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Empossada nova diretoria da ANPT
para o biênio 2018/2020

A chapa “ANPT Juntos Somos Mais Fortes” foi eleita, dia 08 de maio, com 99% de votos válidos. O procurador 
do Trabalho Ângelo Fabiano Farias da Costa, foi reeleito para o cargo de presidente da entidade. Assumiu como 
vice-presidente da associação, o procurador do Trabalho Helder Santos Amorim.
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DIRETORIA ANPT - BIÊNIO 2018/2020

Presidência Ângelo Fabiano Farias da Costa;
Vice-Presidência Helder Santos Amorim;
Secretaria-Geral Maurício Coentro Pais de Melo;
Diretoria Financeira Marcelo Crisanto Souto Maior;
Diretoria de Relações Institucionais Bernardo Mata Schuch;
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Diretoria de Assuntos Jurídicos Marcela Monteiro Dória;
Diretoria de Assuntos Legislativos Giselle Alves de Oliveira;
Diretoria de Assuntos Sociais e de Eventos Ana Cláudia Rodrigues B. Monteiro;
Diretoria de Comunicação Milena Cristina Costa;
Diretoria de Assuntos de Aposentados Regina Fatima Bello Butrus;
Diretoria Cultural e de Assuntos Científi cos Jeibson dos Santos Justiniano.
Diretoria de Assuntos Corporativos e de Convênios Fabrício Gonçalves Oliveira.
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Inscrições abertas para o 30º ENPT
Estão abertas as inscrições, até o dia 10 

de agosto, para os interessados em participar 
do 30º Encontro Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ENPT). O evento será realizado entre 
os dias 08 e 11 de novembro, no hotel Tran-
samérica Resort Comandatuba – Bahia (BA).  
Para fazer a inscrição e obter mais detalhes, o 
associado deverá acessar o site da associação 
e clicar no banner do ENPT.

Agenda Político-Institucional
da Anamatra

A Associação Nacional dos Magistrados da Jus-
tiça do Trabalho (Anamatra) lançou, dia 21 de março, a 
edição 2018 de sua Agenda Político-Institucional.  O 
presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
e a então vice-presidente da entidade, Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, participaram da solenidade, que 
aconteceu no São Nobre da Câmara dos Deputados.

Ajufe lança Agenda 
Político-Institucional 2018 

Foi lançada pela Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), dia 22 de maio, a Agenda Político-
-Institucional 2018 da entidade. A publicação reúne 
as principais demandas legislativas, administrativas e 
judiciais de interesse da associação, além dos projetos 
de integração entre a associação e o cidadão.

 Nova diretoria da Ajufe
O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 

Farias da Costa, participou, dia 13 de junho, da 
solenidade de posse da nova diretoria da As-
sociação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), 
para o biênio 2018/2020. Assumiu a presidên-
cia da entidade o juiz Federal Fernando Mendes.

Feminismo, pluralismo e 
democracia 

Evento de lançamento do livro aconteceu em São Paulo

Foi lançado, dia 12 de março, pela Associação 
Brasileira dos Advogados Trabalhistas (Abrat), o livro 
“Feminismo, pluralismo e democracia”. A obra coletiva, 
que conta com a colaboração da então vice-presidente 
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, é um projeto 
editorial crítico à sociedade patriarcal, de resistência e 
transformação social e política na contramão das opres-
sões de sexualidade, gênero, raça, crença e classe social.

O livro aborda temas como mercado de trabalho, 
violência, feminicídio, aborto, direitos humanos, reforma 
trabalhista, escravidão contemporânea, assédio, entre 
outros. A obra foi coordenada pelo presidente da As-
sociação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), 
Roberto Parahyba de Arruda Pinto, pela vice-presiden-
te, Alessandra Camarano, e pela  diretora da entidade 
para assuntos sindicais, Ellen Mara Ferraz Hazan.
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F oi empossada dia 09 de maio a 
diretoria da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Traba-

lho (ANPT), para o biênio 2018/2020. 
A solenidade marca a recondução 
ao cargo de presidente da entidade, 
o procurador do Trabalho Ângelo Fa-
biano Farias da Costa. Assumiu como 
vice-presidente o procurador do Tra-
balho Helder Santos Amorim.

Durante a cerimônia, prestigia-
da por autoridades dos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e do Judiciário, o 
presidente da ANPT fez um balanço 
da gestão 2016/2018, destacou 
avanços realizados pela associação 
e lembrou que o mandato, desde 
o seu início, aconteceu sob forte 
crise política, econômica e social. 
Lembrou ainda que muitos foram os 
desafi os enfrentados nesse período, 
na seara dos direitos sociais, no que 
diz respeito a direitos e prerrogativas 
dos membros do Ministério Público 
e nas investidas contra o sistema de 
proteção trabalhista.

“Vivenciamos um ataque sem 
precedentes aos direitos trabalhis-
tas com a aprovação da chamada 
Reforma Trabalhista, que, apesar do 
forte trabalho da ANPT e de outras 
entidades e instituições, foi apro-
vada a toque de caixa e sem uma 
discussão séria e aprofundada, já 
causando efeitos nefastos sobre 
as relações de trabalho no Brasil”, 
lembrou o procurador. Ele citou 
ainda diversos exemplos de en-
frentamentos realizados ao longo 
do mandato, como a guerra contra 
a Reforma da Previdência e outras 
trincheiras como a luta pela não 
aprovação do projeto de abuso de 
autoridade e do PL que, a pretexto 
de regulamentar o inquérito civil, 
acaba por enfraquecer o principal 
instrumento de trabalho do MPT.

GESTÃO 2018/2020

Sobre a nova gestão, Farias da 
Costa disse que ela terá como norte 
central de atuação, não apenas a 
manutenção da resistência contra 
retrocessos, foco da gestão anterior, 
mas, sobretudo, uma busca inces-
sante pelo avanço e incremento dos 

direitos, garantias e prerrogativas dos 
membros do MPT e dos direitos so-
ciais trabalhistas. Entre os focos prio-
ritários de atuação, ele informou que 
está a valorização da carreira, com o 
estabelecimento de uma política re-
muneratória uniforme para a Magis-
tratura e para o Ministério Público, na 
União e nos Estados, “a fi m de que se 
restaure a dignidade remuneratória 
da nossa classe e a paridade entre 
membros ativos e aposentados”.

“É pela nossa luta contra o 
descaso, a desigualdade, a opres-
são, o preconceito, a exploração 
do homem pelo homem na relação 
capital-trabalho, que legitimamos 
nossos pleitos para fortalecimento 
institucional”, lembrou Farias da 
Costa. De acordo com ele, um dos 
principais objetivos dessa gestão 
que se inicia será o fortalecimento 
da união da categoria, principalmen-
te por conta dos inúmeros ataques 
que a instituição Ministério Público’ 
tem sofrido aos longos dos anos.

O procurador informou aos 
presentes que será dada continui-
dade ao trabalho de capilarização 
da atuação da associação em 
todo território nacional, falou sobre 
alguns projetos que deverão ser 
instalados no âmbito da entidade e 
informou também que será implan-
tada em breve a Escola Associativa 
da ANPT. O objetivo, segundo ele, é 
que o pensamento acadêmico e as 
posições jurídicas dos membros do 
Ministério Público do Trabalho pos-
sam ser cada vez mais difundidos 

Presidente da ANPT em seu discurso de posse

na comunidade jurídica brasileira, 
consolidando suas teses e visões.

ELEIÇÃO

A chapa “ANPT Juntos Somos 
Mais Fortes”, comandada pelo pro-
curador do Trabalho Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, foi eleita com 503 
votos, de um total de 506 votantes, 
o que equivale a 99% dos votos 
válidos. Duas pessoas votaram nulo 
e uma em branco. A eleição aconte-
ceu dia 08 de maio.

A chapa eleita possui a seguin-
te formação:

Presidência: Ângelo Fabiano 
Farias da Costa; Vice-Presidência: 
Helder Santos Amorim; Secreta-
ria-Geral: Maurício Coentro Pais de 
Melo; Diretoria Financeira: Marcelo 
Crisanto Souto Maior; Diretoria de 
Relações Institucionais: Bernardo 
Mata Schuch; Diretoria de Assuntos 
Jurídicos: Marcela Monteiro Dória; 
Diretoria de Assuntos Legislativos: 
Giselle Alves de Oliveira; Diretoria 
de Assuntos Sociais e de Eventos: 
Ana Cláudia Rodrigues B. Monteiro; 
Diretoria de Comunicação: Milena 
Cristina Costa; Diretoria de Assun-
tos de Aposentados: Regina Fatima 
Bello Butrus; Diretoria Cultural e 
de Assuntos Científi cos: Jeibson 
dos Santos Justiniano; Diretoria de 
Assuntos Corporativos e de Convê-
nios: Fabrício Gonçalves Oliveira.

*Confi ra a íntegra da matéria, assim 
como o discurso completo do presi-
dente da ANPT, em www.anpt.org.br
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Ofi cina capacita profi ssionais da educação para 
debater trabalho infantil

O vice-presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Helder Amorim, par-
ticipou, dia 18 de junho, da solenidade de abertura da 
ofi cina do projeto “Resgate à Infância – Eixo educação”. 
A iniciativa capacita profi ssionais da educação para 
debater o trabalho infantil dentro do ambiente escolar.

Durante a abertura da ofi cina, Helder Amorim des-
tacou a relação entre o trabalho infantil e as desigualda-
des sociais existentes no país. “O trabalho infantil está 
diretamente relacionado à desigualdade social, com 
forte infl uência do histórico de escravidão recente no 
país. A sociedade brasileira é hoje desafi ada a vencer a 

naturalização da desigualdade, para combater o traba-
lho infantil”, afi rmou o procurador, que disse ainda que 
o evento está inserido na construção de um projeto 
humanitário.

A gerente nacional do Projeto, a procuradora do 
Trabalho Jailda Eulídia, por sua vez, falou da necessida-
de de se erradicar as piores formas de trabalho infantil. 
“Todo trabalho infantil é nocivo”, explicou ao dizer que a 
afi rmação de que “é melhor trabalhar que roubar” traz 
no seu âmago duas violações aos direitos das crianças 
e adolescentes. “Estudos revelam que 92% dos adultos 
encontrados em situação análoga à de escravo, tam-
bém trabalhavam quando eram crianças. O aliciamento 
de crianças e adolescentes para o crime, para o tráfi co 
de drogas e até para abusos sexuais está diretamente 
ligado ao trabalho infantil. Além disso, crianças e ado-
lescentes se acidentam três vezes mais que os adultos”.

Participaram da mesa de abertura do evento tam-
bém, a procuradora chefe do MPT-MG Adriana de Moura 
Souza, a coordenadora regional da Coordinfância, pro-
curadora do Trabalho Luciana Coutinho e a vice-procu-
radora-chefe do MPT-MG, Fernanda Brito.

*Fonte: Ascom/MPT-MG

ANPT presente na abertura do evento

F
ot

o:
 A

sc
om

/M
P

T
-M

G

Gestante no ambiente de trabalho é tema de 
encontro entre MPT, CNMP e sociedade civil

o ônus de carregar em seus ventres os fi lhos e se res-
ponsabilizar pela criação deles, porém, esse ônus não é 
só da mulher, mas de toda a sociedade, afi nal, sabemos 
como é importante o crescimento populacional”, afi r-
mou a procuradora.

Em relação a isso, a diretora da ANPT lembrou 
que atualmente alguns países do chamado “primeiro 
mundo” sofrem com o decréscimo da sua população. 
Ela disse ainda que no Brasil não há problemas dessa 
natureza, mas destacou a importância de se cuidar das 
mulheres que se propõem a serem mães, no período em 
que estão gestantes, sobretudo, para que elas tenham 
tranquilidade para trabalhar.  “Elas precisam ter a tran-
quilidade de exercerem a sua função como mulheres, 
esposas, mães e trabalhadoras em sua plenitude e que 
sejam protegidas de qualquer tipo de abuso ou violência, 
mas, que acima de tudo, sejam sujeitos de direitos para 
que enfrentem esse período especial e bonito que é a 
gestação”, apontou.

A ação realizada faz parte da campanha “Apoio. 
Toda grávida tem esse desejo”, de valorização às ges-
tantes no ambiente de trabalho, lançada pelo CNMP 
em parceria com o MPT e com o Ministério Público do 
Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS).

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) promoveram, dia 
06 de junho, a ação “Diálogo do Ministério Publico com a 
sociedade para a discussão de melhorias das condições 
das gestantes”. A diretora social e de eventos da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou do evento.

Durante sua saudação, Ana Bandeira destacou 
que o evento é importante no sentido de reunir procura-
dores, magistrados, médicos com objetivo de se discutir 
avanços em direitos sociais de mulheres gestantes. 
“As mulheres se propõem a serem mães, elas aceitam 
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A ação fez parte da campanha de valorização 
às gestantes no ambiente de trabalho
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A diretora de assuntos legislativos da ANPT, Gi-
selle Alves de Oliveira, esteve reunida, dia 12 de 
junho, com a administradora executiva da Fun-

dação Abrinq, Heloisa Helena Silva de Oliveira. O objeti-
vo da reunião foi debater temas relativos ao combate ao 
trabalho infantil.

De acordo com a diretoria da ANPT, a reunião foi 
fundamental para estreitar laços com uma instituição 
que também atua na defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes, como é a Abrinq. Segundo ela, a parceria 
é importante porque as duas instituições deverão atuar 
de maneira conjunta em diversos assuntos que envol-
vam o tema a partir de agora.

Já a administradora da Abrinq apresentou a atua-
ção da fundação, bem como ressaltou que o trabalho 

executado pela ANPT já é acompanhada de perto pela 
instituição. Informou ainda que a Abrinq está  de portas 
abertas a novos trabalhos, para uma atuação conjunta, 
sobre temas como o combate ao trabalho infantil.

Nota técnica sobre trabalho infantil artístico é 
entregue para relatora do PL 5867

N a quarta-feira, 13 de junho, a procuradora re-
gional do Trabalho Margaret Matos de Carva-
lho, representando a Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho (ANPT) e o Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT), esteve reunida com a deputada 
Flávia Morais (PDT-PO), relatora do Projeto de Lei (PL) 
5867/2009, em tramitação na Comissão de Trabalho da 
Câmara dos Deputados. O PL regulamenta o trabalho 
artístico de crianças e adolescentes nos meios de co-
municação. Esta já foi a segunda reunião das entidades 
com a deputada para tratar do assunto.

Acompanhada da vice-presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Ana-
matra), Noe mia Porto, a procuradora entregou para a 
parlamentar nota técnica que propõe a alteração do 
projeto no sentido de prever a competência da Justi-
ça do Trabalho para apreciar pedidos de autorização 
relativos à participação de crianças e adolescentes em 
representações artísticas.   

No documento, entre outros pontos, foram apre-
sentadas sugestões de redação para o aprimoramento 

do PL com a fi nalidade de criar um marco regulatório 
incorporando regras mínimas de proteção à criança e 
ao adolescente, no ato de concessão dos alvarás para 
o trabalho infantil artístico.  A nota foi assinada pela 
Coordenadoria Nacional de Combate À Exploração do 
Trabalho da Criança e do Adolescente e pelo procura-
dor-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury.

Nota técnica apresenta sugestões de 
redação para o aprimoramento do PL

Parceria entre as instituições para 
atuar no combate ao trabalho infantil
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Regime de previdência é debatido com 
representantes da Funpresp-Jud

N a segunda-feira, 26 de fevereiro, a então vi-
ce-presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia 

Bandeira Monteiro, esteve reunida com representantes 
da Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) e da 
Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT). O objetivo da re-
união foi discutir a possibilidade de migração do regime 
de previdência dos membros do Ministério Público do 
Trabalho para a Funpresp, esclarecer dúvidas e conhe-
cer as vantagens e desvantagens da mudança. O prazo 
para defi nição termina em 28 de julho.

Durante a reunião, foi debatida a disponibiliza-
ção de um hotsite com diversas informações sobre 
a Funpresp (http://anpr.org.br/planejeseufuturo/), de 
maneira que os associados da ANPT possam sanar 
quaisquer dúvidas sobre o sistema. “Essa reunião foi 
de extrema importância para que nós, membros do 

Ministério Público, possamos buscar informações 
para nos subsidiar em nossa decisão de migrar ou 
não de sistema de previdência”, destacou a vice-pre-
sidente da ANPT.

Prazo para definição termina em 28 de julho

Frentas participa de reuniões na Câmara de 
Conciliação e Arbitragem na AGU

Diversas reuniões foram realizadas desde o mês de abril

O presidente da Associação 
Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), 

Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
participou, semanalmente – des-
de abril – de reuniões com os 
demais integrantes das entidades 
de classe que compõem a Frente 
Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas), de 
representantes de procuradorias 
de Estados e a advogada-geral da 
União, Grace Mendonça, na Câ-
mara de Conciliação e Arbitragem 
da Administração Federal. O tema 
em pauta foram os processos em 
tramitação no Supremo Tribunal 
Federal (STF),  em que se discute a 
ajuda de custo para moradia para 
os membros do Ministério Público 
e da magistratura.

Após meses de negociação, 
não foi fechado nenhum acordo en-
tre a AGU e as entidades de classe 
do MP e magistratura. O processo 
voltou para o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF)

ENTENDA O CASO

Por determinação do Minis-
tro do STF Luiz Fux, relator de 
várias ações em que se discute 
o auxílio-moradia, nas quais, 
inclusive, a ANPT foi admitida 
como  amicus curiae, os proces-
sos foram remetidos à Câmara 

de Conciliação e Arbitragem da 
Administração Federal. Esse 
encaminhamento aconteceu a 
partir de requerimento da Asso-
ciação dos Magistrados Brasilei-
ros AMB (AMB), a fim de que as 
partes processuais pudessem 
eventualmente chegar a uma so-
lução para o caso.
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Grupo discutiu a ampliação de cursos para os membros do MPT

O presidente da Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, e a então vice-presidente da entidade, 

Ana Cláudia Bandeira Monteiro, estiveram reunidos, dia 
27 de fevereiro de 2018, com o diretor-geral da Escola 
Superior do Ministério Público da União (ESMPU), o 
procurador regional da República João Akira Omoto, e 
o diretor-geral adjunto, o procurador do Trabalho Alber-
to Bastos Balazeiro. O objetivo do encontro foi estreitar 
ainda mais os laços entre as duas instituições, além de 
debater projetos e a possibilidade de ampliação de cur-
sos em parceria para os membros do Ministério Público 
do Trabalho (MPT).

Após parabenizar os novos diretores da Escola pela 
posse, o presidente da ANPT destacou a importância da 
ESMPU para a formação e integração dos membros dos 
quatro ramos do Ministério Público da União. “A Escola 
tem se destacado cada vez mais como um relevante 
espaço para capacitação dos membros e, sobretudo, de 
construção compartilhada de ideias para a melhoria da 
atuação de todos os ramos do MPU. Por isso, a ANPT 
vem se colocar à disposição da nova direção geral da 
ESMPU para contribuir, como parceira, no crescimento 
desse que é verdadeiro espaço de interlocução e diálo-
go entre membros do MPU.”

O diretor-geral, por sua vez, falou sobre a concre-
tização do projeto de construção da sede própria da 

instituição e destacou que a fi nalização das obras trará 
um ganho considerável para todos. Atualmente, a ESM-
PU divide espaço com a Procuradoria da República no 
Distrito Federal. Ele ressaltou ainda que neste momento 
de início de gestão, o desafi o é buscar a integração dos 
quatro ramos do Ministério Público da União (MPU) para 
o estabelecimento de uma Escola pensada de forma 
conjunta e participativa.

Já o vice-diretor, Alberto Balazeiro, falou sobre a 
meta de construção da nova sede. Segundo ele, o novo 
local, além de proporcionar um ambiente mais adequa-
do para a realização dos cursos, poderá ser um espaço 
aberto de convivência, de forma a receber toda a comu-
nidade de servidores, membros e sociedade. 

Planejamento Estratégico Nacional do 
Ministério Público tem participação da ANPT

O Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP) 
iniciou na quarta-feira, 28 

de fevereiro, os trabalhos para a 
elaboração do Planejamento Estra-
tégico Nacional do Ministério Públi-
co (PEN) 2020/2029. O presidente 
da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, acompanhou a reunião. A 
iniciativa, promovida pela Comissão 
de Planejamento Estratégico (CPE/
CNMP), consolida o início das ativi-
dades para a construção do novo 
PEN, cujo presidente é o conselhei-
ro Sebastião Caixeta, representan-
te do MPT no CNMP, e a adesão ao 
“Pacto pelo planejamento estraté-
gico do Ministério Público”.

De acordo com o presidente 
da ANPT, formatar esse novo pla-
nejamento estratégico nacional é 
fazer o Ministério Público direcionar 

a atuação como um todo, em todos 
os âmbitos, em diversas matérias 
e searas que são de atribuição 
da instituição, para uma atuação 
mais efetiva visando aí a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrá-
tico e especialmente dos direitos 
sociais e individuais relacionados às 
camadas mais vulneráveis da popu-

lação brasileira. “É fundamental isso 
para que a gente repense a institui-
ção de 2020 a 2029 e, partindo daí, 
possa traçar uma linha de atuação 
em âmbito nacional do que o MP 
brasileiro pode fazer para ter uma 
atuação mais efetiva e trazer resul-
tado para sua atuação”, lembrou.

 *Com informações do CNMP

Planejamento deverá guiar os passos da instituição entre os anos de 2020 a 2029
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Simpósio debate os efeitos da reforma 
trabalhista no Brasil

“R eforma trabalhista: e agora?”. Este foi o tema 
do simpósio promovido pela Escola Superior do 
Ministério Publico da União (ESMPU), na segun-

da-feira, 21 de maio. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou da solenidade de abertura do 
evento, que contou com a presença de profi ssionais do 
Direito, especialistas, estudantes e sociedade civil para 
debater os efeitos da reforma trabalhista no Brasil.

Durante a cerimônia de abertura, Farias da Costa 
disse que os direitos humanos e fundamentais, hoje, são 
frontalmente descumpridos e o maior exemplo disso é a 
reforma trabalhista. De acordo com ele, na época de sua 
tramitação, os defensores da reforma prometiam a cria-
ção de empregos, porém, “hoje nós temos aí o desem-
prego atingindo níveis estratosféricos e o pior de tudo 
é que o que nós vemos hoje é o desânimo e uma total 
desesperança dos trabalhadores em procurar emprego”.

O procurador apresentou dados do IBGE que mostram 
que aproximadamente 4,6 milhões de pessoas desistiram 
de procurar emprego e, por desistirem, isso as exclui dos 
índices de desempregos, mascarando esse índice que já é 
alto. Isso, explicou o presidente da ANPT, atingiu as espe-
ranças do povo brasileiro e tem marcado sobretudo jovens 
negros e pardos. “Não bastassem esses dados alarmantes, 
temos hoje uma diminuição de mais de 45% de ações tra-
balhistas, mas não porque se diminuiu a demanda, o que 
nós vemos é a imposição do medo e do receio de que o 
trabalhador vá à justiça buscar seus direitos”, disse.

Presidente da ANPT participou da abertura do evento

 Segundo Farias da Costa, a Justiça do Trabalho 
e o sistema de proteção trabalhista são tratados de 
forma discriminatória, como se o trabalho não fosse 
importante na vida das pessoas. “O que nós vemos é 
o total desprezo e discriminação com relação a esse 
ramo, que é um dos mais sociais da estrutura do or-
denamento jurídico como um todo”, afi rmou. Ele disse 
ainda que é necessário fortalecer essa luta para que 
se possa debater e defender os direitos sociais tra-
balhistas para que se traga um pouco de esperança 
para o trabalhador brasileiro como um todo e “para que 
nós tenhamos aí um horizonte de esperança, onde 
possamos contribuir com nosso trabalho e suor para 
lutar e mudar essa legislação, fazendo algo que refaça 
minimamente os direitos retirados do povo e do traba-
lhador brasileiro”.

Na reunião foram apresentados argumentos que reforçam 
a legalidade do pagamento das vantagens pessoais 
incorporadas, com regime de subsídios dos membros do MP

Entidades de classe do Ministério Público 
debatem recebimento de quintos no TCU

O presidente da Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, esteve reunido, dia 11 de maio, 

com o procurador do Tribunal de Contas da União (TCU) 
Marinus Eduardo de Vries Marsico. O objetivo do encon-
tro foi reforçar ao Ministério Público de Contas junto ao 
TCU os argumentos trazidos pela ANPT, ANPR, ANMPM 
e AMPDFT no pedido de reexame interposto pelas en-
tidades nos autos do Processo nº 017.382/2016, em 
face de decisão proferida em acórdão daquele Tribunal. 

A decisão determinava que os órgãos integrantes 
do Ministério Público da União passem a remunerar 
seus membros exclusivamente por meio de subsídio em 
parcela única, dentre as quais não se incluem as vanta-
gens pessoais incorporadas pelos membros, na forma 
de “quintos/décimos” e de “opção”, previstas no inciso V 
do art. 4º da Resolução 09/2006 do Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Na ocasião, os presidentes das associações apre-
sentaram diversos argumentos jurídicos que reforçam 
a legalidade do pagamento das vantagens pessoais 
incorporadas, com regime de subsídios dos membros 
do MP. O texto está sob relatoria do ministro do TCU 
Vital do Rêgo, que também já foi visitado pelas quatro 
entidades de classe. 
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defender os direitos da sociedade”

A frase acima foi dita pela en-
tão vice-presidente da ANPT, 
Ana Cláudia Bandeira Mon-

teiro, dia 1º de fevereiro, durante a 
mobilização contra a reforma da Pre-
vidência (PEC 287/16) e em prol da 
valorização do Ministério Público e 
da magistratura, realizada pela Fren-
te Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas).

A mobilização teve início no 
Supremo Tribunal Federal, quando 
os presidentes das associações 
que compõem a Frentas entrega-
ram à presidente da Casa, ministra 
Carmem Lúcia, uma carta aberta 
que conta com cerca de 18 mil assi-
naturas de membros das duas car-
reiras. A carta também foi entregue 
à procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge. 

Na sequência, as centenas de 
participantes seguiram em direção 
à Câmara dos Deputados, lotando 
os Plenários 1 e 2 e o Auditório 
Nereu Ramos, onde discursaram 
os presidentes das associações 
representantes da Frentas, os de-
putados Rogério Rosso (PSD-DF) e 
Fábio Ramalho (PMDB-MG), sendo 
este último o vice-presidente da 

Evento reunião centenas de participantes

nossas carreiras, elas encontrarão 
algum apoio, alguma esperança de 
ter seus direitos garantidos. E nes-
sa perspectiva em que nós somos 
vocacionados a fazer cumprir a lei 
e a garantir direitos, nós também 
temos o direito e o dever de lutar 
pelos nossos direitos, afi nal, tam-
bém somos trabalhadores”.

Câmara dos Deputados, e o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS).

Na ocasião, Bandeira Monteiro 
afi rmou que “as pessoas que estão 
lá fora, muitas vezes, não sabem 
nem o que é o Ministério Público 
ou não compreendem o sistema 
judiciário. Mas, elas normalmente 
têm a compreensão de que nas 
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Auditório da Câmara dos Deputado lotado

Dezenas de membros do MPT participaram do evento Procuradora-geral da República recebeu documento

Membros do MPT em frente ao STF Vice-presidente da ANPT compôs a mesa de abertura da solenidade
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“A nossa voz aqui é de indignação e insatisfação 
com a forma que temos sido tratados enquanto 
magistratura e MPU”

A afi rmação acima é do presi-
dente da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Tra-

balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, e foi pronunciada dia 15 de 
março de 2018, durante a Mobiliza-
ção em Defesa da Magistratura e do 
Ministério Público, realizada no Fórum 
Trabalhista de Brasília. Em diversas 
partes do país, membros das duas 
carreiras estiveram reunidos em prol 
da independência e pelas garantias 
constitucionais das categorias e pela 
defesa da verdade, da isonomia e da 
dignidade remuneratória.

“Estamos aqui para lutar pelo 
restabelecimento de uma política 
remuneratória que preserve o po-
der aquisitivo dos nossos subsídios 
e que cumpra o comando consti-
tucional que prevê a revisão geral 
anual das nossas remunerações, 

com base em preceitos constitu-
cionais que são vigentes e que não 
são cumpridos, preceitos esses que 
foram aplicados a todas as catego-
rias jurídicas da União, menos para 
o MP e para a magistratura”, afi rmou 
o presidente da ANPT. Ele informou 
também que o evento não tem liga-
ção alguma com votação das ações 
que tratam do auxílio-moradia, no 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

Segundo o procurador , o que 
se verifi ca é uma situação de total 
descaso com a magistratura e o 
MP, quando, por exemplo, se verifi -
ca que em 2016, todas as carreiras 
do serviço público da união tiveram 
recomposições, reajustes, com ex-
ceção do MP e da magistratura. “Te-
mos inúmeras responsabilidades e 
restrições que, às vezes, as outras 
carreiras não têm, apesar da sua 

Presidente da ANPT participou do evento realizado no Fórum Trabalhista de Brasília

importância pro Estado brasileiro, 
mas isso traz sim um cenário de 
retaliação”, explicou.

“Somos as únicas carreiras 
que não temos progressão do tem-
po em termos salariais. Não é justo 
que alguém que passou 25 anos na 
magistratura ou no Ministério Pú-
blico ganhe o mesmo valor daquele 
que acabou de entrar. Então, isso 
traz o engessamento da carreira, 
pois ela passa a ser desvalorizada, 
tem se tornado muito menos atra-
tiva que outras categorias, isso tem 
gerado um cenário de saída pra ou-
tros cargos, aposentadoria precoce 
e o judiciário e o MP vão fi cando pra 
trás”, informou o procurador.

NOS ESTADOS

Sob a coordenação da ANPT, da 
Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), da Associação Nacional 
dos Magistrados do Trabalho (Anama-
tra) e da Associação Nacional dos Pro-
curadores da República (ANPR), foram 
realizados atos públicos conjuntos 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Salva-
dor, Belém, Porto Alegre e no Distrito 
Federal. Além desses, aconteceram 
eventos de mobilização em mais 12 
estados: Minas Gerais, Pernambu-
co, Ceará, Santa Catarina, Paraíba, 
Rondônia, Maranhão, Espírito Santo, 
Goiás, Rio Grande do Norte, Piauí e 
Mato Grosso do Sul. Também ocorre-
ram atos no interior de São Paulo.

Ato com Goiânia com a participação da diretora 
de comunicação da ANPT, Milena Costa

Mobilização em Mato Grosso do Sul  com a 
participação de procuradores do Trabalho
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Mobilização no Piauí. Na foto, procurador 
do Trabalho João Batista Machado Júnior

Procurador do Trabalho Rômulo Almeida 
participou da mobilização em Salvador

Mobilização em Rondônia

Mobilização na Bahia

Mobilização em Santa Catarina

* Colaboração de fotos: Ascom/MPT na Bahia, Ascom/MPT no Piauí, Ascom/MPT em Santa Catarina.

Ato realizado na Paraíba

Manifesto da ANPT foi lido na mobilização em Roraima
Diretor Financeiro da ANPT, Marcelo Souto Maior, 
representou a ANPT na mobilização em Pernambuco
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“F alta a capacidade de sen-
tir em nossa pele o que 
sentem outras pessoas 

privadas de uma proteção mínima a 
sua força de trabalho”. A afi rmação 
é do presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, e foi dita, dia 11 de abril, du-
rante a abertura do XXIII Congresso 
Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (CNPT), em São Paulo. Mais de 
300 procuradores do Trabalho de di-
versas partes do Brasil participaram 
do evento, que este ano teve como 
tema central de discussões “O papel 
do MPT na construção jurispruden-
cial pós-reforma trabalhista”.

Em seu pronunciamento, Farias 
da Costa disse que o congresso é 
uma oportunidade para que os mem-

bros do Ministério Público do Traba-
lho (MPT) possam refl etir sobre o que 
podem fazer para cumprir a sua mis-
são perante a sociedade brasileira, 
na defesa do direito do trabalho cada 
vez mais humano e voltado à con-
cretização de direitos fundamentais 
garantidos na Constituição Federal. 
Segundo ele, um direito do trabalho 
que, acima de tudo, preserve o valor 
do trabalho do ser humano, “elemen-
to fundamental para sua existência 
digna, para sua honra e para os seus 
sonhos”.

“Falta a muitos de nós um 
sentimento básico do ser humano: 
a empatia. Falta a capacidade de 
sentir em nossa pele o que sentem 
outras pessoas privadas de uma 
proteção mínima a sua força de tra-
balho, de uma remuneração digna, 

de um emprego decente, do direito 
de voltar para casa vivas ou com a 
saúde preservada após um dia de 
trabalho ou o que sentem pessoas 
diferenciadas por sua cor da pele, 
pelo seu sexo, pela sua condição 
sexual, pela sua condição física, 
enfi m, por serem o que são, e tan-
tos outros problemas que causam 
sofrimento e indignação a trabalha-
dores”, disse o procurador.

Nessa perspectiva, os procu-
radores do Trabalho juntamente 
com Juízes, auditores-fiscais e 
advogados trabalhistas, passaram 
a ter uma responsabilidade muito 
maior de aplicar a lei que instituiu 
a chamada “Reforma Trabalhista” 
– em 11 de novembro de 2017 -  e 
que trouxe uma nova configura-
ção-normativa para as relações de 
trabalho. O debate, afirmou o pro-
curador, sai do campo legislativo e 
vai para o campo jurídico, cabendo 
aos operadores de justiça a aplica-
ção da nova lei, em consonância 
com princípios e valores fundantes 
da República Federativa do Brasil 
e com as normas constitucionais, 
convenções e tratados ratificados 
pelo Estado brasileiro e leis infra-
constitucionais que formam a or-
dem jurídica trabalhista.

PRÊMIO

Durante a cerimônia de abertu-
ra do XXIII CNPT, foram revelados os 

Centenas de procuradores do Trabalho 
participam do XXIII CNPT em São Paulo

“Falta a capacidade de sentir em nossa pele o que sentem outras pessoas privadas 
de uma proteção mínima a sua força de trabalho”, afi rmou presidente da ANPT
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CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL 

PÓSREFORMA TRABALHISTA
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Filósofo Mario Sérgio Cortella destaca o papel 
dos procuradores do Trabalho para a sociedade

“O poder que serve a si mesmo, 
não serve”. A frase é uma refl exão do 
professor, fi lósofo e escritor Mario 
Sérgio Cortella e foi proferida du-
rante a palestra de abertura do XXIII 
Congresso Nacional dos Procurado-
res do Trabalho, realizada na noite do 
dia 12 de abril, em São Paulo. 

Com auditório lotado, Cortella 
fez provocações inteligentes que 
levaram os participantes a re-
fl etir sobre o seu papel como 
servidor público.  “O futuro é 
o passado em preparação e 
o que sobra é a obra, o resto 
“soçobra”. Estou aqui, hoje, 
dentro de um congresso do 
Ministério Público do Trabalho 
com homens e mulheres que 
se dedicam a ganhar a sua 
existência com algo mag-
nífi co, que é ganhar a vida 
cuidando de vidas. Por isso, 

aqui está gera e cria um passado 
que quer ser olhado como? Geramos 
respeito, dignidade ou seremos olha-
dos  como homens e mulheres que 
nos acovardamos ou nos conforma-
mos?”, perguntou.

Ao fi nal da sua exposição, Ma-
rio Sergio Cortella falou ainda sobre 
os prejuízos do ser humano pessi-
mista e a vantagem do otimista.    “O 

ideal é que olhem para todos 
vocês, em 2048, de um modo 
admirável e não perplexo. 
Precisamos de novas atitu-
des.  Não precisamos de gen-
te morna, que não é quente 
nem fria, que não fede nem 
cheira, nem no trabalho, na 
amizade, nas comunidades. 
Precisamos de gente que 
transforma a realidade e que 
protege o futuro”, afi rmou.

vencedores do XIX Prêmio Evaristo 
de Moraes Filho, na categoria de 
melhor arrazoado. Confi ra os ga-
nhadores:

Em primeiro lugar, por um traba-
lho conjunto, fi caram os procurado-
res do Trabalho Helder Santos Amo-

rim, Ileana Neiva Mousinho Brito, 
Vanessa Patriota da Fonseca e Xisto 
Tiago de Medeiros Neto. Em segundo 
lugar, foi classifi cado o procurador do 
Trabalho Rafael de Araújo Gomes.

Já em terceiro lugar, foram 
classifi cados os procuradores do 

Trabalho Jose Wellington de Car-
valho Soares, Maria Elena Moreira 
Rego, Edno Carvalho Moura e Carlos 
Henrique Pereira Leite. O procurador 
do Trabalho Ednaldo Rodrigo Brito da 
Silva recebeu o prêmio em nome dos 
vencedores.

para mim, a profi ssão mais honrosa é 
exatamente a de quem ganha a vida 
ajudando a cuidar de vidas”, disse o 
palestrante de maneira irreverente.  

Cortella questionou os partici-
pantes sobre qual tipo de passado 
estão deixando como legado. “Se o 
futuro é um passado em preparação, 
como você e eu seremos olhados 
daqui a 30 anos? Essa geração que 

1º colocado 2º colocado 3º colocado

Cortella fez provocações que levaram os participantes 
a refletir sobre o seu papel como servidor público

Fo
to

s:
 A

N
P

T



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
JAN/JUL 201814

Especialistas em Direito do Trabalho falam das 
mudanças e consolidações da jurisprudência 
pós-reforma trabalhista

Na manhã do dia 13 de abril, 
o  presidente da Associação Nacio-
nal dos Magistrados  da Justiça do 
Trabalho (Anamatra) e professor da 
Universidade de São Paulo (USP), 
Guilherme Guimarães Feliciano, e 
a professora de Direito do Trabalho 
da Universidade de Brasília (UnB) 
Gabriela Neves Delgado, foram os 
primeiros palestrantes da programa-
ção científi ca do  XXIII CNPT.  Eles fa-
laram sobre “Os aspectos materiais e 
processuais relativos à consolidação 
da jurisprudência pós-reforma nas 
Varas e Tribunais Regionais do Tra-
balho e o  papel do MPT”.

Em sua manifestação, o presi-
dente da Anamatra traçou um pano-
rama sobre o processo parlamentar 
que culminou na aprovação da cha-
mada reforma trabalhista, pelo Con-
gresso Nacional – com posterior 
chancela pelo Governo Federal -, e 
destacou o trabalho intenso da en-
tidade e da ANPT para que isso não 
ocorresse. Lembrou também que 
a lei já possui mais de vinte Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADIs). “Diziam que o propósito da 
lei era dar segurança jurídica, porém, 
o que temos hoje é um horizonte 
tenebroso e a bola da vez está co-
nosco”, disse.

Nesta linha de raciocínio, o 
magistrado falou sobre a relação 
entre Ministério Público do Traba-
lho e a Magistratura trabalhista no 
julgamento de ações e como estas 
podem chegar de maneira mais “pa-
latável” ao juiz do trabalho, “porque 
no fi nal das contas o importante é 
conseguir a prestação jurisdicional 
na construção de um processo 
constitucional”.

De maneira bem-humorada, o 
palestrante questionou os partici-
pantes do evento: Para que o MPT 

consiga cada vez mais chegar no 
coração do juiz, o que tem de ser 
feito? Como resposta, ele disse que 
é importante convencer o magis-
trado das teses que se apresenta, 
portanto, se faz necessário que as 
teses sejam bem construídas, que 
sejam manejados os instrumentos 
mais aceitáveis e que acenem para 
os valores que o juiz não pode negar. 
Convencer exige o uso da linguagem 
e o uso de estratégias, caminhos 
para o convencimento, como sugerir 
que caminhos uma empresa deve 
cumprir o princípio da lei, como isso 
será controlado e como será o re-
gime de ascensão de acordo com o 
mecanismo de controle.

A professora da UNB, por sua 
vez, fez sua apresentação basea-
da em uma avaliação do direito do 
trabalho no tempo, a partir de uma 
perspectiva de fl uxos e refl uxos no 
sistema de proteção jus-trabalhista. 
Nesse sentido, ela  analisou a re-
forma trabalhista como a principal 
manifestação, no Brasil, de refl uxo 
no sistema de proteção ao trabalho 
humano.

Gabriela Delgado fez uma análise 
crítica da reforma trabalhista a partir 
de pontos dos direitos individuais e 
coletivos e do processo do trabalho 
e estabeleceu algumas propostas 
de atuação, sobretudo para o Minis-
tério Público do Trabalho, e para que 
a ciência do direito seja reconhecida 
como um espaço de engrandecimen-
to civilizatório e de avanço social.

“Sobre o ponto de vista da atua-
ção dos protagonistas do direito do 
trabalho, uma das propostas mais 
importantes no tempo presente é 
a da interpretação da Constituição 
Federal conforme a plataforma 
constitucional de proteção ao tra-
balho humano e conforme o sistema 
internacional de direitos humanos 
trabalhistas”, informou a professora. 
De acordo com ela, há necessidade 
de que os intérpretes estejam aten-
tos para que eles possam refundar 
a jurisprudência axiológica no Brasil, 
ou seja, no caso do direito do traba-
lho, explicou, além dos encaminha-
mentos hermenêuticos clássicos é 
necessário reafi rmar a todo o tempo 
a jurisprudência axiológica. 

Painelistas falaram sobre os aspectos materiais e processuais 
relativos à consolidação da jurisprudência pós-reforma nas 
Varas e Tribunais Regionais do Trabalho e o  papel do MPT
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Ministro do TST fala sobre os Tribunais Superiores 
e as construções legais para a consolidação da 
Jurisprudência

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e di-
retor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) Luiz Philippe de 
Mello Filho, foi painelista na tarde de sexta-feira, 13/04, 
durante o XXIII Congresso Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (CNPT). Ele discorreu sobre “O papel dos Tribu-
nais Superiores e as construções legais para a consoli-
dação da Jurisprudência, os riscos da transcendência, a 
inversão da segurança jurídica e a participação do MPT 
nesse processo”.

Em linhas gerais, o ministro abordou a nova função 
dos Tribunais Superiores em razão da mudança legislativa 
processual, ou seja, a transição do sistema Civil Law para 
o sistema de Common Law. “Ainda estamos no regime 
misto, mas há construção de norma jurídica pelos tribu-
nais o que é, em suma, muito importante”, disse.

Mello Filho apontou também como aconteceu essa 
transição mediante a legislação e, por fi m, falou da cria-
ção de um novo instituto, a Transcendência, bem como 
todos os riscos que o envolvem. Falou ainda sobre a im-
portância da atuação do Ministério Público do Trabalho na 
Justiça do Trabalho, no processo de construção dessa 
norma jurídica.

Na avaliação do ministro do TST, as carreiras públicas 
exercem funções com atribuições em prol da sociedade 
brasileira. “Evidentemente que nenhum dos membros da 
carreira, seja da Magistratura ou do Ministério Público têm 
interesses pessoais no âmbito de sua atuação, pois os 
interesses são sempre em prol da sociedade brasileira, na 
mudança legislativa, na ruptura de paradigmas. Por isso, o 
XXIII CNPT ajuda a construir um entendimento em torno 

das novas normas, e isso é indispensável em um regime 
democrático”, falou.

 TRANSCENDÊNCIA

Na ocasião, o ministro falou do instituto processual 
denominado Transcendência. “Ainda há muitas difi cul-
dades e todos nós estamos envolvidos nessa tarefa de 
decifrar esse instituto. Mas, como ela forma decisões, a 
participação do Ministério Público é muito importante. E, 
para as matérias levadas para uniformização de inciden-
tes repetitivos e a função de competência, é obrigatória a 
participação do Ministério Público. Contudo, a transcen-
dência é o instrumento de passagem para se chegar a 
essas decisões hoje”, comentou.

Dessa forma, de acordo com o magistrado, o MP 
deve estar acompanhando esse procedimento, por meio 
de suas ações coletivas ou por meio de pareceres.

Livros com a participação 
de associados da ANPT são 
lançados durante XXIII CNPT

No dia 13 de abril, nove livros de autoria ou com 
a participação de associados da ANPT foram lança-
dos durante a programação do XXIII Congresso Na-
cional dos Procuradores do Trabalho (CNPT). Confi ra 
na imagem a relação das obras. No site da ANPT, na 
sessão “Nossos autores” há um resumo detalhado 
de todas as publicações. Acesse para saber mais. 

Ministro Luiz Philippe de Mello Filho abordou a nova função dos 
Tribunais Superiores em razão da mudança legislativa processual
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 Conselheiros do CNMP participam de debate 
“A experiência do CNMP e 

sua repercussão na atuação dos 
procuradores do Trabalho”, este 
foi o tema tratado por quatro 
integrantes do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), na 
sexta-feira, 13 de abril, durante 
o XXIII Congresso Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (CNPT). 
Participaram da mesa de debates 
os conselheiros Leonardo Accioly 
da Silva, representante da OAB, Luiz 
Fernando Bandeira de Mello Filho, 
do Senado Federal, Lauro Machado 
Nogueira, do MP dos Estados e 
Sebastião Vieira Caixeta, do MPT.

Durante o painel, em um breve 
pronunciamento, cada conselheiro 
falou um pouco sobre o trabalho 
no CNMP e destacou a sua opinião 
sobre o órgão. Os integrantes do 
conselho responderam também 
aos diversos questionamentos dos 
participantes do XXIII CNPT.

O primeiro a falar foi o 
conselheiro Leonardo Accioly, que 
destacou uma grande difi culdade 
que verifi ca no conselho: o órgão 
precisa se comunicar melhor com a 
sociedade. De acordo com ele, hoje, 
se tem uma ideia errada de que os 
órgãos correcionais não punem 
quem são representados, porém “o 
CNMP trabalha de maneira justa, mas 
rigorosa na punição daqueles que 
cometem desvios disciplinares, no 
entanto temos algumas difi culdades 
de fazer com que alguns tipos 
de punição consigam se efetivar, 
sobretudo aquela que trata da perda 
de cargo de um membro do MP”.

Ele disse que, dentre as funções 
do CNMP, está a preservação da 
autonomia do MP e ela tem a ver 
com o resguardo das prerrogativas 
da categoria. Informou ainda que o 
MPT tem sido parceiro fundamental 
na elaboração de políticas dentro 
da comissão da infância e da 
juventude. “Cada vez que convivo 
mais com o MPT, percebo que a 
instituição é promotora da justiça 

social e da democracia do nosso 
país”, informou.

O conselheiro Luís Fernando 
Bandeira de Mello Filho disse que a 
principal função do CNMP é a atividade 
de diálogo institucional e que aí está a 
importância do órgão ser composto 
por membros do MP e membros 
não advindos do MP. “Isso nos dá 
capacidade de diálogo privilegiado 
entre as instituições e isso pode ser 
muito útil para o CNMP”, lembrou.

Ele ratifi cou ainda a preocupação 
de que o CNMP atue não só do ponto 
de vista correcional, mas também 
como espaço de diálogo para que 
se possa levar ao MP condições 
que possibilitem aos membros 
desempenharem “esse trabalho tão 
bonito e relevante como fazem”.

Já o conselheiro Lauro Machado 
Nogueira disse que tem o CNMP 
como órgão fundamental para o 
fortalecimento do Ministério Público 
brasileiro, pois ele é o único que unifi ca 
todos os ramos do MP. Falou ainda 
que é gratifi cante ver o compromisso 
do MPT com diversos temas que 
envolvem o conselho e destacou 
o que chamou de “furor” legislativo 
existente no CNMP. “O CNMP não foi 
criado para interferir na gestão e sim 
fortalecer o MP”, lembrou.

O representante do MPT 
no conselho, Sebastião Caixeta, 
destacou o papel do CNMP de 

fortalecimento institucional e disse 
que sua primeira função é zelar pela 
autonomia do MP. “Esse órgão não é 
de pensamento único, monolítico e 
é bom que assim seja. Que a gente 
tenha diversidade de pensamentos 
ali e de representação no CNMP, 
para poder bem cuidar das nobres 
e difíceis tarefas que a constituição 
incumbiu ao conselho”, argumentou.

Ele falou também sobre a 
necessidade de se ter uma parcimônia 
de atos pelo conselho, pois levam 
a uma situação de perplexidade 
já apontada e verifi cada pelo MP 
quanto a normas que se contradizem 
entre si. Caixeta falou ainda que a 
edição de normas pelo conselho é 
relevante e constitucional, mas ela 
precisa se submeter a um crivo de 
admissibilidade e um juízo prospectivo 
do benefi cio que a norma possa trazer 
para  o MP e das difi culdade que ela 
imporá à instituição.

Por fi m, o representante do MPT 
disse que a situação disciplinar não é a 
primeira e principal atuação do CNMP. 
“Os membros do Ministério Público 
são cumpridores dos seus deveres 
funcionais, em sua maioria, mas como 
em toda instituição temos colegas 
que cometem faltas e algumas que 
são muito graves e cabe ao CNMP 
poder fazer a identifi cação desses 
membros e a responsabilização dele 
na medida de justiça”, afi rmou.

Quatro conselheiros do CNMPT participaram do painel
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Painel aborda as vantagens e desvantagens 
da migração para o Regime de Previdência 
Complementar

Os dois últimos painéis d a sex-
ta-feira, 13 de abril, do XXIII CNPT 
abordaram temas importantes que 
dizem respeito à aposentadoria dos 
procuradores do Trabalho. O primeiro 
tratou das vantagens e desvanta-
gens da migração para o Regime de 
Previdência Complementar com foco 
no FUNPRESP-Jud. Já o segundo 
apontou se, agora, é a hora certa 
para realizar essa mudança.

As explanações fi caram a 
cargo do diretor de Seguridade da 
FUNPRESP-Jud Edmilson Enedi-
no das Chagas e do procurador da 
República e diretor de assuntos ju-
rídicos da Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), 
Rodrigo Antônio Tenório, também 
autor do livro Regime de previdên-
cia: é hora de migrar?

A palestra do diretor da 
FUNPRESP-Jud teve por objetivo 
oferecer informações sobre o plano 
de previdência complementar, 
abordando as vantagens e 
desvantagens da migração de regi-
me previdenciário e a adesão à pre-
vidência complementar, bem como 
sobre o funcionamento e adminis-
tração da Fundação. 

Em linhas gerais, o diretor 
esclareceu que os procuradores 
que ingressaram no serviço públi-
co a partir de 14 outubro de 2013 
estão obrigatoriamente submeti-
dos ao teto de benefícios do Re-
gime Geral da Previdência Social 
(RGPS), podendo optar pela ade-
são à FUNPRESP-Jud para comple-
mentar futuramente a sua renda na 
aposentadoria. Já os que entraram 
no serviço público antes dessa data 
têm a opção de migrar para o regime 
previdenciário submetido ao teto de 
benefícios do RGPS até 28 de julho 
de 2018. 

Além dis-
so, os membros 
ou servidores 
e m p o s s a d o s 
antes de 14 de 
outubro de 2013 
que migrarem de 
regime, também 
poderão aderir à 
FUNPRESP-Jud 
como partici-
pante patrocina-
do, com direito à 
contrapartida da União.

O OUTRO LADO

 Ao ministrar a palestra sobre se 
vale a pena migrar, o diretor da ANPR, 
Rodrigo Tenório, destacou   que o 
objetivo é “fornecer, de maneira 
clara, dados sufi cientes para que o 
associado tome a melhor decisão 
possível consideradas suas circuns-
tâncias pessoais e objetivos de vida”.

O procurador da República, que 
tem estudado o tema com afi nco, 
disse que o prazo de 28 de julho, 
estipulado para fazer a migração e 
adesão é muito curto para uma de-

cisão que vai impactar a vida de cada 
servidor até a aposentadoria. 

Em sua palestra, Tenório disse 
também que  a intenção não  é de-
sestimular a adesão a FUNPRESP, 
mas, sim, explicar ponto a ponto. 
“Não recomendo a nenhum dos 
colegas que não acham que têm 
disciplina sufi ciente para separar 
o dinheiro todo mês e fazer as apli-
cações devidas, que adotem esse 
essa caminho que eu adotei de não 
entrar no FUNPRESP, um caminho 
que exige essa disciplina. Também 
é necessário avaliar cada situação 
individual, como está o seu benefício 
especial”, falou.

Diretor de Seguridade da FUNPRESP-Jud, 
Edmilson Enedino das Chagas, durante seu painel

Procurador da República e diretor de assuntos jurídicos da 
Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Rodrigo 
Antônio Tenório, fez um contraponto ao diretor da FUNPRESP
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Posição e estratégia do MPT nos atuais cenários 
político e jurídico

O primeiro painel da manhã de 
sábado, 15 de abril, do XXIII CNPT, 
falou sobre “A posição e estratégia 
de ação em face do ímpeto refor-
mista trabalhista e as expectativas 
quanto à atuação do MPT nos atuais 
cenários político e jurídico”. Partici-
param do debate os procuradores do 
Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo 
Lima, Helder Santos Amorim e Lore-
na Vasconcelos Porto.

Ao ter a palavra, o procurador-
Carlos Eduardo de Azevedo Lima, ex-
plicou qual foi a conclusão do relatório 
formulado pelo Grupo de Trabalho (GT), 
que ele mesmo coordenou, no âmbi-
to do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), sobre Hermenêutica Infracons-
titucional.

Ele elencou, em sua apresenta-
ção, os principais tópicos discutidos 
e que, agora, estão sintetizados no 
documento que já está em fase fi nal 
de impressão, são eles: terceirização 
de serviços; “pejotização”; fraude 
à relação de emprego; trabalhador 
autônomo “exclusivo”; limites da au-
tonomia coletiva (“negociado x legis-
lado); quitação anual das obrigações 
trabalhistas; homologação de acordo 
extrajudicial na Justiça do Trabalho.

Sobre a conclusão que o grupo de 
trabalho chegou sobre um dos temas, 
a terceirização, o procurador disse que 
“ao contrário do que pode parecer e 
que se busque permitir a terceirização 

ampla, geral e irrestrita, sem qualquer 
limitação, deve continuar tendo o con-
trole do seu desvirtuamento”.

De acordo com Azevedo Lima,  
“ainda que se diga que pela legislação 
se pode terceirizar toda e qualquer 
atividade, independentemente de 
haver a distinção entre atividade-fi m 
ou atividade meio, ainda assim há de 
se observar  se  estão presentes os 
requisitos  de um contrato  de tra-
balho que seja vinculado  a empresa 
prestadora de serviço ou se é uma 
mera fraude”.

CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE

O procurador do Trabalho Helder 
Santos Amorim, por sua vez, falou 
do relatório sobre Controle de Cons-
titucionalidade, também elaborado 
por outro GT no âmbito do MPT. Ele 
apontou as principais inconstitucio-
nalidades identifi cadas na nova Lei 
13.467/17 que disciplinou a Reforma 
Trabalhista. “O relatório vai ser uma 
fonte de consulta e refl exão muito 
interessante”, disse.

Segundo Helder Santos, o Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) foi 
o protagonista mais importante de 
contraponto da Reforma Trabalhista. 
Vários foram os setores que denun-
ciaram as inconstitucionalidades e 
as precariedades, mas o MPT teve 

papel fundamental.  “Ele  (MPT) foi o 
autor jurídico com maior legitimidade 
e respaldo para denunciar as autori-
dades, inclusive internacional, e tam-
bém aos Organismos Internacionais 
que a reforma trabalhista era um 
profundo ato de violação aos Direitos 
Fundamentais “, disse.

CONTROLE DE 
CONVENCIONALIDADE

Já a procuradora do Trabalho 
Lorena Vasconcelos Porto apresen-
tou o relatório do Grupo de Trabalho 
sobre Controle de Convencionalida-
de.  Segundo a estudiosa, as Leis 
13.429/2017 e 13.467/2017 pos-
suem inconstitucionalidades que 
afrontam os Direitos Fundamentais 
trabalhistas, o regime de emprego 
socialmente protegido, o valor social 
do trabalho, a dignidade da pessoa 
humana, a função socioambiental 
da propriedade e da empresa e a 
vedação ao retrocesso social.

Sobre o Controle de Convencio-
nalidade, o grupo tratou das análises 
das normas trazidas pela reforma 
à luz dos tratados e Convenções 
Internacionais de Direitos Humanos 
ratifi cados pelo Brasil, no âmbito das 
Organizações das Nações Unidas 
(ONU), do Trabalho (OIT) e dos Esta-
dos Americanos (OEA).

Essas normas internacionais, se-
gundo a estudiosa, têm uma hierarquia 
constitucional, mas o entendimento 
do STF é se “não aprova pelo rito do 
parágrafo 3º do Artigo 5º, elas têm 
hierarquia supralegal, mas infracons-
titucional.  E pensando estrategica-
mente é melhor que adotemos esse 
entendimento, porque se tratando de 
norma de natureza infraconstitucional, 
o Controle de Convencionalidade teria 
como sua última instância, do âmbito 
trabalhista, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e não chegaria ao STF, 
porque estaríamos falando de normas 
infraconstitucionais e não de hierar-
quia constitucional “, comentou.

Palestrantes abordaram a atuação do MPT 
nos atuais cenários político e jurídico
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“A Justiça do Trabalho forte depende de um MPT 
forte”, afi rma presidente do TST

Na manhã de sábado, 14 de abril, o presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro João Batista 
Brito Pereira, encerrou a programação científi ca do XXIII 
Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho (CNPT). 
Sua conferência teve como tema central os “Caminhos 
para o fortalecimento e defesa da independência da Jus-
tiça do Trabalho”.

Em sua palestra, o magistrado falou sobre algumas 
searas do âmbito do MPT e destacou tópicos próprios 
da instituição como o Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) que, para ele, “é algo que tem em seu DNA, o MPT”. 
Sobre o tema da palestra em si, o magistrado disse que 
medidas para o fortalecimento da Justiça do Trabalho de-
vem ser diuturnas e que o Ministério Público é um grande 
parceiro de todos os dias.

Sobre a Lei da Reforma Trabalhista, que entrou em vi-
gor em novembro de 2017, Brito Pereira disse que o mundo 
muda todo dia e se alterou com a reforma. Com isso, ele 
lembrou que o TST formou um grupo com nove ministros 
para estudar com afi nco a questão.

O presidente do TST disse ainda estar convencido de 
que a lei, que ainda está em processo de ebulição, em estudo, 

é de todos. De acordo com ele, os advogados, os sindicatos 
dos empregados, as centrais sindicais estão todos afl itos, 
porque, inclusive, há redução drástica do número de ações 
trabalhistas, o que dizem alguns defensores ser a vantagem 
da reforma. “É provável que em parte seja refl exo mesmo da 
reforma, mas um refl exo que ainda merece ser estudado, 
mas eu acredito que ainda seja uma demanda que está sen-
do reprimida porque, só no Supremo Tribunal Federal (STF), 
há mais de uma dezena de ações que discutem a inconsti-
tucionalidade de vários dispositivos”, lembrou.

*Confi ra a íntegra da matéria em www.anpt.org.br

Lançada Agenda Político-Institucional da ANPT
Foi lançada, ofi cialmente, na 

abertura do XXIII CNPT, a Agenda 
Político-Institucional 2018 da 
Associação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (ANPT). A pu-
blicação consolida compromissos, 
propostas de trabalho e priorida-
des institucionais e associativas, 
nas esferas administrativa, judicial 
e legislativa, além de trazer novas 
perspectivas da atuação da enti-
dade para este ano.

De acordo com o presidente da ANPT, Ângelo Fabia-
no Farias da Costa, a entidade vem fi rmando-se, ao longo 
dos anos, como instituição que atua não só nos temas de 
interesse de seus associados, mas também dos direitos 
sociais e na defesa do regime democrático. Segundo ele, 
tal postura somada ao trabalho efetivamente realizado, 
rende à associação o respeito e o reconhecimento no 
Congresso Nacional, no Poder Judiciário, no Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), nas esferas ad-
ministrativas, bem como perante o Ministério Público do 
Trabalho (MPT).

Em relação a atuação da en-
tidade no Congresso Nacional em 
2018, o procurador ressaltou que 
por conta da intervenção federal 
no Rio de Janeiro, os trabalhos 
fi cam comprometidos, tendo em 
vista que tal situação impede a tra-
mitação de propostas legislativas 
que busquem a modifi cação do 
texto constitucional. Ele destacou 
que neste ano teremos as eleições 
para presidência da República, 

para governadores dos estados e do Distrito Federal, além 
de eleições para os legislativos federal, estadual e distrital e 
que  tudo isso impacta a vida das pessoas e das instituições 
e o ritmo dos trabalhos no parlamento brasileiro.

  “A ANPT renova seu compromisso de bem represen-
tar e dar voz aos seus associados perante o parlamento 
brasileiro e os outros Poderes da República, bem como 
perante o CNMP, a Procuradoria-Geral da República e a 
Procuradoria-Geral do Trabalho, reforçando, ainda, a sua 
atuação em prol dos direitos sociais e do regime demo-
crático”, disse o presidente da ANPT.

Presidente do TST abordou os caminhos para o fortalecimento 
e defesa da independência da Justiça do Trabalho
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Estatuto do Trabalho é apresentado na CDH

N o dia 10 de maio, foi apresentado o relatório da 
Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho 
(CDHET), do Senado Federal. O documento, que 

contou com a colaboração ativa da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT) em sua elaboração, 
tem como objetivo propor alternativas legais para uma 
nova regulação das relações de trabalho, em contraponto 
a reforma trabalhista. O presidente da entidade, Ângelo Fa-
biano Farias da Costa, destacou na sessão a importância 
desse documento e disse que ele representa uma espe-
rança para as relações de trabalho no Brasil.

O procurador destacou também que a reforma 
trabalhista trouxe efeitos muito prejudiciais à sociedade 

brasileira e que o índice de informalidade e desemprego 
já tem sido aumentado exponencialmente. A insegu-
rança jurídica total foi criada com “essa brincadeira de 
legislar, o descumprimento total de vários acordos pelo 
Governo Federal”.

O presidente da ANPT disse que o estatuto é um 
projeto para que toda a sociedade brasileira possa tra-
balhar nele e ver o melhor texto, apresentá-lo de forma a 
preservar direitos. “O projeto é o início, o pontapé inicial 
para que possamos agora dar uma guinada e restaurar 
os direitos sociais trabalhistas”, frisou.

CONTRIBUIÇÕES 

Foram entregues na manhã do dia 02 de abril de 
2018, ao senado Paulo Paim (PT-RS), as contribuições 
da ANPT e do Ministério Público do Trabalho (MPT) para 
a elaboração do anteprojeto. De acordo com presidente 
da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, o anteprojeto 
visa a ajustar a proteção social do direito do trabalho 
dos trabalhadores, algo que, segundo ele, foi vilipen-
diada com a entrada em vigor da reforma trabalhista. 
“Com isso, esperamos que o direito do trabalho volte a 
ser protetivo e que traga o efetivo resgate da proteção 
social dos trabalhadores”, informou. 

ANPT fala sobre os impactos da reforma trabalhista
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Entrega aconteceu durante audiência pública da CDH do Senado

Diversos membros do MPT participaram do evento
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O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, participou, em Brasília, de dois eventos 
nos quais tratou dos impactos da reforma traba-

lhista. O primeiro deles, realizado dia 08 de junho, foi o II 
Encontro de Advogados, Juízes e Membros do Ministério 
Público que atuam na Justiça do Trabalho. O evento foi 
promovido pela Associação dos Advogados Trabalhistas 
do Distrito Federal (AATDF) e contou com diversos painéis 
ao longo do dia. Outros membros do MPT também foram 
palestrantes, entre eles a diretora social e de eventos da 
ANPT, Ana Cláudia Bandeira Monteiro. O segundo evento 
foi realizado na Câmara dos Deputados, dia 03 de julho.

Farias da Costa lembrou que as audiências públicas 
no Congresso Nacional para tratar da reforma trabalhista 
foram para passar a falsa impressão de que se estava 
ouvindo a sociedade, tendo sido realizadas sob a ótica do 
PL 6787/2016, que até então modificava tão somente 
sete artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, “po-
rém, não houve qualquer possibilidade ou abertura para 
diálogo e sim uma imensa má vontade do Congresso Na-
cional, de uma maneira geral, em dar voz para sindicatos e 
instituições especializadas na proteção trabalhista”.

O procurador falou que, agora, o debate sai do campo 
legislativo e vem para o lócus dos operadores do direito do 
trabalho, que devem analisar a reforma trabalhista de for-
ma a contemplar uma interpretação conforme os direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal, assim 

como direitos previstos em convenções e tratados inter-
nacionais ratifi cados pelo Brasil, e, por fi m, uma interpreta-
ção sistemática de todo ordenamento jurídico trabalhista.

*Confi ra a participação da ANPT, 
em ambos os eventos, no site da entidade.

Evento realizado na Câmara dos Deputados
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OBrasil registra cerca de 700 mil acidentes de 

trabalho por ano, afi rma ANPT

N a manhã do dia 24 de abril, o presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, 

participou de sessão solene da Câmara dos Deputados 
em alusão ao Dia Mundial da Segurança e da Saú-
de no Trabalho, 28 de abril. A homenagem, proposta 
pelos deputados Vicentinho (PT-SP) e Roberto de 
Lucena (PODE-SP), contou também com a presença 
da procuradora do Trabalho Juliana Carreiro Corbal Oi-
taven, vice-coordenadora nacional de Defesa do Meio 
Ambiente de Trabalho do Ministério Público do Trabalho.

Em sua manifestação, Farias da costa disse que 
o Brasil vive o que ele chamou de “verdadeira guerra 
civil”, onde se tem aproximadamente 700 mil acidentes 
de trabalho por ano. Isso equivaleria, de acordo com 
ele, a praticamente 10 estádios de futebol lotados de 
trabalhadores que se acidentam anualmente em seus 
trabalhos, “que não conseguem às vezes voltar pra casa 
ou têm sofrido acidentes que podem levar à morte e à 
incapacidade por esmagamento ou perda de membros”.

O procurador ressaltou que são três mil mortes de 
trabalhadores a cada ano no país. Farias da Costa lem-
brou o impacto que isso tem trazido para os cofres da 

Previdência Social. “O que nós temos visto ultimamente 
para que se mude essa realidade? Essa reforma tra-
balhista, por exemplo, não traz, em seus cerca de 200 
dispositivos que foram alterados na CLT, um dispositivo 
sequer que se refi ra ao aumento da saúde e segurança. 
Não vemos o Congresso Nacional se debruçar sobre ma-
térias que tragam impacto na melhoria da segurança e da 
saúde dos trabalhadores”, afi rmou o presidente da ANPT.

Neste sentido, Farias da Costa fez um apelo aos par-
lamentares no sentido de que busquem sempre avançar 
para que aprovem legislações que possam melhorar a 
estrutura da segurança no trabalho.

“O trabalho escravo ainda persiste porque nossa 
sociedade é profundamente desigual”

A afi rmação acima é do vi-
ce-presidente da Asso-
ciação Nacional dos Pro-

curadores do Trabalho (ANPT), 
Helder Amorim, e foi dita, dia 15 
de maio, durante a audiência 
pública “Os cento e trinta anos 
da Abolição da Escravatura e a 
Escravidão Moderna”. A sessão 
foi realizada pela Comissão de 
Direitos Humanos do Senado 
Federal e foi conduzida pelo 
vice-presidente da comissão, 
senador Paulo Paim (PT-RS).

Em seu pronunciamento, o 
procurador afi rmou que, mesmo 
passado tanto tempo desde a 
abolição da escravidão, a socie-
dade brasileira ainda enfrenta a 
prática de trabalho escravo, prá-
tica incompatível com o estado 
democrático de direito.

De acordo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), a grande 

maioria dos brasileiros em situação de extre-
ma pobreza e de analfabetismo é composta 
pela população negra e parda. Segundo Hel-
der Amorim, essas são marcas indeléveis de 
uma sociedade profundamente infl uenciada 
pela cultura escravagista, que naturaliza a 
desigualdade social. 

DADOS

Nas duas últimas décadas, dados de-
monstram que aproximadamente 50 mil 
trabalhadores brasileiros foram resgatados 
em condições análogas à escravidão. Destes, 
95% são homens jovens de baixa escolarida-

de, 33% são analfabetos, 39% só 
estudaram até o 5º ano. “Infeliz-
mente, nos últimos dois anos, 
assistimos a verdadeira ruína do 
sistema de combate ao trabalho 
escravo, com declínio profundo 
das operações de resgate de 
trabalhadores escravizados”, 
apontou o procurador.

De acordo com ele, o Go-
verno atual investiu contra a 
lista suja do trabalho escravo 
e contra os grupos móveis de 
fi scalização. Por meio da porta-
ria 1129/2017, explicou Helder 
Amorim, o governo tentou re-
duzir o conceito de trabalho es-
cravo, afastando elementos que 
são fundamentais ao enfrenta-
mento da realidade contempo-
rânea, o que diminui também a 
efi cácia da atividade enfrentada. 

*Confi ra a matéria completa 
em www.anpt.org.br 

Sessão solene da Câmara dos Deputados 
contou com a presença da ANPT

Vice-presidente da ANPT 
representou a entidade na audiência
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ANPT aponta perigo em PLS que delega 
fi scalização administrativa para particulares

O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, participou, dia 16 de abril, de audiência 
pública da Comissão de Direitos Humanos do 

Senado Federal, que teve como tema “Legislar para ga-
rantir proteção social”.

Logo no início de sua manifestação, o procurador 
ressaltou que no país em que se tem três mil mortes por 
ano, 700 mil acidentes de trabalho, é o quarto no mundo 
em acidentes de trabalho, ainda hoje se trazem proposi-
ções legislativas como o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
149/2014 que, entre outras coisas, exige dupla visita na 
fi scalização do trabalho, que serviria para se fomentar o 
descumprimento da legislação como um todo. De acor-
do com Farias da costa, atualmente estão desconsti-
tucionalizando direitos em leis ordinárias, como se elas 
tivessem mais força que a própria Constituição.

Sobre o PLS 280/2017, de autoria do senador An-
tônio Anastasia (PSDB-MG), que permite a delegação 
no âmbito da administração pública federal de serviço 
público de fi scalização administrativa a particulares, Fa-

rias da Costa disse que, da maneira que está redigido o 
projeto, ele permite que atividades típicas e exclusivas 
do Estado, desempenhadas por servidores públicos, 
possam ser repassadas a particulares, o que represen-
taria perigo para todos.

 Ele disse ainda que o projeto não traz qualquer tipo 
de restrição e nem ressalva nenhuma atividade no poder 
público da possibilidade de delegação. Pela redação, até 
o próprio poder judiciário e o MP poderiam ser objeto de 
discussão para ser repassado a particulares e, que pela 
generalidade do projeto, pode ser terceirizada a auditoria 
fi scal do trabalho.

“Estamos aqui imbuídos de tentar barrar essa si-
tuação, porque até entendemos a delegação de algumas 
atividades que antes eram exercidas pelo poder público, 
como concessão de serviços de transporte e adminis-
tração de rodovias , mas atividades relativas a poder de 
polícia ou exclusivamente exercidas por agentes de Es-
tado, enfraquece muito e pode gerar aí uma perda total 
de efi ciência do Estado”, disse o presidente da ANPT.
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N o dia 03 de julho, o vice-presidente da ANPT, Hel-
der Amorim, criticou duramente diversos pontos 
da reforma trabalhista no Brasil. Ele participou 

de audiência pública da Subcomissão Temporária do 
Estatuto do Trabalho, do Senado Federal, que debateu o 
Estatuto do Trabalho, com foco na contribuição sindical.

De acordo com o procurador, a posição do Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) foi marcadamente 
contrária à reforma trabalhista desde o início do período 
de tramitação do processo legislativo. Segundo ele, a 
instituição logo percebeu que não se tratava de uma 
proposta pautada a retomar questões que precisavam 
ser pensadas e ajustadas, mas sim de um processo de 
desmonte de direitos fundamentais dos trabalhadores.

A Constituição Federal possui três elementos 
que são característicos do nosso modelo sindical, que 
ainda é profundamente centralizador, explicou Helder 
Amorim. São eles, a unicidade sindical, a representação 
obrigatória de toda a categoria e um sistema de custeio 
sindical baseado na contribuição obrigatória. “Pois bem, 
esses três esteios certamente mereceriam uma séria 
reformulação, o movimento social que conferiu legi-
timidade à Constituição de 1988 adquiriu maturidade 
sufi ciente para regular sua própria existência sem ne-
nhuma espécie de intervenção estatal. Nesse sentido, 
a pluralidade sindical, a representação dos associados 
e a contribuição fundada nos estatutos e deliberações 

Fim da contribuição sindical obrigatória é tema 
de debates no Senado Federal

sindicais constituem modelo democrático que merece 
ser adotado no Brasil. Mas isso depende de reforma 
constitucional", afi rmou o representante da ANPT.

Ainda segundo o procurador, em matéria de orga-
nização sindical a reforma apresenta imenso paradoxo. 
“Para nos aproximarmos do modelo internacional de 
plena liberdade sindical, o Brasil precisa suprimir a uni-
cidade sindical. Enquanto isso não ocorre, é necessário 
construir um sistema de custeio sindical por norma au-
tônoma, que vincule todos os trabalhadores benefi cia-
dos pela negociação coletiva. É necessário também que 
as contribuições sindicais estejam necessariamente 
atreladas aos ganhos obtidos pela categoria por meio 
da negociação coletiva, como instrumento de seleção 
natural dos sindicatos que melhor representam os an-
seios da categoria”, informou Helder Amorim. 

*Confi ra a íntegra da matéria no site da ANPT.

Vice-presidente da ANPT representou a entidade na audiência pública
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A responsabilidade patronal, o direito ao emprego 
e as formas de rescisão do contrato de trabalho, 
foram os temas da audiência pública da Comis-

são de Direitos Humanos (CDH), do Senado Federal, dia 
22 de fevereiro. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, foi um dos participantes da reunião, que 
foi conduzida pelo senador Paulo Paim (PT-RS).

Na ocasião, o procurador destacou que com a en-
trada em vigor da reforma trabalhista - Lei 13.467/2017 -, 
uma das principais perdas para a classe trabalhadora foi 
a retirada da necessidade de homologação, pelos sindi-
catos, das rescisões contratuais. Ele informou, inclusive, 
que cartórios que não têm qualquer tipo de especiali-
zação de rescisão contratual trabalhista estão fazendo 
homologações e, em muitas das vezes, por meio eletrô-
nico, o que pode se tornar, de acordo com ele, mais um 
elemento de sonegação de direitos dos trabalhadores.

“Não tardará para chegar ao Ministério Público e à 
Justiça do Trabalho situações de fraudes e aqui ninguém 
quer criminalizar o empregador; pelo contrario, ele é parte 
fundamental e sem ele não há geração de emprego. Mas, 
nós sabemos que há bons e maus empregadores e, por 
isso, a nossa preocupação”, salientou Farias da Costa.

Sobre a questão da responsabilidade do emprega-
dor, ele ressaltou que os membros do Ministério Público 

do Trabalho (MPT) percebem que existem situações em 
que se tenta tirar a responsabilidade da empresa ou do 
empreendimento que, por ventura, não tem um vínculo 
direto com o empregado, mas usufrua do trabalho deste 
trabalhador, como as situações que a reforma trouxe, 
como o trabalho autônomo, intermitente e a própria ter-
ceirização que visa a tirar a responsabilidade direta do 
tomador de serviços. “Nós temos que ter muito cuidado 
com fraudes nessa relação de empregos, se há de fato 
uma terceirização legítima ou se há uma irregularidade 
e uma intermediação de mão de obra com a principal 
intenção de eximir o tomador de serviços da responsa-
bilidade pelas verbas e direitos trabalhistas”, disse. 

Sessão especial do Senado Federal celebra 
Dia do Trabalhador

N a segunda-feira, 28 de 
maio, o Plenário do Senado 
Federal promoveu sessão 

especial para celebrar o Dia do 
Trabalhador, comemorado dia 1º de 
maio. O presidente da ANPT, Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, participou 
da homenagem.

Em sua manifestação, Farias 
da Costa disse que com a cha-
mada reforma trabalhista e toda a 
crise social, política e econômica 
vivida pelos brasileiros, o traba-
lhador não tem o que comemorar. 
De acordo com ele, quando essa 
reforma foi aprovada os seus de-
fensores afi rmavam que o objetivo 
principal era consolidar direitos e 
trazer a segurança jurídica. Passa-
dos aproximadamente seis meses 
da sua entrada em vigor, o que se 
verifi ca, de acordo com ele, é um 
cenário totalmente inverso, com 

uma escalada do desemprego a 
índices inimagináveis.

O presidente da ANPT apre-
sentou dados do IBGE informando 
que foram fechados 400 mil postos 
formais de trabalho e, fora isso, o 
que se verifi ca é uma desespe-
rança do trabalhador, onde quase 
cinco milhões de pessoas deixaram 
de procurar trabalho por não terem 
mais esperança de encontrar em-

prego formal. “Hoje, com a reforma 
trabalhista, o trabalhador que está 
empregado pode ter seus direitos 
trabalhistas sonegados ou des-
cumpridos. E depois de ter seus 
direitos descumpridos, terá muito 
mais difi culdades para ter seu direi-
to reconhecido judicialmente, pois 
a Lei nº 13.467 trouxe uma série de 
obstáculos ao acesso à justiça pelo 
trabalhador”, explicou.
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Tema central da audiência pública foi a 
responsabilidade patronal, o direito ao emprego e 
as formas de rescisão do contrato de trabalho

Participantes da sessão solene em homenagem ao dia do trabalhador
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Solenidade de posse aconteceu na 
Procuradoria Geral do Trabalho, em BrasiliaANPT presente na solenidade de posse
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No primeiro semestre deste ano, a Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), participou 
da solenidade de posse de nove novos membros do Mi-
nistério Público do Trabalho, aprovados no 20º concurso 
para procurador do Trabalho. No dia 22 de março, foram 
empossados no cargo Luísa Nunes de Castro Anabuki, 
Greice Carolina Novais de Souza Ribeiro e Honorato 
Gomes de Gouveia Neto. No dia 04 de abril, tomaram 
posse Louise Monteiro Gagini, Edson Beas Rodrigues 
Júnior, Carlos Alberto Lopes de Oliveira, Lucas Santos 
Fernandes, Mariana Lamego de Magalhães Pinto e Leo-
nardo Lobo Acosta.

Em ambas as solenidades, o presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, parabenizou os empos-
sados e ressaltou que o ingresso de novos membros no 
MPT “com o comprometimento e dedicação que vocês 
tiveram, não temos dúvida nenhuma que traz uma nova 
oxigenação para a instituição”. “Nós precisamos, hoje, 
de gente com muita garra, muita determinação para 
enfrentarmos esse período tão difícil para os direitos 
humanos e para os direitos fundamentais. Estamos vi-
vendo um momento em que o próprio Ministério Público 

ANPT participa da posse de novos membros do 
Ministério Público do Trabalho

e a Justiça do Trabalho são imensamente questionados, 
mas cada nova posse renova as nossas esperanças”, 
disse Farias da Costa.

Já no dia 19 de julho, foi realizada a solenidade de 
posse de dois novos membros do MPT, com a presen-
ça do vice-presidente da ANPT, Helder Amorim. Foram 
empossadas no cargo de procurador do Trabalho Luiza 
Prado Lima Santiago Rios Brito e Marina Rocha Pimen-
ta, ambas aprovadas no 20° concurso para a carreira.

Vice-presidente da ANPT, as duas novas procuradoras do Trabalho 
e o diretor-geral adjunto da ESMPU, Alberto Bastos Balazeiro,


