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Proteção jurídica das relações de trabalho
é debatida durante o XXII CNPT

Entre os dias 30 de março e 02 de abril, procuradores do Trabalho de todo o Brasil estiveram reunidos no XXII Congresso Na-
cional dos Procuradores do Trabalho, em São Paulo, para debater temas importantes não só para o Ministério Público do Tra-
balho, mas para a sociedade como um todo. As reformas trabalhista e previdenciária receberam destaque nas discussões.
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ANPT critica projeto que trata do as-
sunto, atualmente em tramitação no 
Senado Federal – PLC 38/2017 -, e 
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Páginas 05 e 07

Agenda Político-Institucional
Publicação lançada no Congresso Na-
cional com participação representativa 
de parlamentares reúne proposições 
legislativas, requerimentos e outras 
medidas adotadas e acompanhadas 
pela ANPT.

Página 11

ANPT apoia 
greve geral

Pg. 03

Projeto sobre 
abuso de autoridade 

é discutido em 
audiência 

Pg. 20

 Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho 

Infantil
Pags. 26 e 27

Foto: A
scom

/A
N

P
T

Fo
to

: A
sc

om
/A

N
P

T

Foto: A
scom

/A
N

P
T



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
FEV/JUN 20172

C
U

R
TA

S
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 Marcelo Crisanto Souto Maior;
Diretoria de Relações Institucionais Silvia Silva da Silva;
Diretoria de Assuntos Jurídicos André Lacerda;

EXPEDIENTE

INFORMATIVO ANPT - Edição e redação: Gustavo Rocha, Revisão: Ana Cláudia Bandeira Monteiro, Ângelo Fabiano Farias da Costa
e Gustavo Rocha. Estagiário: Wesley Yuri; Projeto Gráfi co e Diagramação: Júlio Leitão. 
CONTATO: Tel.: (61) 3224.5720, E-mail: imprensa@anpt.org.br, Site: www.anpt.org.br , Endereço: SBS, Qd. 02, Bl. “S”, Salas 1103 a 1108, 
CEP: 70070-904 – Brasília-DF.

Diretoria de Assuntos Legislativos Manoel Adroaldo Bispo;
Diretoria de Assuntos Sociais e de Eventos Michelle Bastos Chermont;
Diretoria de Comunicação Milena Cristina Costa;
Diretoria de Assuntos de Aposentados Regina Fatima Bello Butrus;
Diretoria Cultural e de Assuntos Científi cos Silvio Beltramelli Neto.
Diretoria de Assuntos Corporativos e de Convênios Alexandre Marin 
Ragagnin.

Saúde e segurança do 
trabalho

Foi lançado, dia 27 de abril, o ob-
servatório digital de saúde e segurança 
do trabalho, com a presença da ANPT. 
A ferramenta, apresentada pelo Minis-
tério Público do Trabalho (MPT) e pela 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), revela dados georreferenciados 
de incidência e de número de notifi ca-
ções de acidentes de trabalho, gastos 
previdenciários acumulados e dias de 
trabalho perdidos, entre outros.

 Ajufe lança Agenda 
Político-Institucional 2017

A Associação dos 
Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) lançou, dia 07 de 
março, a edição 2017 
de sua Agenda Político-
Institucional. O presidente 
da Associação Nacional 
dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, 
participou da solenidade.

Anamatra lança Agenda 
Político-Institucional

Visita institucional
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Reunião aconteceu na sede da ANPT

A vice-presidente da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Noê-
mia Porto, fez visita institucional à ANPT. O objetivo da 
reunião foi discutir ações das entidades no âmbito da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

ANPT presente no lançamento

Foi realizado, dia 28 de março, o lançamento da 
Agenda Político-Institucional 2017 da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra). O presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabia-
no Farias da Costa, e a vice-presidente da entidade, 
Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participaram da so-
lenidade, que aconteceu no salão nobre da Câmara 
dos Deputados.
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desastroso e destruidor das reformas trabalhista 
e previdenciária”, afi rma presidente da ANPT

M embros do Ministério Púbico do Trabalho 
(MPT), magistrados, advogados e servidores 
realizaram, dia 28 de abril, ato de protesto em 

apoio à greve geral promovida em diversas partes do 
Brasil, no Fórum Trabalhista de Brasília. Em todos os 
discursos, as autoridades ressaltaram os danos para 
o Brasil caso as reformas trabalhista (PLC 38/2017), 
e previdenciária (Proposta de Emenda à Constituição 
287/16) venham a ser aprovadas em definitivo pelo 
Congresso Nacional, assim como outros projetos que 
visam a enfraquecer ambas as carreiras, como o Pro-
jeto de Lei do Senado (PLS) 280/16, que trata do abu-
so de autoridade.

Em sua manifestação, o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, ressaltou que as reformas tra-
balhista e previdenciária estão atreladas uma à outra 
e que a entidade é totalmente contras ambas, assim 
como ao projeto do abuso de autoridade. De acordo 
com o procurador, no caso do PLC 38/2017, a forma 
em que ele foi apresentado representa o maior ataque 
aos direitos sociais dos trabalhadores desde a edição 
da CLT de 1943, o que seria “um retrocesso sem pre-
cedentes”.

Farias da Costa chamou a atenção, também, que a 
sociedade brasileira ainda não conseguiu atentar para 

o dano social que a reforma trabalhista vai trazer para a 
população como um todo. O procurador desmentiu, ain-
da, argumentos divulgados pelos defensores da reforma 
de que ela não vai tirar direitos da classe trabalhadora. “É 
mentira. Ela tira diversos direitos e permite, por exemplo, 
que sindicatos possam negociar piores condições de 
trabalho. A reforma apresentada pelo deputado Rogério 
Marinho (PSDB-RN) foi muito além da proposta inicial 
apresentada pelo Governo Federal, ela fragiliza de ma-
neira indiscriminada, danosa, os vínculos trabalhistas de 
hoje”, disse.

Nesse sentido, ele citou diversos exemplos preo-
cupantes que constam na reforma trabalhista, aprova-
da pela Câmara dos Deputados, e ressaltou a necessi-
dade de se conscientizar a população sobre ambas as 
reformas. “A rotatividade do mercado aumentará ain-
da mais e os trabalhadores nunca conseguirão atingir 
tempo de contribuição necessário para aposentadoria”, 
informou.

Por fi m, o procurador disse que o Congresso Na-
cional tenta calar a magistratura e o Ministério Público 
brasileiro, aprovando projetos que retiram prerrogativas, 
como o que trata de abuso autoridade, que acaba por 
deixar de mãos atadas as duas carreiras. “Contra isso 
que a ANPT e o MPT se voltam e nós devemos inten-

sifi car a luta para que 
o governo não consiga 
avançar com a pauta de 
imenso retrocesso, caso 
contrário não saberemos 
se a Justiça ou o MP po-
derão desempenhar a sua 
função social com inde-
pendência”, apontou.

*Confi ra a íntegra da 
participação da ANPT 

em www.anpt.org.br 

Presidente da ANPT discursa durante ato no Fórum Trabalhista
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Procuradores do Trabalho e magistrados juntos no ato de Greve Geral 

Diversos procuradores do Trabalho participaram do evento
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Ato público contra as reformas trabalhista e da 
previdência é realizado na Câmara dos Deputados 

F oi promovido, na Câmara 
dos Deputados, dia 22 
de fevereiro, pelo Fórum 

Interinstitucional em Defesa do 
Direito do Trabalho e da Previ-
dência Social (FIDS), do qual a 
Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT) é 
secretária-executiva, ato públi-
co contra as reformas da pre-
vidência e trabalhista. O evento 
contou com a presença de cer-
ca de trinta parlamentares.

 “Esta é uma iniciativa de 
todas as entidades com o intuito de agregar esfor-
ços Brasil afora e aqui no Planalto Central para ten-
tar resistir a esses ataques aos direitos sociais dos 
trabalhadores brasileiros”, ressaltou o presidente da 
ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa. “Na concep-
ção da ANPT e do Ministério Público do Trabalho, o 
que consta na CLT e nas demais leis trabalhistas é 
o piso mínimo de direito trabalhista. Nada pode ser 
normatizado abaixo disso”, destacou.

Entre os parlamentares estiveram presentes os 
deputados Vicentinho (PT-SP); Erika Kokay (PT-DF); 
Chico Alencar (Psol-RJ); Marco Maia (PT-RS); Arlindo 
Chinaglia (PT/SP); Bohn Gass (PT/RS); João Daniel 
(PT/SE); Leo De Brito (PT/AC); Patrus Ananias (PT/
MG); Paulão (PT/AL); Ságuas Moraes (PT/MT); Valmir 
Prascidelli (PT/SP); Wadih Damous ( PT/RJ); Edmil-
son Ro drigues ( PSOL/PA); Glauber Braga (PSOL/RJ); 
Luiza Erundina (PSOL/SP); Assis Melo (PCdoB/RS); 
Davidson Magalhães (PCdoB/BA); Jandira Fegha-
li (PCdoB/RJ); Jô Moraes (PCdoB/MG); Alessandro 
Molon ( REDE/RJ); Weliton Prado (PMB/MG); Arnaldo 
Faria De Sá (PTB/SP); Lincoln Portela (PRB/MG); We-
verton Rocha (PDT/MA); Zé Carlos (PT/MA). O evento 
contou também com a presença dos senadores Paulo 
Paim (PT-RS) e Fátima Bezerra (PT-RN).

Dias antes, 15 de fevereiro, o FIDS promoveu 
também outro ato público na Câmara dos Deputados, 

Auditório da Câmara lotado de participantes

Presidente da ANPT durante seu pronunciamento no ato público

para tratar da reforma da previdência, com a partici-
pação de centenas de pessoas, inclusive membros da 
diretoria da ANPT. Com o slogan “Não à PEC do Caixão”, 
o ato público contou com a presença de diversos de-
putados representando os seus respectivos partidos, 
que expuseram sua opinião a respeito da PEC, em sua 
maioria contrários à proposta.

FIDS

O Fórum foi criado com intenção de ser uma frente 
de resistência contra os projetos que tentam enfraque-
cer os direitos sociais ligados ao direito do trabalho. São 
cerca de 60 projetos que são prejudiciais aos trabalha-
dores e tramitam no Congresso Nacional.

“Estamos tentando criar fóruns regionais e até 
comitês municipais, para que lá na ponta o trabalhador 
tenha consciência do quão prejudicial é essa reforma 
e para que eles possam pressionar os parlamentares 
daquelas regiões para que eles não votem contra os 
direitos dos trabalhadores. Afi nal, não há nenhuma 
comprovação científi ca ou econômica de que essa fl e-
xibilização vá gerar empregos. Sendo que, na verdade, 
irá acarretar na precarização e diminuir o patamar de 
proteção social dos nossos trabalhadores”, informou o 
presidente da ANPT.

Confi ra a íntegra da matéria em www.anpt.org.br 
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Representantes das entidades de classe promotoras
do evento sobre a reforma da previdência
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 ANPT afi rma que texto da reforma trabalhista 
representa um retrocesso sem precedentes 
para o Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou, dia 26 
abril, por 296 votos a favor e 177 con-
trários, o Projeto de Lei da reforma tra-

balhista (PL 6787/16), cujo autor na Comissão 
Especial que analisava o tema era o deputado 
Rogério Marinho (PSDB/RN). A Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) 
manteve contato diariamente com os deputa-
dos, inclusive o próprio relator, com o objetivo 
de apresentar dados/informações do quanto o 
projeto será prejudicial para a classe trabalha-
dora do Brasil. O projeto encontra-se, atual-
mente, em tramitação no Senado Federal (PLC 
38/2017) e o seu relator é o senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES).

“A ANPT aguarda, com muita esperança, 
que o Senado se debruce com mais profundi-
dade sobre a matéria e tenha consciência dos 
malefícios que esse texto aprovado pela Câma-
ra pode trazer para a sociedade e para o próprio 
Estado brasileiro, aumentando a desigualdade e 
a pobreza”, afi rma o presidente da ANPT, Ângelo 
Fabiano Farias da Costa.

O texto altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) para prever, entre outras medi-
das, a prevalência do acordo sobre a lei, regras 
para o trabalho intermitente e o fi m da contri-
buição sindical obrigatória e da participação do 
sindicato na rescisão trabalhista. A proposta es-
tabelece que a convenção coletiva e o acordo 
coletivo de trabalho prevalecerão sobre a lei em 
16 pontos diferentes, como jornada de traba-
lho, banco de horas anual, intervalo mínimo de 
alimentação de meia hora, teletrabalho, regime 
de sobreaviso e trabalho intermitente. Poderão 
ser negociados ainda o enquadramento do grau 
de insalubridade e a prorrogação de jornada em 
ambientes insalubres, sem licença prévia do Mi-
nistério do Trabalho.

De acordo com Farias da Costa, interes-
sante observar que, ao mesmo tempo em que 
é dado poder aos sindicatos para negociar con-
dições abaixo da lei, o projeto retira suas fontes 
de fi nanciamentos, pois a partir da aprovação 
do texto, eles passam a não contar mais com a 
obrigatoriedade do imposto sindical, que é uma 
verba que sustenta os sindicatos, sem qualquer 
possibilidade de contrapartida para compensar, 

R E F O RMA
TRABALHISTA

ainda que por meio de sua fi rme atuação, essa perda. Essa 
contribuição passará a ser optativa de cada trabalhador, fi -
liado ou não.

AVALIAÇÃO DA ANPT

Em diversas participações da ANPT em audiências pú-
blicas tanto  Câmara dos Deputados quanto no Senado Fede-
ral, entrevistas e reuniões, o presidente da entidade afi rmou 
que o relatório do deputado Rogério Marinho, aproveitado 
na íntegra pelo senador Ricardo Ferraço, piora muito o texto 
inicial apresentado pelo Governo Federal, além de mexer em 
diversos itens da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 
modo a modifi car quase 100 artigos, muitos deles essenciais 
para a proteção do trabalhador. 

Confi ra a seguir, na galeria de imagens, fotos em que a 
ANPT falou sobre a reforma trabalhista em diversas situações:

ANPT, OAB e demais entidades de classe e sindicatos 
entregaram carta aberta contra a reforma trabalhista 
ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Reunião com o líder do PMDB no Senado Federal, Renan Calheiros ( PMDB-AL), 
com o senador Paulo Paim (PT-RS), além outros parlamentares, para debater o 
andamento da reforma trabalhista na Casa Legislativa.
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REFORMA TRABALHISTA

Proposta de Reforma trabalhista é debatida com o relator na 
Câmara dos Deputados, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). 
Na ocasião, foi entregue ao parlamentar nota técnica da ANPT, 
da Anamatra e do Sinait sobre o assunto.

ANPT presente na reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Classe Trabalhadora. O presidente da entidade destacou diversos pontos 
da reforma trabalhista que afetam diretamente os trabalhadores.

 CDH do Senado Federal discute reforma 
trabalhista com a presença da ANPT.

Presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou 
de audiência pública sobre Reforma Trabalhista, na Câmara 
dos Deputados. Durante a reunião, entre outras questões, o 
procurador rebateu diversos pontos constantemente apontados 
como supostamente benéfi cos com a aprovação da proposta.

 Notas técnicas sobre a reforma trabalhista foram entregues no Senado Federal. 
Na foto, participantes da audiência pública na CDH receberam o documento.
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A ANPT tem concedido, rotineiramente, diversas entrevistas aos mais 
variados veículos de comunicação para falar sobre a reforma trabalhista.

Reforma trabalhista e terceirização é discutida 
com deputado João Fernando Coutinho(PSB-PE).

Entidades de classe debatem inconstitucionalidades da 
reforma trabalhista com senador Paulo Paim e apresentam 
nota técnica sobre o assunto para o parlamentar
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REFORMA TRABALHISTA

Vice-presidente da ANPT, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, 
participou de audiência pública sobre Reforma Trabalhista, 
promovida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Audiência pública da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
sobre Reforma Trabalhista, contou com a presença da 
vice-presidente da ANPT, Ana Cláudia Bandeira Monteiro.

A representante da ANPT em Pernambuco, Janine Miranda, participou 
do debate “As Consequências das Reformas Trabalhista e Previdenciária”, 
na Universidade Católica de Pernambuco. O evento foi promovido 
pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de Ensino em 
Pernambuco (Sinteepe) e pelo Instituto Humanitas Unicap.

Reforma trabalhista é debatida com senadores João 
Capiberibe (PSB-AP) e Vanessa Graziotin (PCdoB-AM)

Reforma trabalhista é tema de reunião no Senado, 
com assessores da liderança do governo.

ANPT debateu Reforma Trabalhista, novamente, em audiência 
pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. 
Na ocasião, o procurador criticou diversos pontos do PLC 38/17, 
que trata do assunto, e levou a visão técnica e jurídica, além da 
experiência dos membros do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Frente Parlamentar Mista em Defesa da Classe 
Trabalhadora, no Senado Federal, promoveu audiência 
pública. A vice-presidente da ANPT, Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, representou a entidade na ocasião.

Palestra sobre reforma trabalhista 
promovida pelo MPT no Espírito Santo. 
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Audiência pública promovida pela ANPT em 
Recife debate reforma trabalhista

N a manhã do dia 10 de abril, a Associação Na-
cional de Procuradores do Trabalho (ANPT) e 
a Associação dos Magistrados do Trabalho da 

6ª Região (Amatra-6) promoveram audiência públi-
ca para discutir a proposta de reforma trabalhista (PL 
6787/2016). O evento foi realizado no auditório do Rio 
Mar Trade Center, em Recife (PE), e contou com a pre-
sença do presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, da delegada da entidade na Regional do MPT-PE, 
Janine Miranda, do diretor fi nanceiro da associação, 
Marcelo Souto Maior, além de diversos outros membros 
do Ministério Público e da magistratura como um todo. 

Em sua manifestação, Farias da Costa destacou 
as diversas ações que a entidade tem promovido pelo 
país sobre o tema. Ressaltou, também, a atuação da 
Associação no acompanhamento de diversas proposi-
ções legislativas no Congresso Nacional. O procurador 
reforçou, ainda, o posicionamento da ANPT contrário às 
alterações propostas no PL da reforma trabalhista, por 
considerar que elas causam diversos prejuízos ao tra-
balhador.

O procurador do Trabalho, secretário-adjunto da 
Secretaria de Relações Institucionais do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), Carlos Eduardo de Azevedo 

Recife foi sede de debates sobre a reforma trabalhista

Entidades de classe e sindicatos discutem reformas 
trabalhista e previdenciária no Senado Federal

A vice-presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (Anpt), 

Ana Cláudia Bandeira Monteiro, e o 
secretário adjunto da Secretaria de 
Relações Institucionais do Ministério 
Público do Trabalho, Carlos Eduardo 
de Azevedo Lima, participaram, dia 
25 de abril, de reunião com o líder do 
PMDB no Senado Federal, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL) e com o senador 
Paulo Paim (PT-RS). Durante o en-
contro, foram debatidas as reformas 
Trabalh ista e da Previdência, além de 
outras proposições legislativas em 
tramitação no parlamento.

Na ocasião, a procuradora do 
Trabalho ressaltou o quanto a apro-
vação das reformas será prejudicial 
para o país e falou da importância 
da ampliação dos debates sobre 
as matérias. O senador Renan Ca-

lheiros se disse aberto ao diálogo 
e ao recebimento de propostas e 
sugestões para que todos possam 
participar ativamente das discus-
sões sobre o PL no Senado Federal. 
“É importante que os movimentos 
sindicais apresentem ao país uma 
proposta, uma saída, um pacto, que 
signifi que concessões de todos os 

A
scom

/M
P

T-P
E

Lima, e o juiz do Trabalho, professor da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, Hugo Cavalcanti Melo Filho, foram 
palestrantes na audiência pública.

O procurador-chefe do MPT em Pernambuco, José 
Laízio Pinto Júnior, participou das discussões, ocasião 
na qual abordou questões relacionadas ao mundo sin-
dical. Além dele, outros membros do MPT também com-
pareceram, junto a servidores do órgão e deputados 
federais. Ainda estavam presentes juízes, advogados, 
professores e representantes da sociedade civil.

Fonte e fotos: Ascom/MPT-PE
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ANPT participa de reunião com Renan Calheiros ( PMDB-AL) e com o senador Paulo Paim (PT-RS)

lados”, disse, afi rmando ser contra o 
desmonte dos direitos sociais.

Presentes também na reunião 
a senadora Katia Abreu (PMDB-
-TO), os deputados Alice Portugal 
(PCdoB), Bebeto (PSB-BA) e Pauli-
nho da Força (SD-SP), além de re-
presentantes de diversas entidades 
sindicais.
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A afi rmação acima é do pro-
curador do Trabalho Sandro 
Sardá e foi dita, dia 17 de 

maio, durante audiência pública so-
bre a jornada de trabalho dos em-
pregados em atividades de abate e 
processamento de carnes, na qual 
ele representou a Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT). O tema da reunião, promo-
vida pela Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária, do Senado Federal, 
levou em consideração o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 436/2012, que 
limita a jornada de trabalho desses 
profi ssionais a 6 horas diárias e a 36 
horas semanais.

Em sua manifestação, o procu-
rador apresentou dados do Anuário 
de Acidentes do Trabalho, do INSS, e 
relatou que a primeira atividade que 
mais gera adoecimentos notifi cados 
no Brasil é o atendimento hospitalar. 
Em segundo lugar, vem a atividade 
do comércio varejista, especialmen-
te os supermercados, que  basica-
mente têm se transformado em pe-
quenos frigorífi cos, onde compram 
o produto inteiro e passam a fazer o 
abate e processamento e o terceiro 
são os próprios frigorífi cos.

A quarta atividade é a dos Cor-
reios que vem precarizando as con-
dições de trabalho e gerando um 
expressivo número de lesionados. 
Em quinto, aparece a administração 
pública, “para quem acha que ser-
vidor público é vagabundo, olhe os 
dados de adoecimento que são bas-
tante assustadores e impactantes”. 
Em seguida, vem a construção civil 
com um elevado número de adoeci-
mentos ignorados, sendo que a OMS 
conclui que 90% das doenças ocu-
pacionais não são notifi cadas.

NÚMEROS

Os dados do INSS e do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE) 
apontam para algo em torno de 750 
mil acidentes de trabalho anual-
mente, mas os do IBGE e do PNAD, 

“O trabalho em frigorífi cos é a atividade 
industrial que mais gera adoecimentos no país”

tos para o trabalho, já que as po-
pulações locais não desejam mais 
atuar nesses locais. “Então, só es-
ses dados já justifi cariam ampla-
mente a redução de jornada para 
36 horas”, afi rmou.

O patamar de adoecimento 
antes da Norma Regulamentadora 
(NR) 36, que trata da segurança e 
saúde no trabalho em empresas de 
abate e processamento de carnes 
e derivados, era superior a 35%, ou 
seja, mais de 35% da mão de obra 
de frigorífi cos fi cava adoentada. 
A partir da norma, esse patamar já 
foi reduzido para algo em torno de 
20%, “o que é extremamente eleva-
do e portanto inadmissível”.

O procurador ressaltou que 
lamenta que o país discuta uma 
reforma trabalhista tão precariza-
dora das relações de trabalho, que 
trará prejuízos irreparáveis à saúde 
dos trabalhadores. “Essa reforma 
trabalhista que está em debate é 
a institucionalização do trabalho 
precário, do trabalho escravo, da 
terceirização, das jornadas exaus-
tivas e dos adoecimentos em larga 
escala. Nunca, na história desse 
país, se observou um movimento 
tão forte de precarização das re-
lações de trabalho, o que eviden-
temente não se coaduna com a 
Constituição Federal que, dos seus 
11 títulos, em 7 deles estabelece 
que no trabalho decente, a digni-
dade é valor fundante da República 
do Brasil”, fi nalizou.

apontam 5 milhões, o que fecha 
parcialmente um grau de subno-
tifi cação apontado pela OMS da 
ordem de 90%. Já a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) afi r-
ma que o Brasil gasta 4% do seu 
PIB com doenças ocupacionais e 
acidentes do trabalho. “Estamos 
falando de 248 bilhões a cada ano, 
isso sem falar na verdadeira legião 
de pessoas lesionadas, suas vidas 
destruídas que achavam que o 
trabalho era a fonte de renda e de 
qualidade de vida e encontraram a 
morte em acidentes”, lembrou o re-
presentante da ANPT.

Sandro Sardá apresentou tam-
bém dados recentes do MTE e do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), 
material que foi lançado pelo obser-
vatório de saúde, onde se concluiu 
que somente nos últimos cinco 
anos, em benefícios previdenciários 
P91, foram em torno de 20 bilhões 
de reais gastos pela Previdência.

De acordo com o procurador, 
os frigorífi cos possuem uma abso-
luta sinergia de agentes de risco e 
o primeiro deles é o ritmo intenso. 
Trabalhadores em frigorífi cos che-
gam a realizar 90 movimentos por 
minuto, sendo que o mais aceitá-
vel seria em torno de 30.  Eles são 
expostos ao frio, ao ruído, posturas 
inadequadas, amputações, umida-
de, deslocamento de carga em ex-
cesso, exposição à amônia, vasos 
de pressão, e jornadas exaustivas. 
Além disso, longos deslocamen-

Procurador do Trabalho Sandro Sardá representou a ANPT no evento

F
oto:A

scom
/A

N
P

T



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
FEV/JUN 201710

ATU
A

Ç
Ã

O

O presidente da Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou, dia 27 de março, de 

audiência pública promovida pela Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) no Distrito Federal, sobre Reforma 
trabalhista: Negociado X legislado. Na ocasião, o pro-
curador explicou alguns pontos relativos ao Projeto de 
Lei, que na época tramitava na Câmara dos Deputados 
como PL 6787/16, que institui a matéria, como o que 
permite que os sindicatos possam negociar condições 
claramente inconstitucionais.

Farias da Costa falou também de outros fatores 
propostos no projeto que são dispositivos que vão dar 
margem à contestação judicial, não apenas pelo Minis-
tério Público, mas também pelos sindicatos e pelos pró-
prios trabalhadores. Segundo o procurador, quando da 
aprovação do projeto, além da retirada formal de alguns 
direitos trabalhistas, fi rma-se a possibilidade de retira-
da de outros por negociação coletiva, o que seria muito 
prejudicial, já que ao sistema de representação sindical 
não é viável conferir essa possibilidade de que acordos 
e convenções coletivas de trabalho retirem direitos mí-
nimos previstos na legislação trabalhista.

O procurador disse também que o projeto que trata 
do negociado sobre o legislado está inserido em um con-
texto extremamente precarizante, situação que tem se 
agravado a cada dia, principalmente por acabar com os 

Prevalência do negociado sobre o legislado é 
tema de audiência pública na OAB 

Diversas instituições participaram da 
audiência pública, entre elas a ANPT
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paradigmas referentes aos direitos sociais, suprimindo 
conquistas históricas dos trabalhadores. “Na concepção 
da ANPT e do Ministério Público do Trabalho, o que cons-
ta na CLT e nas demais leis trabalhistas é o piso mínimo 
de direito trabalhista. Nada pode ser normatizado abaixo 
disso, então, você dar poder aos sindicatos para que eles 
possam negociar esse tipo de situação é muito preocu-
pante”, destacou.

No contexto da reforma trabalhista proposta pelo 
governo, o procurador comentou sobre a afi rmação da-
queles que a defendem no que diz respeito à inseguran-
ça jurídica. De acordo com ele o projeto, da forma como 
está, deverá aumentar o número de ações de acordo 
e convenções coletivas, reclamações trabalhistas e 
ações civis públicas também. 

Confi ra a íntegra da participação da ANPT em
www.anpt.org.br 

A vice-presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, participou, dia 30 de maio, do seminário “Direi-
to do trabalho e movimento sindical – passado, presente 
e futuro”, promovido pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT), em Brasília. O evento teve como objetivo discutir 
o papel do movimento sindical, do MPT e da Justiça do 
Trabalho na construção e defesa do Direito do Trabalho 
diante da reforma trabalhista.

Na abertura do evento, Ana Monteiro ressaltou a 
importância da realização do seminário, principalmente 
levando-se em consideração o  momento em que o país 
tem a perspectiva de importantes e profundas mudan-
ças na legislação trabalhista. De acordo com ela, por 
exemplo, as reformas trabalhista e previdenciária estão 
em curso, mesmo no meio do turbilhão de crise política 
que acomete o Brasil.

“Isso nos traz uma perspectiva sombria, de efeitos 
sobre relações de trabalho, a proteção previdenciária, es-
ses direitos sociais que nos são garantidos pela Consti-

Seminário debate o direito do trabalho e o 
movimento sindical 

tuição. Tenho o sentimento de que esse evento busca, 
além de discutir esses aspectos mais ressaltados das 
reformas que estão em discussão, o repensar como se-
remos e como agiremos daqui pra frente, caso se mate-
rializem essas mudanças que se anunciam”, lembrou.

O seminário fez parte da programação do “maio 
lilás”, que tem como objetivo conscientizar a socieda-
de da importância da união e participação pacífi ca dos 
trabalhadores e trabalhadoras em atos coletivos para 
defesa de seus direitos. 

Seminário fez parte das ações do Maio Lilás
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ANPT lança agenda político-institucional 2017

“Q uem está pagando o 
pato dessa crise eco-
nômica do país são os 

trabalhadores”, afi rmou o presi-
dente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
durante o lançamento da Agenda 
Político-Institucional 2017 da en-
tidade, na Câmara dos Deputados, 
dia 05 de abril. A publicação reúne 
proposições legislativas, requeri-
mentos administrativos, ações ju-
diciais e outras medidas adotadas 
e acompanhadas pela ANPT e que 
são de interesse dos membros do 
Ministério Público (MP), em especial 
do ramo trabalhista, e da sociedade 
trabalhadora. 

O evento contou com a pre-
sença de diversos deputados, in-
tegrantes da diretoria da entidade 
e do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), representantes de asso-
ciações de classe que compõem a 
Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público, entre ou-
tros. Na ocasião, Farias da Costa 
destacou que a entidade reforça, 
na agenda, a posição frontalmen-
te contra às reformas trabalhista e 
previdenciária, assim como apre-
senta posicionamento sobre di-
versos outros temas, muitos deles 
ligados aos direitos sociais. 

Ele destacou que, no atual 
quadro que o Brasil vive, de crise 
econômica, política e social, a atua-
ção da ANPT e dos membros do 
MPT é de suma importância para 
tentar equalizar essas questões e 
evitar os retrocessos aos direitos 
trabalhistas, aos direitos sociais e 
também às prerrogativas e direitos 
do MP e da magistratura como um 
todo, resguardando a independên-
cia dessas instituições. “Toda hora 
somos atacados enquanto insti-
tuições. Uns acabam atribuindo à 
Justiça do trabalho a qualidade de 
devoradora de empregos, outros, 
da mesma forma irresponsável e 
até mesmo por desconhecimento, 
acabam por dizer que os membros 
do MPT nada conhecem da realida-

de vivenciada no Brasil nas relações 
de trabalho. Senhores, nós, mem-
bros do MPT, muito pelo contrário, 
somos profundos conhecedores 
das relações humanas de trabalho, 
pois as vivenciamos em nosso dia a 
dia, na rotina do nosso mister cons-
titucional ”, disse.

Sobre a crise econômica do 
país, Farias da Costa afi rmou que 
ela não foi criada pelos trabalha-
dores, também não foi pelos mem-
bros do Ministério Público e muito 
menos pela legislação trabalhista. 
Nesse sentido, ele lembrou a re-

cente sanção da Lei 13.429, que 
trata da terceirização e reforçou 
que a entidade trabalhou fervoro-
samente contra a sua aprovação, 
pois acredita que ela vai trazer 
empobrecimento para o Brasil e 
que vai aumentar a desigualdade 
social. 

PARTICIPAÇÃO DOS DEPUTADOS 

Ao longo do evento, presti-
giado por diversos parlamentares, 
vários deputados se pronunciaram 
e ressaltaram o trabalho da ANPT 
no Congresso Nacional, na defesa 
dos direitos sociais e da instituição 
como um todo. Entre eles, os depu-
tados Wadih Damous (PT-RJ), Ales-
sandro Molon (Rede-RJ), Assis Melo 
(PCdoB-RS), Jô Moraes (PCdoB-
-MG), Nelson Pellegrino (PT-BA). 

 Acesse o site da ANPT (www.
anpt.org.br) e confi ra os pronuncia-
mentos, assim como mais detalhes 
sobre o evento. 

Agenda foi lançada no Salão Nobre da Câmara dos Deputados

Esta é a segunda edição da publicação

Dezenas de parlamentares compareceram ao lançamento
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Primeiro colocado

Presidente da ANPT fala durante a abertura do XXII CNPT

“O Direito do Trabalho está sendo desconstruído e 
desmontado ou, ao menos, brutalmente reconfi gurado”

A afi rmação acima é do presi-
dente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Traba-

lho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, e foi pronunciada durante a 
abertura do XXII Congresso Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (CNPT). 
O evento, promovido pela Associação 
Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), em São Paulo, entre os 
dias 30 de março e 02 de abril, teve 
como tema central de discussões “O 
MPT em tempos de ataques sistemá-
ticos à proteção jurídica das relações 
de trabalho”.

Durante seu pronunciamento, o 
procurador disse que o direito, a Jus-
tiça do Trabalho, a Inspeção do Traba-
lho, bem como o Ministério Público, 
têm vivido momentos particularmen-
te difíceis, de grandes tentativas de 
desconstrução do Direito e da Justiça 
do Trabalho. Para ele, essas institui-
ções têm sido alvo de duros ataques, 
como se fossem os principais respon-
sáveis pela crise que assola o país.

Procuradores do Trabalho, de 
acordo com o presidente da ANPT, 
convivem com a discriminação e a 

desigualdade no trabalho, em vários 
aspectos, e com os males trazidos 
pela terceirização indiscriminada.  “É 
a partir dessa experiência que se tem 
a certeza de que não foram essas 
instituições nem o Direito do Traba-
lho que colocaram o Brasil na situa-
ção de crise e que o MP tem muito a 
contribuir para evitar um agravamen-
to ainda maior”, avaliou.

Em seu discurso, ele apontou 
também que o colapso econômico 
pelo qual o país passa é resultado es-
pecialmente dos altos índices de cor-

rupção vivenciados no Brasil. “No en-
tanto, são os trabalhadores que estão 
pagando o pato, apesar de não terem 
qualquer participação”, afi rmou.

REFORMA TRABALHISTA

“Nós, procuradores do Trabalho 
do Brasil inteiro, teremos a imensa 
responsabilidade de aplicar eventuais 
mudanças aos casos concretos, na 
busca pelo equilíbrio social nas rela-
ções de trabalho. A sociedade brasi-
leira, os trabalhadores e os bons em-

Vencedores do XVIII Prêmio Evaristo de Moraes Filho são revelados 
Foram divulgados na solenidade de abertu-

ra do XXII Congresso Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (CNPT), os vencedores do XVIII 
Prêmio Evaristo de Moraes Filho, na categoria 
de melhor arrazoado. O prêmio é concedido 
anualmente pela Associação e tem a fi nalidade 
de prestigiar e incentivar a produção doutrinária 
dos procuradores do Trabalho.

Em primeiro lugar foram classifi cados, por 
uma obra conjunta, os procuradores do Traba- Segundo colocado
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pregadores nunca precisaram tanto 
do trabalho, da expertise e da sensibi-
lidade de cada um de nós, membros do 
MPT”, informou o presidente da ANPT.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Sobre a reforma da previdência, 
o procurador ressaltou que a propos-
ta ao exigir o mínimo de 65 anos de 
idade e 49 anos de contribuição para 
obtenção da aposentadoria com o teto 
do Regime Geral, dentre outras regras, 
praticamente “sepulta” o direito a uma 
aposentadoria digna do trabalhador 

Vencedores do XVIII Prêmio Evaristo de Moraes Filho são revelados 

Professor Clóvis de Barros Filho fala sobre ética e 
moral na abertura do Congresso

brasileiro, seja do serviço público ou da 
iniciativa privada.

Além disso, para ele, o Ministério 
Público vive, enquanto instituição, um 
momento também de muita difi culdade, 
com as tentativas de retirada de direitos 
e prerrogativas com vistas a enfraque-
cer a instituição como um todo. “Muitas 
tentativas dessas decorrentes da atua-
ção do Ministério Público no combate 
à corrupção e a outras ilegalidades são 
praticadas por detentores de alto poder 
político e econômico”, completou.

Também presente à solenidade 
de abertura, o procurador-geral do 

Trabalho, Ronaldo Curado Fleury,  fez 
uma breve apresentação das con-
quistas, investimentos  e avanços do 
Ministério Público do Trabalho  tanto 
no âmbito interno quanto no externo. 
Em seu discurso, Fleury falou  que a 
palavra “protagonismo” rege a atuação 
do MPT nos últimos anos. “Essa é 
uma palavra simples, porém cheia de 
signifi cado principalmente por causa 
do momento político e social em que o 
país vive”. Segundo ele, o protagonismo 
se faz presente nas relações externas 
e internas do Ministério Público do 
Trabalho.  

lho Tiago Muniz Cavalcanti, Mauricio 
Ferreira Brito, Breno da Silva Maia Filho 
e Gisela Nabuco Majela Sousa. O prêmio 
foi entregue pelo diretor de assuntos ju-
rídicos da ANPT, André Lacerda.

Em segundo lugar, foi classifi cado o 
procurador do Trabalho Rafael de Araú-
jo Gomes que, no ato, foi representado 
pelo procurador do Trabalho Leonardo 
Osório. O prêmio foi entregue pela dire-

tora de comunicação da ANPT, Milena 
Cristina Costa.

Já na terceira colocação, também 
com um trabalho conjunto, foram clas-
sifi cados os procuradores do Trabalho 
Alberto Bastos Balazeiro, Rômulo Bar-
reto de Almeida e Séfora Graciana Cer-
queira Char. Eles receberam o prêmio 
da diretora de relações institucionais 
da ANPT, Silvia Silva da Silva.

O fi lósofo e professor da 
Universidade de São Pau-
lo (USP) Clóvis de Barros 

Filho fez a palestra de abertura do 
XXII CNPT, com sua apresentação 
descontraída sobre “Moral e Éti-
ca”. Com um discurso animado, o 
palestrante expôs assuntos pro-
fundos sobre o comportamento 
humano com doses de bom humor. 

Ele explicou a diferença en-
tre ética e moral e afi rmou que a maioria das pessoas coloca 
o bem-estar próprio acima de qualquer coisa, mas que esse 
tipo de atitude pode e precisa ser transformada para o bem 
de todos. “A palavra ética existe há mais de 2500 anos, mas 
somente nos últimos 30 é que vem sendo repetida não só em 
nosso país, mas no mundo inteiro. Além de muito repetida, a 
palavra é usada para denunciar comportamentos considera-
dos graves para a convivência.  Contudo, muitas pessoas não 
sabem qual é o seu real signifi cado”, disse.  

Segundo o professor, éti-
ca é pensar junto, de manei-
ra coletiva, os princípios que 
devem ser respeitados.  Já a 
moral é individual, é o conjunto 
dos princípios que são segui-
dos livremente.  “A moral é o 
que não faríamos de jeito ne-
nhum mesmo que não tivesse 
ninguém olhando. Já a ética é 
inteligência compartilhada e 

atividade coletiva ininterrupta que permite por meio da 
razão, a identifi cação do que não podemos tolerar”, falou.

O professor Clóvis de Barros que também é jornalis-
ta, consultor de ética da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pro-
fessor de ética e fi losofi a elucidou sua apresentação com 
casos que aconteceram em sua vida e, por meio de sua 
experiência pessoal. Ao fi nal, foi aplaudido de pé por todos 
os presentes. 

Terceiro colocado

Professor Clóvis de Barros Filho durante sua conferência
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Novo CPC: riscos e oportunidades para o MPT 
na proteção dos direitos sociais trabalhistas

e da Justiça. Alguns desses assuntos foram os poderes 
do juiz, o julgamento antecipado, o negócio processual 
e os precedentes judiciais. Para ele, quando se fala na 
obrigação de fazer ou não fazer pretende-se de todas 
as formas alcançar a tutela jurisdicional. “O novo CPC 
de forma silenciosa trouxe uma mudança  expressiva  à 
execução de quantia certa no art. 139, inciso I. Esse 
dispositivo, quando vamos falar das obrigações de fazer 
ou não fazer da tutela específi ca, já estava há uma longa 
data no CPC”. 

Segundo o procurador, quanto ao rol dos prece-
dentes judiciais, previsto no artigo 927,  os juízes e os 
tribunais devem observar em suas decisões os julgados 
do Supremo Tribunal Federal (STF) em controle concen-
trado de constitucionalidade;  os enunciados de súmula 
vinculante; os acórdãos em incidente de assunção de 
competência ou de resolução de demandas repetitivas e 
em julgamento de recursos extraordinário e especial re-
petitivos;  os enunciados das súmulas do STF em matéria 
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em ma-
téria infraconstitucional e  a orientação do plenário ou do 
órgão especial aos quais estiverem vinculados.

N a manhã do dia 31 de março, o juiz do Trabalho 
Mauro Schiavi, juntamente com o procurador 
do Trabalho Élisson Miessa dos Santos, falaram 

sobre o Novo CPC: riscos e oportunidades processuais 
para o MPT no desempenho da proteção dos direitos so-
ciais trabalhistas. Na ocasião, ele fez algumas refl exões e 
apontamentos sobre as normas fundamentais do Código 
de Processo Civil, em vigor desde 18 de março de 2016, 
bem como seus impactos no processo trabalhista.  

Dessa forma, um dos apontamentos do magistrado 
foi sobre o art. 15, que afi rma que o código será aplicado 
ao Processo do Trabalho de forma supletiva e subsidiaria-
mente, na ausência de normas que disciplinem o proces-
so trabalhista. Para Schiavi, não há uniformidade, contu-
do, nas expressões: supletivo e subsidiário.

Segundo ele, conjugando-se o art. 15 do CPC com 
os arts. 769 e 889 da Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), o CPC se aplica ao processo do trabalho da seguin-
te forma: supletiva e subsidiariamente, nas omissões da 
legislação processual trabalhista, desde que compatível 
com os princípios e singularidades do processo do tra-
balho.  Ainda de acordo com o palestrante, outro assunto 
que impactou muito é a ampliação da possibilidade da ne-
gociação processual, prevista nos  arts. 190 e 191.

Outro tema apontado por ele foi o ônus dinâmico da 
prova, previsto no art. 373. “Na esfera trabalhista, esse 
ônus pode ser utilizado nas hipóteses em que o recla-
mante pretende reparações por danos morais, assédio 
moral, assédio sexual ou discriminação, uma vez que a 
difi culdade probatória do trabalhador é muito acentuada 
e o reclamado, via de regra, tem maiores possibilidades de 
produção da prova”, disse. 

No entanto, explicou, que mesmo nessas situa-
ções, deve o magistrado analisar a boa-fé do trabalha-
dor e a seriedade da alegação e todas as circunstâncias 
que envolvem o caso concreto, e, ainda,  a existência de 
algum indício”.

RISCOS E OPORTUNIDADES 

O segundo a se pronunciar foi o professor e procu-
rador do Trabalho Élisson Miessa dos Santos.  Ele fez uma 
abordagem sobre os riscos e oportunidades que o novo 
CPC traz à atuação dos membros do MPT. 

Ele falou sobre alguns temas importantes conti-
dos no novo CPC e que infl uenciam o trabalho do MPT 

Procurador do Trabalho Élisson Miessa

Juiz do Trabalho Mauro Schiavi

Fotos: A
scom

/A
N

P
T



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
FEV/JUN 2017 15

O terceiro painel 
do XXII CNPT 
tratou dos limi-

tes e potencialidades 
da Constituição Federal 
frente às tentativas de 
desmanche do Direito e 
da Justiça do Trabalho: 
perspectivas de atua-
ção no STF”. Os pales-
trantes foram o advo-
gado trabalhista Cezar 
Britto e o subprocura-
dor-geral do Trabalho 
Ricardo José Macedo 
Britto Pereira.

Durante a sua ma-
nifestação, o advoga-
do afi rmou que o país 
vive tempos difíceis 
e que ao participar de 
uma audiência pública 
na Câmara dos Depu-
tados percebeu que 
existe uma tendência 
a fl exibilizar os direitos 
trabalhistas. Para ele, 
“é importante que haja 
uma modernização da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
contudo a forma como vem sendo 
feita pelos legisladores faz retroce-
der esse direitos à época da Revolu-
ção Industrial”, disse.

Segundo Britto, essa expres-
são é utilizada o tempo todo por 
aqueles que querem flexibilizar as 
Leis Trabalhistas e que na verda-
de tentam prejudicar os direitos 
do trabalhador. “Sei da dificuldade 
que é falar da Justiça do Trabalho 
e esse problema reflete na manei-
ra que o Supremo Tribunal Federal 
(STF) pensa, que acaba por nos 

Painel discute os limites e potencialidades da 
Constituição frente às tentativas de desmanche 
da Justiça do Trabalho

to Pereira, afi rmou que, 
enquanto tiver pessoas 
sendo exploradas em ra-
zão do trabalho, não exis-
tirá uma plena satisfação 
nessa esfera. “Esse é o 
nosso grande dilema e 
talvez uma missão quase 
impossível de ser cumpri-
da, principalmente se nós 
levarmos em conta os 
dias atuais”, falou. 

Na percepção do 
subprocurador, talvez 
nunca tenha havido 
uma circulação de ri-
queza na mão de tão 
poucos e, do outro lado, 
uma desigualdade bru-
tal em termos econômi-
cos, sociais e políticos. 
Essa concentração e 
esse poder, explicou, é 
exercido por meio de um 
jogo de várias estraté-
gias e manobras para 
acabar com os direitos 
dos trabalhadores.

Para ele, nesse mo-
mento, há uma falta efetiva de real 
democracia, porque a democracia 
formal foi completamente apropria-
da pelos detentores do poder eco-
nômico. Por isso, para eles, a melhor 
maneira de preservar esse poder é o 
que tem sido feito, ou seja, retirar os 
direitos sociais e do trabalho. “Para 
os detentores do poder e da riqueza, 
o empoderamento desses trabalha-
dores, muito atual nos dias de hoje, é 
uma grande ameaça às pessoas que 
querem deter o poder. A democracia 
retira esse poder, pois o transfere 
para a sociedade”, completou. 

Subprocurador-geral do Trabalho Ricardo José Macedo Britto Pereira

Fotos: Ascom/ANPT

afastar cada vez mais do mundo do 
Direito”, comentou.  Para o espe-
cialista, essa formulação de afastar 
os operadores de direito trabalhista 
provocou a pior forma de reação: 
a discriminação. Por isso, para ele, 
“nós temos que superar o mundo 
em que vivemos para compreen-
der que o outro mundo é o que nos 
cabe como profissional”.

DIAS ATUAIS

O subprocurador-geral do Tra-
balho Ricardo José Macedo de Brit-

Advogado trabalhista Cezar Britto
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“P osição e estratégia de ação em face do ímpeto 
reformista trabalhista e previdenciário e as ex-
pectativas quanto à atuação do MPT, nos atuais 

cenários político e jurídico”, este foi o tema do painel da 
manhã de sábado, 1º de abril, do XXII Congresso Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (CNPT), em São Paulo. Par-
ticiparam da conferência representantes de entidades de 
classe e centrais sindicais.

Em linhas gerais, todos os participantes do painel 
foram unânimes em afi rmar que as reformas Trabalhis-
ta e Previdenciária trazem inúmeros malefícios na vida 
de milhões de cidadãos brasileiros. Outros temas como o 
recém-sancionado projeto da terceirização e o negocia-
do sobre legislado, que também afetam a imensa classe 
trabalhadora, bem como a atuação sindical e o trabalho 
conjunto entre sindicatos e instituições na defesa dos di-
reitos sociais foram debatidos no painel. 

Participaram do painel a secretária de Direitos 
Humanos e Cidadania da Força Sindical, Ruth Coelho 
Monteiro, o representante da Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil (CTB) Rene Vicente; o secre-

Entidades de classe e centrais sindicais criticam 
reformas trabalhista e previdenciária

A ssociados aposentados da 
ANPT reuniram-se com in-
tegrantes da diretoria da 

entidade na tarde de sábado, 1º 
de abril, para tratar de temas de 
interesse mais direto e específi co do 
grupo. A reunião ocorreu durante a 
programação do XXII CNPT e contou 
também com a participação dos 
integrantes da Comissão de Paridade 
da entidade, do procurador-geral do 
Trabalho, Ronaldo Fleury, e do chefe 
de gabinete do procurador-geral do 
Trabalho, Rafael Dias Marques.

Entre os assuntos em pauta 
estavam questões concernentes a 
requerimentos formulados pela As-
sociação tanto à Procuradoria-Geral 
da República quanto à Procurado-
ria-Geral do Trabalho, envolvendo o 
tema da Parcela Autônoma de Equi-

tário-geral da União Geral dos Trabalhadores, Canindé 
Pegado; o secretário-geral da Central Única de Traba-
lhadores (CUT), João Cayres; o presidente do Sindica-
to Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), 
Carlos Silva; o presidente da Abrat, Roberto Parahyba 
Arruda Pinto; e o então presidente da Associação Nacio-
nal dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
Germano Siqueira.

Acesse o site da ANPT e confi ra como se pronunciou 
cada participante do painel. 

Diretoria da ANPT reúne-se com associados 
aposentados

tinuará buscando em todas as ins-
tâncias obter um resultado favorável 
aos associados”, disse o presidente. 
O grupo conversou também sobre 
pagamentos dos quintos constitu-
cionais incorporados e as diferenças 
restantes da PAE.  Foi defi nido ainda, 
o novo diretor de assuntos de apo-
sentados da ANPT. Passou a ocupar 
o cargo a associada  Regina Butrus.
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Representantes de sete entidades, além da ANPT, participaram do painel

valência (PAE). Tratou-se também 
sobre a criação do novo canal de 
comunicação para disponibilização 
célere, pelo MPT, de informações 
atualizadas aos membros aposenta-
dos da instituição.

Outro assunto em pauta foi que 
a ANPT ajuizou ação para a conta-
gem do tempo de advocacia para 
fi ns de aposentadoria. “A ANPT con-

Associados aposentados expressaram preocupações aos membros da diretoria
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A conferência de encerramento do XXII CNPT foi 
ministrada pelo presidente da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos (CIDH), juiz Roberto de 

Figueiredo Caldas. O jurista falou no painel “O espaço do 
Direito e dos mecanismos internacionais como estratégi-
cos na construção da resistência a retrocessos sociais”.

Militante com extensa atuação em defesa dos traba-
lhadores e dos direitos sociais, Roberto Caldas pontuou, 
em sua manifestação, o que tem sido feito no âmbito in-
ternacional para proteger cada um desses direitos. Além 
disso, explicou porque a Corte Interamericana e sua juris-
prudência são referências em todo o mundo.

“Estou convicto que estamos juntos em uma missão 
extremamente difícil, mas eu sempre tenho esperança 
que nossas armas, o Direito e a Justiça, sejam as molas 

Assembleia debate temas de interesse direto dos 
associados da ANPT

Presidente da Corte Interamericana afi rma que é 
necessário proteger os direitos dos cidadãos

propulsoras para dias melhores para os nossos irmãos 
brasileiros, latino-americanos e do mundo todo. Dessa 
forma, temos que ter fé no nosso trabalho diário, pois, 
com ele, podemos mudar o mundo. Além disso, a jurispru-
dência atual da Corte Interamericana tem sido libertadora 
e transformadora, pois tem ajudado a mudar os quadros 
ameaçadores ao direito do cidadão”, explicou.

Na ocasião, o magistrado esclareceu que existem 
mecanismos internacionais que podem ser adotados nos 
casos em que haja retrocessos nos direitos dos cidadãos. 
“Temos o “Princípio do Não Retrocesso”, também previs-
to no Direito Constitucional, que pode levar as Cortes in-
ternacionais a questionarem o Judiciário Nacional. Isso 
é plenamente possível, especialmente em países como 
o nosso em que a desigualdade é marcante”, esclareceu.

Caldas disse ainda que é importante que todo agen-
te público, de todos os três Poderes, examine os seus 
atos antes de realizá-los, pois eles  podem ser questiona-
dos tanto nacional como internacionalmente.

“A Corte interamericana, desde 1999, tem reconhe-
cido os Direitos Sociais como um todo  e o Direito do Tra-
balho também, mas, especifi camente, desde 2001, com-
binado com outros Direitos Individuais como o Direito à 
Vida , o Direito à Liberdade de Expressão , entre muitos 
outros,” contou o palestrante.  

N a sexta-feira, 31 de março, foi realizada a assem-
bleia geral extraordinária do XXII CNPT .  Diversos 
assuntos foram tratados durante a reunião e o 

Conselho Fiscal fez a leitura de seu parecer sobre as con-
tas da entidade, referente aos meses de outubro a de-
zembro de 2016 e janeiro e fevereiro de 2017, tendo con-
cluído pela integral aprovação das contas, o que também 
contou com aprovação unânime dos participantes.

Na ocasião, o presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, informou sobre a criação do Fórum 
Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da 
Previdência Social (FIDS), do qual a entidade é secretaria-
executiva. Nesse contexto, ele falou sobre a atuação 
da associação junto aos parlamentares no sentido de 
demonstrar o posicionamento contrário da instituição no 
que diz respeito às duas reformas.

 Quanto à reforma da previdência, ele falou sobre 
a criação de uma comissão no âmbito da ANPT para 
subsidiar a atuação política, jurídica e técnica da entidade. 
A associação está no grupo de articulação política e, junto 
com outras entidades associativas, foram apresentadas 
emendas, muitas das quais acolhidas por parlamentares, o 
que viabilizou a sua apresentação junto à Comissão que 
trata do assunto no Congresso.

Ainda durante a assembleia, foram debatidos diversos 
outros temas, como a participação da ANPT no processo 
de elaboração da lista tríplice para a escolha do procura-
dor-geral da República, o Adicional por Tempo de Serviço, e 
subsídios. Tratou-se também de detalhes sobre a escolha 
do hotel que abrigará o Encontro Nacional dos Procurado-
res do Trabalho de 2017, que deverá acontecer entre os 
dias 30 de novembro e 03 de dezembro.

Juiz Roberto de Figueiredo Caldas em conferência no XXII CNPT
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“A Norma da Igualdade e 
o Trabalho das Pessoas 
com Defi ciência – à luz da 
convenção sobre direitos 
das pessoas com defi ciência 
da ONU, de 2006 e do 
estatuto da pessoa com 
defi ciência da ONU, de 2006 
e do Estatuto da Pessoa com 
defi ciência. Lei Nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015.”
2ª Edição - Editora LTr
Autora: Lutiana Nacur Lorentz

“Cumprimento provisório 
no processo do trabalho, de 
acordo com o NCPC.”
2ª Edição - Editora LTr
Autor: Marcelo Freire Sampaio Costa

“Dano moral coletivo nas 
relações laborais.”
2ª Edição - Editora LTr
Autor: Marcelo Freire Sampaio Costa

Procuradores do 
Trabalho lançam livros 
durante o evento

“Direito Sindical.”
6ª Edição - Editora LTr
Autor: José Claudio Monteiro 
de Brito Filho

“Manual dos Recursos 
Trabalhistas.”
2ª Edição - Editora Juspodivm
Autor: Élisson Miessa

“O Ministério Público 
e a Concretização dos 
Direitos Humanos”
Editora Juspodivm
 Autor: Sandoval Alves da 
Silva

“Trabalho Infantil: 
Mitos, Realidades e 
Perspectivas.”
Editora Ltr
Autores/Coordenadores: 
Guilherme Aparecido Bassi de 
Mello e  João Batista Martins 
César

“Trabalho Escravo: 
caracterização 
jurídica.”
2ª Edição - Editora LTr
Autor: José Claudio Monteiro 
de Brito Filho

Na sexta-feira, 31 de março, associados da ANPT, 
participantes do XXII Congresso Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (CNPT), fi zeram o lançamento ofi cial 
de obras jurídicas produzidas por eles. Ao todo, oito livros 
foram lançados. 

Confi ra a seguir o nome dos livros. Para saber mais 
sobre as obras acesse www.anpt.org.br.



Exposição “Trabalhadores” em alusão ao “abril verde”

O Clube ANPT de Vantagens ofere-
ce uma plataforma de convênios de 
modo a gerenciar, administrar e di-

vulgar os benefícios obtidos pela Associação 
para todos os fi liados da ANPT. A plataforma 
trará, sempre, novidades em âmbito nacional 
e, também, convênios fi rmados com empre-
sas locais, em todas as partes do país.

Entre os convênios oferecidos pelo Clube 
ANPT de Vantagens estão cinemas, escolas, 
farmácias, universidades, clubes, academias, 
empresas aéreas, concessionárias, bancos, 
dentre vários outros. 

Acesse a página eletrônica da ANPT, no en-
dereço www.anpt.org.br, e clique no tópico 
“Espaço do Associado”. Em seguida, clique em 
“Convênios ANPT” e desfrute das vantagens 
oferecidas pela Associação. SBS Quadra 2 Bloco "S" Ed. Empire Center Salas 1103 a 1108 11º andar - Brasília/DF

CEP 70070-904 - Fone: (61) 3325-7570 e Fax: 3224-3275- e-mail: anpt@anpt.org.br

Exposição sobre meio ambiente de trabalho é 
exibida durante o Congresso

N a edição deste ano do XXII 
CNPT, a ANPT exibiu a expo-
sição “Trabalhadores”, em par-

ceria com a Coordenadoria Nacional 
de Defesa do Meio Ambiente do Tra-
balho (Codemat) do Ministério Público 
do Trabalho (MPT). As doze imagens 
utilizadas fi zeram referência ao cha-
mado “abril verde”, que tem por obje-
tivo pautar a temática da segurança e 
saúde do trabalhador brasileiro.

O mês foi escolhido para discu-
tir o tema por conter duas importan-
tes datas relacionadas ao ambiente 
de trabalho. São elas o “Dia Mundial 
da Saúde”, 07/04, e o “Dia Mundial 
em Memória às Vítimas de Aciden-
tes do Trabalho”, 28/04, esta última 
instituída pela Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT).

As imagens que compuseram a 
exposição foram retiradas dos livros 
“trabalho” e “o verso dos trabalha-
dores”, publicados pelo MPT. Para 
o procurador do Trabalho Leonardo 
Osório, que é coordenador da Co-
demat,é de suma importância dar 
destaque para todas essas ques-

tões relacionadas ao meio ambiente 
de trabalho adequado. “O objetivo 
principal do abril verde é chamar 
a atenção da sociedade como um 
todo sobre a importância de um 
meio ambiente de trabalho seguro, 
que não adoeça e que não mate tra-
balhadores”, informou. 
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A afi rmação acima é da vice-presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, e foi dita, 

 dia 04 de abril, durante audiência pública sobre o Projeto 
de Lei do Senado (PLS) 280/2016, que defi ne os crimes 
de abuso de autoridade. O debate sobre o assunto foi 
promovido pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ), do Senado Federal.

O PLS, que cria uma nova legislação para defi nir os 
crimes de abuso de autoridade de agentes públicos, é de 
autoria do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), e tem 
como relator o senador Roberto Requião (PMDB-PR).
Em sua manifestação, Ana Monteiro falou da preocupa-
ção da entidade com o projeto, manifestando-se a ANPT 
contra a possibilidade de criminalização dos membros 
do Ministério Público e juízes, pelo simples fato de exe-
cutarem a sua missão constitucional, sobretudo na rea-
lização da tarefa de interpretar a lei, o que violaria a inde-
pendência funcional desses agentes públicos.

“A sociedade espera do MP força e 
independência para garantir direitos e melhorar 
as condições de vida de todos”

A procuradora destacou que o fato de o PLS conter 
tipos penais abertos, com termos carregados de sub-
jetividade, gera insegurança jurídica dos operadores do 
direito, em especial de magistrados e membros do Mi-
nistério Público. “No artigo 31, que tipifi ca como crime o 
ato de “Dar início ou proceder à persecução penal, civil 
ou administrativa, com abuso de autoridade”, a defi nição 
de abuso de autoridade vai fi car a cargo do judiciário que 
na primeira instância pode ter um entendimento, na se-
gunda outro e, eventualmente, no Superior Tribunal de 
Justiça e no Supremo Tribunal Federal, um terceiro ou 
quarto”, disse Bandeira Monteiro.

Sobre a parte que trata do critério da justa causa 
para negar ao defensor acesso aos autos de investigação, 
termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro proce-
dimento investigatório ou impedir a obtenção de cópias, 
mais precisamente o artigo 33, a procuradora afi rmou que 
o conceito de justa causa pode trazer uma difi culdade de 
se defi nir o que ela seria de verdade. Ela informou ainda 
que a prevalecer essa subjetividade em alguns tipos pe-
nais, o membro do Ministério Público vai fi car muitas ve-
zes num estado de perplexidade, “ao fi m e ao cabo porque 
estará sempre entre a dúvida de incorrer em um crime de 
prevaricação, se não agir, ou incorrer em um crime de abu-
so de autoridade nessas situações aqui colocadas”.

Ao fi nal, a vice-presidente da ANPT destacou ainda 
a complexidade que envolve a questão, inclusive nos ca-
sos de atuação cotidiana dos membros do MPT em temas 
como a fi scalização e o combate ao trabalho escravo.Vice-presidente da ANPT durante audiência pública no Senado
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ANPT participa da inauguração do Núcleo da 
Justiça do Trabalho do DF

U m novo espaço para atendimento de demandas 
trabalhistas foi inaugurado, dia 02 de maio, no 
Foro Trabalhista de Brasília, com a presença da 

vice-presidente da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro. 
A responsabilidade da sala será do Núcleo de Pesquisa 
e Assistência Jurídica (NUPAJ) que uma vez na semana, 
todas as sextas-feiras, das 10h às 13h, estará de plantão 
no Foro para atendimento de empregados domésticos.

A iniciativa é fruto de um acordo de cooperação 
técnica fi rmado entre a Escola Judicial do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 10ª Região (TRT10), a Faculdade 
de Direito da UnB e a Defensoria Pública da União. O 
intuito é permitir que estudantes de Direito vivenciem a 
prática jurídica na Justiça do Trabalho.

O espaço vai reunir estudantes de Direito da UnB e 
defensores públicos para o atendimento de demandas 
trabalhistas. Inicialmente, a unidade atenderá empre-
gados domésticos, economicamente hipossufi cientes, 
que já são assistidos pela Defensoria Pública. 

Espaço reunirá estudantes de direito e defensores públicos

Foto: M
P

T-D
F/T

O



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
FEV/JUN 2017 21

AT
U

A
Ç

Ã
OFrentas reúne-se com presidente do Senado

R epresentantes das enti-
dades de classe que com-
põem a Frente Associativa 

da Magistratura e do Ministério Pú-
blico (Frentas), entre eles o presi-
dente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias Costa, es-
tiveram reunidos, dia 15 de feve-
reiro, com o presidente do Senado 
Federal, senador Eunício Oliveira 
(PMDB-CE). O objetivo da reunião 
foi reabrir o diálogo das categorias 
com o Senado e debater temas im-
portantes, como os Projetos de Lei 
(PLs ) que reajustam os subsídios e 
o PL do abuso de autoridade.

No encontro, o parlamentar 
defendeu o diálogo do Legislati-

vo com o Judiciário e um enten-
dimento entre os três Poderes 
para ajudar o país. “Estamos aqui 
abertos para fazer o debate dos 
projetos que eles têm interesse 

Subsídios e PL do abuso de autoridade são temas debatidos durante a reunião
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A Corregedoria Nacional do 
Ministério Público realizou, 
dia 24 de maio, audiência 

pública para debater a atuação do 
Ministério Público junto aos tribu-
nais. O presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, participou do evento, que 
teve como objetivo principal deba-
ter medidas para o aprimoramento 
dessa atuação, a partir da análise 
dos problemas enfrentados e desa-
fi os a serem superados. 

De acordo com o presidente da 
ANPT, a atuação dos membros do 
MP evoluiu muito desde 1988. Po-
rém, ele ressaltou que esse desen-
volvimento não foi acompanhado na 
mesma proporção pelo segundo grau 
de jurisdição. “E daí nós, do MPT, te-
mos também essa consciência que, 
às vezes, para os procuradores do 
Trabalho em primeiro grau, nas suas 
ações civis-públicas, falta essa maior 
sintonia, digamos assim, com a atua-
ção em segundo grau”, ressaltou.

Para Farias da Costa, o pro-
curador que hoje está em segundo 

Audiência pública discute atuação do Ministério 
Público junto aos tribunais

ra de diálogo, até porque o MPT na 
sua atuação cotidiana já tem papel 
importante no segundo grau. Se-
gundo ele, isso acontece nas nego-
ciações coletivas perante os TRTs 
e também nos dissídios coletivos 
de greve, resolvendo situações de 
modo que os membros do MPT que 
atuam em segundo grau acabam 
por ter um papel preponderante na 
resolução desses confl itos coleti-
vos de trabalho que causam impac-
to em serviços públicos.

“E daí, exaltar a Corregedoria 
também com relação às diretrizes 
e ressaltar a importância de que 
os ramos também atuem de forma 
integrada, pois o MPT, por inves-
tigar diversas situações de irre-
gularidade da administração pú-
blica, pode muito contribuir com a 
questão do combate à corrupção 
da administração pública. Essa 
integração entre os ramos do MP, 
das mais diversas matérias, é es-
sencial para que o Ministério Pú-
blico do Brasil tenha uma atuação 
cada vez mais efetiva”, finalizou o 
presidente da ANPT. 

e estão em andamento. Precisa-
mos fazer o entendimento entres 
os Três Poderes quando envolve 
orçamento e recursos da União”, 
afirmou o senador. 

grau acaba sendo subaproveitado 
e, portanto, é essencial que se te-
nha como incrementar esse papel, 
essa atuação, inclusive reforçando 
a função de órgão agente. Hoje, o 
papel desempenhado por esses 
membros tem sido, sobretudo, re-
lacionado à questão do fi scal da 
ordem jurídica, da lei, e, explicou o 
procurador, é importantíssimo que 
se incremente essa atuação como 
órgão agente do profi ssional que 
atua em segundo grau.

No Ministério Público do Tra-
balho (MPT) houve, recentemen-
te, uma ampliação da atuação 
nos tribunais superiores com um 
incremento da atuação da Coor-
denadoria de Recursos Judiciais. 
Essa coordenadoria acompanha 
as ações interpostas pelo MPT. 
Hoje, no Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), há essa integração, um 
acompanhamento pelos subprocu-
radores-gerais do Trabalho de todas 
as ações interpostas pelo MPT.

O procurador disse também 
que é importante que se faça esse 
link, essa integração, com abertu-
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A falta de previsão no orça-
mento de 2017 e difi cul-
dades orçamentárias são 

os principais entraves para o pa-
gamento da Parcela Autônoma de 
Equivalência (PAE), aos membros do 
Ministério Público da União (MPU). 
Integrantes da Comissão de Apo-
sentados do Ministério Público da 
União (MPU) têm debatido o assun-
to para buscar uma solução que, 
pelo menos, amenize a situação de 
falta de pagamento dessa verba o 
quanto antes.

Pela ANPT, integram o grupo 
os associados Regina Butrus, Erick 
Lamarca e Moyses Simão Sznifer, 
que compõem a comissão de pa-
ridade da entidade. De acordo com 
eles, apesar das difi culdades resul-
tantes de cortes orçamentários e 
contingenciamentos , a satisfação 
do crédito poderá ser viabilizada, em 
havendo recursos, se for priorizado 
o pagamento da PAE. “A PAE é um 
crédito alimentar antigo e seus be-
nefi ciários têm mais de 60 anos”, diz 
Regina Butrus.

O Colégio de Associados apo-
sentados, reunido no XXII Congres-
so Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (CNPT), em São Paulo, soli-

Aposentados do MPU pedem prioridade no 
pagamento da PAE

citou ao procurador-geral do Traba-
lho, Ronaldo Fleury, que, se houver 
recursos durante o ano de 2017, o 
pagamento da PAE seja efetuado 
preferencialmente.

PROCURADORES-GERAIS 

O trabalho das entidades de 
classe obteve bons resultados junto 
aos procuradores-gerais. Em mea-
dos de novembro de 2016, a Comis-
são de Aposentados do MPU esteve 

reunida com os chefes/e ou repre-
sentantes dos quatro ramos do MPU. 
O objetivo das reuniões, que conta-
ram com a participação do presiden-
te da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, e dos outros presidentes das 
associações de classe do Ministério 
Público, José Robalinho Cavalcan-
ti (ANPR), Elísio Lima Teixeira Neto 
(AMPDFT) e Clauro Roberto de Bor-
tolli (ANMPM), foi o de debater temas 
de interesse direto dos aposentados, 
principalmente a PAE.

A vice-presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, participou, dia 22 de maio, da 

assinatura da Portaria de Prevenção do Assédio Moral no 
Ministério Público do Trabalho (MPT). A portaria assinada 
estabelece princípios, diretrizes e ações de prevenção e 
enfrentamento desse tipo de situação no MPT.

Na ocasião, Ana Monteiro parabenizou o MPT pela 
edição da portaria e, principalmente, por reconhecer 
que esse tipo de situação existe não só na instituição, 
mas em todos os ambientes de trabalho, seja na inicia-
tiva privada ou na administração pública, e buscar for-
mas de resolvê-la, de m elhorar. “Que gratifi cante que 
é ver esse acontecimento hoje! Ao longo dos anos eu 
já me deparei com várias situações de assédio moral, 

Assinada portaria de prevenção do assédio moral 
no Ministério Público do Trabalho

sexual, de discriminação e sempre vem aquela dúvida: 
O que fazer? Como posso reclamar? Como posso de-
nunciar? Esse trabalho que foi feito me parece muito 
importante para que a gente tenha uma orientação”, 
ressaltou.

De acordo com a procuradora, as orientações 
adequadas servem para que se busque soluções para 
essas situações que causam aborrecimento e toda 
uma contaminação do ambiente de trabalho. Para ela, 
a edição da portaria como um instrumento de regula-
mento do ambiente de trabalho saudável representa 
um marco para o MPT.  “ Se nós já tínhamos legitimida-
de institucional pra cobrar a melhora do ambiente de 
trabalho nas empresas, agora nós teremos mais legiti-
midade ainda”, pontuou.

Comissão reunida com os chefes/e ou representantes dos quatro ramos do MPU



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
FEV/JUN 2017 23

AT
U

A
Ç

Ã
O

O Plenário da Câmara dos Deputados realizou, dia 
04 de maio , Sessão Solene em homenagem ao 
Dia Internacional dos Trabalhadores. A sessão 

foi realizada a partir de requerimento dos deputados 
Assis Melo (PCdoB-RS), Vicentinho (PT-SP) e Weverton 
Rocha (PDT-MA) e contou com a participação da vice-
-presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro.

Em sua manifestação, a procuradora ressaltou que 
a data de 01º de maio, costumeiramente, remete à revo-
lução industrial e toda a situação que fez desta data um 
marco. Para ela, ainda nos dias de hoje, “nós estamos 
vivendo um momento onde continuamos a lutar por 
condições mínimas de trabalho, inclusive por jornada 
mínima como aconteceu lá nos meados de 1886”.

Isso quer dizer, explicou a vice-presidente da ANPT, 
que no contexto que se tem a Constituição de 1988, que 
trouxe garantias e direitos sociais, mais direitos para os 
trabalhadores, estes mesmos estão na iminência de per-
dê-los, de vê-los retirados por projetos que tramitam na 
Câmara dos Deputados. Nesse sentido, ela destacou que 
a reforma trabalhista traz em si uma série de danos e de 
indicativos de precarização como a prevalência do nego-
ciado sobre o legislado, a jornada intermitente de traba-
lho, entre outros.

Bandeira Monteiro fez ainda uma associação entre a 
reforma trabalhista com a da previdência e disse que am-
bas visam a desproteger o trabalhador. Nesse cenário, de 

Sessão solene da Câmara dos Deputados 
homenageia trabalhadores com a presença da ANPT

acordo com ela, soma-se o Projeto de Lei 6.442/2016, de 
autoria do deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), que trata 
do trabalho rural, “que vem despontando como mais uma 
tentativa de desmonte dos direitos sociais de trabalha-
dores e trabalhadoras de todo o Brasil”.

“Nós da ANPT nos somamos a todos os demais tra-
balhadores desse país para homenageá-los de uma forma 
muito simples, nos mantendo fi rmes e convictos de que 
é preciso lutar mais ainda, que é preciso resistir para que 
possamos realmente impedir que esse processo que se 
anuncia, se concretize. Acho que a maior homenagem que 
nós podemos fazer é essa, é dizer um não veemente às 
reformas trabalhista e previdenciária e dizer sim ao direito 
que está presente na Constituição que é o que garante 
que nós, trabalhadores do Brasil, possamos proporcionar 
aos nossos fi lhos, nossos netos e a nós mesmos uma vida 
digna e feliz”, fi nalizou a vice-presidente da ANPT.

Vice-presidente da ANPT representou a entidade na sessão

O Ministério Público do Trabalho (MPT), em parce-
ria com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), lançou, dia 31 de maio, o “Observatório 

Digital do Trabalho Escravo”. A ferramenta é inédita e 
permite o mapeamento da situação do trabalho escravo 
no Brasil, de forma a iniciar novo debate sobre as políti-
cas públicas de erradicação e prevenção. O presidente 
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou do 
evento, onde foi apresentado o novo mecanismo.

De acordo com o presidente da ANPT, é fantástico 
abrir o observatório, ver o grande mapa do Estado brasi-
leiro e verifi car onde os trabalhadores são aliciados, resga-
tados, onde dizem que tinham domicílios, os números de 
resgatados, operações, etc. Para ele, a ferramenta vai tra-
zer um aprimoramento para a atuação do MPT, do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, e de demais órgãos estatais 
na guerra pela erradicação do trabalho escravo no Brasil.

 “Nós esperamos, sinceramente, que nos próximos 
5 ou 10 anos acessemos aquele mapa e ele esteja muito 

menos marcado, mas não pelas mudanças do PL 432, 
que quer reduzir o conceito de trabalho escravo, mas 
sim pelo enfrentamento, fazendo com que se diminuam 
de fato os alarmantes índices de trabalhadores encon-
trados em situações de escravidão, que desde 1995 to-
taliza mais de 50 mil trabalhadores”, disse o procurador. 
Ele ressaltou ainda que torce para que se tenha, de fato, 
uma redução drástica desse número no Brasil e que es-
sas pessoas possam não mais reincidir nessas práticas 
de exploração do ser humano trabalhador.

Lançado Observatório Digital do Trabalho Escravo

Lançamento aconteceu no auditório da PGT
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sido protagonistas no enfrentamento da reforma traba-
lhista, com o objetivo de evitar a redução dos direitos 
sociais dos trabalhadores, o aumento da desigualdade 
social e da pobreza em nosso Brasil”, informou.

MPT na Bahia inaugura prédio do edifício-sede e 
Memorial do Trabalhador

O presidente da Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, participou, dia 23 de março, na sede do 

Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia, da inau-
guração do prédio anexo e do Memorial do Trabalhador. 
Durante a cerimônia, a procuradora Regional do Trabalho 
aposentada e curadora do memorial, Adélia Marelin foi 
homenageada.

Farias da Costa afi rmou, na ocasião, que a inaugu-
ração do prédio é o coroamento do esforço incansável 
do procurador-chefe do órgão no estado, Alberto Bala-
zeiro, e dos procuradores do Trabalho da Bahia para es-
truturar a instituição no Estado e poder atuar com mais 
efi ciência ainda, “sobretudo neste momento em que o 
Direito do Trabalho, a Justiça do Trabalho e o Ministério 

Público do Trabalho são alvos de intensos ataques, na 
tentativa de desconstrução da legislação trabalhista”. 

Presidente da ANPT discursa durante a inauguração do 
prédio anexo e do Memorial do Trabalhador do MPT na Bahia
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Inaugurada nova sede do MPT no Ceará

F oi realizada, dia 19 de maio , a inauguração das 
novas instalações do Ministério Público do Tra-
balho (MPT) no Ceará. O presidente da Associa-

ção Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou da soleni-
dade. O prédio conta  com mais de 11.300m² de área 
construída, sendo nove pavimentos, incluindo gara-
gem. São oito salas de audiência, auditório com capa-
cidade para 220 pessoas, salas de reunião e treina-
mento, além de 115 vagas para veículos.

Na inauguração, Farias da Costa disse que a nova 
sede do MPT-CE, além de trazer mais conforto para ser-
vidores, membros e usuários, fará com que a instituição 
na região preste um serviço de melhor qualidade para a 
população, atuando com ainda mais efetividade. O procu-
rador chamou atenção ainda para o momento de intensa 
crise política e social que o país tem passado e o que isso 
representa para os direitos sociais. “O MPT e a ANPT têm Novo edifício do MPT no Ceará
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N o mês de maio, a Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT) esteve 
representada, por meio de seu presidente, 

Ângelo Fabiano Farias da Costa, e da vice-presi-
dente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Montei-
ro, nas solenidades de posse de três associações 

ANPR, Anamatra e Amatra-10 empossam 
diretorias com a presença da ANPT

parceiras. Foram empossas as novas diretorias da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), da Associação dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho da 10ª Região – DF/
TO e da Associação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR).  
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Q uatro novos membros do 
Ministério Público do Tra-
balho (MPT), aprovados no 

19º concurso público para procura-
dor do Trabalho foram empossados 
no primeiro semestre deste ano. A 
Associação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (ANPT) se fez 
presente em todas as cerimônias. 

Na primeira, realizada dia 22 
de março, tomaram posse Thiago 
Lopes de Castro e Élcio de Sousa 
Araújo. Já na segunda, dia 17 de 
abril, foi a vez de Rogério de Almei-
da Pinto Guimarães ser empossado. 
Por último, dia 31 de maio, assinou 
o termo de posse Márcio de Aguiar 
Ribeiro.

Durante as solenidades, o pre-
sidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, ressaltou a luta, 
o tempo e a dedicação necessária 
para conquistar aprovação em um 
concurso como o de procurador do 
Trabalho. “Nós sabemos o quanto 
essa luta foi intensa e que contou 
com a participação de todos da co-
missão de aprovados do 19º con-
curso para procurador do Trabalho. 
Nós da ANPT os recebemos com 
muito prazer porque já sabíamos 
que vocês já eram efetivos mem-
bros do MPT e não havia dúvida ne-
nhuma”, disse.

O procurador parabenizou 
também a administração superior 
do MPT pelo esforço que foi reali-
zado para tentar diluir as restrições 
orçamentárias e, com isso, con-
cretizar a posse dos aprovados. O 
presidente da ANPT lembrou ainda 
o momento pelo qual a Justiça do 

Empossados quatro novos procuradores do Trabalho

Trabalho tem passado, com inten-
sos ataques, inclusive do Governo 
Federal e do parlamento e falou so-
bre a necessidade de se unir esfor-
ços para resistir a essas investidas 
contra o direito do Trabalho.

O procurador-geral do Traba-
lho, Ronaldo Fleury, por sua vez, 
lembrou aos novos integrantes do 
MPT, durante as solenidades, a im-
portância de não perder a capacida-
de de se indignar ante as irregulari-
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dades cometidas contra a dignidade 
da pessoa humana. “No dia a dia, vo-
cês vão lidar com as situações mais 
absurdas no sentido da coisifi cação 
do ser humano. É preciso também 
manter a perseverança. Acreditar 
sempre, não se deixar abater diante 
das primeiras derrotas, dos primei-
ros obstáculos. Os confl itos ocorre-
rão, e, nesses momentos, é preciso 
buscar forças e energias para ven-
cer”, aconselhou.

Cerimônia de posse de Márcio de Aguiar Ribeiro
Presidente da ANPT, Thiago Lopes de Castro e 
Élcio de Sousa Araújo, e vice-presidente da ANPT

ANPT presente em todas as solenidades

Posse de Rogério de Almeida Pinto Guimarães (ao centro)
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12 DE JUNHO
DIA MUNDIAL DE COMBATE

AO TRABALHO INFANTIL

A vice-presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, participou, dia 12 de junho, de 

sessão especial do Plenário do Senado Federal em alu-
são ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Na 
ocasião, a procuradora destacou que um dos grandes 
problemas do combate ao trabalho infantil é cultural.

De acordo com Ana Bandeira, há uma cultura 
que cerca, fundamenta e consolida o trabalho infantil 
quando se afirma que para a criança pobre é melhor 
trabalhar do que roubar, estar na rua ou usando dro-
gas. “A gente vê que, muitas vezes, as famílias que 
passam por dificuldade financeira, pela pobreza, elas 
empurram suas crianças para o trabalho precoce. 
Eu me arrisco a dizer que não porque o querem, mas 
muitas vezes não veem outra saída e acabam propor-
cionando aos seus filhos essa situação de absoluta 
violação e exploração daquela pessoa em desenvol-
vimento”, disse.

Nesse sentido, a procuradora falou que era ne-
cessário se voltar para a Constituição Federal e lembrar 
que cabe à sociedade, ao Estado e à família proporcio-
nar a toda criança o exercício de direito à vida, saúde, 
alimentação, educação, qualifi cação profi ssional, lazer e 
muitos outros direitos. Porém, ela lembrou que é preciso 

ANPT participa de sessão especial do Senado 
pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

reforçar a rede de assistência social que é precária, por-
que se as famílias levam ou permitem que suas crianças 
trabalhem, é certamente porque elas precisam de um 
apoio, lembrou.

No entanto, a solução não vem do trabalho da 
criança, “essa solução deve vir do Estado que tem que 
prover alguma assistência para que essas famílias se 
equilibrem fi nanceiramente, psicologicamente, emocio-
nalmente, enfi m, para que haja um ambiente propício 
para que as nossas crianças e jovens se desenvolvam e 
cheguem onde a nossa sociedade espera”. 
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Vice-presidente da ANPT durante o seu pronunciamento na sessão
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A afi rmação acima foi dita, 
dia 12 de junho, pela vice-
presidente da Associação 

Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, durante audiência públi-
ca sobre o Dia Mundial de Comba-
te ao Trabalho Infantil, promovida 
pela Câmara Legislativa do Distri-
to Federal. A data, 12 de junho, foi 
instituída em 2002, pela Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), 
quando foi apresentado o primeiro 
relatório global sobre a matéria.

Durante o evento, a procurado-
ra disse que a questão do trabalho 
infantil deve ser pauta permanente 
de toda a sociedade. A própria Cons-
tituição Federal aponta que é dever 
da família, da sociedade e do Estado 
propiciar o exercício do direito à vida, 
saúde, educação, lazer, profi ssiona-
lização, enfi m, todos os direitos que 
promovem a dignidade humana, além 
da proteção das crianças, adolescen-
tes e jovens de qualquer tipo de ex-
ploração, de violência, de abuso.

O trabalho infantil é extrema-
mente tolerado pela sociedade, 
apontou Ana Bandeira, e, de início, 
afasta a criança da educação, que é 
o meio mais efi ciente e mais próprio 
para que essa pessoa se desenvolva 
plenamente e possa, quando adulto, 
exercer de forma plena os seus direi-
tos de cidadania. Segundo a Cons-
tituição, é vedado todo o trabalho 
antes dos 16 anos, salvo na condi-
ção de aprendiz a partir dos 14 anos, 
porém, essa disposição constitucio-
nal nem sempre é observada justa-
mente por conta dessa tolerância da 
sociedade sobre essa questão.

“Aí que nós vemos essa situa-
ção de precarização absoluta de 
direitos, que começa na infância, 
e porque é vista como normal até 
pela própria vítima, essa situação 
se perpetua. Então, a família que é 
pobre e tem poucos recursos fi nan-
ceiros e empurra seus fi lhos para 

“O trabalho infantil é um importante fator de 
perpetuação da pobreza e é isso que todos nós 
temos que combater”

o trabalho precoce não propiciará 
o ambiente para que essa criança 
estude e se desenvolva de forma a 
ter uma colocação digna no futuro, 
acabando por perpetuar essa situa-
ção de miséria e de pobreza”, apon-
tou a vice-presidente da ANPT. Ela 
informou ainda que é necessário 
unir esforços entre instituições pú-
blicas, privadas, sociedade, famílias, 
para que esse ciclo se quebre.

De acordo com a procuradora, 
um dos grandes fatores do trabalho 
infantil é a pobreza da família envol-
vida nos mitos que a sociedade já 
está acostumada, como o que diz 
que o trabalho da criança ajuda a 
família. Para ela, isso é um equívo-
co que deve ser destruído, porque 
se a família tem difi culdade, não é 
a criança que deve ser responsável 
por eliminar esse problema e nem 
tratar da subsistência de todos.

“O Ministério Público do Traba-
lho (MPT) e todas as entidades en-
volvidas com o combate ao trabalho 
de crianças e adolescentes precisam 
exigir políticas públicas do Estado 
brasileiro no sentido de propiciar uma 
assistência social efi ciente que real-
mente acolha essas famílias e pro-
porcione um ambiente familiar ade-
quado. A questão da educação tem 
que ser reforçada”, repetiu a procu-
radora, lembrando que é preciso ter 
vagas para todo mundo, ter uma es-
cola atrativa que mantenha os jovens 

ocupados e interessados em estudar 
cada vez mais para crescerem e se 
transformarem em profi ssionais que 
consigam um emprego digno.

PEC 18

Durante seu pronunciamento, 
a vice-presidente da ANPT lembrou 
a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 18/2011, que trata da 
redução da idade para o trabalho, 
saindo de 16 para 14 anos. De acor-
do com ela, todo tempo se escuta 
em debates o discurso falacioso de 
que é melhor a criança trabalhar do 
que roubar, estar na rua, se envol-
vendo com drogas, entre outros. 
“É uma barreira de mentalidade tão 
difícil de quebrar, mas esse é o tra-
balho que nós temos que fazer, é o 
que a gente tem que insistir a todo o 
tempo. Quantos de nós não conhe-
cemos pessoas do nosso convívio, 
familiares, amigos que pensam da 
mesma forma? Esse é o senso co-
mum, então a gente tem que traba-
lhar fortíssimo nisso”, alertou.

“Nós da ANPT somos parcei-
ros nessa luta e em nosso trabalho 
estamos sempre querendo atuar 
em rede, então, queremos nos sin-
tonizar com todas as instituições e 
pessoas  que estão nessa luta para 
acabar de vez com o trabalho in-
fantil na nossa sociedade”, fi nalizou 
Ana Monteiro.

Audiência pública aconteceu na CLDF
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O s subprocuradores-
-gerais da República 
Nicolau Dino de Cas-

tro e Costa Neto (660 votos), 
Raquel Elias Ferreira Dodge 
(617) e Mário Luiz Bonsaglia 
(596) foram os mais votados 
pelos associados das entida-
des de classe representati-
vas dos membros dos quatro 
ramos do Ministério Público 
da União (MPU), para formar a lista 
tríplice para procurador-geral da Re-
pública, que foi encaminhada para 
o presidente da Republica, Michel 
Temer. Temer, por sua vez, escolheu 
Raquel Dodge para ocupar o cargo, 
o que deverá ainda ser validado em 
sabatina pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) do Senado 
Federal e, posteriormente, pelo Ple-
nário da Casa.

A Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Associação Nacional dos Procu-
radores da República (ANPR), As-
sociação do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios (AM-
PDFT) e Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público Mi-

Membros dos quatro ramos do MPU votam e 
formam lista tríplice para PGR

 DEBATES

O presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Cos-
ta, acompanhou os debates 
para formação de Lista Tríplice, 
promovidos pela ANPR, e fez 
diversos questionamentos aos 
candidatos. No evento realiza-
do em São Paulo, por exemplo, 
dia 29 de maio, o procurador 

abordou a questão da representa-
ção do Ministério Público da União no 
Conselho Nacional de Justiça, per-
guntando aos candidatos o que eles 
pensam sobre eventual encaminha-
mento de lista tríplice pelos membros 
do Ministério Público do Trabalho, do 
Ministério Público Militar e do Minis-
tério Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios como forma de democratizar 
essa representação do MPU no CNJ.

Nos demais debates, Farias da 
Costa levou questionamentos so-
bre temas como a atuação do PGR 
no Supremo Tribunal Federal (STF) 
em matéria trabalhista, a confi gura-
ção constitucional e legal do MPU 
e criação de cargos de membros, 
entre outros assuntos.

O presidente da Associação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Fa-
rias da Costa, participou,  dia 13 de junho, de re-

união com os presidentes da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Claudio Lamachia, da Associação Nacional 
dos Procuradores da República (ANPR), José Robalinho 
Cavalcanti, da Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), Jayme de Oliveira, e da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), Roberto Veloso. O objetivo do 
encontro foi debater a situação política do país e discu-
tir medidas para o fortalecimento das instituições.

A reunião entre os representantes das entidades 
foi a primeira de uma série de encontros que eles farão 
a partir de então, para discutir o momento nacional e 
respaldar iniciativas que venham em direção do equilí-
brio institucional.

ANPT, ANPR, AMB, Ajufe e OAB debatem 
cenário político e institucional do Brasil   

 Estiveram presentes na reunião também o diretor 
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra) Luiz  Antonio Colussi e a vice-presi-
dente de Direitos Humanos da AMB, Julianne Marques.
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Procuradoria-Geral da República

Reunião aconteceu na sede da OAB

litar (ANMPM) promoveram eleição 
interna, com a participação de seus 
associados, dia 27 de junho.  O re-
sultado é a somatória dos votos de 
cada entidade. Ressalta-se, porém, 
que a ANPR entende que apenas os 
seus associados podem participar 
deste processo.

Além dos três que integraram a 
lista, os demais candidatos obtive-
ram os seguintes votos: Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho (453 votos), 
Carlos Frederico Santos (230), Ei-
tel Santiago de Brito Pereira (169), 
Sandra Verônica Cureau (96 votos), 
Franklin Rodrigues da Costa (91 vo-
tos). Votaram nulo 14 pessoas e em 
branco 606.      


