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F oi empossada a nova diretoria 
da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho,  

eleita para o biênio 2016/2018. 
Sob o comando do procurador do 
Trabalho Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, a chapa “Juntos somos for-
tes” obteve mais de 500 votos. 
Entre os principais objetivos da 
nova gestão está o de promover a 
defesa dos direitos, prerrogativas, 
garantias e atribuições dos mem-
bros do MPT.

Nova diretoria da ANPT toma posse com o 
objetivo de fortalecer a união da categoria

A representação político-institucional da ANPT nos Esta-
dos foi o tema central da reunião com os delegados da 
entidade, que teve duração de dois dias. O objetivo é que 
os delegados passem a ocupar mais espaço no que diz 
respeito à atuação da Associação e a representem, efeti-
vamente, em diversas ocasiões.

Representantes regionais da ANPT 
participaram de reunião em Brasília
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56º Congresso Brasileiro 
de Direito do Trabalho
A secretária-geral da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Elisa 
Alves Brito Segatti, participou, dia 20 de junho, da 
abertura do 56º Congresso Brasileiro de Direito 
do Trabalho. O evento, promovido pela editora 
LTr, aconteceu em São Paulo e teve como objetivo 
discutir o Direito do Trabalho por meio de con-
ferências e debates sobre as teses apresentadas às 
Comissões, formadas por renomados especialistas.

Empossada nova diretoria 
da Ajufe
Tomou posse, dia 14 de junho, a nova diretoria da 
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). 
Assumiu como presidente da entidade o juiz Federal 
Roberto Veloso, para um mandato de dois anos. O 
presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, participou da solenidade, realizada no Clube 
Naval de Brasília.

18º Congresso Nacional 
dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho 
Foi promovida, dia 27 de abril, a solenidade de aber-
tura do 18º Congresso Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Conamat), realizado pela 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra). O então presidente da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Carlos Eduardo de Azevedo Lima, participou da aber-
tura do evento, que aconteceu até o dia 30 de abril, em 
Salvador (BA).

Posse no STF
 O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, dia 12 de 
setembro, da solenidade de posse da ministra Cármen Lúcia como 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Assumiu como 
vice-presidente da Suprema Corte o ministro Dias Toffoli, para o 
biênio 2016/2018.

Prêmio MPT de jornalismo 2016
Foi realizada, dia 01º de setembro, a solenidade de entrega do 
prêmio MPT de jornalismo 2016, promovido pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT). A diretoria da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho (ANPT) participou da soleni-
dade, ocasião na qual o presidente da entidade, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, entregou prêmio aos vencedores na categoria 
radiojornalismo.

As jornalistas Mikaella Campos e Vilmara Fernandes, autoras da 
série de reportagens A caixa-preta dos sindicatos, publicada na 
Gazeta Online, do Espírito Santo, foram as grandes vencedoras 
do prêmio MPT de Jornalismo 2016. O segundo prêmio espe-
cial, de Fraudes Trabalhistas, foi entregue a Lilian Primi, por sua 
reportagem O ataque do capital, publicada na revista Caros Ami-
gos. Ambos os prêmios especiais são de R$ 45 mil. Ao todo, 32 
trabalhos jornalísticos sobre irregularidades trabalhistas foram 
premiados em oito categorias, nas fases regionais e nacional.

Acesse o site da ANPT e confira a relação de vencedores desta edição do prêmio.

Prêmio CNMP 2016
 A vice-presidente da ANPT, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, partici-
pou, dia 21 de setembro, da entrega do Prêmio CNMP 2016, realizada 
durante a abertura do 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério 
Público. Ao todo, 27 projetos foram finalistas nesta edição do evento. 
O objetivo do Prêmio CNMP é prestigiar os programas e os projetos 
do Ministério Público que mais se destacaram na concretização do 
Planejamento Estratégico Nacional e no alinhamento com os objetivos 
definidos.
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POSSE

“A sociedade acredita e confia no MP e em seus membros”
A afirmação acima foi dita, dia 11 de maio, 
pelo presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, durante 
a solenidade de posse da nova diretoria da 
ANPT. Assumiu como vice-presidente 
da entidade, a procuradora do Trabalho 
Ana Cláudia Bandeira Monteiro, para o 
biênio 2016/2018.

Um dos principais objetivos da nova 
gestão será o fortalecimento ainda maior 
da união da classe de membros do Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT). 
De acordo com o novo presidente, “com 
uma atuação combativa e proativa, mas 
serena e equilibrada, promoveremos a 
defesa dos direitos, prerrogativas, garan-
tias e atribuições dos membros do MPT, 
dando continuidade a um trabalho sério 
e dedicado que vem sendo desempenha-
do na representação da categoria”, disse 
Farias da Costa.

O presidente da ANPT ressaltou que a 
sociedade clama por justiça e igualdade 
e os procuradores do Trabalho têm o 
dever de atuar para prevenir e corrigir 
desrespeitos à ordem jurídica e aos direi-
tos sociais trabalhistas. “Somos imbuídos 
de uma imensa responsabilidade em 
equilibrar as relações de trabalho e buscar 
a justiça e a paz social”, lembrou.

Nesse trabalho, por vezes, ressaltou o 
presidente, no exercício de suas fun-
ções, os procuradores são ameaçados, 
retaliados e intimidados com o objetivo 
de enfraquecer a atuação do MPT. Em 
razão dessas limitações, os associados 
da ANPT devem contar com o respaldo 
da própria instituição e dos órgãos que 
compõem o sistema de Justiça. 

O procurador lembrou as constantes 
ameaças e ataques aos direitos sociais, a 
partir do que ele chamou de ‘onda con-
servadora’ que tem tomado o Congresso 
Nacional e várias outras instâncias de 
poder. Ele ressaltou que diversas são as 
propostas legislativas que tramitam no 
parlamento brasileiro que, “a pretexto 
de servirem como verdadeiros antídotos 
contra a crise econômica visam, sobretu-
do, reduzir direitos sociais e maximizar o 
lucro e a desigualdade social”.

Farias da Costa disse que é preciso supe-
ração, coragem e união para lutar pela ma-
nutenção de um Ministério Público forte, 
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independente, republicano e que atenda 
aos anseios da sociedade. “Eu acredito no 
Ministério Público! A sociedade acredita 
e confia no Ministério Público e em seus 
membros”, afirmou. 

PRONUNCIAMENTOS 

O procurador do Trabalho Carlos Eduar-
do de Azevedo Lima, que deixou o cargo 
de presidente após quatro anos à frente 
da ANPT, agradeceu em seu discurso aos 
membros do MPT pela confiança que lhe 
foi depositada ao longo de sua gestão e pe-
lo trabalho conjunto que sempre tiveram 
às causas mais caras da Associação e da 
instituição. “Quando falo de trabalho con-
junto, no âmbito associativo, não são me-
ras expressões da moda, retórica, inseridas 
nos manuais modernos de administração. 
Esse trabalho em equipe é cotidiano no 
trabalho associativo”, informou. 

 “Não resta a menor dúvida de que 
membros de todo o MPT têm o mesmo 
objetivo, que é o engrandecimento da 
instituição, buscar o avanço contínuo e 
permanente para que cheguemos cada 
vez mais longe na defesa, não apenas dos 
interesses mais diretos, mas das causas 
sociais, direitos humanos dos trabalhado-
res e de outras questões que se inserem 
nessa nossa pauta permanente. Temos 
orgulho do avanço contínuo da ANPT. 
Um avanço que se vem mostrando pre-
sente em toda a história da associação em 
seus quase 40 anos de atuação”, lembrou. 

Azevedo Lima lembrou também o mo-
mento pelo qual o país tem passado e 
ressaltou que “justamente no momento 
de crise econômica e política, as primei-

Ângelo Fabiano Farias da Costa assumiu a presidência da ANPT

ras vítimas são os direitos sociais”. “Se 
nós enfrentamos tanta dificuldade para 
dar concretude àqueles direitos que já 
existem, tudo se torna ainda mais difícil 
quando estamos em um contexto em 
que até esses direitos se tenta fazer com 
que deixem de existir”, falou, para logo 
depois reforçar “que possamos avançar e 
evitar esses retrocessos sociais. Não po-
demos permitir que eles se concretizem, 
ou que se concretizem de maneira ainda 
mais intensa”.

O procurador-geral do Trabalho, Ro-
naldo Fleury, por sua vez, parabenizou 
a nova gestão pela votação que obteve 
na eleição, com mais de 500 votos, e 
disse que isso representa a excelência do 
trabalho que a Associação já presta. Ele 
falou também da parceria entre a ANPT 
e o MPT no que envolve a área legislativa. 

“Os desafios que se apresentam para a 
atual diretoria serão grandes. A crise eco-
nômica legitima o discurso do conserva-
dorismo. Mesmo na época que vivíamos 
na situação financeira tranquila, alguns 
defendiam esse mesmo retrocesso e ago-
ra se utilizam da crise como justificativa 
para retirar os direitos conquistados pelos 
trabalhadores nas últimas décadas, mas 
eu tenho certeza que mesmo diante desse 
fato em que os espaços para conquistas 
associativas corporativas e valorização do 
MPT, do MP brasileiro e da magistratura 
é limitado, eu sei que os avanços ainda 
ocorrerão”, afirmou.

Vale lembrar que a chapa “Juntos somos 
fortes” foi eleita, dia 03 de maio, com 501 
votos válidos. Ao todo, a eleição contou 
com 516 votos e, destes, oito foram nulos 
e sete em branco.
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INSTITUCIONAL

Foi realizada, dia 10 de maio, reu-
nião conjunta entre as diretorias da 
Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), biênios 
2014/2016 e 2016/2018. O encontro 
serviu para a troca de informações 
sobre a administração da entidade e, 
também, o repasse detalhado sobre 
temas acompanhados pela ANPT em 
sua atuação cotidiana.

De acordo com o então presidente da 
ANPT, Carlos Eduardo de Azevedo 
Lima, “a reunião foi muito importante 
para aprofundar o debate sobre as 
questões mais prementes em relação 
aos temas que constituem objeto 
da atuação associativa, não apenas 
quanto à administração mais direta da 
entidade, mas, também, em relação a 

Diretorias da ANPT realizam reunião de transição
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requerimentos e ações formalizados e 
acompanhados pela Associação, assim 
como proposições legislativas que 
têm acompanhamento permanente 
da ANPT”, destacou. Ele ressaltou 

O deputado Alessandro Molon (RJ) vi-
sitou a sede da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), 
dia 10 de maio, a convite do então pre-
sidente da entidade, Carlos Eduardo 
de Azevedo Lima, reunindo-se com a 
diretoria da Associação para tratar de 
temas relevantes para a categoria e em 
relação aos direitos trabalhistas e às 
proposições legislativas acompanhadas 
pela ANPT no Congresso Nacional. 
Na ocasião, o parlamentar recebeu uma 
placa em homenagem à sua atuação na 

Deputado Alessandro Molon é homenageado

Os integrantes da Comissão de Paridade da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), os associados Regina 
Butrus, Erick Lamarca e Moysés Sznifer, estiveram reunidos dia  
29 de junho, na sede da entidade, com o presidente da Asso-
ciação, Ângelo Fabiano Farias da Costa, a vice-presidente, Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro, e o diretor de assuntos jurídicos da 
associação, André Lacerda. O objetivo da reunião foi o de tratar 
de diversos temas de interesse direto dos associados aposentados 
e aprofundar encaminhamentos acerca de tais questões, tanto 
na esfera legislativa quanto no âmbito administrativo, além das 
medidas judiciais que se vem adotando.

Durante a reunião, o presidente da ANPT prestou informações 
atualizadas acerca de proposições legislativas de interesse dos 
membros aposentados. Entre elas, Farias da Costa falou sobre a 
votação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 28/16, que prevê 

Comissão de paridade da ANPT reúne-se em Brasília

Reunião aconteceu na ANPT

Foto: Ascom/ANPT
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Reunião serviu para troca de informações sobre o cotidiano da ANPT

também que “essa transição ocorre de 
maneira muito tranquila e transparen-
te, a fim de se buscar garantir, sempre, 
melhoramentos contínuos na defesa 
dos interesses dos associados”.

defesa dos direitos sociais e nas causas 
mais caras ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT).

O parlamentar ressaltou a honra pelo fa-
to de ser homenageado pela Associação 
e destacou a parceria com os membros 
do MPT em prol dos interesses da so-
ciedade. Disse, ainda, que seu gabinete 
“está de portas abertas permanentemen-
te para a ANPT, que é uma parceira no 
trabalho pelas causas mais importantes 
na defesa e na promoção dos direitos 
sociais”.

a recomposição das perdas inflacionárias dos membros do Mi-
nistério Público da União, a questão relativa ao pagamento da 
Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), o restabelecimento 
do adicional por tempo de serviço, a possível reforma da previ-
dência, entre outros assuntos.

Deputado recebe placa de homenagem da ANPT
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Inaugurado auditório na sede da ANPT
“Esperamos que o auditório da ANPT venha a ser um palco 
para o aprofundamento das discussões mais caras para os 
membros do Ministério Público do Trabalho”, ressaltou o 
então presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Carlos Eduardo de Azevedo Lima, dia  10 
de maio, durante a inauguração do auditório da entidade. O 
espaço, que fica localizado no mesmo andar da sede da ANPT, 
tem capacidade para cerca de 50 pessoas e conta com equipa-
mentos de última geração.

 “A instalação do auditório da ANPT se insere no processo de 
ampliação da sede da entidade, com vistas a propiciar melhores 
condições para que a Associação possa continuar avançando 
no trabalho na defesa dos interesses dos associados e na pro-
moção dos direitos sociais”, explicou Azevedo Lima. “Com 
uma sede cada vez mais adequada, nós poderemos avançar 
nesse trabalho, otimizando, inclusive, a atuação conjunta que 

desenvolvemos permanentemente com diversos outros órgãos 
e instituições”, disse.

Auditório conta com equipamentos de última geração

Foto: Ascom
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Os delegados da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT) estiveram reunidos, dias 31 de agosto e 01º 
de setembro, em Brasília, para debater diversos aspectos rela-
cionados à atuação da entidade em diferentes searas. A reunião 
marca um momento no qual a associação pretende estender, 
cada vez mais, a sua representação político-institucional nas 
Procuradorias Regionais do Trabalho (PRTs).

De acordo com o presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, a ideia é que os delegados passem a ocupar mais espaço 
dentro da Associação e representem, efetivamente, a entidade 
em diferentes ocasiões, como em audiências públicas, reuniões 
e debates, entre diversas outras atuações. Nessa linha, o grupo 
conversou também sobre a necessidade de ampliação da rede de 
convênios da ANPT, principalmente nas esferas regionais, onde 
cada delegado poderá propor novas parcerias, que atendam às 
necessidades dos associados em suas localidades.

Durante a reunião, o presidente da ANPT fez um balanço da 
atuação da entidade no Congresso Nacional, inclusive em 
parceria com as demais entidades que compõem a Frente 
Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas). 
O grupo elegeu, ainda, a procuradora do Trabalho Rosimeire 
Lobo, da Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região, 
como presidente do Colégio.

CONFERÊNCIAS

Ao longo dos dois dias de realização da reunião, além das 
discussões envolvendo os temas ligados à gestão da ANPT, os 
participantes tiveram duas conferências, uma com a consul-
tora legislativa da Associação, Roseli Perdiz, sobre a relação 
político-institucional da entidade no Congresso Nacional, e 

Representação político-institucional da ANPT nos Estados é tema 
de reunião com delegados da entidade

outra sobre estratégias de comunicação, com o coordenador 
de comunicação da ANPT, Gustavo Rocha.

Na palestra com a consultora legislativa, foram tratados temas 
ligados à rotina da ANPT no Congresso Nacional e como os 
delegados poderão colaborar para a ampliação desse trabalho 
nos Estados brasileiros. Roseli Perdiz destacou que a assessoria 
parlamentar é a responsável pela interlocução entre associa-
ções/empresas/instituições com o parlamento e lembrou 
que somente por meio da união da categoria é que os maiores 
pleitos poderão ser alcançados. 

Já na palestra sobre comunicação, Gustavo Rocha abordou 
de maneira prática e objetiva diversos aspectos importantes a 
serem atentados quando da divulgação da atuação do Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT) e, principalmente, da própria 
ANPT ao ser representada em diferentes eventos pelo país. Foi 
discutida, ainda, a recém-aprovada recomendação do Conse-
lho Nacional do Ministério Público (CNMP), que estabelece a 
Política de Comunicação Social do Ministério Público. 

Reunião aconteceu no auditório da ANPT

Foto: Ascom
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INSTITUCIONAL
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Integrantes da comissão de aprovados no 19º concurso para 
procurador do Trabalho estiveram reunidos, dia 25 de maio, 
com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-pre-
sidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro. O objetivo 
do encontro foi debater a questão referente à posse dos aprova-
dos no certame, principalmente levando-se em consideração a 
nova conjuntura econômica e política do país.

Na ocasião, o presidente da ANPT ressaltou que o momento 
pelo qual o Brasil está passando não é favorável em termos 
orçamentários para nenhum órgão público. Farias da Costa 
disse, porém, que a ANPT estava empenhada, em atuação con-
junta com a administração do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), para que a posse ocorresse o quanto antes, havendo, 
inclusive, a previsão de posse de alguns aprovados em razão da 
vacância de cargos decorrentes da nomeação de colegas para 

ANPT recebe aprovados no 19º concurso para procurador do Trabalho

quintos de Tribunais Regionais do Trabalho, o que aconteceu 
no dia 20 de junho.

Vale lembrar que está prevista, para o dia 08 de novembro, a pos-
se de 26 novos membros do MPT, aprovados no 19º concurso.

Foram apresentados pelo presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, dia 23 de junho, o campo de atuação e as 
atividades desenvolvidas pela Associação aos novos membros 

Atuação da ANPT é apresentada aos novos membros do MPT
do Ministério Público do Trabalho (MPT), empossados dia 20 
de junho. Tomaram posse Rodrigo Bezerra Martins, Cirlene 
Luiza Zimmermann, Italvar Filipe de Paiva Medina, Douglas 
Nunes Vasconcelos e Ricardo Ruy Fukuara Rebello Pinho.

Durante a apresentação, buscou-se fazer uma abordagem 
dinâmica e objetiva sobre a atuação da Associação nas mais 
variadas esferas. Os dirigentes da entidade apresentaram in-
formações detalhadas acerca da atuação judicial e extrajudicial 
desempenhada pela Associação em defesa dos interesses e dos 
direitos de seus associados.

Eles falaram, também, sobre a assistência jurídica prestada aos 
filiados à entidade, sobre os benefícios proporcionados pelos 
convênios, os eventos realizados, a exemplo do Congresso 
Nacional dos Procuradores do Trabalho e, também, o Encon-
tro Nacional, além da promoção de outros eventos tanto de 
caráter regional quanto nacional.

Comissão é formada por aprovados no 19º concurso
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O então presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Carlos Eduardo de Azevedo 
Lima, participou, dia 25 de abril, de uma 
reunião voltada para estabelecer um 
canal direto de diálogo entre membros e 
servidores da Procuradoria-Geral do Tra-
balho. Participaram do evento o procura-
dor-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, 
a vice-procuradora-geral do Trabalho, 
Cristina Aparecida Brasiliano, o secretá-
rio de relações institucionais e chefe de 
gabinete do PGT, Sebastião Caixeta, o 
diretor-geral do MPT, Leomar Daron-

Reunião com administração e servidores da PGT tem presença da ANPT
cho, além de representantes da Comissão 
dos Servidores da PGT e da Associação 
dos Servidores do Ministério Público do 
Trabalho e Militar (Asempt). Estiveram 
presentes, ainda, subprocuradores-gerais 
do Trabalho e diversos outros membros e 
servidores da instituição.

Azevedo Lima destacou a importância 
do trabalho conjunto entre a entidade, 
a PGT e os servidores para que se bus-
que garantir avanços institucionais e, 
com isso, sejam oferecidos à sociedade 
sempre os melhores resultados a partir 

da atuação da instituição. “A ANPT 
esta à disposição para intensificar esse 
trabalho conjunto e não esqueçamos 
que temos, membros e servidores, 
inquestionavelmente, incontáveis ob-
jetivos comuns”, ressaltou. Ele lembrou 
também que “tanto é assim que vários 
pedidos que são formalizados pela 
Associação às Administrações tanto 
do MPT quanto do MPU, bem como 
ao Conselho Superior do MPT e ao 
próprio CNMP, não raras vezes têm 
repercussão direta também para os 
próprios servidores”.

Novos procuradores puderam conhecer melhor a atuação da ANPT
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Foram empossados, dia 20 de 
junho, cinco novos membros do 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT), aprovados no 19º concur-
so para procurador do Trabalho. O 
presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, participou da solenida-
de, que aconteceu em Brasília, e 
contou também com a presença de 
diversas outras autoridades.

Tomaram posse Rodrigo Bezerra 
Martins, Cirlene Luiza Zimmer-
mann, Italvar Filipe de Paiva 
Medina, Douglas Nunes Vascon-
celos e Ricardo Ruy Fukuara 
Rebello Pinho. Durante a ocasião, 
o presidente da ANPT ressaltou 
que o momento é de alegria não só para o MPT, mas para o 
Ministério Público como um todo.

“Passar em um concurso como o de procurador do Trabalho 
é uma das tarefas mais difíceis que um concursando pode rea-
lizar”, disse o procurador que lembrou, ainda, todo o trabalho 
realizado para que a posse pudesse ocorrer, em razão dos cor-
tes orçamentários que a instituição tem enfrentado. “São anos 
de estudo, muita luta e determinação. Vocês foram aprovados 

Novos procuradores do Trabalho tomam posse em Brasília

e no dia da comemoração tomaram um banho de água fria, 
junto conosco, a partir da noticia da suspensão da posse em 
razão das restrições orçamentarias. Naquele momento, nós 
nos solidarizamos com vossas excelências, porque já esperá-
vamos ter essa composição de 26 novos colegas para atuar 
efetivamente em vários estados brasileiros e somar forças no 
MPT”, ressaltou o procurador.

Farias da Costa informou também que os novos colegas podem 
contar sempre com o trabalho de uma associação combativa 
e que luta pelos interesses dos membros da instituição. “Con-
tinuaremos a fazer a defesa de vossas excelências, sobretudo 
diante dos diversos ataques ao MP brasileiro, que acontece em 
razão de sua firme atuação”, informou.

O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, 
por sua vez, anunciou, oficialmente, que outros 26 aprovados 
também entrarão em exercício ainda em 2016. Ele ressaltou 
que os novos membros devem manter em mente sua missão. 
“Vocês vão trabalhar com duas coisas extremamente afins 
e que são a base do ser humano: o trabalho e a dignidade”, 
afirmou. 

Presidente da ANPT parabenizou os novos procuradores do Trabalho

Cinco novos procuradores foram empossados

As atividades funcionais em processos judiciais e em pro-
cedimentos extrajudiciais desempenhadas por membros do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) em todo o país pas-
sarão a ser avaliadas pela Corregedoria-Geral da instituição, 
sem a necessidade de deslocamento de equipes aos estados. 
Com a inauguração da sala de correição virtual, realizada dia 
23 de junho, localizada na Procuradoria-Geral do Trabalho 
em Brasília, será possível efetuar o acompanhamento virtual 
e inspeções acessando a base de dados do sistema MPT Di-
gital, capaz de agrupar informações em tempo real de todos 
os procedimentos em curso nas Procuradorias Regionais do 
Trabalho (PRTs) e nas Procuradorias do Trabalho nos Mu-

Inaugurada sala da Corregedoria do MPT
nicípios (PTMs). O presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, participaram da inauguração do espaço.

A iniciativa tem como objetivo aumentar a eficiência das correi-
ções, além de garantir economia de recursos. De acordo com o 
corregedor-geral do MPT, Maurício Correia de Mello, a nova 
sala – que conta com nove terminais conectados ao MPT Digi-
tal – vai servir à realização das correições ordinárias, realizadas a 
cada dois anos em uma determinada PRT, e das extraordinárias, 
dando mais celeridade e transparência ao processo.

INSTITUCIONAL
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outros ramos (MPT, MPM e MPDFT) sejam considerados e 
tratados como de menor importância. 

Farias da Costa chamou a atenção também para dados sobre o 
funcionamento dos quatro ramos do MPU. De acordo com ele, 
o MPT tem hoje a média de 4,04 servidores por procurador do 
Trabalho. O MPDFT possui 4,72 servidores por membro e o 
MPM 5,7, enquanto o MPF tem o dobro do ramo trabalhista, 
com a média de 8,39 servidores por membro, sem levar em 
consideração que há mais membros do ramo Federal do que 
de todos os outros.

Após pontuar diversas situações que preocupam os membros 
do MPT, Farias da Costa sugeriu três alternativas para resolver 
essas questões enfrentadas pelos quatro ramos. A primeira 
delas é a participação mais efetiva no processo de escolha do 
procurador-geral da República, a segunda foi a de criar uma 
chefia própria para o MPF, que não se confundisse com a do 
MPU, e a terceira foi a de ampliar os poderes do Conselho de 
Assessoramento Superior do MPU, integrado pelo procura-
dor-geral da República, pelo vice-pgr, pelo procurador-geral 
do Trabalho, pelo procurador-geral da Justiça Militar e pelo 
procurador-geral do MPTDFT para que esse conselho passe 
a definir a política administrativa, financeira e patrimonial do 
MPU com chefia em sistema de rodízio entre os quatro ramos. 
Segundo Farias da Costa, atualmente, o conselho exerce uma 
função meramente opinativa e tem como presidente o PGR. 
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Foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado Federal, dia 30 de junho, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 47/2013, que dispõe sobre a nomeação 
do procurador-geral da República a partir de lista tríplice 
encaminhada pelos integrantes da carreira. O presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou da reunião, ocasião 
na qual ressaltou que há certa “hipertrofia” do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) perante os outros ramos do Ministério 
Público da União (MPU).

De acordo com o procurador, a chefia do MPU se confunde 
com a do MPF em diversos momentos. Para ele, o sistema 
da forma como está atualmente estabelecido faz com que os 

ATUAÇÃO

“Há certa hipertrofia do Ministério Público Federal perante os 
outros ramos do MPU”

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do 
Senado Federal adiou, dia 08 de junho, a votação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 47/13, que dispõe sobre a 
nomeação do procurador-geral da República a partir de lista 
tríplice encaminhada pelos integrantes da carreira. O adiamento 
se deu em razão da necessidade de se discutir mais o tema, sobre 
o qual o relator da PEC, senador Randolfe Rodrigues (REDE-
-AP), atendendo a uma solicitação do senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), sugeriu a realização de audiências públicas 
no âmbito da CCJ, após articulação da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT) em conjunto com a as 
demais entidades de classe do Ministério Público (MP).

A PEC, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, com quem 
as entidades de classe estiveram reunidas dia 07 de junho 
para debater a proposta, destina-se a regulamentar o processo 
de escolha do procurador-geral da República, instituciona-
lizando, do ponto de vista constitucional, a lista tríplice para 
a escolha do chefe do MPU. De acordo com as entidades de 
classe, mostra-se extremamente pertinente o aperfeiçoamento 
do processo de escolha do PGR, sobretudo neste momento de 
crise política por qual passa o Brasil.

Votação de PEC sobre nomeação de procurador-geral da República 
é adiada pela CCJ do Senado

Nesse sentido, as entidades se manifestaram, por meio de nota 
técnica, contra a restrição trazida pela PEC, que limita apenas 
aos integrantes do Ministério Público Federal a possibilidade 
de compor lista tríplice para escolha do procurador-geral da 
República, tendo em vista que o cargo de PGR, por ser chefe 
do MPU, deveria poder ser ocupado por qualquer membro 
integrante das suas quatro carreiras.

Farias da Costa representou a entidade na audiência

Foto: Ascom
/AN

PT

Reunião com o senador Cássio Cunha Lima
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Nos últimos cinco meses, a Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), em parceria com as demais entidades 
de classe que compõem a Frente Associativa da Magistratura e 
do Ministério Público (Frentas), intensificou esforços no Con-
gresso Nacional para a aprovação dos Projetos de Lei (PLs) que 
recompõem, parcialmente, as perdas inflacionárias de ambas as 
categorias. Atualmente, em tramitação no Senado Federal, os 
projetos da Lei da Câmara (PLCs) 27 e 28/2016, que tratam 
dos subsídios da magistratura e do Ministério Público, respecti-
vamente, enfrentam dificuldades para sua aprovação.

Para as entidades de classe, é absurdo o descumprimento de 
acordos firmados desde o governo anterior e confirmados no 
atual, em pelo menos três ocasiões, mas descumpridos e capi-

Frentas atua pela recomposição dos subsídios no  
Congresso Nacional

taneados pelo seu líder, senador Aloysio Nunes (PSDB-SP). 
Esse cenário é ainda pior, ao se avaliar que as recomposições de 
outras carreiras foram aprovadas, inclusive com muito maior 
impacto. “Há clara indicação de enfraquecimento e retaliação 
ao Judiciário e ao Ministério Público, pela quebra de suas 
prerrogativas institucionais diretas”, ressalta o presidente da 
ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa.

A ANPT e as demais entidades de classe da Frentas continuam 
o trabalho de articulação no Senado Federal para se garantir a 
aprovação dos projetos. Diversas reuniões com parlamentares 
já foram realizadas e outras ainda devem acontecer, para tentar 
se chegar a um acordo. Confira, abaixo, algumas fotos de parla-
mentares já contatados pelas Associações:

Senador Eduardo Amorim (PSC-SE) conversou com as entidades de classe

Grupo esteve reunido com o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Líder do PMDB, Eunício Oliveira (PMDB-CE) 
recebeu a Frentas em seu gabinete

Presidente da CCJ do Senado, senador José Maranhão 
(PMDB-PB) apoiou a aprovação dos PLs dos subsídios

Senador Humberto Costa (PT-PE), líder do 
PT no Senado, esteve reunido com o grupo

Frentas esteve reunida, diversas vezes, com o líder do 
PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

Fotos: Ascom
/AN

PT
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O ataque sofrido por agentes públicos no combate ao trabalho 
escravo, em São Feliz do Xingú (PA), e medidas eficazes para 
se evitar que situações como essa voltem a ocorrer foram temas 
centrais de reunião realizada dia 25 de maio, com a participa-
ção do presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e da 
vice-presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro. 
O encontro aconteceu na sede do Sindicato Nacional dos Au-
ditores Fiscais do Trabalho (Sinait) e contou com a presença, 
também, do presidente do sindicato, Carlos Fernando da Silva 
Filho, do vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais 
Rodoviários Federais (Fenaprf), Deolindo Carniel, e do dire-
tor financeiro da federação, Ricardo Sá.

Durante a reunião, as entidades definiram uma relação de 
medidas a serem tomadas quanto ao incidente ocorrido dia 18 
de maio, com representantes das três categorias, sobre o qual 
notas públicas foram divulgadas à época pedindo medidas 
efetivas do Estado. Dentre as providências adotadas estavam a 
expedição de ofícios às autoridades competentes, em especial 
à Polícia Federal, para a efetiva apuração do crime praticado 
contra os agentes do Estado participantes da operação, com a 
identificação dos criminosos, e de requerimentos de audiências 
públicas nas Comissões de Direitos Humanos da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal para discussão das operações 
contra o trabalho escravo e a segurança de agentes públicos.

Ficou definido também que as entidades solicitariam à Pro-
curadoria-Geral do Trabalho, à Diretoria-Geral da Polícia 
Rodoviária Federal e à Secretaria de Inspeção do Trabalho, res-
ponsável pela coordenação do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel, a criação de um protocolo de segurança conjunto para 
as operações de combate ao trabalho escravo realizadas pelo 
grupo, com participação das entidades nas discussões sobre os 
pontos a serem definidos.

“Após mais de vinte anos de institucionalização do grupo 
móvel de trabalho escravo, não há sentido em não haver um 
protocolo de segurança conjunto para as operações de comba-
te a essa chaga, que venha a preservar a segurança dos agentes 
nas operações”, ressaltou o presidente da ANPT.

ATUAÇÃO

Segurança de agentes públicos em operação no combate ao 
trabalho escravo é debatida em reunião

Reunião definiu série de medidas a serem adotadas 
para garantir mais segurança para as categorias

Foto: Ascom
/AN
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NOTA PÚBLICA 
A Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), entidade de classe que congrega os 
membros do Ministério Público do Trabalho de todo 
o Brasil, vem a público, em nome de seus Associa-
dos, manifestar, de maneira veemente, todo o seu 
repúdio e indignação pelo absurdo ataque sofrido 
por agentes públicos integrantes de grupo móvel 
de trabalho escravo, composto pelo Procurador do 
Trabalho Raphael Fábio Cavalcanti dos Anjos, por 
Auditores Fiscais do Trabalho e por Policiais Rodo-
viários Federais, em operação de combate a traba-
lho escravo realizado no município de São Felix do 
Xingu – PA.

Ontem, dia 18 de maio, durante operação realizada 
pelo referido grupo móvel, o Procurador do Traba-
lho Raphael Cavalcanti e os demais integrantes, se 
depararam, durante o deslocamento, no município 
de São Félix do Xingu – PA, com um veículo com seis 
trabalhadores que informaram que tinham acabado 
de ser agredidos, ameaçados e expulsos da fazenda 
em que trabalhavam por sete homens encapuzados 
e armados.

Diante disso, após a adoção de medidas de segu-
rança com relação aos trabalhadores, o grupo, no 
deslocamento para a referida fazenda, interceptou 
a caminhonete em que estavam os agressores dos 
trabalhadores, que iniciaram tiroteio visando atin-
gir o comboio, com resposta imediata dos Policiais 
Rodoviários Federais. Logo após, os agressores fugi-
ram, abandonaram o veículo, armas, além de docu-
mentos e dinheiro, tudo apreendido pela autoridade 
policial.

Fatos graves como este constituem, sem sombra de 
dúvida, flagrante atentado contra o Estado Bra-
sileiro, que não pode se eximir de punir, exemplar 
e severamente, todos os responsáveis, tanto direta 
quanto indiretamente, por esse ataque praticado 
contra agentes do Estado incumbidos de defender 
a ordem jurídica, durante o efetivo desempenho de 
suas atribuições funcionais.

A ANPT, ao passo em que presta sua solidariedade 
ao colega de Ministério Público do Trabalho Raphael 
Fábio Cavalcanti dos Anjos, aos Auditores-Fiscais do 
Trabalho e aos Policiais Rodoviários Federais ataca-
dos, ressalta a imprescindibilidade de que, para além 
da responsabilização de todos os envolvidos nesse 
abominável atentado contra agentes do Estado no 
cumprimento do seu mister funcional e contra tra-
balhadores brasileiros, sejam implementadas pelas 
autoridades competentes todas as medidas cabíveis 
para que se assegure efetiva segurança institucional 
aos membros do Ministério Público, que inegavel-
mente desempenham atividade de risco e, por essa 
razão, não podem continuar reféns de bárbaras cir-
cunstâncias como a verificada no caso concreto.

Brasília – DF, 19 de maio de 2016.
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Foi realizada, dia 04 de julho, audiência pública da Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), do 
Senado Federal, para discutir atos de violência praticados contra 
agentes públicos. O diretor de assuntos legislativos da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Marcelo 
Crisanto Souto Maior, participou da reunião, presidida pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), que contou também com a pre-
sença do procurador regional do Trabalho Fábio Leal Cardoso, 
de auditores fiscais, policiais, entre outras autoridades.
Durante seu pronunciamento, o diretor da ANPT ressaltou 
que, em nome da entidade, manifesta de forma firme repúdio 
a qualquer tipo de violência, principalmente quando ela é 
cometida contra agentes de Estado no exercício das funções 
legais e constitucionais. Ele informou, ainda, que os exemplos 
dessas violências são muitos e que procuradores do Trabalho 
passam por situações assim com certa frequência, em suas 
atuações diárias.
“Casos de violência existem e são reais. Essa audiência pública 
demonstra para a sociedade que o parlamento não está desa-
tento, que ele esta diligente”, disse. Nessa linha, ele ressaltou 
que é sempre importante enaltecer a atuação do Grupo Móvel 
de Fiscalização do Trabalho Escravo.
Souto Maior falou também, durante a audiência pública, sobre 
o Projeto de Lei do Senado (PLS) 432/13, que trata da expro-
priação das propriedades rurais e urbanas onde se localizem a 
exploração de trabalho escravo. De acordo com ele, a redação 
atual do PLS prevê um retrocesso, porque altera a conceituação 
do que é trabalho escravo moderno, retirando termos como 
“situações de extrema degradância e jornada exaustiva”, dentre 
as formas de se verificar essa chaga.
“Trago o repúdio da ANPT em face do texto do PL 432, cuja 
redação atual remete a conceito da idade média para fins de cara-
terização do trabalho escravo. O Brasil é referência no combate 
ao trabalho escravo, não podemos permitir tamanho retrocesso 
na seara trabalhista e aos direitos sociais”, completou.

Audiência discute atos de violência praticados contra agentes públicos

Diretor representou a entidade na audiência

Grupo reunido com o deputado Padre João 

Fotos: Ascom
/AN
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REUNIÃO

No dia 31 de maio, o presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, estiveram reunidos com o deputado 
Padre João (PT/MG), presidente da Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) da Câmara dos Deputados. Durante o en-
contro, que contou também com a presença de representan-
tes do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho 
(Sinait) e da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários 
Federais (Fenaprf ), o grupo conversou sobre a organização 
de audiência pública.

Vídeos chamam atenção para o trabalho escravo e a 
exploração de crianças na indústria da moda
Estão disponíveis, no site da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), dois vídeos que 
visam a sensibilizar e conscientizar os consumidores 
quanto às situações análogas à escravidão, e os impac-
tos ambientais escondidos na indústria da moda, bem 
como sobre trabalho infantil nas cadeias produtivas. O 
material foi produzido por meio de uma parceria entre 
o Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo, 
pelo Fashion Revolution Brasil, pela Fiesp, pelas ONGs 
27 Million Brasil e Stop The Traffik, e por organizações 
internacionais que trabalham no combate ao tráfico hu-

mano por meio de prevenção, intervenção e restauração 
das vítimas.

A ação se baseia na importância do fomento de uma cadeia 
de produção sustentável, transparente e socialmente justa 
para todos os envolvidos, uma vez que catástrofes sociais 
nas cadeias de fornecimento da indústria têxtil persistem 
em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. O Fashion 
Revolution Brasil é um movimento global presente em 
83 países que atua na conscientização sobre os impactos 
negativos da cadeia da moda.

*Com informações do site www.segs.com.br
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Campanha foi lançada com a presença da ANPT
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ATUAÇÃO

O então presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Carlos Eduardo de Azevedo 
Lima, participou, dia 09 de maio, de 
reunião no Ministério do Trabalho, 
com o então ministro titular da pasta, 
Miguel Rossetto. Na ocasião, foi lançada 
a campanha “Trabalho Escravo Nunca 
Mais”, que reúne uma série de vídeos 
que contam histórias reais de trabalha-
dores resgatados de condições análogas 
à escravidão, e a trajetória de combate a 
essa prática no Brasil.
Para Azevedo Lima, a campanha ganha 
ainda maior relevância pelo impacto que 
gera em termos de conscientização da 
sociedade como um todo. “É evidente 
que precisamos intensificar cada vez mais 
esse trabalho conjunto de todas as insti-
tuições que aqui estão representadas, mas 
pouco avançaremos efetivamente se não 
tivermos a sociedade civil mobilizada 
nessa pauta tão relevante, do combate à 
escravidão contemporânea, de defesa dos 
Direitos Humanos dos trabalhadores, de 
permanente mobilização pelo respeito a 
condições dignas de trabalho”, ressaltou.

Campanha ‘Trabalho Escravo Nunca Mais’ é lançada em reunião 
com ministro do Trabalho

Neste sentido, ele falou sobre a imprescin-
dibilidade de serem adotadas medidas con-
cretas para que fique claro o entendimento 
de que a escravidão contemporânea se 
configura pelo trabalho em condições de-
gradantes. “Não há como se deixar de levar 
em consideração a imprescindível configu-
ração do trabalho em condições análogas às 
de escravo nas hipóteses em que se avilta a 
dignidade do trabalhador, com aviltamento 
de sua própria condição humana”.

Na cerimônia de lançamento da Campa-
nha, o ministro Miguel Rossetto classifi-

cou a existência da escravidão urbana e 
rural como “uma violência”, e afirmou 
ser importante preservar as iniciativas 
que avançam no combate ao trabalho 
escravo nos meios produtivos do país. 
A vice-coordenadora da Coordenadoria 
Nacional para Erradicação do Trabalho 
Escravo (Conaete), do Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT), a procuradora 
do Trabalho Christiane Vieira Nogueira,  
também participou da solenidade, repre-
sentando o MPT e o procurador-geral 
do Trabalho.

Foi realizada, dia 28 de julho, reunião 
ordinária da Comissão Nacional para 
a Erradicação do Trabalho Escravo 
(Conatrae), sob o comando da nova 
secretária da SDH, Flávia Piovesan. 
A vice-presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ana Cláudia Bandeira 

Reunião da Conatrae tem presença da ANPT
Monteiro, representou a entidade na 
reunião, que debateu diversos assuntos 
importantes, como a atual discussão 
sobre a reforma trabalhista, cujos resul-
tados podem prejudicar diretamente 
milhares de trabalhadores.

Entre os itens da pauta, foram abordadas 
as audiências públicas sobre o Projeto 

de Lei do Senado (PLS) 432/2013, 
que dispõe sobre a expropriação das 
propriedades rurais e urbanas onde 
se localizem a exploração de traba-
lho escravo.

Já no mês de maio, a reunião Cona-
trae contou com a presença do então 
presidente da ANPT, Carlos Eduardo 
de Azevedo Lima, além do secretário 
especial de Direitos Humanos, Rogé-
rio Sottili, da vice-coordenadora da 
Coordenadoria Nacional de Com-
bate ao Trabalho Escravo (Conaete) 
do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), Christiane Vieira Nogueira, 
entre diversos representantes de 
outros ramos do Ministério Público, 
do Poder Judiciário, da Fiscalização 
do Trabalho, da sociedade civil e das 
várias entidades e instituições que 
compõem o colegiado da Conatrae.ANPT presente na reunião
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Assim afirmou, dia 23 de junho, o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, durante audiência pública promo-
vida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O evento 
debateu o tratamento adequado dos conflitos de interesses 
no âmbito da Justiça do Trabalho.

O tema desperta interesse dos membros do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), sobretudo diante do cenário que se tem 
verificado com ataques rotineiros à legislação trabalhista. Para 
o procurador, isso ocorre por meio de Projetos de Lei (PLs) 
que avançam no Congresso Nacional, a partir de uma onda 
conservadora, o que aumenta sua possibilidade de eventual 
aprovação e retrocesso social dos direitos trabalhistas.

Nessa linha, ele citou alguns desses projetos que preocupam 
os procuradores do Trabalho, como o que regulamenta a 
terceirização em todas as áreas das empresas, inclusive finalís-
ticas, o que trata do negociado x legislado, o que reduz o con-
ceito de trabalho escravo, a redução da idade mínima para o 
trabalho, dentre diversos outros. “Nesse cenário, entendemos 
que a discussão dessa questão relativa à utilização da negocia-
ção/mediação da Justiça do Trabalho afigura-se importante, 
mas temos que ter em mente que essas discussões devem ser 
atinentes apenas aos conflitos coletivos de trabalho. Não con-
seguimos visualizar como uma mediação fora da Justiça do 
Trabalho pode trazer uma resolução de conflitos de natureza 
individual, tendo em vista a própria indisponibilidade dos 
direitos trabalhistas”, disse.

Farias da Costa explicou, ainda, que no âmbito dos conflitos 
coletivos, a mediação e a conciliação deve ser realizada por 
pessoas com capacidades e habilidades especificas, como 
os membros do MPT e os juízes do Trabalho, com a parti-

“Somos contra instituir núcleos de mediação pré-processual em 
conflitos individuais de trabalho”

cipação da advocacia. Lembrou, também, que o trabalhador 
não está em condições de isonomia com seu empregador e 
que em um cenário em que há altos índices de desemprego, 
como no momento de crise, o trabalhador tem a sua vontade 
“mitigada”, diante da necessidade de se manter no mercado 
de trabalho.

Na sua visão, a criação de núcleos de mediação, em âmbito 
pré-processual, certamente trará ainda mais o descumpri-
mento da legislação trabalhista, pois muitos defensores da 
flexibilização têm se utilizado do falacioso argumento de que 
os atuais direitos trabalhistas são um dos fatores que contri-
buem para a crise econômica. “Entendemos que, em sendo 
autorizada qualquer tipo de mediação em caráter pré-proces-
sual, fora do âmbito da Justiça do Trabalho, essa mediação 
deve ser levada apenas aos conflitos coletivos de Trabalho, 
sendo importante a participação do MPT nas tratativas para 
que sejam resguardados os direitos dos trabalhadores”, pon-
tuou o presidente da ANPT.

Presidente da ANPT durante sua manifestação no CNJ
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Associações manifestam apreensão sobre rumos das  
pautas trabalhista e social do STF

 A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT) e a Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), tendo em vista o teor 
das pautas do Supremo Tribunal Federal (STF) para as 
sessões que se realizaram nos dias 14 e 15 de setembro, 
divulgaram nota pública na qual manifestaram apreensão 
sobre os rumos das pautas trabalhista e social da Corte.

Para as entidades, o gesto simbólico demonstra à 
população brasileira que os assuntos não foram es-
quecidos, porém causam apreensão, tendo em vista 
os indicativos da nova presidência da República que 
“acenam positivamente para temas como prevalência 

do negociado sobre o legislado, terceirização ampla 
e irrestrita e jornada móvel ou flexível, temas de alta 
sensibilidade social”.

Entre os temas que estavam previstos para serem 
discutidos pelo STF estavam  a renúncia unilateral do 
Governo brasileiro à Convenção 158 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), a ação relativa à 
responsabilidade dos órgãos públicos nos casos de 
terceirização de mão de obra, o dever do Estado de 
fornecer medicamento de alto custo a portadores de 
doenças graves que não possuem condições financeiras 
para comprá-lo, entre outros temas.
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ANPT esteve presente no lançamento da Frente

Foi lançada, dia 18 de maio, a Frente Par-
lamentar Mista em Defesa dos Direitos da 
Classe Trabalhadora. O objetivo é evitar 
a retirada de direitos dos trabalhadores e 
promover avanços na legislação trabalhis-
ta vigente. O presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Cos-
ta, e a vice-presidente da entidade, Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro, participaram 
do evento, que aconteceu na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa do Senado, sob o comando do 
senado Paulo Paim (PT-RS), e contou 
também com a presença do procurador-
geral do Trabalho, Ronaldo Fleury.

Na ocasião, Farias da Costa parabenizou 
o Senado Federal e as centrais sindi-
cais pelo trabalho desempenhado na 
construção da proposta que, de acordo 
com ele, reflete os anseios da sociedade 
trabalhadora brasileira. O procurador 
ressaltou, ainda, que, além da luta da 
entidade em defesa dos membros do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), 
a ANPT tem história também pelo 
enfrentamento em favor dos direitos 
sociais trabalhistas, direitos fundamen-
tais e constitucionais, que estão sendo 
atacados cotidianamente.

ANPT participará das reuniões no estados

Foto: Ascom
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A vice-presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ana Cláudia Bandeira Monteiro, par-
ticipou, dia 14 de junho, de reunião da 
Comissão de Direitos Humanos (CDH) 
do Senado Federal, sob a coordenação 
do senador Paulo Paim (PT/RS). O ob-
jetivo do encontro foi debater estratégias 
de atuação das frentes de trabalho da 
comissão, assim como acertar detalhes 
sobre a agenda de viagem aos Estados 
com a finalidade de defender os direitos 
dos trabalhadores aposentados.

Diversas audiências públicas serão reali-
zadas em diferentes estados brasileiros. 
A ANPT deverá participar dessas reu-
niões, cujo objetivo principal é ampliar 

Reunião debate estratégias de atuação das frentes de trabalho da CDH

Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Classe 
Trabalhadora é lançada no Congresso

Nesse sentido, ele colocou a Associa-
ção à disposição “para uma parceria 
incondicional com a frente parlamentar, 
porque temas como o negociado sobre 
o legislado, o combate à terceirização e 
ao trabalho escravo são vivenciados pela 
categoria “e sabemos os efeitos e as con-
sequências que podem trazer para a so-
ciedade trabalhadora”. “Efeitos deletérios 
que irão desaguar, certamente, tanto no 
trabalho da auditoria fiscal do trabalho, 
do Ministerio do Trabalho, quanto na 
Justiça trabalhista, além de causar mortes 
e adoecimentos e outros prejuízos sociais 
aos direitos trabalhistas”, disse.

A FRENTE 

A Frente tem como finalidade ampliar e 
fortalecer o diálogo social das entidades 
de representação do mundo do trabalho 
e da sociedade civil organizada em geral 
com os parlamentares na perspectiva 
do incremento da atuação parlamentar 
na defesa do desenvolvimento econô-
mico e social do Brasil com garantia de 
direitos para a classe trabalhadora. Ela 
atuará em todos os espaços de negocia-
ção e decisão nas Casas Legislativas do 
Congresso Nacional e perante os demais 
Poderes.
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o debate sobre o tema. Os encontros 
deverão ocorrer nas Assembleias Legis-
lativas de cada estado.
Para a vice-presidente da ANPT, 
ampliar o debate sobre a questão pre-

videnciária é de extrema importância. 
“Não se pode admitir que a reforma da 
previdência signifique retrocesso aos 
direitos dos trabalhadores brasileiros”, 
ressaltou.

ATUAÇÃO
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A afirmação acima é do presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, e foi dita, dia 01º de junho, durante audiência pública 
da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal, 
que debateu o Projeto de Lei do Senado (PLS) 220/2014. A 
proposta, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), regula 
aspectos do meio ambiente do trabalho e dita a competência 
para questões correspondentes.

A realização da audiência pública aconteceu após a apresenta-
ção do relatório do PLS pelo senador José Pimentel (PT-CE), 
que alterou diversos pontos importantes do projeto original e 
sobre o qual os participantes da reunião apresentaram criticas 
e sugestões de melhorias. Para o presidente da ANPT, este é 
um tema que preocupa muito por ter se tornado uma questão 
de saúde pública. “Estamos vivendo uma guerra invisível” 
disse. De acordo com ele, os índices de acidentes de trabalho 
ultrapassam 700 mil por ano. Cerca de três mil mortes por ano, 
além do prejuízo que isso tem trazidos aos cofres públicos na 
ordem de 10 bilhões anuais.

“Os índices de acidentes de trabalho preocupam enormemente os 
membros do MPT”

Entre os principais pontos criticados no substitutivo está o 
que prevê a retirada da competência do auditor fiscal do tra-
balho de embargar obras, interditar estabelecimento, máquina 
ou equipamento, e suspender operações que causem grave e 
iminente risco ao trabalhador e a proposta de realizar termo 
de compromisso entre empregadores e empregados para que 
cessem os riscos e irregularidades identificadas. Sobre isso, 
Farias da Costa foi enfático e afirmou que “nós não podemos 
concordar com a manutenção do estado atual das coisas, da le-
gislação trabalhista. Os números demonstram que os acidentes 
do trabalho não vêm caindo. Isso tem que ser mudado!”, disse.

O procurador disse, ainda, que o projeto original traz um 
conceito de meio ambiente de trabalho mais acertado, porém, 
o relatório do senador Pimentel, de acordo com ele, retira do 
projeto original, por exemplo, a criação do crime de poluição 
e degradação do meio ambiente de trabalho. “De fato, se há 
o crime de poluição ambiental para o meio ambiente natural, 
também deve haver o crime de degradação do meio ambiente 
de trabalho por também ser considerado meio ambiente, 
como dispõe a Constituição da República”, afirmou. 

Sobre a competência penal da justiça do trabalho para julgar 
tanto o crime relacionado ao meio ambiente trabalho, como 
os relacionados a irregularidades trabalhistas, Farias da Costa 
disse que o MPT e a auditoria fiscal do trabalho são institui-
ções vocacionadas e sensíveis ao labor humano. Caminhando 
para o final de sua explanação, o procurador pediu ao senador 
Pimentel que ele analisasse a possibilidade de alterar os tópi-
cos citados durante a audiência pública no relatório, para que 
“possamos mudar essa realidade que vivenciamos anualmente, 
diariamente, quanto ao alto índice de acidentes, mutilações e 
mortes de trabalhadores brasileiros”.
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Presidente da ANPT pediu ao relator do PLS 220 
que fizesse algumas alterações em seu relatório

Foi realizada, dia 28 de abril, audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(CDH) do Senado Federal, presidida pelo senador Paulo 
Paim (PT-RS), em função do Dia Mundial de Segurança e 
Saúde do Trabalho. O então vice-presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, representou a entidade na oca-
sião e ressaltou que é necessário, antes de mais nada, cons-
cientizar a população, principalmente os empregadores, 
sobre os males que os acidentes de trabalho trazem para a 
sociedade brasileira.

Farias da Costa chamou a atenção quanto aos acidentes de 
trabalho que envolvem crianças e adolescentes e informou 
dados preocupantes apresentados pela Coordenadoria 
Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança 
e do Adolescente (Coordinfância) do Ministério Público 

Audiência pública debate segurança e saúde do trabalho
do Trabalho (MPT). Eles apontam que, de 2008 a 2015, 
já foram verificadas 179 mortes de crianças e adolescentes 
no Brasil e 19734 acidentes envolvendo este mesmo grupo 
e tudo isso é reflexo da exploração de mão de obra infantil.

Como sugestões de soluções para tentar resolver essa 
mazela que ainda persiste no país, Farias da costa falou da 
necessidade de se fortalecer o MPT, a justiça do Trabalho, 
a auditoria-fiscal do Trabalho e outras entidades que têm 
atuação nessa seara, além de ações interinstitucionais. “Te-
mos que mostrar aos empregadores que é muito melhor 
investir em saúde e segurança do trabalho do que ter que 
arcar com os altos custos de indenizações e de ressarci-
mento à União dos valores gastos com benefícios previ-
denciários concedidos em razão do acidente do trabalho 
ou da doença ocupacional”, ressaltou.

*Confira a íntegra da matéria no site da ANPT

ATUAÇÃO
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De maio a agosto, os integrantes da 
Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (Frentas) 
estiveram reunidos, por diversas 
vezes, para debater e articular novas 
estratégias de atuação sobre matérias 
de interesse direto das categorias. Em 
todos os encontros, a Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT) se fez presente, seja por meio 
do seu presidente, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, ou da vice-presidente 
da entidade, Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro. 

Os Projetos de Lei da Câmara (PL-
Cs) 27 e 28/2016, que recompõem, 
parcialmente, as perdas inflacionárias 
dos membros de ambas as carreiras 
foram temas em destaque em todas as 
reuniões das entidades de classe, assim 
como o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
280/2016, que trata dos crimes de abu-
so de autoridade. No mesmo período, 
os integrantes da Frentas estiveram 
reunidos com diversos senadores para 
falar sobre a importância da aprovação 
dos projetos. Entre os parlamentares 

Frente Associativa discute estratégias de atuação em prol das carreiras

visitados estavam Eduardo Amorim 
(PSC/SE), Fátima Bezerra (PT/RN), 
Ana Amélia (PP/RS), Eunício Oliveria 
(PMDB/CE), Aluísio nunes (PSDB/
SP), Cássio Cunha Lima (PSDB/PB), 
entre outros.

Os representantes das entidades deba-
teram, ainda, durante as reuniões o Pro-
jeto de Lei do Senado (PLS) 233/2015, 
que regulamenta o inquérito civil, a 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 63/2013, que institui a parcela 

ATUAÇÃO
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Frentas reúne todas as entidades nacionais do MP e da magistratura

de valorização por tempo de exercício 
na carreira dos membros do Ministério 
Público (MP) e da Magistratura. O 
grupo conversou também sobre o PL 
3123/2015, que trata de uma série de 
questões referentes ao teto remunerató-
rio no serviço público, além da questão 
referente à reforma da previdência. 
Nessa linha, inclusive, o grupo debateu 
proposições legislativas de interesse 
específico dos aposentados, especial-
mente a PEC 555/06.

Audiência pública debate mediação e conciliação no MPT
Foi realizada, dia 02 de setembro, audiência pública no Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) sobre mediação e con-
ciliação, no âmbito da instituição. O presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, participou do evento, que teve como 
objetivo discutir a melhor maneira de implementar e utilizar 
os mecanismos de negociação, mediação, conciliação, conven-
ções processuais e práticas restaurativas no MPT, de forma a 
estimular uma cultura de paz, participação, diálogo e consenso 
na solução desses conflitos.

A audiência foi promovida pela Comissão Nacional de 
Mediação, instituída pelo Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho, com a finalidade de apresentar projeto 
de resolução que vise à normatização da política de incentivo 
à autocomposição no âmbito do MPT. A comissão, da qual a 
ANPT é integrante, é coordenada pelo subprocurador-geral do 
Trabalho Manoel Jorge e Silva Neto.

Na abertura da audiência, o presidente da ANPT destacou a 
importância de se ter em um mesmo evento representantes da 
sociedade civil organizada, advogados, sindicalistas, estudantes 
e especialistas. “Esperamos que a gente possa, de alguma ma-
neira, a partir das exposições aqui feitas, contribuir para que o 
MPT possa, por meio dessa regulamentação, oferecer e prestar 

um serviço mais eficiente na missão constitucional atribuída à 
instituição, na defesa da ordem jurídica e dos direitos sociais 
trabalhistas”, ressaltou Farias da Costa.

Foram debatedores na audiência pública, o professor Titu-
lar do Centro Universitário UDF/Mestrado, advogado da 
Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São 
Paulo Raimundo Simão de Melo; a presidente da AMATRA 
10ª Região, Rosarita Machado de Barros Caron; a presiden-
te da Comissão Especial de Mediação da OABDF, Elisabeth 
Leite Ribeiro; a professora de Direito do Trabalho da Facul-
dade de Direito da Universidade de Brasília, Gabriela Neves 
Delgado.

A ANPT integra a Comissão Nacional de Mediação do MPT
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Governador da Bahia reúne-se com a ANPT e o MPT
O governador do estado da Bahia, Rui 
Costa, recebeu visita, dia 27 de abril, do 
presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Carlos Eduardo de Azevedo Lima, 
acompanhado do procurador-geral do 
Trabalho, Ronaldo Fleury, do procura-
dor-chefe do Ministério Público do Tra-
balho (MPT) na Bahia, Alberto Bastos 
Balazeiro, da procuradora do Trabalho 
Adriana Holanda Maia Campelo, e da 
procuradora-geral adjunta do estado da 
Bahia, Luciane Rosa Croda. O grupo 
conversou sobre diversas questões 
relacionadas à defesa e à promoção dos 
direitos sociais.

Nessa linha, foi debatida a questão 
referente à atuação do MPT e de seus 
membros no combate à precarização das 
relações de trabalho e às irregularidades 

especial em áreas tão relevantes como 
a do combate a terceirizações ilícitas, 
extinção das situações de mera interme-
diação de mão de obra e a garantia do 
pagamento regular e célere das verbas 
devidas aos trabalhadores”, destacou 
Azevedo Lima.

ANPT presente na reunião
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trabalhistas nas mais variadas searas. 
“Tratamos de medidas e atuações vol-
tadas para otimizar a atuação na defesa 
dos direitos sociais, o que pode ter sua 
efetividade significativamente aumenta-
da com a parceria dos órgãos públicos, 
a exemplo do Poder Executivo, em 

ANPT participa de atos públicos nos TRTs de Goiás e do Pará
A diretora de Comunicação da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Milena Cristina Costa, 
participou, dia 21 de julho, de ato público 
em defesa da manutenção do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) em Goiás. 
A manifestação, que contou também 
com o apoio de entidades ligadas ao 
Judiciário Trabalhista e centrais sindicais, 
teve o objetivo de alertar a sociedade 
sobre o risco de fechamento da unidade, 
por conta dos cortes orçamentários a que 
foram submetidos o TRT.

Durante o evento, a diretora falou so-
bre a preocupação dos procuradores do 
Trabalho com os desdobramentos da 
crise econômica e política pela qual o 
Brasil tem passado. Ela chamou a aten-
ção para os proble-
mas que os cortes 
no orçamento da 
Justiça trabalhista, 
e também do Mi-
nistério Público 
do Trabalho, além 
das propostas do 
governo para re-
dução dos direitos 
trabalhistas, têm 
causado. “Há uma 

percebemos a nítida estratégia de aca-
bar com seus recursos e, assim, deixar 
os tribunais sem condições financeiras 
para a continuidade de suas atividades”, 
explicou.

Ato nos mesmos moldes foi realizado 
também no TRT da 8ª Região, no qual a 
ANPT foi representada pela diretora Sil-
via Silva da Silva. Na ocasião, ela ressal-
tou que os cortes de 30% no custeio e de 
quase 90% nas verbas de investimento 
afetam diretamente os trabalhadores, já 
que a paralisação das atividades judiciais 
trabalhistas implicará a não solução dos 
processos desta justiça.

Durante o evento, a procuradora res-
saltou que esses cortes causam grandes 
prejuízos aos direitos dos trabalhadores 
e que a Justiça do Trabalho é um dos 
órgãos que garante a efetividade de 
direitos, que não teriam sido devida-
mente respeitados. “Provocar cortes 
orçamentários tanto na Justiça do 
Trabalho, como no próprio Ministério 
Público do Trabalho, é uma tentativa de 
enfraquecimento dessas instituições tão 
relevantes para a sociedade, que visam 
a salvaguarda de direitos fundamentais 
dos trabalhadores”, explicou.Silvia Silva da Silva falou em nome da ANPT

Arquivo pessoal

Diretora de comunicação da ANPT 
representou a entidade no evento
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séria preocupação em todo o MPT 
quanto aos claros ataques ao sistema 
de proteção dos direitos trabalhistas. 
Para se evitar bater de frente com a 
ideia de extinguir a Justiça do Trabalho, 
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Ação Nacional fortalece relação do Ministério Público com os 
Poderes e com a sociedade
O Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) promoveu, dia 17 
de maio, a Ação Nacional – Ministério 
Público e os Poderes de Estado: a 
construção de uma agenda positiva. 
O presidente da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, e a vice-presidente, Ana Cláu-
dia Bandeira Monteiro, participaram 
do evento, que teve como objetivo 
discutir o fortalecimento da unidade 

nacional do MP e o aperfeiçoamento 
da sua relação interinstitucional com 
os Poderes de Estado e a sociedade.

Durante o evento, mais precisamente 
durante a mesa redonda “Relações 
Interinstitucionais: o aprimoramento 
do relacionamento interinstitucional 
e o fortalecimento dos vínculos entre 
os Poderes”, o presidente da ANPT 
destacou o papel do CNMP no forta-
lecimento da unidade do Ministério 

Público (MP) e no relacionamento 
com a sociedade.

De acordo com ele, dentre as funções 
institucionais e constitucionais do 
CNMP está, justamente, a de zelar pe-
la autonomia funcional e administra-
tiva do Ministério Público. A atuação 
do CNMP, apontou Farias da Costa, é 
fundamental para mostrar, posicionar 
e zelar pela autonomia funcional de 
seus membros, especialmente sobre 
proposições legislativas que tramitam 
no Congresso Nacional como, por 
exemplo, a que trata do inquérito civil, 
que vem preocupando enormemente 
as associações representativas dos 
membros do Ministério Público.

“Entendemos que a participação cole-
tiva das associações, das instituições, 
dos diversos ramos do MP, e do próprio 
CNMP são de fundamental importân-
cia, principalmente por conta desse 
momento tão turbulento em que estão 
surgindo cada vez mais ataques aos di-
reitos sociais, assim como ao MP, para 
que possamos evitar o enfraquecimento 
da instituição”, disse o presidente da 
ANPT.ANPT participou de mesa redonda sobre relações interinstitucionais
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O corregedor nacional do Ministério Público, con-
selheiro Cláudio Portela, recebeu, dia 05 de maio, 
representantes de entidades de classe do Ministé-
rio Público para tratar de assuntos institucionais. 
Participaram da reunião, o então presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Carlos Eduardo de Azevedo Lima, 
a presidente e o secretário-geral da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público 
(Conamp), Norma Cavalcanti e Elísio Teixeira, 
respectivamente, e o presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores da República (ANPR), 
José Robalinho Cavalcanti.

Para Azevedo Lima, a reunião foi importante no 
sentido de “aprofundar ainda mais a busca pelo 
aperfeiçoamento, inegavelmente escopo tanto 
das entidades de classe quanto da Corregedoria 

Entidades de classe do Ministério Público visitam  
corregedor nacional do MP

Nacional, da atuação do Ministério Público no cumprimento 
das missões que foram atribuídas à instituição e aos seus 
membros pela Constituição e pelo ordenamento jurídico 
como um todo”.

Corregedor recebeu representantes das entidades de classe

Foto: Ascom
/C

onam
p



Nº 99  |  Maio/Setembro de 2016 19

ATUAÇÃO

ANPT defende que funções desempenhadas por membros do MP 
sejam reconhecidas como atividades de risco
O presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, defen-
deu, dia 26 de julho, durante sessão do 
Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP), que as atividades desempenha-
das pelos membros do Ministério Público 
(MP) sejam reconhecidas como de risco. 
O plenário apreciava o Procedimento 
de Controle Administrativo (PCA) nº 
1.00209/2015-49, que trata sobre o tema.

Os membros do MP, em todos os ramos, 
são expostos a situações de risco, explicou 
o procurador. Ele destacou ainda que, no 
campo trabalhista, não é diferente, pois os 
procuradores do Trabalho lidam com pes-
soas ou empresas geridas por pessoas que 
não aceitam se submeter à ação do Estado 
no combate a ilegalidades trabalhistas. 

Nesse sentido, Farias da Costa destacou 
algumas atividades que exemplificariam 
bem o risco com o qual os membros do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) 
têm de lidar em suas atividades diárias, tais 
como no combate ao trabalho escravo e 
infantil, na exploração sexual de crianças 
e adolescentes, na ilegalidade praticada em 

fez referência às dificuldades enfrentadas 
em cada um dos ramos do Ministério 
Público. Segundo o conselheiro, o risco 
abrange todos os membros do MP, expos-
tos permanentemente a represálias. 

Contudo, Rochadel votou pela impro-
cedência quanto ao pedido de aposenta-
doria especial. Ele explicou que não há, 
atualmente, previsão legal para permitir o 
pagamento de benefícios previdenciários 
a membros do Ministério Público em 
função de exercerem atividades de risco. 

O voto do relator foi acompanhado pe-
los conselheiros Sérgio Ricardo de Sou-
za, Cláudio Henrique Portela do Rego, 
Antônio Pereira Duarte e Marcelo Ferra 
de Carvalho. Já o conselheiro Walter de 
Agra Júnior pediu vista.

DECISÃO

No dia 27 de setembro, o plenário do 
CNMP reconheceu que as funções desem-
penhadas pelos membros do Ministério 
Público são atividades de risco. Votaram 
contra os conselheiros Walter de Agra, 
Esdras Dantas e Leonardo Carvalho. 

Presidente da ANPT durante sua manifestação
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sindicatos, entre diversas outras. Ele citou, 
também, alguns casos concretos como 
o ocorrido em maio deste ano em que 
agentes públicos no combate ao trabalho 
escravo, entre eles um procurador do Tra-
balho, sofreram ataque durante operação 
realizada em São Feliz do Xingú (PA).

“O reconhecimento, pelo CNMP, do 
exercício da atividade de risco inerente 
a nossa função é importante para que, 
a partir daí, nós consigamos criar uma 
rede de proteção integrada que garanta, 
de fato, a segurança dos nossos membros 
em todo o país”, ressaltou Farias da Costa.

O relator do PCA, conselheiro Orlando 
Rochadel Moreira, acatou o entendimen-
to de que o trabalho ministerial configura 
atividade de risco. Ao ler seu relatório, ele 

Empossados novo secretário-geral do MPU e do CNMP com a 
presença da ANPT
O presidente da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, participou, dia 20 de junho, da 
solenidade de posse do novo secre-
tário-geral do Ministério Público da 
União (MPU), Blal Yassine Dalloul. 
O evento aconteceu no auditório da 

Região Sílvio Amorim. Ambas as 
cerimônias foram presididas pelo pro-
curador-geral da República, Rodrigo 
Janot, e contaram com a presença 
de membros do Ministério Público, 
parlamentares, outros presidentes de 
entidades de classe, além de servidores 
e demais convidados.

Procuradoria-Geral da República, em 
Brasília.
Horas antes, no auditório do Conse-
lho Nacional do Ministério Público 
(CNMP), Farias da Costa participou, 
também, da solenidade de posse do 
novo secretário-geral do CNMP, o pro-
curador regional da República da 1ª 

ANPT presente na posse do novo secretário-geral do CNMP Blal Yassine Dalloul foi empossado como novo secretário-geral do MPU
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ATUAÇÃO

Inauguradas duas PTMs no estado do Rio
O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, partici-
pou, dias 4 e 5 de julho, da inauguração das Procuradorias do 
Trabalho nos Municípios de Niterói e Itaguaí, respectivamen-
te, ambas localizadas no estado do Rio de Janeiro. As novas 
unidades devem garantir mais conforto e comodidade para os 
membros, servidores e o público atendido diariamente.

Nas cerimônias de inauguração, Farias da Costa ressaltou a im-
portância da instalação das procuradorias, de maneira a propiciar 
cada vez mais a interiorização do Ministério Público do Trabalho 
(MPT). De acordo com ele, com a inauguração das novas sedes 
das unidades ganham não só os membros e servidores da insti-
tuição, mas, e principalmente, a sociedade. “Diante do delicado 
cenário de crise política, econômica e social pelo qual passa o 
nosso país e dos intensos ataques vivenciados pela legislação 
trabalhista, sobretudo no Congresso Nacional, é um alento para 
as populações das cidades de Niterói e Itaguaí e respectivas regiões 
que passarão a ter o Ministério Público do Trabalho ainda mais 
presente e prestando melhores serviços, com um combate mais 
efetivo às irregularidades trabalhistas”, disse. 

Inauguração da PTM de Niterói

ANPT presente na inauguração da PTM de Itaguaí

Foto: PTM
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Reunião de procuradores-chefes do MPT tem presença da ANPT
O presidente da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, participou, dia 22 de junho, 

diversas questões de interesse dos 
membros da instituição como um todo.

Entre os temas tratados estavam o mo-
nitoramento do orçamento de 2016, a 
fixação de cargos de procurador regional 
do Trabalho e teletrabalho. Durante 
a reunião, foram discutidas também 
a proposta orçamentária de 2017, a 
vinculação nacional da tecnologia da 
informação e a realização de um evento 
sobre assédio moral.

“Para nós, é importante ter conhecimen-
to da realidade administrativa e orça-
mentária do MPT para que, inclusive, a 
gente possa, de certa forma, direcionar a 
nossa atuação no âmbito do Congresso 
Nacional”, ressaltou o presidente da 
ANPT durante a abertura da reunião.

da reunião dos procuradores-chefes 
do Ministério Público do Trabalho 
(MPT). O encontro aconteceu por 
meio de videoconferência e debateu 

Reunião foi realizada por vídeo conferência
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Niterói – A nova sede do MPT em Niterói fica na Rua Doutor 
Paulo César, número 63-A, do 3º ao 5º andar. Atualmente, atuam 
na unidade 4 procuradores e 12 servidores.

Itaguaí - A unidade, que desde sua criação em 2014 funcionava 
no prédio do MPT no centro do Rio de Janeiro, agora tem sede 
própria, localizada na Rua General Quintino Bocaiúva, 880, no 
centro de Itaguaí. Atuam na unidade 1 procurador e 3 servidores.
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Presidente da ANPT participou da inauguração da PTM de Niterói
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Mais de 400 pessoas, entre procuradores, promotores e 
membros da magistratura participaram, dia 08 de agosto, 
no Congresso Nacional, de ato pela independência e 
valorização das carreiras. O evento foi promovido pelas 
entidades de classe que integram a Frente Associativa da 
magistratura e do Ministério Público (Frentas), grupo do 
qual a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT) faz parte.

Durante o ato, o presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, ressaltou que é impressionante a capa-
cidade de mobilização das categorias, principalmente 
quando se trata dos ataques sofridos por ambas, no que 
diz respeito à autonomia funcional e independência 
das instituições. “A magistratura e o MP são duas ins-
tituições que passam por situações de enfrentamento 
constantes, porque sua atuação incomoda e isso afeta 
também o poder econômico e de certa forma o poder 
político, o que acaba causando uma consequência que 
é justamente a apresentação de medidas que afetam as 
carreiras”, disse.

Nesse sentido, o procurador falou sobre o Projeto de 
Lei (PLS) 280/2016, que trata da punição de agentes 
públicos que cometerem abuso de autoridade. De acor-
do com Farias da Costa, o projeto, com o pretexto de 
regulamentar o abuso de autoridade, visa enfraquecer a 
independência da magistratura e do MP, além de outras 
autoridades. 

Farias da Costa falou também sobre o PL 233/2015 que, 
com o objetivo de regulamentar o instrumento do inqué-
rito civil, burocratiza sobremaneira esse instrumento, 
trazendo uma série de requisitos que inviabilizaram uma 
atuação efetiva por parte dos promotores de justiça, pelos 
procuradores do MP. “Nós dizemos não também a esse 
projeto de lei que burocratiza o MP e enfraquece a atuação 
ministerial”, ressaltou.

O evento contou com a participação de diversos parla-
mentares, que manifestaram a sua posição em favor dos 
pleitos apresentados no ato e se comprometeram com a 
luta dos membros do MP e da magistratura, entre eles 

ATUAÇÃO

MP e magistratura promovem ato no Congresso Nacional pela 
valorização das carreiras

os deputados Onyx Lorenzoni (DEM/RS), Joaquim Passarinho 
(PSD/PA), Valternir Pereira (PMDB/MT), Gonzaga Patriota 
(PSB/PE), João Castelo (PSDB/MA), Rogério Rosso (PSD/DF) 
e Carmen Zanotto (PPS/SC).

STF

Após a solenidade no Congresso Nacional, os participantes do 
ato foram até o Supremo Tribunal Federal (STF), onde foram 
recebidos pelo então presidente, ministro Ricardo Lewandowski. 
Na ocasião, eles entregaram ao ministro um documento com as 
principais preocupações das categorias, em relação às constantes 
tentativas de enfraquecimento das carreiras. 

Presidentes de todas as entidades de classe da Frentas se pronunciaram durante o ato

Integrantes da diretoria da ANPT participaram da mobilização
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Centenas de pessoas participaram do evento Participantes do ato entregaram documento ao ministro Lewandowski
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ANPT debate abuso de autoridade no Senado Federal e sugere 
maior discussão sobre o tema

ATUAÇÃO

Foi realizada, dia 23 de agosto, audiên-
cia pública da Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) do Senado Federal, 
sob a presidência do senador Paulo 
Paim (PT-RS), que debateu o Projeto 
de Lei do Senado (PLS) 280/2016, 
que trata dos crimes de abuso de au-
toridade. O presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, participou do evento, ocasião 
na qual destacou a necessidade de se 
ampliar a discussão do projeto, antes 
que ele seja votado.

De acordo com o procurador, nesse 
momento em que as investigações em 
face da corrupção no Estado brasileiro 
avançam, a apresentação de um PLS 
como esse, com alguns dispositivos 
imprecisos e tipificações abertas, pode 
trazer uma série de prejuízos à atuação 
dos órgãos de estado, de fiscalização, 
de controle, do Ministério Público, da 
polícia, do Judiciário. Nesse sentido, ele 
ressaltou a necessidade de uma reflexão 
mais aprofundada sobre o projeto, não 
só nas categorias que são o objeto dele, 

“Pedimos ao Senado que amplie o de-
bate, inclusive com a participação dos 
órgãos diretamente afetados pelo PLS, 
para que possamos contribuir para 
essas discussões. Essa lei é de 1965, 
de fato foi instituída e promulgada na 
época da ditadura militar, talvez me-
reça algum tipo de aperfeiçoamento, 
mas acreditamos que ele deve ocorrer 
de maneira séria, aprofundada, fora 
de qualquer tipo de possível retaliação 
ao MP, à magistratura e outros órgãos, 
que têm cumprido com eficiência o seu 
papel na persecução penal, na improbi-
dade administrativa, e em uma série de 
irregularidades”, disse.

Secretário-geral do MPU recebe visita da ANPT
No dia 16 de agosto, o presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, estiveram reunidos com o secretário-geral do Minis-
tério Público da União (MPU), Blal Dalloul. Eles debateram 
sobre diversos temas ligados diretamente ao interesse da 
categoria, como a posse dos novos membros do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), aprovados no 19º concurso para 
procurador do Trabalho, a Proposta de Emenda à Constituição  
(PEC) 241/16, o pagamento da Parcela Autônoma de Equi-
valência (PAE), a recomposição dos subsídios, a previsão de 
orçamento do MPU para 2017, entre diversos outros.

Sobre a PEC 241, que limita o aumento dos gastos públicos à 
taxa de inflação do ano anterior por um período de 20 anos e 
prevê a impossibilidade de criação de novos cargos e funções, 
a realização de concurso público e a concessão de reajustes, o 
presidente da ANPT destacou a preocupação da entidade com 
o assunto e ressaltou que a associação tem atuado constante-
mente no Congresso Nacional para evitar o enfraquecimento 
orçamentário das instituições que atuam na defesa dos direitos 
sociais e da ordem jurídica. Na oportunidade, Farias da Costa 
colocou a ANPT à disposição da chefia do MPU para contri-

buir no enfrentamento, dentro do Congresso Nacional, das 
tratativas da referida PEC, a fim de que se consiga avançar para 
um texto que resguarde, minimamente, um orçamento ade-
quado para que o Ministério Público da União (e seus quatro 
ramos) cumpram sua missão constitucional.

O secretário-geral também se colocou à disposição da ANPT 
e informou que manterá canal aberto de diálogo com as as-
sociações representativas de membros e servidores do MPU, 
com o estabelecimento, inclusive, de um cronograma de 
reunião com as entidades.

mas também com parlamentares e a 
sociedade brasileira como um todo.

Um dos pontos do PLS destacados co-
mo mais preocupantes pelo presidente 
da ANPT foi o artigo 30, onde se tipifi-
ca como crime de abuso de autoridade 
dar início ou proceder a persecução 
penal ou civil administrativa, sem justa 
causa fundamentada. Esse, para o pro-
curador, é um típico enquadramento 
de “indefinido”, pois pode gerar um 
efeito de coibir e inibir a ação legítima 
do MP e dos órgãos de controle, seja na 
esfera penal, ou na civil ou administra-
tiva, interferindo na livre atuação dos 
agentes públicos.
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Farias da Costa reforçou que alguns dispositivos do PLS são imprecisos

Reunião foi realizada na PGR
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Rede-Observatório Sul-Sul para o trabalho decente promove reunião 
e debate PLs que atacam direitos sociais

ATUAÇÃO

Foi realizada, dia 11 de agosto, reunião 
do grupo que compõe a Rede-Ob-
servatório Sul-Sul para o trabalho 
decente. O presidente da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, e a vice-presidente 
da entidade, Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, participaram do encontro, 
que aconteceu na sede da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra).

A Rede-Observatório é uma entidade 
civil não personalizada de caráter 
coletivo, humanitário e privado, com 
natureza apartidária e sem finalidade 
lucrativa. Ela é constituída pela união 
de diversas entidades ligadas à defesa 
dos direitos da classe trabalhadora, 
em suas variadas instâncias, entre elas 
a ANPT.

Durante a reunião, um dos principais 
itens da pauta tratou da atuação das 
entidades participantes da Rede 
no Congresso Nacional, no que diz 
respeito a Projetos de Lei (PLs) que 
atacam diretamente os direitos so-
ciais, a jurisdição laboral e a Justiça 

do Trabalho. Nesse sentido, foram 
debatidas também a questão da refor-
ma trabalhista proposta pelo governo 
e os malefícios que isso deve causar 
à classe trabalhadora, a reforma da 
previdência e a reforma sindical, entre 
diversos outros temas.

A diretora de comunicação da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Milena Cristina Costa, 
participou, dia 12 de agosto, da audiência pública que discutiu 
a regulamentação de contratos de terceirização e as relações de 
trabalho deles decorrentes. O evento foi realizado na Assem-
bleia Legislativa de Goiás e foi organizado pela Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Fede-
ral, sob o comando do senador Paulo Paim (PT-RS).

Os temas principais abordados durante o evento foram o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) nº 30/2015, que libera a terceirização 
para todas as áreas das empresas, a prevalência do negociado 
sobre o legislado, as ameaças de perdas de direitos advindos da 
reforma da Previdência Social, a flexibilização do conceito de 
trabalho análogo ao de escravo e o esvaziamento da Justiça do 
Trabalho, por meio do corte de recursos orçamentários.

Segundo a representante da ANPT, o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) vê como um enorme retrocesso esses proje-
tos que estão em tramitação no Congresso Nacional, porque 
são uma desconstrução de conquistas muito importantes. 
“Nossa luta, aqui, é para manter os direitos vigentes, sem os 
quais os trabalhadores ficam sem uma proteção mínima. Além 
disso, essa retirada de direitos não poderia vir num momento 
mais inoportuno, devido à grave crise econômica pela qual 
estamos passando, que tirou o trabalho de mais de 11 milhões 
de pessoas”, ressaltou a procuradora.

Audiência pública debate projetos de lei que afetam direitos dos 
trabalhadores

Conforme dados apresentados no Anuário Estatístico da 
Previdência Social de 2014, a cada dez acidentes, oito ocor-
rem em empresas terceirizadas; de cada cinco mortes no 
trabalho, quatro acontecem com funcionários de empresas 
terceirizadas; salários de trabalhadores terceirizados são, 
em média, 50% inferiores aos daqueles que trabalham na 
empresa matriz; a cada 100 ações na Justiça, 80% são contra 
empresas terceirizadas.

PRÓXIMAS AUDIÊNCIAS

As próximas audiências serão realizadas nas seguintes capitais: 
Cuiabá (MT), em 21 de outubro; Salvador (BA), em 4 de no-
vembro; Natal (RN), no dia 11 de novembro; São Luís (MA), 
em 18 de novembro; Rio de Janeiro (RJ), em 21 de novembro; 
e, por fim, Curitiba (PR), no dia 2 de dezembro. 
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ANPT é integrante da Rede-Observatório
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Assembleia Legislativa de Goiás ficou lotada
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ATUAÇÃO

MPT no DF e no Tocantins completa 35 anos
No dia 29 de julho, o Ministério Públi-
co do Trabalho no Distrito Federal e 
Tocantins (MPT-DF/TO) completou 
35 anos de atuação. A delegada da 
Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), representante 
da entidade na Regional, Marici Coe-
lho de Barros Pereira, participou da 
solenidade comemorativa, que contou 
também com a presença de autoridades 
que contribuíram para o fortalecimen-
to da unidade do MPT. Na ocasião, eles 
foram homenageados com o troféu e 
diploma do Prêmio MPT 10.

A honraria se destina a agraciar autorida-
des e cidadãos que tenham prestado no-
táveis serviços ou contribuído à cultura 
jurídica, bem como ao fortalecimento e à 

a presidente do Sindiserviços, Maria 
Isabel Caetano dos Reis; o advogado do 
Sechosc, Jairo Soares dos Santos; o chefe 
da seção de controle e estatística da dire-
toria de obras militares, tenente-coronel 
Marcos Luís Alves da Silva e o senador 
Paulo Paim (PT-RS).

Ainda durante o evento, o diretor regio-
nal da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) Jaime Gomes Cardo-
so, lançou selo e carimbo comemorati-
vos à data. Também foi descerrada placa 
comemorativa do aniversário, pelo pro-
curador-geral do Trabalho, Ronaldo 
Curado Fleury, pela procuradora-chefe 
substituta Vanessa Fucina Amaral de 
Carvalho e pela procuradora Valesca de 
Morais do Monte.

atuação institucional do Ministério Público 
do Trabalho. Nesta 1ª Edição foram con-
templadas cinco autoridades: o desembar-
gador do Tribunal Regional do Trabalho da 
10ª Região, Grijalbo Fernandes Coutinho; 

Delegada da ANPT representou a entidade no evento
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“Não vamos jogar a dignidade dos trabalhadores no lixo”
A afirmação acima é do subprocurador-geral do Trabalho Ri-
cardo José Macedo Britto Pereira, representante da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) na Procura-
doria-Geral do Trabalho, e foi dita, dia 13 de setembro, durante 
audiência pública da Comissão de Direitos (CDH) do Senado 
Federal. Sob a coordenação do senador Paulo Paim (PT-RS), os 
participantes do evento debateram sobre a questão da terceiriza-
ção e também sobre as condições de trabalho no setor aeroviário.

O procurador centrou a sua apresentação na terceirização no 
contexto da reforma trabalhista. Para ele, muito se fala em 
direitos humanos, porém, afasta-se um pouco do significado 
central da dignidade da pessoa humana que é se colocar no 
lugar do outro, sofrer junto com aquele que esta sendo explo-
rado. “Quando falamos em diretos humanos temos que, prin-
cipalmente, agir contra situações de exploração e de exclusão. 
O mesmo se passa a respeito de reforma trabalhista. Existe um 
discurso sobre isso, que a impressão que temos é a de que os 
oradores não conhecem o mundo do trabalho”, lembrou.

Sobre a proposta de se elevar a jornada de trabalho para 12 ho-
ras, Britto Pereira disse que chega a se assustar com a iniciativa, 
porque, de acordo com ele, parece que quem propõe isso não 
conhece nada de mercado de trabalho já que, pelo contrário, 
deveria se reduzir o número de horas para aumentar o nível de 
empregabilidade.

Sobre a questão da terceirização, o procurador explicou que 
esse fenômeno desconstitucionaliza a proteção contra a des-
pedida arbitrária ou sem justa causa, a isonomia, a organiza-
ção sindical, a proteção ao meio ambiente de trabalho, entre 
outros. A proposta de legalização da liberação da terceirização 
vai legalizar a temporariedade e a precaridade, a discriminação 
no trabalho, a desorganização sindical e a degradância do meio 
ambiente de trabalho.

Britto Pereira disse ainda que o momento é de uma força ex-
cessiva contra tudo aquilo que foi construído em termos de di-
reitos sociais durante muito tempo e que isso é extremamente 
preocupante. “Eu espero que a partir dessa audiência pública, 
e de todas as outras sobre o tema, haja uma reflexão maior 
sobre o que a terceirização, o que essas propostas trabalhistas, 
vão provocar para o trabalhador brasileiro. Não tem sido fácil 
para os atores que atuam na defesa dos direitos trabalhistas 
assegurarem o trabalho digno e decente para os trabalhadores 
brasileiros”, disse.

O que se propõe para o direito brasileiro, explicou o procu-
rador, é liberar completamente para que as empresas venham 
depredar e colocar o trabalhador como mercadoria barata, pa-
ra que haja mais exploração e menos responsabilidades pelos 
prejuízos provocados. “É nessa situação que nós vamos chegar 
se não houver um freio a essas propostas de reforma que estão 
anunciadas no Congresso Nacional, pelo Poder Executivo e 
lamentavelmente pelo Poder que deveria servir de contrapeso 
a esse movimento majoritário que é justamente o Supremo 
Tribunal Federal (STF)”, afirmou.

Ricardo José Macedo Britto Pereira representou a ANPT na audiência pública
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