das 10 medidas contra a corrupção”, a 
PEC 287/16, que dispõe sobre a reforma da Previdên-
cia; a PEC 62/2015, que veda a vinculação remunera-
tória automática entre subsídios de agentes públicos; 
o PLs 280/2016, que trata dos crimes de abuso de 
autoridade; o PL 1.572/2011, que dispõe sobre o novo 
Código Comercial; o PLC 30/2015, que libera a tercei-
rização para todas as atividades das empresas; o Pro-
jeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 43/2015, que visa 
a sustar a Norma Regulamentadora nº12, que trata da 
segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, 
entre diversos outros.

Confi ra no site da ANPT, e nas redes sociais da enti-
dade, mais detalhes sobre todos esses temas, assim como 
a atuação da associação em relação a cada um deles.

ANPT e AJUFE tratam da PEC 62/2015 com os senadores 
Eunício Oliveira (PMDB-CE) e Vicentinho Alves (PR-TO).

Projeto de Lei do Senado (PLS) 280/16 é tema de reunião com 
senador Roberto Requião (PMDB-PR), relator do projeto.

Representantes de entidades de classe conversam 
com deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS).

Norma Regulamentadora ( NR12) é tema de reunião 
com senador Eduardo Amorim (PSC/SE). 

Vice-presidente da ANPT, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, 
debate com senador José Maranhão (PMDB-PB) pauta 
trabalhista em tramitação no Senado.
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PEC 62 é debatida com senador Vicentinho Alves

A s entidades integrantes da Frentas, e associa-
ções convidadas, divulgaram dia 08 de novem-
bro nota pública contrária à Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) 55/2016. A PEC, que viria a ter o 
seu texto-base aprovado pelo Senado Federal dia 13 de 
dezembro, estabelece um teto para os gastos públicos 
pelos próximos 20 anos.

No documento, as associações demonstraram 
preocupação com os efeitos decorrentes da aprovação 
do projeto e ressaltam que a proposta compromete os 

A PEC62 foi debatida no gabinete do senador em diversas reuniões 

I ntegrantes da Frente Associativa da Magistratura e 
do Ministério Público (Frentas), entre eles a vice-pre-
sidente da Associação Nacional dos Procuradores do 

Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, estive-
ram reunidos, dia 26 de outubro, com o senador Vicen-
tinho Alves (PR-TO). Em pauta, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 62/2015, que veda a vinculação 
remuneratória automática entre subsídios de agentes 
públicos, da qual o senador é relator.

Vicentinho foi escolhido como novo relator da PEC 
durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado Federal do dia 18/10. Durante a reu-
nião, os integrantes da Frentas esclareceram diversos 
aspectos relacionados ao tema e apresentaram suges-
tões de alterações para a PEC tendo por objetivo con-
tribuir com o texto do relatório. Para a vice-presidente 

da ANPT, a reunião foi importante para estabelecer um 
diálogo com o relator da PEC, possibilitando uma maior 
discussão sobre o tema, pois a aprovação da proposta, 
tal como apresentada, poderá comprometer a indepen-
dência do Judiciário e do Ministério Público.
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Frentas divulga nota pública contra PEC dos 
gastos públicos 

direitos sociais, não controla os gastos mais abusivos 
do Brasil, privilegia banqueiros, afronta objetivos fun-
damentais da República e é inconstitucional.

A Proposta aprovada no Senado, inclusive, foi tema 
central de reunião da Frentas, realizada também no dia 
08/11, da qual participou a vice-presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláu-
dia Bandeira Monteiro.

Acesse www.anpt.org.br e confi ra a íntegra da nota 
divulgada pelas entidades de classe.

ANPT participa de ato contra a corrupção e a 
impunidade em Pernambuco

N a manhã do dia 02 de dezembro, membros do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), entre eles 
a representante da Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho (ANPT) em Pernambuco, Ja-
nine Miranda, estiveram reunidos com integrantes  dos 
outros três ramos do Ministério Público (MP) e da ma-
gistratura, no “Ato contra a corrupção e a impunidade: 
Magistratura e MP em defesa da Justiça”, realizado no 
Estado. Na ocasião, foi divulgada carta aberta contra a 
corrupção e a impunidade.

Durante o ato, a representante da ANPT ressaltou a 
importância da justiça e do MP para o estado democrá-
tico de direito. Janine Miranda lembrou ainda do cenário 
desfavorável pelo qual passam a Justiça do Trabalho e 
o MPT, referindo-se aos cortes orçamentários de 2016, 
bem como as matérias em tramitação no Congresso 

Nacional que visam a enfraquecer as garantias dos tra-
balhadores e a atuação dessas instituições.

Associada da ANPT Janine Miranda 
representou a entidade no ato em Pernambuco
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Ato reuniu centenas de participantes

A frase acima é do presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, e faz referência 

ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados sobre o 
Projeto de Lei (PL) 4.850/2016, que trata das medidas 
contra a corrupção. Ela foi pronunciada dia 01º de de-
zembro, durante  o “Ato contra a impunidade e a cor-
rupção: magistratura e Ministério Público em defesa da 
Justiça”, realizado pela Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público (Frentas) no Supremo Tribu-
nal Federal (STF). O evento reuniu centenas de membros 
de ambas as carreiras, de várias partes do Brasil.

O procurador deixou clara a emoção em participar 
do ato que, de acordo com ele, foi motivado pelo senti-
mento de revolta e indignação com tudo que tem acon-
tecido ultimamente no Congresso Nacional. Farias da 
Costa ressaltou que parte dos senadores e deputados, 
aqueles não comprometidos com o combate à corrup-
ção e a ilegalidades, “pretendem enterrar o Ministério 
Público e enfraquecer a magistratura”.

Nesse contexto, o presidente da ANPT disse que 
os deputados desfi guraram o projeto conhecido como 
as 10 medidas de combate à corrupção, tornando-o 
pró-corrupção. Lembrou ainda que o senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), então presidente do Senado Federal, 
tentou aprovar, a qualquer custo, com o apoio de alguns 
senadores, um requerimento de urgência para votar de 
imediato o mesmo projeto, chamado por ele de “esca-
broso”, que foi aprovado na Câmara, com o objetivo de 
enfraquecer, intimidar e retaliar o MP e a magistratura 
brasileira.

“Outros projetos também avançam no parlamento 
e nós temos que estar unidos, vigilantes, junto com a 
sociedade brasileira. Precisamos buscar conscientizar a 
nossa população para o golpe que está sendo articulado 
no Congresso Nacional. Ainda temos parlamentares que 
são responsáveis, que nos apoiam e podem contribuir 
com essa luta”, disse.

“O texto aprovado pela Câmara dos Deputados 
na calada da noite é um verdadeiro tapa na cara 
da sociedade brasileira”

Presidente da ANPT em seu pronunciamento durante o ato
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Ministra Cármem Lúcia recebeu carta aberta 
do MP e da magistratura

CARTA ABERTA

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, rece-
beu das mãos dos presidentes de todas as entidades de 
classe que compõem a Frentas, carta aberta da Magis-
tratura e do Ministério Público contra a corrupção e a 
impunidade. No documento, as Associações denunciam 
a iminência de grave atentado contra a independência e 
a autonomia das carreiras, diante das pautas recentes 
do Congresso Nacional.

Acesse www.anpt.org.br e confi ra a íntegra do do-
cumento, além de uma seleção de fotos do evento rea-
lizado no STF.

Membros do MPT participaram do evento
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Reforma da Previdência é tema da reunião com 
entidade de atuários

D irigentes das entid ades de classe que integram 
a Frente Associativa da Magistratura e do Minis-
tério Público (Frentas), entre eles o presidente 

da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, reuniram-se, 
dia 14 de dezembro, com representantes do Instituto 
Brasileiro de Atuários (IBA). O encontro teve como tema 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 287/16, 
que dispõe sobre a reforma da Previdência.

Representante do Instituto, Marília Vieira Machado 
da Cunha Castro expôs as preocupações dos atuários 
com as mudanças previstas na PEC. Segundo ela, além 
dos graves problemas sociais que a reforma imprimirá 
na sociedade, a mesma não leva em conta a especifi -

PEC 287/2016 foi o foco da reunião

Entidades de classe do Ministério Público 
reúnem-se com corregedor nacional do MP

N o dia 09 de novembro, o presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e de-

mais representantes de entidades de classe do Minis-
tério Público (MP), estiveram reunidos com o corregedor 
nacional do Ministério Público, conselheiro Cláudio Por-
tela. O tema em destaque foi a Recomendação de Cará-
ter Geral CN-CNMP nº 01, de 03 de novembro de 2016, 
editada pelo corregedor, que dispõe sobre a liberdade de 
expressão, a vedação da atividade político partidária e o 
uso de redes sociais e do e-mail institucional por parte 
dos Membros do Ministério Público.

Na ocasião, Farias da Costa contestou a própria 
edição da recomendação que, ao regular direito funda-
mental dos membros do Ministério Público enquanto 
cidadãos, acaba o restringindo. Ele ressaltou também 
diretrizes específi cas que entendeu extremamente ge-

néricas, abertas e subjetivas que podem dar margem a 
representações disciplinares e até a uma indevida res-
ponsabilidade de procuradores e promotores.

As entidades de classe adotarão as providências 
pertinentes para rediscussão da matéria, que deverá ser 
levada ao plenário do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP).
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cidade de cada carreira. “Cada Poder deveria ter o seu 
reconhecimento separado”, defendeu.

A Recomendação de Caráter Geral do CNMP que dispõe , entre outras 
questões, sobre a liberdade de expressão foi tema da reunião 

Frentas defi ne nova coordenação 

I ntegrantes da Frentas estiveram reunidos, dia 29 de 
novembro, na sede da Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Conamp). A presidente da 

entidade, Norma Cavalcanti, passou a ocupar o cargo de 
coordenadora da Frentas, pelos próximos seis meses. 

O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, ressaltou na ocasião a capacidade de mobiliza-
ção do ex-coordenador da Frentas, até então presidente 
da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), João 
Ricardo. “Quero parabenizá-lo em nome dos procurado-

res do Trabalho pela forma fi rme e aguerrida que con-
duziu a Frentas. O seu comando foi fundamental para 
que nos mantivéssemos fi rmes e fortes nesse enfren-
tamento pesado que temos no dia a dia no Congresso 
Nacional e no Supremo Tribunal Federal”, elogiou.

“Os atos de mobilização que nós tivemos mostraram 
o poder de mobilização da magistratura e do MP, que teve 
contribuição sua, e fi ca como legado da sua coordenação. 
Acredito que a condução pela Conamp será com a mes-
ma excelência”, completou Farias da Costa.
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em defesa das carreiras

F oi promovida, dia 05 de ou-
tubro, mobilização em defesa 
do Ministério Público e da ma-

gistratura, realizada na Câmara dos 
Deputados. Idealizado pela Frentas, 
o evento contou  com a presença 
de centenas de membros de ambas 
as carreiras, além de parlamentares 
e representantes de instituições 
apoiadoras. O presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, falou 
aos presentes em nome dos membros do MPT.

O procurador do Trabalho disse que a data é simbó-
lica por se comemorar 28 anos da Constituição Cidadã. 
Ressaltou, ainda, que nada mais pertinente de que esse 
dia fosse marcado por um momento de luta e resistên-
cia dos membros da magistratura e do Ministério Públi-
co contra as investidas do Governo Federal e de parte 
do Parlamento brasileiro para o enfraquecimento do MP 
e da magistratura e para as retiradas de direitos sociais 
constitucionalmente garantidos.

Nesse sentido, o procurador chamou a atenção so-
bre proposições legislativas em tramitação no Congres-
so Nacional, que atacam diretamente as duas carreiras. 
De acordo com ele, elas enfraqueceriam as instituições 
brasileiras como um todo, além também da concretiza-
ção de direitos fundamentais, como saúde e educação. 
“São projetos que visam à retirada de direitos funda-
mentais previstos desde 1988, na Constituição da Re-
pública. Trata-se de uma tentativa de atacar a atuação 
do MP e da magistratura não pelos seus erros, mas pe-
los seus acertos”, informou.

Entre as proposições legislativas citadas nesse con-
texto estão o Projeto de Lei do Senado 233/2015, que 
visa, entre outros aspectos, regulamentar o procedimen-
to preparatório, o inquérito civil público e outras medidas 
de investigação civil a cargo do Ministério Público, a Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 62/2015 (desvin-
culação do teto), a PEC 241, o PLP 257, que estabelece o 
Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medi-
das de estímulo ao reequilíbrio fi scal, além da questão da 
terceirização, o negociado sobre o legislado e a anunciada 
reforma trabalhista e da previdência. 

NOS ESTADOS

Foram realizados atos públicos em defesa do Po-
der Judiciário e do Ministério Público em diversos Es-
tados, em alguns com a participação de integrantes da 
diretoria da ANPT ou de representantes regionais da 
entidade. Foram realizadas mobilizações em São Paulo, 
no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, no Ceará, no 
Pará, no Amazonas, em Alagoas e no Piauí.
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Plenário da Câmara dos Deputados lotado de membros do MP e da magistratura

A representante da ANPT em Alagoas, 
Rosemeire Lobo, participou do ato no Estado

Diretora da ANPT Silvia Silva da Silva, 
representou a entidade no ato realizado no Pará

Representante da ANPT no Rio Grande do Sul, o procurador 
do Trabalho Bernardo Mata Schuch participou da mobilização

Em São Paulo, a representante da ANPT no Estado, a 
procuradora do Trabalho Silvana Oliveira, participou do ato
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N o dia 23 de novembro, o presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, o procurador-
geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e o secretário-

adjunto da Secretaria de Relações Institucionais do 
MPT, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, estiveram 
reunidos com o presidente do Senado Federal, senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), com o senador Paulo 
Paulo Paim (PT-RS) e representantes de diversas  
centrais sindicais e outras instituições ligadas a causa 
trabalhista. O grupo pediu que Calheiros interceda 
junto ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), para que não seja votado, no Plenário 
daquela Casa, o Projeto de Lei (PL) 4302/1998, que 

Terceirização é tema de reunião com senador 
Renan Calheiros

regulamenta a terceirização e tramita em 
regime de urgência.

Foi solicitado que Renan Calheiros inter-
ceda também junto à presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministra Cármem Lú-
cia, para que não seja julgado processo que 
pode liberar a terceirização para todo tipo de 
atividade. O presidente do Senado se pronti-
fi cou a conversar com ambos.

O senado Paulo Paim, por sua vez, in-
formou que falta consenso sobre a regu-
lamentação da terceirização na atividade-
-fi m, mas que trabalha pelo acordo. A ANPT 
continua acompanhando de perto a trami-
tação da matéria.ANPT presente na reunião
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F oi protocolada na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, dia 23 
de novembro, Nota Técnica em defesa da Norma 

Regulamentadora ( NR12), elaborada em conjunto pela 

ANPT, Sinait e Anamatra protocolam Nota 
Técnica em defesa da NR 12 na CCJ do Senado

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), pela Associação Nacional dos Magistrados do 
Trabalho (Anamatra) e pelo Sindicato Nacional dos Au-
ditores Fiscais do Trabalho (Sinait). A norma, de autoria 
do Ministério do Trabalho, trata de segurança no traba-
lho em máquinas e equipamentos.

Tramita no Senado Federal, na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), Projeto de Decreto Le-
gislativo (PDS) nº 43/2015, de autoria do senador 
Cássio Cunha Lima (PSDB/PB), que visa a sustar a 
Norma Regulamentadora. O projeto estava na pauta 
da Comissão na quarta-feira, 23 de novembro, mas 
não foi apreciado.

CONSULTA PÚBLICA

O PDS 43/2015 está sob consulta pública no site do 
Senado Federal, no Portal e-Cidadania. Acesse e opine.
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NR 12 trata de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos

Senador Paulo Paim informou que tem trabalhado 
para alcançar um acordo em relação ao tema

F
oto: A

scom
/A

N
P

T



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
OUT/DEZ 2016 9

AT
U

A
Ç

Ã
OPresidente da Câmara dos Deputados recebe 

Ministério Público e magistratura

Reunião aconteceu no gabinete do presidente da Câmara
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I ntegrantes da Frente Associativa 
da magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), entre eles o pre-

sidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, e 
a vice-presidente da entidade, Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro, estive-
ram reunidos com o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), com a participação 
do ministro da Justiça, Alexandre de 
Morais. Na ocasião, o grupo conver-
sou sobre a necessidade de se tentar 
construir uma pauta positiva para o 
sistema de justiça em 2017.

Nota técnica sobre dispositivos do novo Código 
Comercial é entregue à Câmara dos Deputados

O presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo 

Fabiano Farias da Costa, e a vice-
-presidente da entidade, Ana Cláu-
dia Bandeira Monteiro, entregaram, 
dia 07 de dezembro, ao deputado 
Paes Landim (PTB/PI), nota técnica 
sobre o substitutivo do Projeto de 
Lei (PL) nº 1.572/2011, que dispõe 
sobre o novo Código Comercial. O 
parlamentar é relator do projeto na 
Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados que analisa o assunto.

Entre as preocupações das enti-
dades, apresentadas ao relator, estão 
dispositivos do substitutivo de auto-
ria do deputado que condicionam as 
inspeções da fi scalização do Trabalho 
e do Ministério Público a uma prévia 
comunicação à empresa pela autori-
dade administrativa, por meio de seu 
órgão fi scalizador, com antecedência 
mínima de dois dias. As entidades 
também alertam para a limitação do 
valor para a penhora em conta cor-
rente, por parte dos juízes de primeiro 
grau, bem como a responsabilização 
funcional, administrativa e civil de 
magistrados, membros do Ministério 

Público e demais autoridades em ca-
sos de pronunciamentos públicos ou 
manifestações à imprensa.

De acordo com as associações, 
já constam nos respectivos estatu-
tos funcionais da Magistratura e do 
Ministério Público e Auditoria Fiscal 
do Trabalho, dispositivos regula-
mentando a conduta dos membros, 
não havendo sentido em se restrin-
gir, ainda mais, o dever dos agentes 
públicos de prestar informações e 
da própria sociedade em ter notí-
cias sobre a ação desempenhada 
pelos 5 órgãos de Estado, ressalva-

Deputado Paes Landim é relator do PL do novo código comercial

das logicamente situações de sigilo. 
“Eventuais excessos dos agentes de 
Estado poderão ser questionados 
por meios específi cos”, alertam as 
entidades de classe.

Além da ANPT, participaram da 
reunião também representantes da 
Associação Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho (Anama-
tra), do Sindicato Nacional dos Au-
ditores Fiscais do Trabalho (Sinait), 
e da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB).

Acesse www.anpt.org.br e con-
fi ra a íntegra da nota técnica.



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
OUT/DEZ 201610

ATU
A

Ç
Ã

O

R epresentantes da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino 
(Contee) visitaram a sede da Associação Nacio-

nal dos Procuradores do Trabalho (ANPT), dia 23 de no-
vembro, ocasião na qual foram recebidos pelo presiden-
te da entidade, Ângelo Fabiano Farias da Costa. Entre 
os objetivos da reunião, solicitada pela Contee, estava 
o de estreitar laços com a entidade e conversar sobre 
as consequências da suspensão dos efeitos da Súmula 
277, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Súmula 277 do TST é tema de reunião

Reunião aconteceu na sede da ANPT
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A súmula 277 do TST diz que as cláusulas previstas 
em convenções ou acordos coletivos integram os con-
tratos individuais de trabalho mesmo depois de expirada 
sua validade, a chamada ultratividade.

A entidade defende que as condições de trabalho 
conquistadas em convenções ou acordos vigorem até 
que novo termo seja negociado, o que estava previsto na 
súmula. Além disso, as condições acertadas integram os 
contratos individuais de trabalho, o que benefi cia os tra-
balhadores por garantir as conquistas das negociações 
com os patrões.

AMICUS CURIAE

Após o julgamento no STF, a  Contee requereu, dia 
08/11, o seu ingresso, como “amicus curiae”, na Arguição 
de Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF) 
N. 323, ajuizada pela Confederação Nacional dos Esta-
belecimentos de Ensino (Confenen), que levou à decisão 
liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a ul-
tratividade das normas coletivas. O objetivo da confede-
ração é defender a Súmula 277 do TST.

*Com informações do STF e da Contee 

N o dia 13 de outubro, a vice-
-presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores 

do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Ban-
deira Monteiro, e a coordenadora de 
Combate à Exploração do Trabalho 
da Criança e do Adolescente (Coor-
dinfância), a procuradora do Trabalho 
Valesca de Morais do Monte, estive-
ram reunidas com a deputada Erika 
Kokay (PT-DF). Em pauta, proposi-
ções legislativas em tramitação na 
Câmara dos Deputados que afetam 
diretamente direitos de crianças e 
adolescentes em todo o país.

Elas conversaram sobre o 
Projeto de Lei (PL) 3136/2015, que 
torna obrigatória a implementação 
de atividades com fi ns educacio-
nais para reparar danos causados 
no ambiente escolar. O PL tem por 
objetivo replicar a Lei do Município 
de Campo Grande (Lei Sérgio Har-
fouche), que possibilita a transfor-
mação da escola em um ambiente 
policialesco, com lavratura de termo 
de ocorrência e aplicação de pena-

Proposições legislativas que afetam crianças e 
adolescentes são discutidas com deputada

A Medida Provisória (MP) 
746/016, que implementa escolas 
de ensino médio em turno inte-
gral, também foi abordada durante 
o encontro.  Já sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
18/2011, que autoriza trabalho em 
tempo parcial a partir dos 14 anos, 
as procuradoras ressaltaram o re-
trocesso que a PEC significa na 
luta histórica contra o trabalho in-
fantil. 

As procuradoras trataram ain-
da do Projeto de Lei 6653/2009, 
apensado ao PL 4857/2009, que 
cria mecanismos para garantir a 
igualdade entre mulheres e homens, 
para coibir práticas discriminatórias 
nas relações de trabalho urbano e 
rural. Este assunto consta da agen-
da político-institucional da ANPT 
e a entidade pretende angariar es-
forços para que a sua votação e 
aprovação ocorram o quanto antes.  
Kokay comprometeu-se a articular 
a bancada feminina da Câmara para 
defesa do PL.

lidades que incluem o exercício de 
atividades que são expressamente 
proibidas antes dos 18, de acordo 
com o Decreto 6481.2008 (Piores 
Formas de Trabalho Infantil).

O projeto ainda não tem relator 
designado e, durante a reunião, as 
procuradoras ressaltaram os ma-
lefícios do PL para a saúde e moral 
das crianças e adolescentes, no 
ambiente escolar, bem como solici-
taram que ela encampasse a relato-
ria à Comissão.

Deputada demonstrou apoio em relação 
aos assuntos tratados durante a reunião
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O Ministério do Trabalho deverá apresentar, dia 1º de 
fevereiro de 2017, portaria que estabelece a com-
petência exclusiva de auditores-fi scais do Traba-

lho para o embargo e interdição de obras. A proposta foi 
apresentada durante reunião,  dia 14 de dezembro, da 
qual participaram o procurador-geral do Trabalho, Ronal-
do Fleury, a vice-presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o 
presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais 
do Trabalho (Sinait), Carlos Silva, além de outros mem-
bros do Ministério Público do Trabalho (MPT).

A reunião aconteceu em decorrência de ação civil 
pública ajuizada pelo MPT em Rondônia, em 2013, con-
tra a União. O objetivo foi fi rmar um acordo que garanta 
segurança jurídica e autonomia de auditores-fi scais no 
desempenho de suas atividades. A expectativa é que o 

Reunião debate atribuições de auditores do 
Trabalho para o embargo e interdição de obras

ANPT presente na reunião

Foto: A
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grupo de trabalho responsável pela medida conclua a 
minuta de portaria até o dia 15 de janeiro. A partir daí, 
será construído  um consenso com o Governo Federal e 
apresentada a proposta ao MPT durante a próxima reu-
nião, prevista para o dia 1º de fevereiro.

O presidente da Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, participou, dia 07 de novembro, do pai-

nel “Trabalho digno e seguro: uma questão de direitos 
humanos”, promovido ao longo da programação do 34º 
Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho 
(Enafi t). O evento, que foi realizado no Rio de Janeiro, 
teve como tema “Trabalho digno e seguro: compromisso 
da Auditoria-Fiscal do Trabalho”, e reuniu auditores-fi s-
cais do Trabalho de todo o país, além de autoridades e 
especialistas do mundo do trabalho.

Durante sua participação no painel, Farias da Cos-
ta falou da parceria da ANPT com o Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) na defesa dos 
trabalhadores. Ele alertou sobre as difi culdades enfren-
tadas pela fi scalização do trabalho, especialmente com 
relação ao pequeno número de auditores-fi scais, que é 
o menor dos últimos vinte anos.

Sobre a crise econômica e política brasileira e as 
propostas pretendidas pelo governo, especialmente na 
área trabalhista, o presidente da ANPT disse que há cla-
ra intenção de reduzir a atuação dos órgãos de proteção 
ao trabalhador. “Além do cenário no Congresso Nacional, 
vozes se levantam também no Judiciário para reduzir a 
importância dessas instituições e do direito do trabalho. 
Nesse momento de difi culdade, existem mais de ses-
senta projetos com este objetivo em tramitação, alguns 
deles apoiados por representantes do próprio Tribunal 

ANPT participa do 34º Encontro Nacional dos 
Auditores-Fiscais do Trabalho

Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal”, ob-
servou.

Em relação à terceirização, para o procurador do 
Trabalho, caso ela seja aprovada para atividade-fi m é 
possível que o Brasil tenha um novo modelo de Direito 
do Trabalho, ou talvez nem o tenha mais. “A destruição 
do Direito do Trabalho é também a destruição das nos-
sas carreiras. Com a fl exibilização e o enfraquecimento 
que se quer implantar, não sei em que país nossos fi lhos 
viverão daqui a dez, quinze anos. É um momento de re-
sistência, precisamos nos mobilizar”, concluiu.

Além do presidente da ANPT, participaram desse  
painel também a juíza Noêmia Garcia Porto, diretora da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Tra-
balho (Anamatra), o presidente do Sinait, Carlos Silva, e a 
vice-presidente do sindicato, Rosa Jorge.

Evento foi realizado no Rio de Janeiro
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F oi assinado, dia 13 de dezem-
bro, o Pacto Federativo para 
Erradicação do Trabalho Es-

cravo no país entre quinze estados 
e o Distrito Federal, com a Secreta-
ria Especial de Direitos Humanos do 
Ministério da Justiça e Cidadania. O 
acordo tem por objetivo promover 
a articulação entre os estados nas 
ações contra o trabalho escravo e 
aperfeiçoar as estratégias de en-
frentamento a esse tipo de crime, 
defi nido no artigo 149 do Código 
Penal.  A vice-presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, participou da so-
lenidade que aconteceu no Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ).

Uma das ações previstas é a 
construção de um novo Plano Na-
cional para Erradicação do Trabalho 
Escravo, até junho de 2017, além 

Assinado Pacto Federativo para erradicação do 
trabalho escravo

da criação de um observatório de 
trabalho, com site para divulgação 
de indicadores e pesquisas sobre 
trabalho escravo, até dezembro do 
mesmo ano.

Atuação dos Estados – Os 15 
estados que aderiram ao pacto terão 
de institucionalizar e dar pleno fun-
cionamento às Comissões Estaduais 
para Erradicação do Trabalho Escra-

Pacto foi assinado em evento realizado no CNJ
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vo (Coetrae), até dezembro de 2017; 
criar planos estaduais para erradica-
ção do trabalho escravo com metas, 
indicadores e ações de prevenção, 
repressão ao trabalho escravo e rein-
serção das vítimas, também até de-
zembro do próximo ano, e dar apoio 
logístico às ações de fi scalização do 
Ministério do Trabalho.

*Fonte: CNJ

F oi adiado, dia 23 de novembro, após pedido de vista 
do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias 
Toffoli, o julgamento de quatro ações ajuizadas pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
(CNTI) que questionam a constitucionalidade de leis que 
proíbem a produção, o comércio e o uso de produtos com 
amianto nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Pernambuco e no município de São Paulo. A Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) é amicus 
curiae em duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADIs) que tramitam na Suprema Corte: a 3357 e a 3937.

Caso as leis sejam declaradas inconstitucionais, 
milhares de trabalhadores serão expostos à fi bra cau-
sadora de vários tipos de câncer e da asbestose, doen-
ça pulmonar crônica decorrente da inalação do pó de 
amianto. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
estimam que o amianto é responsável por cerca de 50% 
dos tipos de câncer de origem ocupacional.

Além das ações que a ANPT é amicus curiae, as 
outras que estão em julgamento são a nº 3356, e a Ar-
guição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 109.

Durante o julgamento do dia 23, o representante da 
ANPT no processo, o advogado Gustavo Teixeira Ramos, 

STF suspende julgamento de leis que proíbem 
uso do amianto

do escritório Roberto Caldas, Mauro Menezes & Advoga-
dos, e representantes da  Associação Brasileira dos Ex-
postos ao Amianto (Abrea) e da Associação Brasileira das 
Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibrocimento 
(Abifi bro) se posicionaram pela improcedência da ADPF 
109. Segundo eles, além de não haver confl ito com a le-
gislação federal, o uso do amianto representa graves ris-
cos à saúde dos trabalhadores que atuam em sua extra-
ção e transformação e da população que utiliza produtos 
dos quais a substância faça parte da composição.

De acordo com o advogado, o julgamento opõe ar-
gumentos econômicos e sociais. Por ano, morrem 107 
mil pessoas no mundo em decorrência do contato com 
o amianto, afi rmou Teixeira Ramos, citando estudo da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT)

De acordo com o presidente da ANPT, Ângelo Fa-
biano Farias da Costa, além dos riscos à saúde, a in-
constitucionalidade das leis pode gerar concorrência 
desleal e benefi ciar indevidamente empresas que ain-
da não cumprem a legislação. Ele ressalta, ainda, que já 
foram fi rmados acordos judiciais e Termos de Ajuste de 
Conduta (TACs) com diversas empresas que já deixaram 
de usar o amianto.
* Com informações do STF, da PGT e do RM & Advogados 
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O presidente da Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, foi mediador do painel “Casos de atua-

ção do MPT no combate à terceirização”, realizado dia 10 
de novembro, durante o simpósio “Terceirização, corrupção 
e precarização dos direitos dos trabalhadores”.  Promovido 
pela Escola Superior do Ministério Público da União (ESM-
PU), o evento teve como objetivo identifi car as principais 
práticas de corrupção viabilizadas pela utilização de con-
tratos de prestação de serviços terceirizados.

Simpósio discute terceirização e precarização 
dos direitos dos trabalhadores

Durante a abertura do simpósio realizada no dia an-
terior, Farias da Costa ressaltou que “o evento vem em 
momento extremamente oportuno em que o Congresso 
Nacional e o Supremo Tribunal Federal discutem os li-
mites da terceirização nas relações de trabalho, o que, 
dependendo do posicionamento dos dois órgãos, pode 
vir a aumentar ainda mais os índices de precarização de 
condições de trabalho dentre os trabalhadores terceiri-
zados, causando uma desconstrução do Direito do Tra-
balho ou até mesmo o seu fi m”.

R econhecido pelo Senado 
francês como “a maior ca-
tástrofe sanitária do século 

XX”, o amianto é uma fi bra cancerí-
gena utilizada amplamente no Bra-
sil, principalmente na fabricação de 
telhas e caixas d´água. A discussão 
acerca do seu banimento foi o tema 
do seminário internacional “Amian-
to: Uma Abordagem Sócio-Jurídica”, 
realizado pelo Ministério Público do 
Trabalho em parceria com o Depar-
tamento Intersindical de Estudos e 
Pesquisas de Saúde e dos Ambien-
tes de Trabalho (DIESAT) nos dias 06 
e 07 de outubro em Campinas (SP). 
A vice-presidente da Associação 

Seminário discute banimento do amianto no Brasil
e conferências sobre a temática, 
com a presença de autoridades da 
Itália, Brasil, Portugal, Reino Unido e 
Estados Unidos.

Em sua manifestação, a vice-
-presidente da ANPT disse que o 
amianto é uma pauta recorrente e 
de extremo interesse dos membros 
do Ministério Público do Trabalho. 
Lembrou, também, que quando se 
fala nessa fi bra, deve-se pensar em 
proteção da saúde, em meio am-
biente e dignidade humana. “Não se 
justifi ca que uma legislação supor-
te o uso do amianto uma vez que 
há viabilidade técnica e econômica 
para sua substituição”, informou.

Ana Cláudia Bandeira Monteiro 
representou a entidade no evento
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Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, participou do evento, que 
teve em sua programação palestras 

N o dia 30 de setembro, a vice-presidente da As-
sociação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, partici-

pou do 16º Encontro de Magistrados e Procuradores do 
Trabalho da 10ª Região. O evento, que teve como tema 
central de discussões “A Administração Pública na Jus-
tiça do Trabalho: o que fazer?”, contou também com a 
presença de membros e servidores do Ministério Públi-
co do Trabalho no Distrito Federal, juízes e desembarga-
dores do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e 
estudantes de Direito. 

O objetivo do evento foi o de propiciar discussões 
de temas relevantes para magistrados e procuradores 
do Trabalho e também promover a interatividade e inte-
gração entre eles. O enfoque prático dos painéis e pales-
tras teve como foco trazer clareza para o enfrentamento 

de questões vivenciadas no cotidiano de membros do 
Ministério Público e da magistratura trabalhistas.

O encontro contou com palestras da procuradora-
-geral do MP de Contas, Cláudia Fernanda, e do profes-
sor de Direito da Universidade de Brasília Mamede Said 
Maia Filho. 

Encontro de magistrados e procuradores debate 
Administração Pública na Justiça do Trabalho

Vice-presidente da ANPT participou 
da solenidade de abertura do evento 
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O campo de atuação e as atividades desenvolvidas 
pela Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT) foram apresentadas, dia 21 de 

novembro, aos novos membros do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) pelo presidente da entidade, Ânge-
lo Fabiano Farias da Costa, e pela vice-presidente, Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro. Os procuradores do Trabalho 
participaram do XII Curso de Ingresso e Vitaliciamento 
para Procuradores do Trabalho, promovido pela Escola 
Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

Durante a apresentação, foi realizada uma abordagem 
dinâmica e objetiva sobre a atuação da Associação nas mais 
variadas esferas. Os dirigentes da entidade apresentaram 
informações detalhadas acerca da atuação judicial e ex-
trajudicial desempenhada pela Associação em defesa dos 
interesses e dos direitos de seus associados, a assistência 
jurídica prestada aos fi liados à entidade, além dos benefí-
cios proporcionados pelos convênios fi rmados pela ANPT.

Os eventos realizados pela Associação, a exem-
plo do Congresso Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (CNPT) e o Encontro Nacional, foram lembrados 
pela diretoria, ocasião na qual já convidaram os novos 
membros do MPT a participarem do CNPT de 2017, que 
será realizado entre os dias 30/03 e 02/04. Eles falaram 
também sobre a promoção de outros eventos tanto de 
caráter regional quanto nacional.

Farias da Costa falou sobre a atuação política da en-
tidade na defesa dos direitos dos membros do MPT e de 

F oi realizada, dia 08 de novembro, a abertura da 
reunião de procuradores-chefes do Ministério 
Público do Trabalho (MPT). O presidente da Asso-

ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente da 
entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participaram 
do evento, que reuniu membros da instituição de todo o 
país, em Brasília, durante dois dias.

Em sua saudação, o presidente da ANPT elogiou 
a iniciativa do MPT em promover a reunião com a pre-
sença dos procuradores-chefes do Brasil inteiro, para 
debater sobre questões relevantes relacionadas à insti-
tuição, sobretudo a questão da governança corporativa 
e o planejamento estratégico da instituição. Na ocasião, 
o procurador falou também sobre a recomendação edi-
tada pelo corregedor nacional do Ministério Público que 
dispõe sobre a liberdade de expressão, a vedação da ati-
vidade político partidária e o uso de redes sociais. Ele 
informou que haveria uma reunião com o corregedor, 
juntamente com as demais entidades de classe do Mi-

Novos membros do MPT foram aprovados no 
19º concurso para procurador do Trabalho
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Atuação da ANPT é apresentada aos novos 
procuradores do Trabalho

questões relacionadas à sua atuação e às suas repercus-
sões na defesa e na promoção dos direitos sociais. O pre-
sidente da ANPT destacou, ainda, a atuação conjunta da 
Associação com as entidades que compõem a Frentas, 
além da participação da entidade nas sessões do Conse-
lho Superior do Ministério Público do Trabalho (CSMPT) e 
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem 
como do acompanhamento de matérias em trâmite no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e em outros órgãos.

Os diretores destacaram durante a apresentação 
a atuação da ANPT no resguardo das prerrogativas dos 
membros da instituição. Nesse sentido, ressaltaram a im-
portância das manifestações públicas de apoio emitidas 
pela entidade, na defesa dos interesses de seus asso-
ciados, inclusive citando casos recentes nas quais essa 
atuação impactou positivamente para fi liados à associa-
ção, entre diversas outras questões.

Procuradores-chefes de todo o país participam 
de reunião em Brasília com a presença da ANPT

nistério Público e a Associação Nacional dos Membros 
do Ministerio Público (Conamp), e que a ANPT está aten-
ta a esta complexa questão.

Outro assunto comentado pelo procurador é o 
que trata da recomendação do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) que estabelece a Política de 
Comunicação Social do Ministério Público. O texto regu-
lamenta princípios e diretrizes que devem nortear a co-
municação social da instituição, incluindo a divulgação 
da atividade-fi m, a comunicação interna, e a estrutura-
ção do setor de comunicação.

Evento reuniu membros do MPT de todo o país, em Brasília
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A afi rmação acima é do presi-
dente da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Tra-

balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, e foi dita, dia 08 de novem-
bro, durante a solenidade de posse 
dos 32 novos membros do Ministerio 
Público do Trabalho (MPT). Eles fo-
ram aprovados no 19º concurso para 
procurador do Trabalho.

Ao se pronunciar durante a 
cerimônia, o procurador lembrou 
que eles assumem o cargo em um 
momento político, social, econômi-
co e institucional delicado, em que 
vozes se levantam contra o Direito 
do Trabalho e contra os órgãos de 
defesa do sistema jurídico-traba-
lhista, na tentativa de diminuir a 
proteção constitucional laboral. Os 
ataques e as derrotas impostas aos 
direitos sociais são em todas as 
frentes, para o presidente da ANPT, 
do Congresso Nacional ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), passando até 
por vozes isoladas integrantes do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
especialmente a partir da fi gura do 
seu ministro-presidente. 

Farias da Costa disse aos em-
possandos que os desafi os no cum-
primento da missão constitucional 
de cada um não faltarão e que eles 
podem contar, sempre, com o apoio 
da ANPT, que não deixará de adotar 
as providências pertinentes para 
respaldar a legítima atuação dos 
seus associados. Entre esses desa-
fi os, explicou, está a ‘execrável’ cam-
panha de retaliação, especialmente 
no plano legislativo, da qual tem sido 
alvo os membros do Ministério Pú-
blico “como forma de represálias or-
questradas por pessoas e por grupos 
que não admitem ter seus interes-
ses, por mais escusos e reprováveis 
que sejam, contrariados”.

Além dos desafi os a serem en-
frentados pelos membros do MPT, 
especialmente no campo dos direi-
tos sociais e do desenvolvimento 
das funções constitucionais do Mi-
nistério Público, o procurador disse 

“Precisamos combater e repudiar todas as 
tentativas de retaliação e intimidação ao MP”

que não se pode esquecer da luta 
por uma maior valorização da carrei-
ra, dos membros do Ministério Públi-
co em geral. De acordo com ele, isso 
passa também, mas vai muito além, 
pela necessidade de uma política re-
muneratória adequada, merecedora 
de uma especial atenção, tendo em 
vista que, levando em consideração 
os últimos anos, a categoria teve 
uma perda de cerca de 30% do po-
der real dos subsídios.

Ressaltou, ainda, que é ne-
cessária uma melhor estrutura de 
trabalho e lembrou que, apesar de 
uma pequena melhora nos últimos 
anos, o MPT continua como o ramo 
do Ministério Público da União com 
a pior relação membro x servidor. Ele 
ponderou, com relação a este tema, 
que, em condições orçamentárias 
normais, o MPT já estaria em uma 
situação delicada, mas que o cenário 
acaba por ser ainda mais grave, ex-

plicou o procurador, quando partimos 
do parâmetro do orçamento deste 
ano que sofreu severos cortes que 
impactaram a efi ciência da presta-
ção de serviços do MPT à sociedade. 

A primeira colocada no concur-
so, a procuradora do Trabalho Arian-
ne Castro de Araújo Miranda, foi a 
responsável por fazer o discurso em 
nome dos aprovados. Na ocasião, 
ela destacou que o Direito do Traba-
lho está em xeque e que são muitos 
os atores decididos não somente a 
fl exibilizar, mas também a desregu-
lamentar o direito dos trabalhadores. 
“Os ataques vêm de todas as ordens 
e esferas, e as tentativas de preca-
rizar as relações de trabalho através 
de projetos de lei, surgem de forma 
constante no Congresso Nacional. 
Porém digo com plena convicção 
que esta turma de empossandos 
entra no Ministério Público do Tra-
balho com toda a garra, coragem e 
vontade de lutar por um Direito do 
Trabalho cada vez mais forte e justo. 
E não baixará a cabeça diante das 
adversidades que venham a apare-
cer”, disse.

NOVA POSSE

Foi empossado na manhã do 
dia 15 de dezembro, no cargo de 
procurador do Trabalho, Allysson 
Feitosa Torquato Scorsafava, tam-
bém aprovado no 19º concurso.  A 
posse aconteceu no gabinete do 
procurador-geral do Trabalho, Ro-
naldo Fleury .

Presidente da ANPT durante a solenidade de posse dos novos procuradores
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Allysson Feitosa Torquato Scorsafava 
foi empossado no gabinete do pgt
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ANPT promove Encontro Nacional dos 
Procuradores do Trabalho em Porto de Galinhas

“O ENPT é um importan-
te momento de união e 
congraçamento entre 

procuradores do Trabalho de todo 
o Brasil e suas respectivas famí-
lias”, esta frase foi dita pelo presi-
dente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
durante a cerimônia de abertu-
ra do 28º Encontro Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ENPT). 
O evento, promovido entre os dias 
20 e 23 de outubro, foi realizado 
no Enotel, em Porto de Galinhas 
(PE), e reuniu cerca de 400 pes-
soas entre associados da entidade 
e convidados. 

Farias da Costa disse que a 
participação dos procuradores do 
Trabalho nos ENPTs tem sido fun-
damental para que os associados 
possam descansar corpo e, princi-
palmente, a mente para que sejam 
recarregadas as energias para o 
enfrentamento dos inúmeros desa-
fi os diários. O procurador ressaltou, 
também, que neste momento tur-
bulento pelo qual o país passa, de 
imensas difi culdades econômicas 
e sociais, seria importante se falar 
um pouco sobre sonhos, esperança 
e do potencial que os membros do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) 
têm de transformar a realidade. 

De acordo com ele, passamos 
por um delicado momento social e 
institucional em que direitos funda-
mentais e prerrogativas do Ministé-
rio Público (MP) e da magistratura 
são alvo de intensos ataques, so-
bretudo de agentes detentores de 
poder político e econômico. Nesse 
sentido, ele falou que querem calar 
o MP acabando com o seu poder 
de investigação e intimidando, por 
exemplo, os juízes brasileiros. 

Para o procurador, pretendem 
retirar também direitos mínimos 
do trabalhador. “Essa avalanche 
de retrocessos, sem dúvida, acaba 
por minar parte de nossas ener-
gias e de nossa esperança de um 

país melhor e nós, membros do MP, 
acabamos tomados pelo desânimo, 
pela desesperança e pela sensa-
ção de impotência para lutar con-
tra essa forte correnteza. Todavia, 
como agentes públicos defenso-
res da ordem jurídica e dos direitos 
sociais, precisamos levantar a ca-
beça. Precisamos lutar pelo nosso 
país, pelos valores defendidos na 
nossa Constituição. Não podemos 
esmorecer. A sociedade espera que 
reajamos. Nosso agir pode trans-
formar a realidade das pessoas 
para melhor”, ressaltou.

PROJETOS

Alguns projetos que a ANPT 
tem executado, principalmente nos 
últimos meses, como a ampliação 
da assistência jurídica aos associa-
dos em representações de cunho 
disciplinar e o acompanhamento in-

Presidente da ANPT durante a abertura do evento

dividual dos processos de aposenta-
doria analisados ou em análise pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU), a 
fi m de resguardar direitos adquiridos 
dos associados inativos, também 
foram mencionados pelo presidente 
da ANPT durante a abertura do 28º 
ENPT. Ele ressaltou, ainda, que a As-
sociação tem avançado bastante em 
sua comunicação social e, neste mo-
mento, um dos destaques é o novo 
portal de notícias da entidade.

No campo político-institucio-
nal, Farias da Costa disse que tem 
sido intensifi cada a atuação em 
todas as Procuradorias Regionais 
do Trabalho, por meio dos represen-
tantes regionais da ANPT. De acordo 
com ele, tem sido ampliada, consi-
deravelmente, a interlocução com 
outras entidades da magistratura e 
do MP e com os parlamentares em 
seus Estados, o que tem rendido 
bons resultados.
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XVII Prêmio Evaristo de Morais Filho
Foram revelados, na abertura do 28º ENPT, os vencedores do 

XVII Prêmio Evaristo de Morais Filho, na categoria melhor trabalho 
doutrinário. O prêmio de primeiro lugar foi para a procuradora do Tra-
balho Ana Cláudia Nascimento Gomes. Em segundo lugar, foi classi-
fi cado o procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima. Já 
em terceira colocação, fi cou o procurador do Trabalho Victor Hugo 
Fonseca Carvalho.

Acesse www.anpt.org.br e confi ra mais detalhes sobre os traba-
lhos vencedores dessa edição do prêmio. 


