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Escola da ANPT está no ar e já programa cursos para 2020
Desde novembro em funcionamento com a plataforma EAD e o site, a instituição 
de ensino já lançou dois cursos e está em preparação do seu próximo, que será o 

preparatório para o concurso de procurador do Trabalho. 
Páginas 18 e 19

Cursos Autorais Grandes Temas do MPT
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Parlamentares ressaltam o papel da ANPT 
na defesa dos direitos sociais

D urante a sessão solene em comemoração 
aos 40 anos ANPT, senadores e deputados 
prestaram homenagens à entidade. Em seu 

discurso, o senador Paulo Paim (PT-RS), autor do 
requerimento para a realização da sessão solene 
- ele recebeu uma placa de homenagem da ANPT 
durante o evento, em agradecimento -, destacou 
a atuação da associação no combate às desigual-
dades sociais, à discriminação e à exploração do 
trabalhador, com forte atuação política em diversos 
cenários de discussão. 

A deputada Erika kokay também destacou 
atuações da ANPT em matérias legislativas de 
interesse diretamente social e trabalhista e disse 
que a entidade é foco de resistência para que se 

Deputada Erika Kokay falou sobre a parceria com a ANPT

Ex-presidentes são homenageados em 
solenidade no Senado Federal

 O s ex-presidentes da Asso-
ciação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (ANPT) 

foram homenageados durante a 
sessão solene do Senado. Eles re-
ceberam uma  placa com agrade-
cimentos pelos serviços prestados 
durante o período em que estive-
ram à frente da entidade em prol 
do Ministério Publico do Trabalho 
(MPT) e da sociedade brasileira.

Foram homenageados os 
ex-presidentes  João Pedro Fer-
raz dos Passos (1988-1992), 
Lélio Bentes Corrêa (1992-1996),   
Otávio Brito Lopes (1996-1998), 
Manoel Jorge e Silva Neto (1998-
2000), Regina Butrus (2000-
2004), Sebastião Vieira Caixeta 
(biênios 2004-2006, 2006-2008 

Ex-presidentes receberam placa de homenagem

e 2010-2012), Fábio Leal Cardoso (2008-2010), e Carlos Eduardo de 
Azevedo Lima (2012-2016).

Além dos ex-presidentes da ANPT, o subprocurador-geral do 
Trabalho Antonio Henrique de Carvalho Ellery também foi agraciado 
com uma placa de homenagem da ANPT, como um dos fundadores 
da entidade de classe.

possa preservar a condição de direito de crianças 
serem crianças, de trabalhadores não serem sub-
metidos à condição de escravidão, entre diversos 
outros. Também presente na sessão solene, o 
senador Lucas Barreto (PSD-AP) demonstrou seu 
apoio ao trabalho realizado pela ANPT e disse que 
desde pequeno aprendeu, em casa, que é com o 
Ministério Público que se garante democracia. 

O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), res-
saltou que a homenagem para a ANPT é extrema-
mente justa. Segundo ele, ao contrário do que se 
pudesse imaginar de uma associação, o trabalho, o 
serviço que a entidade presta para o Brasil vai mui-
to além da defesa das prerrogativas dos membros 
do Ministério Público do Trabalho.  

Senador Paulo Paim (PT-RS) durante a solenidade
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ANPT comemora 40 anos com sessão 
solene no Senado Federal

N o dia 07 de fevereiro, o 
Plenário do Senado Fede-
ral realizou sessão solene 

em comemoração aos 40 anos 
de fundação da Associação Na-
cional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT). A solenidade foi re-
querida pelo senador Paulo Paim 
(PT-RS) e contou com a presença 
de diversos membros do Minis-
tério Público do Trabalho (MPT), 
deputados e senadores, além de 
representantes de entidades as-
sociativas, ministros, advogados 
e convidados em geral. 

Em sua manifestação, o 
presidente da ANPT, Ângelo Fa-
biano Farias da Costa, traçou um 
histórico da entidade desde a sua 
fundação, tanto em termos de 
atuação quanto de estrutura, e 
pontuou diversos avanços obti-
dos ao longo de sua trajetória. De 
acordo com ele, a associação nas-
ceu com a confi ança na vocação 
do homem para alterar destinos.

Entre as principais con-
quistas da ANPT, o procurador 
destacou a independência do 
Ministério Público e sua missão 
de defender direitos coletivos. 
“Criada para defender os interes-

ses dos membros do MPT e zelar 
por seus direitos e prerrogativas, 
a ANPT foi, com o passar do tem-
po, ampliando e ganhando novas 
e importantes frentes de atua-
ção, tornando-se uma verdadeira 
defensora dos direitos sociais e 
da democracia”, afi rmou.

Farias da Costa falou 
também que a relevância da 
atuação da ANPT no cenário po-
lítico-institucional brasileiro vem 
crescendo a cada gestão. Ele 
destacou a atuação da entidade 
contra os ataques aos direitos 
trabalhistas, como a mobilização 
contra a chamada reforma tra-

balhista, e a luta pelo fortaleci-
mento institucional.

“Os desafi os da ANPT no 
atual cenário político, econômico 
e social são muitos. Nessa legis-
latura que se inicia no congresso 
nacional, com o apoio de muitos 
parlamentares, nosso foco será 
a defesa do MPT, da Justiça do 
Trabalho e do direito do trabalho”, 
informou Farias da Costa. Por fi m, 
o procurador ressaltou que a en-
tidade continuará “fi rme e forte 
na defesa do direitos sociais e 
conscientizando o povo brasileiro 
quanto à importância de termos 
órgãos especializados de prote-
ção trabalhista para pacifi car os 
confl itos sociais decorrentes da 
relação de trabalho”.

Diversas autoridades tam-
bém se pronunciaram durante a 
sessão, como o procurador-geral 
do Trabalho à época, Ronaldo 
Fleury, o presidente da Associa-
ção Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra) 
à época, Guilherme Feliciano, a 
presidente da Associação Brasi-
leira de Advogados Trabalhistas 
(Abrat), Alessandra Camarano, 
entre outras.

Vídeo institucional da ANPT comemora os 
40 anos da entidade

A Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT) lançou o vídeo institucional 
da entidade, que conta a trajetória da as-

sociação ao longo dos seus 40 anos de fundação. 
Os ex-presidentes da associação participaram da 
gravação, ocasião na qual forneceram depoimentos 
contando um pouco de sua passagem à frente da 
ANPT.   O material está disponível no canal da ANPT 
no Youtube. 

O vídeo ressalta que a trajetória da ANPT é 
marcada pela constante luta em defesa dos direi-
tos da classe trabalhadora e das prerrogativas dos 

procuradores do Trabalho. Nele, fi ca clara a posição 
da entidade no estímulo ao debate contra as desi-
gualdades sociais, a discriminação e a exploração do 
trabalhador, sem falar na forte atuação política, ga-
rantindo participação nos mais diferentes espaços 
de discussão.

O roteiro do vídeo informa também que a ANPT 
possui confi ança expressiva da categoria de mem-
bros do Ministério Público do Trabalho (MP), atingindo 
mais de 98% de fi liação, o que respalda a atuação da 
entidade em diversas searas como legítima represen-
tante dos procuradores do Trabalho em todo o país. 

Presidente da ANPT durante o seu discurso
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DE AUTORIDADE
ABUSO

ANPT e ANMPM solicitam ao presidente da 
República que vete PL do abuso de autoridade

Lei do abuso de autoridade é questionada no 
Supremo Tribunal Federal

por sua vez, já havia entrado com ADI na Suprema 
Corte também. Nesta ação, inclusive, a Associa-
ção Nacional dos Magistrados da Justiça do Tra-
balho (Anamatra) participa como amicus curiae.

De acordo com o texto da petição protoco-
lada pelas entidades do MP, “o parlamento bra-
sileiro acabou por não manter grande parte das 
objeções opostas pelo Presidente da República e 
aprovou a lei em questão, a partir do que perma-
neceram criminalizados diversos comportamen-
tos relacionados ao exercício da atividade-fi m de 
órgãos públicos, alguns, inclusive, com funções 

constitucionais de soberania, contex-
to no qual o Ministério Público bra-
sileiro foi gravemente atingido; não 
bastasse isso, os tipos penais criados 
pela Lei nº 13.8691/2019 são extre-
mamente vagos, imprecisos, indeter-
minados e abertos, possibilitando as 
mais diversas interpretações do que, 
ao fi nal, constituiria crime de abuso 
de autoridade”.

Representantes da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público 
(Conamp) e da Associação Nacional dos Procura-
dores da República (ANPR) protocolaram dia 09 
de outubro, Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI), com pedido de medida cautelar, dos artigos 
25, 27, 30, 31, 32, 33, 38 e 43 da Lei º 13.869, 
conhecida como “Lei do abuso de autoridade”. 

A Associação dos Juízes do Brasil (Ajufe) 
também protocolou ADI, com o mesmo assunto. 
A Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), 

A ANPT e a ANMPM encaminham dia 23 e 
agosto, ofício ao presidente da República, Jair 
Bolsonaro, solicitando que ele vetasse totalmen-
te ou, pelo menos, parcialmente, o Projeto de Lei 
7596/2017 (PLS 85/2017), de autoria do Senador 
Randolfe Rodrigues, que dispõe sobre os crimes 
de abuso de autoridade. Segundo as entidades de 
classe, se o projeto fosse sancionado da maneira 
como estava poderia interferir na independência 
funcional dos membros do MP, além de gerar 
constrangimento e exposição de seus integran-
tes a situações de retaliação e intimidação no 
exercício de suas atribuições constitucionais.

No documento, protocolado na presidência 
da República, as associações informaram que são 
totalmente contrárias a qualquer tipo de abuso de 
autoridade praticados por membros do Ministério 
Público, magistrados, policiais ou por outros agen-
tes públicos e defenderam um aperfeiçoamento 
da legislação sobre a matéria. No entanto, a ANPT 

e a ANMPM afi rmaram que esse aperfeiçoa-
mento da matéria não poderia ser feito sem uma 
profunda discussão dos tipos penais e de suas 
repercussões sobre a atuação de agentes de Es-
tado, sobretudo do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e das polícias, responsáveis pelo combate 
a ilegalidades das mais variadas esferas, à crimi-
nalidade e à corrupção sistêmica.

Confi ra mais detalhes desse pedido de veto 
em notícias, no site da ANPT.

Foto: R
ob

erto Stu
ckert F

ilh
o

Palácio do Planalto

Grupo protocolou pessoalmente as ADIs

Fo
to

: A
sc

om
/A

N
P

T



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
JAN/DEZ 2019 5

Foto: A
scom

/A
N

P
T

Foto: A
scom

/A
N

P
T

Na quinta-feira  10 de outubro, integrantes da 
Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas) concederam entrevista coletiva so-
bre a Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes 
de abuso de autoridade. O grupo falou também sobre 
as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) pro-
tocoladas no Supremo Tribunal Federal (STF) contes-
tando a lei e divulgou ainda carta aberta na qual pede 
apoio da sociedade.

Na ocasião, Farias da Costa – atual coordenador 
da Frentas -, disse que a lei pode trazer um estimulo 
muito forte à impunidade, não apenas no aspecto cri-
minal, mas também na concretização de direitos funda-
mentais, individuais e sociais. “Ninguém aqui é a favor 
do abuso, muito menos advindo de autoridade pública. 
Porém, da forma como foi efetuada a discussão, sem 
qualquer tipo de aprofundamento da matéria, tornou-se 
uma lei aprovada/sancionada de maneira muito vaga, 
com diversos pontos imprecisos, com termos abertos, 
genéricos, que podem sujeitar juízes e membros do MP 
a inúmeras situações de fragilidades”, afi rmou.

Ao todo, o grupo protocolou três ADIs no Supre-
mo Tribunal Federal (STF): 6234, 6236 e 6238. Nas 
ações, as associações apontam diversos dispositivos 
que afrontam princípios constitucionais, entre eles:  
independência, segurança jurídica, confi ança legítima, 
intervenção penal mínima, proporcionalidade e tipici-
dade dos delitos.

O grupo divulgou ainda, na ocasião, uma carta aber-
ta na qual alertou a sociedade sobre os riscos trazidos 
pela Lei nº 13.869/2019. Confi ra a íntegra do documen-
to no site da ANPT. O endereço é www.anpt.org.br

Frentas promove entrevista coletiva sobre Lei do 
abuso de autoridade

Coletiva de imprensa aconteceu na sede da Anamatra

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
promoveu dias 09 e 10 de dezembro, o I Congresso 
do CNMP em alusão ao Dia Internacional de Enfren-
tamento da Corrupção. Na programação do evento, 
estava prevista a realização de diversos painéis, entre 
eles o que o presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Fa-
rias da Costa, participou ao lado de representantes de 
outras entidades de classe do Ministério Público.

Farias da Costa ressaltou que o MP tem encon-
trado situações de intensas resistências e investidas 
contra a instituição e não apenas a prerrogativas 
institucionais, a garantias, mas também a direitos. De 
acordo com ele, isso tem sido verifi cado, sobretudo, no 
Congresso Nacional.

O procurador citou projetos que tramitaram nos 
últimos tempos no parlamento como a reforma da 
Previdência, e destacou, por exemplo, a aprovação da 
lei de abuso de autoridade.  Ele explicou que o projeto 
das 10 medidas de combate à corrupção foi totalmen-
te alterado para que os membros do Ministério Público 
e magistrados (apenas eles) fossem criminalizados 
por supostas acusações de abuso de autoridade. “O 
projeto foi totalmente desfi gurado. O que vemos no 

CNMP discute o enfrentamento da corrupção
Congresso é sim um ambiente, um movimento político 
em que se quer diminuir o papel institucional da ma-
gistratura e do Ministério Público no enfrentamento 
da corrupção, da criminalidade e da ilegalidade das 
mais diversas ordens”, disse.

No entanto, o presidente da ANPT ressaltou que 
as duas carreiras, principalmente o MP, no exercício 
de sua função “incomodam e enquanto incomodavam 
população de baixa renda ou classe média, até aí tudo 
bem, quando passou a incomodar verdadeiros de-
tentores do poder econômico e, sobretudo, do poder 
político, a situação política mudou drasticamente no 
Congresso Nacional”.

Representantes da Frentas tiveram um painel especial 
para falar sobre atuação no combate a corrupção
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Integrantes da Frente Associativa da Magis-
tratura e do Ministério Público (Frentas), dentre 
eles o presidente da ANPT e coordenador da 
FRENTAS, Ângelo Fabiano Farias da Costa, estive-
ram reunidos na quarta-feira, 21 de agosto , com o 
ministro-chefe da Secretária-geral da Presidência 
da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, 
para tratar do então Projeto de Lei (PL) 7596/2017, 
que regulamenta o crime de abuso de autoridade. 

O grupo pediu que vários artigos que poderiam 
impactar a legítima atuação do Poder Judiciário e 
do Ministério Público fossem vetados pelo presi-
dente da República, Jair Bolsonaro.

Na ocasião, as associações informaram que a 
proposta contém uma série de falhas e improprie-
dades que inibem a atuação do Ministério Público, 
do Poder Judiciário e das forças de segurança, 
prejudicando o desenvolvimento de investigações 

Durante o período em que o então Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) 27/2017 esteve em tramita-
ção no Congresso Nacional, a Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), 
esteve reunida com diversas autoridades, entre 
parlamentares e representantes do poder execu-
tivo, para tratar do PL que, entre outros pontos, 
tornava condutas caracterizadoras de  infrações 

Abuso de autoridade é discutido na presidência da   República

disciplinares em crimes de abuso de autoridade 
praticados por membros do Ministério Público e 
da magistratura. As reuniões, muitas vezes, fo-
ram conduzidas pelo presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, atual coordenador 
da Frentas. Confi ra na galeria de fotos um pouco 
dessa atuação:

Frentas reunida com o senador Rodrigo Pacheco, líder do DEM-MG Reunião com a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge

ATO contra o projeto do abuso de autoridade, em Brasília
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e processos em todo o país e contribuindo, assim, 
para o avanço da impunidade. O grupo entregou 
ainda nota técnica que descreve os dispositivos 
do projeto que, na visão das entidades, devem 
ser vetados por serem inadequados do ponto de 
vista constitucional.

Esta não foi a primeira vez que o grupo es-
teve reunido com o secretário. Reunião nos mes-
mos moldes foi realizada também dia 11 de junho.

Ministro-chefe da Casa Civil rec ebeu representantes da Frentas

Abuso de autoridade é discutido na presidência da   República

Grupo reunido com o senado Randolfe Rodrigues

Pedido de veto à alteração feita na MP 871/19,é discutida 
com subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da 
Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco

Ato contra o abuso de autoridade realizado em São Paulo
ANPT e Conamp reúne-se com ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello

Senador Izalci Lucas (PSDB-DF), vice-líder do Governo 
no Senado, recebe visita dos integrantes da Frentas

Frentas reunida com o deputado Major 
Victor Hugo, líder do Governo na Câmara
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FRENTAS aponta necessidade de 
alterações na reforma da Previdência em 
audiência pública na CCJ do Senado

A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do Senado Federal realizou 
dia 20 de agosto, a sua 1ª audiência pública 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 6/2016, que estabelece a reforma 
da Previdência no Brasil. O presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, - coordenador da Frente Associati-
va da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas) - participou da reunião.

Em sua participação, Farias da Costa 
disse que em nenhum momento o Minis-
tério Público e a magistratura tiveram a 
posição refratária ou de completa oposição 
à reforma da Previdência apresentada pelo 
Governo Federal. Segundo ele, é natural 
que, de tempos em tempos, deva haver dis-
cussões sobre a necessidade de reforma 
da previdência, em razão de diferentes fa-
tores, inclusive da questão do crescimento 
demográfi co. O procurador ressaltou que 
a reforma apresenta-se dura em diversos 
aspectos para os trabalhadores, tantos os 
do setor público como os do Regime Geral 
da Previdência Social (RGPS).

Petição pública da FRENTAS contra a 
reforma da previdência tem apoio de mais 
de 10 mil juízes e membros do MP

Em sua fala, o coordenador da FRENTAS 
ressaltou diversos pontos com os quais o 
grupo não concorda e que tem posição mar-
cada. O presidente da ANPT informou ainda a 
possibilidade de migração dos servidores pú-
blicos federais anteriores a 2013 para o regi-
me de previdência complementar, reforçando, 
na ocasião, ao secretário especial de Traba-
lho e Previdência, Rogério Marinho, o pedido 
efetuado pelas associações ao presidente 
da República de reabertura de migração, nas 
mesmas condições oferecidas em três oca-
siões anteriores. 

A petição pública elaborada pela Fren-
te Associativa da Magistratura e do Minis-
tério Público (Frentas) contra a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019 – 
reforma da previdência – recebeu mais de 
10 mil assinaturas de magistrados e mem-
bros do Ministério Público de várias partes 
do Brasil. O documento foi entregue aos 
deputados pedindo para que, em Plenário, 
votassem no sentido de fazer justiça aos 
servidores públicos.

O pleito da Frentas foi no sentido 
de minimizar os prejuízos a direitos pre-

videnciários, apoiando mudanças relativas a 
temas como: regras de transição, alíquotas 
previdenciárias confiscatórias, cálculo da 
pensão por morte e dos benefícios previden-
ciários, nulidade de aposentadorias já conce-
didas a servidores públicos civis com base no 
arcabouço legislativo vigente e desconstitu-
cionalização que prevê, inclusive, a obrigato-
riedade de extinção dos Regimes Próprios de 
Previdência com a consequente migração de 
todos os servidores públicos civis para o Re-
gime Geral de Previdência Social, gerido pelo 
INSS. 

Presidente da ANPT ressaltou vários pontos que são 
motivos de preocupação para o MP e para a magistratura

Foto: Ascom/ANPT
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Aposentados do MP e da magistratura apresentam 
proposta de emenda

Na quinta-feira, 08 de maio, 
associados aposentados das en-
tidades de classe que integram 
a Frente Associativa da Magis-
tratura e do Ministério Público 
(Frentas) estiveram reunidos na 
sede Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT). 
Um dos principais temas da pau-
ta de reunião foi a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
06/2019, que trata da reforma 
da previdência.

O grupo tinha especial 
atenção aos pontos que afe-
tam diretamente os interesses 
dos aposentados de ambas as 
categorias: a desconstituciona-
lização das principais garantias 
previdenciárias, remetendo-as à 
disciplina de leis complementa-
res e ordinárias; a instituição de 
alíquotas progressivas para as 
contribuições previdenciárias; a 
redução da base de cálculo e das 
alíquotas para as pensões, que 
poderão reduzi-las a menos de 
45% dos proventos; e a restrição 
da acumulação de aposentado-

com diretora de aposentados 
da ANPT, Regina Butrus, essa 
emenda poderia ter apoio de ou-
tras entidades do serviço publico. 
“A ideia é que a gente possa tra-
balhar o tema em reuniões com 
os parlamentares em suas bases. 
O encontro foi importante porque 
conseguimos avançar nessas 
discussões e traçar estratégias a 
serem seguidas em temas extre-
mamente importantes e atuais, 
como a reforma da previdência”, 
explica a procuradora. 

Reunião aconteceu na sede da ANPT

Pedido de veto da Frentas é discutido com 
subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil

Integrantes da Frente As-
sociativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas), 
dentre eles o presidente da 
ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, estiveram reunidos dia 11 
de junho, com o subchefe de As-
suntos Jurídicos da Casa Civil da 
Presidência da República, Jorge 
Antônio de Oliveira Francisco. 
O objetivo foi discutir o pedido 
de veto realizado pela Frentas à 
alteração feita na Medida Provi-
sória (MP) 871/2019, que con-

pensão por morte dos depen-
dentes dos servidores públicos 
fere o princípio da isonomia 
trazendo restrições que não 
são exigidas aos segurados do 
Regime Geral de Previdência 
Social. Isso porque, para os côn-
juges e companheiros de traba-
lhadores vinculados ao RGPS, 
a dependência econômica para 
efeito de direito ao recebimento 
da pensão por morte é presumi-
da, não sendo necessária a sua 
comprovação.

diciona o pagamento da pensão 
por morte a cônjuges e compa-
nheiros dos servidores públicos 
à comprovação de dependência 
econômica.

De acordo com as asso-
ciações, existe inconstitucio-
nalidade formal e material da 
mudança, que não existia na MP, 
e foi inserida a partir de emenda 
parlamentar no Projeto de Lei de 
Conversão PLV 11/2019.

 Para a FRENTAS, a mudan-
ça no tratamento dispensado à 

rias e pensões ao valor do be-
nefício acrescido no máximo de 
até dois salários mínimos. Estes 
pontos foram contemplados nas 
emendas 1, 2 e 4 já apresentadas 
pela Frentas.

Além disso, os participantes 
elaboraram sugestão de texto 
de emenda à PEC da reforma da 
previdência. A emenda redigida 
pelo grupo previu a redução da 
contribuição previdenciária no 
percentual de 1%, a cada ano, a 
partir dos 70 anos. De acordo 
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Frentas atua contra PEC 6/2019
A Associação Nacional 

dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), e as demais entida-
des de classe que integram 
a Frente Associativa da Ma-
gistratura e do Ministério 
Público (Frentas), trabalharam 
fi rmemente em 2019 contra a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 6/2019 – que 
institui a reforma da Previdên-
cia no Brasil.

O grupo divulgou notas 
públicas e técnicas sobre o a 
PEC, promoveu eventos e con-
versou com os mais diversos 
parlamentares e autoridades 
apresentando argumentos e 
ponderando diversos pontos 
importantes constantes do 
texto da PEC 6. As entida-
des, em diversos contatos e 
reuniões, contribuíram para o 
aperfeiçoamento dos textos 
apresentados.

Para o presidente da 
ANPT, Ângelo Fabiano Fa-
rias da Costa, “essa reforma, 
além de ser maldosa e de 
enterrar de vez o direito a 
uma aposentadoria digna 
ao trabalhador brasileiro, foi 
construída com total falta de 
diálogo pelo Governo que, em 
nenhum momento, chamou, 
por exemplo, representantes 
dos trabalhadores ou dos 
servidores públicos, dentre 
os quais os da Magistratu-
ra e do Ministério Público, 
para discutir os termos ou o 
que pretendia apresentar”.
As emendas apresentadas 
pela Frentas para o texto da 
PEC 6 tiveram como prin-

cipais objetivos a supressão das alíquotas 
progressivas, que podem chegar a 22%, e de 
contribuições extraordinárias; a alteração das 
regras de transição; a redução progressiva da 
contribuição dos inativos e pensionistas a partir 
dos 71 ano; bem como modifi cações nas pre-
visões da PEC referentes à pensão por morte. 

Confi ra nas fotos um pouco dessa atuação 
do grupo:

Deputado Daniel Treziack (PSDB/RS) 
conversa com representantes da Frentas

Deputado Luís Miranda (DEM-DF) 
conversa com integrantes da Frentas

Deputado JHC (PSB-AL) conversou 
com os integrantes da Frentas
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Frentas reunida com deputado Marcelo Ramos (PL-AM). 
O parlamentar foi presidente da Comissão Especial que 
analisou a reforma da Previdência na Câmara

Presidente da ANPT, Ângelo Costa, 
conversa sobre a PEC com o deputado 
Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

Frentas com o deputado Rodrigo Coelho (PSB-SC)

Líder do PDT na Câmara, André Figueiredo 
(PDT-CE) recebe integrantes da Frentas

ANPT, Ajufe e AMB conversam com líder 
do DEM na Câmara, Elmar Nascimento

Líder do PL na Câmara, Wellington Roberto 
(PL-PB) recebe Frentas em seu gabinete

Protocoladas emendas para PEC da reforma da previdência
Presidente da ANPT, Ângelo Costa, em audiência 
pública sobre a reforma da previdência



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
JAN/DEZ 201912

ATU
A

Ç
Ã

O

MP 905/19: ANPT repudia interferência do 
Poder Executivo na atuação do MPT

 “A evolução econômica do país tem de vir, mas 
atrelada ao desenvolvimento social”, afi rma ANPT

A Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho 
(ANPT) divulgou nota públi-

ca dia 12 de novembro, onde repu-
dia a “indevida e inconstitucional 
interferência do Poder Executivo 
na atuação do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), por meio da 
edição da Medida Provisória (MP) 
nº 905/2019”. Segundo a entida-
de, o Contrato Verde e Amarelo 
altera mais de uma centena de 
dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), reduzindo novamente direitos de 
trabalhadores brasileiros, além de buscar interferir na efi -
cácia e força vinculante dos termos de ajuste de conduta 
fi rmados pelo MPT em todo o Brasil.

Para a ANPT, a MP causa 
extrema preocupação, pois re-
duz direitos trabalhistas a pre-
texto de gerar novos empre-
gos, além da investida contra 
as atribuições da inspeção do 
trabalho. Na nota, a entidade 
alertou a sociedade brasileira 
“quanto à sua preocupação 
com o futuro do trabalho no 
nosso país, posicionando-se 
contra o incansável movimento 
governamental de supressão 

de direitos sem a correspondente promoção de po-
líticas econômicas de geração de emprego e renda”. 
Confira no site da ANPT a íntegra da nota divulgada. 
Acesse na sessão notícias.  

A afi rmação acima foi dita pelo presidente da As-
sociação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, na terça-

-feira, 19 de novembro, na audiência pública promovida 
pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado 
Federal, que debateu previdência e trabalho com foco na 
Justiça do Trabalho. A reunião foi conduzida pelo presi-
dente do colegiado, senador Paulo Paim (PT-RS).

Em sua manifestação, o procurador fez uma ava-
liação sobre o cenário contemporâneo, com relação ao 
tratamento dado aos direitos sociais pelo parlamento 
brasileiro e pelo poder executivo. De acordo com ele, o 
que tem se observado é um retrocesso, uma diminuição 
e fl exibilização de direitos dos trabalhadores.

As variadas reformas pelas quais o Brasil tem 
passado nos últimos tempos, como a trabalhista em 
2017, foram discutidas pelo procurador. Segundo ele, 
na época de sua aprovação, o Governo apontava cres-
cimento econômico, aumento de empregos etc, no en-
tanto, o que se verifi ca é que houve apenas aumento 
de vínculos informais de trabalho, sem qualquer prote-
ção, ou seja, empregos sem qualidade alguma para os 
trabalhadores.

“Uma das nossas grandes preocupações é que 
esse tipo de situação vem cada vez mais sendo apro-
fundada. O trabalhador hoje tem mais difi culdade em 
estar no mercado de trabalho, de contribuir para a Pre-
vidência Social e com a reforma desta última, ele fi ca 
a uma distancia gigante de se aposentar”, alertou o 
procurador.

A Medida Provisória (MP) nº 905/2019, que institui 
o contrato verde e amarelo, também foi umas das ques-
tões levantadas pelo procurador.  “O que vemos desde 
a reforma trabalhista e também agora com a MP 905 é 
a tentativa de reduzir direitos, fragilizar a concretização 
da relação de emprego e difi cultar o acesso a Justiça 
do Trabalho, também diminuindo os instrumentos de 
atuação do MPT e dos fi scais do Trabalho, como se fos-
semos órgãos contra o desenvolvimento do país, o que 
não é verdade”, lembrou. Procurador disse que a MP 905/2019 é uma “minirreforma” trabalhista

Foto: Ascom/ANPT
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representa uma “minirreforma trabalhista”

A Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), a Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), o 

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho 
(Sinait) e a Associação Brasileira dos Advogados Traba-
lhistas (Abrat), atuaram juntas no Congresso Nacional 
para tentar, pelo menos, impedir/adiar a votação da 
Medida Provisória (MP) 881/19, conhecida como MP 
da Liberdade Econômica. O grupo esteve reunido com 
diversos parlamentares para tratar do tema e ressaltar 
os principais problemas da medida.

Nas reuniões, foi entregue um documento assina-
do pelas entidades, onde elas explicam que o texto ori-
ginal da MP, que estabelece normas de proteção à livre 
iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, foi 
alterado substancialmente pelo relator na Comissão Es-
pecial, com efeitos graves no mundo do trabalho e que 
ameaçam a segurança jurídica do país. 

Principais pontos - Entre as mudanças destaca-
das pelas associações está a previsão de regimes espe-
ciais de contratação, suspendendo leis, atos normativos 
infralegais, acordos e convenções coletivas, que vedam 
o trabalho aos fi nais de semana, incluindo sábados, do-
mingos e feriados. Também fi cam suspensos diversos 
artigos da CLT que estabelecem jornadas especiais de 
trabalho, por exemplo, para bancários, jornalistas profi s-

sionais, entre outros, inclusive com restrições à remu-
neração diferenciada de horas extras.

A MP amplia, ainda, a possibilidade da duração de 
contratos de trabalho por prazo determinado, atual-
mente, de acordo com a CLT, restritos a, no máximo, 
dois anos. Também está entre as preocupações das 
associações a possibilidade aberta pela MP de se fi rmar 
contratos de trabalho regidos pelas regras do Direito 
Civil, sendo as de Direito do Trabalho, dispostas em lei, 
consideradas todas subsidiárias. Questões relativas às 
normas de segurança e medicina do trabalho também 
são afetadas pela MP 881 na redação dada pelo relató-
rio da Comissão Mista. 

Reunião com a assessoria do
senador Dário Berger (MDB-SC)

MP 905/2019: ANPT e MPT atuam no Congresso Nacional contra proposição legislativa que visa 
diminuir direitos trabalhistas. Confi ra abaixo fotos de algumas reuniões com parlamentares para 

tratar do assunto. Nas redes sociais da ANPT é possível verifi car diversas outras. Acompanhe!
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Senador Rodrigo Pacheco (DEM- MG)

Deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ),  
presidente da Câmara dos Deputados

Senador Veneziano Vital do 
Rego (PB), líder do PSB

Frentas com o senador Sérgio Petecão  (PSD-AC), 
presidente da Comissão Mista da MP 905

Senador Veneziano Vital do 
Rego (PB), líder do PSB

Senadora Simone Tebet (MDB- MT), 
presidente da CCJ
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 Frentas reúne-se com secretário especial de 
Previdência e Trabalho 

I ntegrantes da Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público (Frentas) estiveram 
reunidos dia 20 de novembro com o secretário 

especial de Trabalho e Previdência, Rogério Mari-
nho. O objetivo da reunião foi solicitar ao secretário, 
mais uma vez, a reabertura do prazo para os servi-
dores públicos federais aderirem ou não ao Regime 
de Previdência Complementar.

O grupo esteve reunido para tratar do tema 
também com o advogado-geral da União substi-
tuto, Renato de Lima França, dia 26 de novembro. 
Anteriormente, a Frentas esteve reunida ainda com 
o secretário especial adjunto da Secretaria Espe-
cial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal.

Em todas as reuniões, foram apresentados 
diversos motivos pelos quais a Frentas solicita a 
reabertura do prazo. Para os representantes das 
entidades, é fundamental que seja defi nida uma 
nova data inicial, assim como a sua duração – eles 
sugeririam reabertura por 24 meses, ou pelo me-
nos 12 - , bem como que sejam mantidas as regras 
anteriores para a migração, tendo em vista as mo-
difi cações trazidas pela reforma da Previdência.

De acordo com a Frentas, essas pendências 
podem causar insegurança jurídica (cálculo do Be-
nefício Especial e sua natureza jurídica, por exem-
plo, além da garantia da contrapartida da União).

Reunião com o secretário de previdência Rogério Marinho

Frentas reunida com o secretário adjunto 
de previdência, Bruno Bianco Leal

 R epresentantes da ANPT e da Anamatra esti-
veram reunidos dia 11 de junho com o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS) e integrantes de sua 

assessoria. O objetivo foi discutir o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 396/18, cuja relatoria é do senador 
na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que 
altera artigos da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) para determinar que os débitos trabalhistas 
serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Durante a reunião, após escutar a manifestação 
do grupo, o senador sugeriu a realização de uma au-
diência pública da Comissão para debater o tema.

PLS que altera índice de correção dos débitos 
trabalhistas é tema de reunião com senador 
Paulo Paim

Grupo reunido com o senador Paulo Paim (PT-RS)
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social e o mercado de trabalho da mulher

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

audiência descentralizada da Subcomissão da Seguri-
dade Social da Mulher da Câmara dos Deputados. A reu-
nião teve como tema central as discussões a “Proteção 
social e mercado de trabalho da mulher”.

Em sua manifestação, Ana Bandeira falou sobre a 
reforma trabalhista no Brasil, destacando pontos preju-
diciais aos trabalhadores brasileiros e, a partir daí, traçou 
um panorama com a Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 6/2019, que trata da reforma da previdência. 
De acordo com ela, com a precarização das relações de 
trabalho, o que provoca, não raro, a informalidade e a 
inconstância das relações formais, seria impossível se 
pensar em um sistema que aumente de quinze para 
vinte anos de contribuição, como o que está previsto na 
PEC 6, por exemplo, entre outras questões.

Sobre o mercado de trabalho para a mulher, a direto-
ra lembrou que no cenário em que vivemos hoje elas não 
têm as mesmas oportunidades que os homens, “inclusive 
estudam mais e ganham menos, se qualifi cam, mas ainda 
assim, nas mesmas funções que os homens, elas ganham 
menos”. Ana Bandeira explicou que, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), em 2016, 60,9% 
dos cargos gerenciais eram ocupados por homens e 39,1% 
por mulheres. Em 2018, a diferença salarial foi de cerca de 

30%. “De uns anos para cá a gente vê que a ocupação da 
mulher no mercado de trabalho vem crescendo, hoje temos 
um grande percentual de mulheres chefes de família, porém 
essa ocupação ainda é menor que a dos homens”, frisou.

Outro ponto destacado pela representante da ANPT 
foi o do assédio moral e sexual no ambiente do trabalho. 
“Essas formas de discriminação além de serem bastante 
agressivas, são predominantemente voltadas para as 
mulheres. Nós, do Ministério Público do Trabalho, temos 
observado que muitas estão sofrendo de problemas 
psíquicos sérios por causa de assédio no trabalho. Estas 
situações podem acontecer com ambos os sexos, mas é 
mais recorrente com as mulheres”, explicou Ana Cláudia 
Bandeira. Ela salientou ainda que a cultura machista e 
discriminatória que causa situação de constrangimento 
sexual é crime previsto no código penal. 

Diretora de eventos da ANPT, Ana Bandeira, 
representou a entidade na audiência

CNMP promove audiência pública sobre 
liberdade de expressão

O presidente da Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, participou dia 12 de junho, de audiência públi-

ca do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) sobre 
“Liberdade de expressão dos membros do Ministério Público 
brasileiro”.  Em sua manifestação, o procurador reiterou a 
posição da entidade no sentido de ser contrária à normati-
zação da liberdade de expressão dos membros do MP.

Segundo ele, pode haver casos de extrapolamento 
por partes de alguns membros, que podem eventualmen-
te prejudicar a imagem da instituição, porém, é necessário 
encontrar o equilíbrio para que se resguarde a garantia de 
liberdade de expressão. O nível da regulamentação é um 
dos principais pontos que preocupam os membros do Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT), afi rmou o procurador. 
Ele ressaltou ainda que a Lei Complementar já rege a ma-
téria, sendo necessário, na análise dos fatos a atribuídos 
a manifestações de membro, separar algumas situações, 
como a questão relativa à efetiva prática de atividade po-
litica partidária ou se houve tão somente falta de decoro, 
urbanidade ou zelo.

Como uma alternativa futura para o tema, o pre-
sidente da ANPT sugeriu que o assunto já começasse 
a ser inserido nos cursos de formação/qualifi cação 
dos membros, em caráter orientador/conscientizador. 
“O CNMP tem esse papel de orientar e até de punir em 
algumas situações quando demonstrado o excesso. 
Mas a regulamentação disso pode chegar ao limite da 
própria censura. Então há uma preocupação das asso-
ciações nesse sentido”, disse.
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ANPT presente na audiência



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
JAN/DEZ 201916

ATU
A

Ç
Ã

O

ANPT critica reforma trabalhista em audiência 
pública na Câmara dos Deputados

O presidente da Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, criticou veementemente a Lei 13.467/2017, 

que há dois anos instituiu a reforma trabalhista no Brasil, 
em audiência pública da Comissão de Trabalho da Câmara 
dos Deputados, realizada dia 20 de novembro. O procura-
dor falou também sobre outras proposições legislativas 
que afetam diretamente a classe trabalhadora.

Após traçar panorama sobre a tramitação da re-
forma trabalhista no Congresso Nacional, o procurador 
ressaltou que não ocorreram discussões importantes e 
necessárias com a participação de órgãos que atuam 
pelos direitos trabalhistas, como o Ministério Público do 
Trabalho, a própria ANPT, a Justiça e a fi scalização do 
Trabalho. Segundo ele, foram apresentadas emendas, 
notas técnicas etc, mas nada foi acolhido pelo relator.

A suposta geração de milhões de empregos, confor-
me argumentavam os defensores da reforma trabalhista, 
também foi destacada pelo presidente da ANPT, que in-
formou que, ao contrário disso, o que se concretizou foi 
praticamente nenhuma criação de empregos. “Pelo con-
trário, o que vemos é um aumento da informalidade, ou 
seja, o trabalho que é precarizado, que não têm proteção 
social, que não tem direitos.  A necessidade faz o traba-
lhador brasileiro correr e tentar abrir alguma coisa, traba-
lhar em algum “bico” para poder se sustentar”, lembrou.

Sobre a Medida Provisória 905/2019, o procurador 
ressaltou que os Procuradores do Trabalho e a ANPT não 
são contra a política de geração de empregos “e estamos 
aqui para discutir, mas o tempo em que você faz essa 
política, a chamada carteira verde amarela, e se retira a 
contribuição do empregador, contribuição previdenciá-

ria, jogando para o seguro desemprego, é uma maldade 
gigantesca”. Para ele, caso se retire a contribuição do 
empregador, o correto seria tirar do empregado também 
e o Governo assumir o custo temporariamente.

O presidente da ANPT falou sobre diversos pro-
blemas enfrentados pela classe trabalhadora, com 
a recolocação profi ssional, o acesso ao sistema de 
justiça, baixos salários e proteção social, fragilização 
dos sindicatos, entre diversos outros. Nesta linha, ele 
ressaltou que quando se tem dois órgãos que podem 
atuar na proteção desses trabalhadores, com o MPT e a 
inspeção do Trabalho, medidas provisórias como a 905 
tentam enfraquecer  a sua atuação.

 “A MP 905 vai para a um caminho totalmente in-
verso ao de reformular os problemas que foram trazidos 
pela reforma trabalhista. São muitas situações que nos 
deixam muito preocupados e que exigem profunda re-
fl exão dos parlamentares”, disse. O procurador informou 
ainda que a ANPT apresentaria emendas à MP, o que 
ocorreu na tarde de ontem.

Farias da Costa traçou um panorama da 
tramitação da reforma trabalhista no Congresso

Proteção ao meio ambiente do trabalho é tema 
de reunião na sede da ANPT

A importância das Normas Regulamentadoras 
(NRs) no cenário da proteção do meio ambiente 
do trabalho. Esse foi o tema de reunião entre o 

presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, a 
presidente da Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), Noemia Porto, a vice-
-presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR), Carolina Roman, a coordenadora 
Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho (Co-
demat) do Ministério Público do Trabalho (MPT), Márcia 
Alliaga, e a procuradora do Trabalho Tatiana Campelo, na 
quarta-feira, 20 de novembro.

Na reunião, que aconteceu na sede da ANPT, o 
grupo analisou as recentes mudanças feitas nas NRs 

pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. Na avaliação dos dirigentes, 
eventuais revisões nos instrumentos não podem ter 
como foco a produtividade das empresas e sim a prote-
ção à saúde e à segurança do trabalhador.

ANPT foi sede da reunião
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precifi cação não apenas do trabalho, mas do 
próprio ser humano”, afi rma ANPT

O vice-presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Helder 
Amorim, participou dia 23 de outubro da insta-

lação da Subcomissão Permanente sobre Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, da Comissão de Trabalho da 
Câmara dos Deputados. Entre os objetivos do grupo 

está o de acompanhar, debater, propor soluções le-
gislativas e outras providências para aumentar a pro-
teção ao trabalhador no que diz respeito à segurança 
no trabalho.

Durante a reunião de instalação, o vice-presidente 
da ANPT falou sobre o projeto do governo de promover 
ampla alteração das Normas Regulamentadoras (NRs) 
que regulam as medidas de saúde e segurança no tra-
balho. Para o procurador, essa fl exibilização não condiz 
com o compromisso internacional assumido pelo Bra-
sil quando ratifi cou a convenção 155 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

 Helder Amorim chamou a atenção ainda para da-
dos importantes relacionados a acidentes de trabalho 
no Brasil. Segundo ele, “estamos diante de um impasse 
entre os valores humanos fundamentais que a nossa 
Constituição alberga e a tentativa de precifi cação não 
apenas do trabalho, mas do próprio ser humano traba-
lhador”, disse.

Lançado Observatório da Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil

O Ministério Público do Trabalho (MPT) lançou 
dia 25 de julho  o Observatório da Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil, que apresen-

ta dados oriundos de repositórios públicos e ofi ciais 
integrantes do Sistema Estatístico Nacional, abar-
cando informações de pesquisas e levantamentos 
censitários do IBGE e das áreas da Educação, Saúde, 
Trabalho e Previdência Social, Justiça, e Assistência e 
Desenvolvimento Social. O presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, participou do evento.

Em sua manifestação, Farias da Costa, disse que é 
motivo de orgulho para os membros do MPT contarem 
com mais este instrumento que favorece a sociedade 
brasileira. De acordo com ele, a iniciativa é um alen-
to “para que possamos lutar em favor de crianças e 
adolescentes que hoje trabalham em situações muitas 
vezes degradantes, perigosas e que podem ter o seu 
futuro ameaçado se não tiver o olhar do Estado”.

“Isso serve como instrumento para que o MPT, 
junto com outras instituições, possa cada dia mais ter 
sua atuação concertada num ambiente em que temos 
menos recursos orçamentários para tudo isso. A partir 

de uma otimização para que consigamos trabalhar de 
forma mais efetiva para buscar de fato uma proteção 
social e para que consigamos alcançar essa elimina-
ção do trabalho infantil até 2025”, disse o presidente 
da ANPT.

O diferencial da plataforma é a apresentação de to-
dos esses dados de forma plenamente integrada, ami-
gável e acessível para todas as localidades brasileiras 
que integram o pacto federativo, sistematizando uma 
série de repositórios de forma a produzir informações 
e conhecimentos relevantes para políticas públicas de 
combate ao trabalho infantil.

Segundo a ANPT, a plataforma servirá 
para otimizar a busca pela proteção social

Vice-presidente da ANPT, Helder Amorim, 
durante seu pronunciamento na reunião
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“A Escola da ANPT é um sonho que se torna realidade 
pelos ideais de justiça de mais de 950 procuradores 
do Trabalho”, afi rma presidente da ANPT

N o dia 23 de maio, foi realizada a cerimônia de lan-
çamento da Escola da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT). Na ocasião, foi 

assinado convênio de cooperação com a Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), com a presença do 
Reitor Marcelo Knobel, e foi promovida aula magna, mi-
nistrada pelo professor e desembargador Ingo Wolfgang 
Sarlet, com o tema “Proibição de retrocesso, direitos 
sociais e reforma trabalhista”.

Durante a solenidade, o presidente da associação, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, destacou que a criação 
da Escola surgiu da necessidade de instituir um espaço 
capaz de canalizar as potencialidades dos procuradores 
do Trabalho na produção, sistematização e difusão do 
conhecimento jurídico-científi co que tem constituído 
em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. “As-
sim, concebemos um espaço para o pensamento crítico, 
que apanha o Direito em seu caráter refl exivo a serviço 
dos ideais humanitários que iluminaram a democracia 
ocidental após os horrores da Segunda Grande Guerra, 
reposicionando o ser humano como centro axiológico de 
toda normatividade”, informou.

A Escola da ANPT tem como um dos seus princi-
pais objetivos constituir-se em espaço de promoção do 
pensamento humanista, comprometido com a máxima 
realização das normas constitucionais e internacionais 
do trabalho. Um dos objetivos, de acordo com o procu-
rador, é levar à sociedade uma ampla compreensão dos 
valores e fundamentos que animam a atuação do MPT 
e das demais instituições vocacionadas à promoção e 

valorização do trabalho, para fortalecer a legitimidade da 
atuação e contribuir para o mais amplo acesso à justiça.

CONVÊNIO COM A UNICAMP

O convênio de cooperação fi rmado com a Unicamp 
viabilizará a realização de cursos de capacitação, extensão 
e especialização em diversos temas afetos ao trabalho, com 
o aproveitamento da expertise desenvolvida pela Unicamp 
nas questões relacionadas às transformações dos proces-
sos produtivos, especialmente as transformações tecnoló-
gicas, e de seus impactos sobre a vida do trabalhador.

 Compuseram a mesa de honra da solenidade de 
lançamento da Escola da ANPT também, o então vice-
-procurador-geral do Trabalho, Luiz Bojart, a procuradora 
do Trabalho Clarissa Ribeiro Schinestesck, integrante do 
Conselho Acadêmico da Escola da ANPT, e a presidente 
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), Noemia Porto.

Professor Ingo Wolfgang Sarlet ministra aula 
magna da Escola da ANPT

O professor e desembargador Ingo Wolfgang Sarlet 
ministrou aula magna da Escola da ANPT. O tema 
de sua palestra foi “Proibição de retrocesso, direi-

tos sociais e reforma trabalhista”.
Na ocasião, o professor abordou diversos aspectos 

do princípio da proibição de retrocesso, principalmente 
no aspecto jurídico-constitucional. Abordou também a 
questão dos direitos fundamentais e dos direitos sociais, 
além de fazer uma ligação dos temas com a reforma tra-
balhista, que entrou em vigor em novembro de 2017.

Sobre este último tema, o professor Ingo Sarlet 
salientou a necessidade de identifi cação do impacto 
dessa reforma trabalhista sobre o mercado de trabalho 
e as razões econômicas que podem justifi cá-la. “Nós 

temos que saber o impacto da medida, o que ela causa 
no mundo fático para justifi car se ela é ou não regressi-
va de direitos e se essa regressividade atinge o núcleo 
essencial de direitos fundamentais”, apontou.

Lançamento aconteceu dia 23 de maio

Professor falou sobre a proibição de retrocesso, 
direitos sociais e reforma trabalhista
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A Escola da ANPT já está funcionando a 
todo vapor desde o dia 1º de novembro, 
com a entrada no ar do site e da platafor-

ma EAD. A partir do dia 06 de fevereiro de 2020, 
com a inauguração de sua estrutura física, a 
Escola contará com auditório, sala de aula e um 
estúdio para gravação de videoaulas, no mesmo 
endereço onde funciona a sede da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT).

O primeiro curso EAD lançado pela Escola 
da ANPT, o Grandes Temas do MPT, é composto 
de quatro módulos. Em cada um deles, os pro-
fessores apresentam o conteúdo programático 
em 10 videoaulas expositivas e, em mais duas 
aulas dialogadas, recebem convidados espe-
ciais - renomados especialistas do meio jurídico 
e acadêmico - para discutir o tema.

No módulo 01, o professor doutor Otávio 
Pinto e Silva apresenta a reforma trabalhista 
na jurisprudência do STF e dos Tribunais Traba-
lhistas. No módulo 02, o novo contrato de pres-
tação de serviços terceirizados é apresentado 
pela procuradora do Trabalho Vanessa Patriota 
da Fonseca.

Já o módulo 03 é apresentado pela procu-
radora regional do Trabalho Ileana Neiva Mousi-
nho, que discute as controvérsias do negociado 
sobre o legislado. Por fi m, o módulo 04 é con-
duzido pelo procurador do Trabalho Henrique 
Correia e aborda os desafi os da atuação sindical 
após a reforma trabalhista.

CURSOS AUTORAIS

O Ministério Público do Trabalho tem em 
seus quadros grandes autores de obras jurí-
dicas, especialistas nos mais variados temas 
do Direito e do mundo do trabalho. Na série 
cursos autorais, os procuradores do Trabalho, 
autores de obras reconhecidas pelo público e 
pela jurisprudência sobre temas empolgantes 
do universo do trabalho, apresentam seus livros 
ao grande público, articulando suas principais 
refl exões com as questões mais atuais da rea-
lidade laboral.

Ministram este curso os procuradores do 
Trabalho Lorena Vasconcelos Porto (Livro: A 
Subordinação no Contrato de Trabalho: uma 
releitura necessária), Ronaldo Lima dos Santos 
( Livro: Sindicatos e Ações Coletivas ) e os pro-
curadores regionais do Trabalho José Claudio 
Monteiro de Brito Filho (Livro: Trabalho decente) 
e Adriane Reis de Araújo (Livro: Direitos Huma-
nos no Trabalho pela Perspectiva da Mulher).

CURSO PREPARATÓRIO

No dia 30 de janeiro, a Escola da ANPT dará início a mais 
um grande desafi o: o seu curso preparatório para o 21º con-
curso para procurador do Trabalho. O time de profi ssionais 
selecionado não poderia ser melhor: procuradores do Trabalho.

Ministrarão o curso os procuradores do Trabalho João 
Batista Berthier, Tiago Muniz Cavalcanti, Vanessa Patriota da 
Fonseca, Sofi a Vilela de Moraes e Silva, Augusto Grieco Meiri-
nho, Silvio Beltramelli, Henrique Correia e Élisson Miessa.
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F oi realizado, entre os dias 28 e 
31 de março, o XXIV Congres-
so Nacional dos Procuradores 

do Trabalho (CNPT), em São Paulo. 
Esta edição do evento, que marcou 
os 40 anos de fundação da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do 
Trabalho, teve como tema “Os desa-
fi os do MPT no novo cenário político, 
econômico e social”.

Na abertura do congresso, 
o presidente da ANPT traçou um 
panorama da atuação da entidade 
ao longo dos anos e informou que 
a história e a evolução da entidade 
está umbilicalmente ligada à trajetó-
ria do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e que veio em uma crescente 
em amadurecimento associativo. 
“Nos seus 40 anos, no auge de sua 
experiência e vivacidade, sempre ao 
lado e na defesa da sua instituição 
mãe, nossa gloriosa ANPT ocupa um 
respeitado espaço político e institu-
cional perante a comunidade jurídica 
e política”, afi rmou o procurador.

Farias da Costa ressaltou tam-
bém que a entidade possui reconhe-
cida legitimidade e respeitabilidade 
perante os três Poderes da Repú-
blica, os ramos do Ministério Público 

e as entidades da sociedade civil. “A 
ANPT nasceu, cresceu e amadure-
ceu a partir da construção coletiva 
de todos os seus associados, de hoje 
e de ontem. Presidentes, diretores e 
delegados da Associação, nesses 40 
anos, dedicaram-se de corpo e alma 
para que a ANPT se fortalecesse e 
cumprisse com efi ciência seu papel. 
Cada um de nós aqui nesse auditório, 
e tantos outros colegas, são e fazem 
a história dessa entidade que tanto 
nos orgulha”, disse Farias da Costa.

Solenidade de abertura do evento

O presidente da ANPT ressaltou 
também que a entidade tem como 
sua razão de ser e de existir o procu-
rador do Trabalho que, segundo ele, 
são os verdadeiros servidores do pú-
blico e buscam transformar, a cada 
atuação, o mundo e a vida das pes-
soas para melhor. “Representamos 
membros que construíram e que 
formam uma das instituições mais 
plúrimas, democráticas e inclusivas 
do Estado brasileiro, o Ministério Pú-
blico do Trabalho”, informou.

XXIV Congresso Nacional dos Procuradores 
do Trabalho comemora  os 40 anos da ANPT
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Rio Grande do Norte recebe 
participantes do 31° Encontro Nacional 
dos Procuradores do Trabalho

E ntre os dias 17 e 20 de outu-
bro, foi realizado o 31° Encon-
tro Nacional dos Procurado-

res do Trabalho (ENPT), promovido 
pela Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT) no 
Rio Grande do Norte. Cerca de 350 
pessoas participaram do evento.

Na solenidade de abertura do 
encontro, o presidente da ANPT 
ressaltou que a entidade tem se 
debruçado cada vez mais com si-
tuações em que tem de lidar com 
a diversidade do ambiente político. 
Nesta linha, o procurador disse que 
a associação tem atuado com supe-
ração diariamente.

“Desde 2016 quando assumi-
mos, pegamos um cenário turbulen-
to no Congresso Nacional, mas bus-
camos, cada dia mais, tornar essa 
associação maior. O nosso trabalho 
é esse, buscar a cada dia uma inter-
locução melhor com o parlamento e 
com outros Poderes da República, 
para tentar defender o Ministério Pú-

blico como um todo e a magistratura 
brasileira”, pontuou o presidente.

Durante os dias de realização 
do ENPT, foram promovidos os tra-
dicionais campeonatos de futebol 
e tênis, assim como a Assembleia 

Geral Ordinária, que, entre outros 
pontos, debateu a escolha do local 
que abrigará o 32º ENPT. Foi esco-
lhido o estado do Paraná . 

Confira a matéria completa no 
site da ANPT.

Escola da ANPT
Na abertura do ENPT, o vice-presidente da entidade, 

Helder Santos Amorim, que é também diretor pedagógico da 
Escola da ANPT, apresentou em primeira mão a página eletrô-
nica e o sistema EAD da escola. Ele mostrou como funciona-
riam as aulas, falou sobre o primeiro curso oferecido, intitulado 
Grandes Temas do MPT.

ENPT reuniu cerca de 350 participantes
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coordenadores das áreas temáticas do MPT

Vice-presidente da ANPT, Helder Amorim, 
visita diretor da Enamat, ministro,
 Luiz Philippe Vieira de Mello Filho

Procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, é 
agraciado com placa de reconhecimento da ANPT ANPT reúne-se com procurador-geral da República em visita ao MPT

Frentas promove primeira reunião sob coordenação da ANPT

ANPT presente na reunião da Comissão Ampla de 
Aprimoramento e Elevação do Direito do Trabalho, 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Diretora de aposentados da ANPT, Regina Butrus, participa de café 
da manhã com aposentados do Ministério Público do Trabalho Empossados novos conselheiros do CSMPT com a presença da ANPT
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Seminário internacional sobre nanotecnologia tem apoio 
da Escola da ANPT. Diretora de assuntos legislativos da 
entidade, Giselle Oliveira, representou a associação no evento

Empossada nova diretoria da Anamatra com a presença da ANPT

Prêmio MPT na Escola 2019 é entregue em Brasília

Agenda Político-Institucional da Anamatra 
é lançada com a presença da ANPT

Seminário debate a tutela dos direitos 
humanos dos trabalhadores no Brasil. 
ANPT presente na abertura do evento

FIDS defi ne novas estratégias de atuação para 2020

ANPT presente na solenidade de entrega do 1º Prêmio 
Direitos Humanos do Distrito Federal, no qual a procuradora 
do Trabalho Ana Maria Villa Real Ramos, coordenadora 
nacional da Cordinfância, foi uma das agraciadas

O vice-presidente da ANPT, Helder Amorim, participou do XXIV 
Encontro Nacional do Coletivo Jurídico da Federação Nacional 
dos Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU (Fenajuf)
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ANPT reafi rma atuação pela defesa da Justiça 
do Trabalho em Ato Público realizado em Brasília

O vice-presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (ANPT), 

Helder Santos Amorim, participou 
dia 21 de janeiro, do Ato em Defesa 
dos Direitos Sociais e da Justiça do 
Trabalho, convocado nacionalmente 
pela Associação Brasileira de Ad-
vogados Trabalhistas (Abrat) com 
a adesão de diversas entidades de 
classe, instituições e organizações da 
sociedade civil. O movimento aconte-
ceu no Foro Trabalhista de Brasília, no 
DF, e em mais 41 cidades do país.

Em seu discurso no evento 
em Brasília, o procurador reafi r-
mou o compromisso de atuação 
da entidade na defesa da Justiça 
do Trabalho que, segundo ele, “é o 
mais importante instrumento de 
afi rmação da cidadania brasileira”. 
Para o vice-presidente da entidade, 
o ato público teve caráter histórico. 
“Estamos vivendo um momento 
de profundo abalo das premissas 
humanistas que constituem funda-
mentos do nosso estado democrá-
tico de direito”, lembrou.

Segundo Helder Santos Amo-
rim, a alardeada proposta de extin-
ção da Justiça do Trabalho não se 
pauta em dados ou fundamentos 
verdadeiros, ancorando-se em ar-

PRESENÇA DA ANPT EM DIVERSAS CIDADES DO PAÍS

gumentos falaciosos. Para ele, é ne-
cessário e urgente, neste momento, 
“questionar os discursos midiáticos” 
de maneira a propiciar refl exões 
construtivas.

Aracaju e Boa Vista. Em Natal, o ato 
aconteceu durante a tarde, também 
com apoio de representantes da 
entidade. Já em Foz do Iguaçu o 
movimento está marcado para esta 
terça-feira (22) e, em Campinas, o 
ato público será realizado dia 29.

 Pelo país, os atos públicos con-
taram com a presença de Delegados 
da ANPT nas cidades de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Fortaleza, Recife, Vitória, 
Belém, João Pessoa, Curitiba, Cuia-
bá, Campo Grande, Maceió, Teresina, 

Vice-presidente da ANPT durante seu pronunciamento no ato em Brasília
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Ato realizado em Aracaju Ato realizado em Maceió

Diretoria da ANPT presente 
no evento em Brasília Ato realizado em Foz do Iguaçu
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novos procuradores do Trabalho

N a sexta-feira, 16 de agosto, 
o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores 

do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou da sole-
nidade de confi rmação de posse de 
24 novos procuradores do Trabalho, 
aprovados no 20º concurso público 
para a carreira. Ao longo do ano, a 
ANPT  esteve presente ainda nas 
posses formais desses procurado-
res, que foram realizadas em dife-
rentes meses do ano.

Na solenidade de confi rmação 
de posse, o presidente da ANPT 
ressaltou em seu discurso que o 
cargo de procurador do Trabalho é 
importante porque tem o poder de 
transformar vidas e proteger um 
valor que da sentido e sustenta a 
existência de quase todos os cida-
dãos, o trabalho. No entanto, o pro-
curador disse que para se ter êxito  
nessa missão há a necessidade de 
se ter equilíbrio, responsabilidade e 
inteligência emocional, além de se 
“olhar para dentro de nós”.

“Um procurador do Trabalho 
para bem desempenhar a sua 
função e transformar a cada dia 
pedaços da realidade social preci-
sa transformar-se um pouco de si 
próprio na busca por ter e aperfei-
çoar três características básicas: 
1º - a humildade: tendo a plena 
consciência que seu cargo e fun-
ção é da sociedade e deve ser em 
favor dela exercida; 2º saber dialo-
gar: ouvindo mais do que falando; 
3ª ter empatia: buscando sempre 
se colocar no lugar do outro para 
melhor aplicação da justiça”, suge-
riu o presidente da ANPT.

Farias da Costa falou também 
sobre as diversas situações com 
as quais os novos procuradores 
do Trabalho têm de lidar em suas 
Regionais, muitas vezes em lo-
calidades carentes e com graves 
violações trabalhistas, e disse 
que eles são agentes da trans-
formações social nesses locais. O 

procurador destacou ainda o pa-
pel da mulher no âmbito do MPT 
e falou que “o MPT é de longe o 
ramo do Ministério Publico com 
mais mulheres e o atual concurso 
incrementa ainda mais essa mar-
ca. O MPT é exemplo no serviço 
público, mas precisa avançar cada 
vez mais com a ocupação de mais 
mulheres em postos-chaves em 
nossa instituição”.

Por fi m, o procurador pediu que 
cada um dos novos procuradores 
defenda com veemência o MPT, o 
direito do trabalho e as instituições 
trabalhistas. “Não deixem que o 
nosso MPT e os direitos trabalhistas 
sejam atacados e destruídos sem 
uma resposta e uma defesa a altu-
ra onde quer que seja. É isso que a 
ANPT faz todos os dias, sobretudo 
no Congresso Nacional”, informou.

Presidente da ANPT, Ângelo Costa, durante seu pronunciamento 

Novos procuradores do Trabalho, 
aprovados no 20º concurso para a carreira
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Tomaram posse 24 novos procuradores do Trabalho
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Dia 18 de dezembro foi realizada a solenidade de posse do 
procurador-chefe do MPT-SE, Alexandre Alvarenga.

Dia 07 de novembro foi realizada a 
solenidade de posse da nova procuradora-
chefe do MPT-MS, Cândice Arósio.

Dia 30 de outubro aconteceu a solenidade de posse do novo 
procurador-chefe do MPT-RJ, João Batista Berthier Leite Soares.

Dia 18 de novembro aconteceu a solenidade posse 
do procurador-chefe do MPT-SC, Marcelo Neves.

Dia 9 de outubro foi realIzada a solenidade 
de posse da nova procuradora-chefe do 
MPT-PR,  Margaret Matos de Carvalho

Dia 24 de outubro foi realizada a solenidade de posse 
do procurador-chefe do MPT-BA, Luís Carneiro.

Dia 22 de outubro aconteceu a cerimônia de posse do novo 
procurador-chefe do MPT-SP, João Eduardo Amorim.

Dia 21 de outubro aconteceu a solenidade de posse da nova 
procuradora-chefe do MPT-PB, Myllena de Alencar Medeiros.

Dia 15 de outubro foi realizada a solenidade de posse do 
procurador-chefe do MPT-Campinas, Dimas Moreira da Silva.

Dia 1º/outubro aconteceu a solenidade de posse da nova 
procuradora-chefe do MPT-DF/TO, Valesca de Morais do Monte.

Dia 04 de dezembro foi realizada a solenidade de posse 
do procurador-chefe do MPT-MG, Arlélio Lage.

Foi realizada dia 1º de outubro, em Brasília, a solenidade de posse 
dos novos procuradores-chefes do MPT

Dia 11 de outubro acontece a 
solenidade de posse da nova 
procuradora-chefe do MPT-PE, 
Ana Carolina Ribemboim
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F oi realizada dia 26 de agosto, 
a solenidade de posse do 
novo procurador-geral do 

Trabalho, Alberto Bastos Balazei-
ro. Ele comandará a instituição no 
biênio 2019/2021. O presidente da 
Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, e os de-
mais integrantes da diretoria da 
entidade, participaram da cerimô-
nia, realizada na Procuradoria-Ge-
ral da República, em Brasília.

Em seu discurso, Farias da 
Costa traçou um breve histórico 
da trajetória de Balazeiro desde 
a época em que ele ocupava os 
cargos de diretor de assuntos 
legislativos da ANPT e de pro-
curador-chefe do MPT na Bahia 
e ressaltou que ele tem grande 
capacidade como gestor público, 
sobretudo nas questões adminis-
trativas e orçamentárias, além de 
sua habilidade em dialogar com 
membros, servidores e com au-
toridades dos demais poderes e 
instituições parceiras.

“Meu amigo Alberto, Vossa 
Excelência não tem apenas a 
confiança de 563 membros do 
MPT que lhe destinaram o voto 
na eleição de PGT. Tem, a partir de 
agora, pelos próximos dois anos, a 
torcida, o apoio e a responsabili-
dade de liderar 782 procuradores 

ANPT participa da cerimônia de posse do novo 
procurador-geral do Trabalho

do Trabalho e milhares de servi-
dores, estagiários e terceirizados 
que diariamente fazem essa bela 
instituição funcionar e transfor-
mar a vida de incontáveis pessoas 
em todo o território nacional. O 
sucesso do seu mandato é o su-
cesso do Ministério Público do 
Trabalho que tanto amamos e por 
quem tanto lutamos e nos dedica-
mos”, afirmou Farias da Costa.

ALBERTO BASTOS BALAZEIRO

O novo procurador-geral do 
Ministério Público do Trabalho des-
tacou, em seu discurso, que o MPT 
não pode e nem deseja ser quali-
fi cado de inimigo do progresso. “É 
em realidade um forte aliado. Paci-

fi car, ponderar e mediar as relações 
é escopo de atuação do Ministério 
Público do Trabalho. Entretanto, 
também é nosso papel apontar e 
lutar para que a compreensão do 
conceito de progresso não permita 
ignorar valores caros à sociedade, 
como a proteção do pleno empre-
go digno”, afi rmou.

O novo procurador-geral do 
Trabalho foi eleito pelos integran-
tes do MPT, no dia 6 de agosto, 
com 563 votos; e nomeado no dia 
7. No dia 22, foi investido no cargo, 
pelas mãos da procuradora-geral 
da República Raquel Dodge. Em 
sua campanha, Alberto Balazeiro 
defendeu uma administração ba-
seada em três eixos: gestão ad-
ministrativa, atuação resolutiva e 
projeção institucional.

Vale lembrar que a ANPT 
promoveu dia 1º de agosto deba-
te entre os candidatos ao cargo 
de procurador-geral do Trabalho. 
O evento aconteceu no auditório 
da Procuradoria-Geral do Traba-
lho (PGT), em Brasília, e contou 
com a participação da diretoria 
e dos delegados da entidade de 
todo o país, estes últimos repre-
sentantes da ANPT nas Procu-
radorias Regionais do Trabalho, 
que formularam  perguntas aos 
participantes.

Alberto Bastos Balazeiro é o novo procurador-geral do Trabalho

Reunião de delegados na sede da ANPT
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Atuação da ANPT e do MPT é apresentada aos 
deputados da bancada do PSB na Câmara 

Grupo de entidades trabalhistas visita 
presidente da OAB

N o dia 05 de junho, represen-
tantes da Associação Na-
cional dos Procuradores do 

Trabalho (ANPT) e do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) receberam 
19 deputados do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), na Câmara dos De-
putados, para um café da manhã, na 
sede da Procuradoria-Geral do Tra-
balho. O objetivo foi discutir temas 
sociais que tramitam no Congresso 
Nacional e apresentar a atuação das 
instituições na defesa da classe tra-
balhadora aos parlamentares.

Ao cumprimentar os parla-
mentares, o presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
destacou que a ideia de convidar 
o PSB como primeiro partido para 
esse encontro surgiu pela identifi -
cação de sua pauta prioritária, que 
seria convergente com bandeiras 
sociais defendidas do MPT.

O procurador-geral do Traba-
lho, Ronaldo Fleury, por sua vez, 
destacou que, além das atividades 
inerentes ao MPT, a atuação perse-
cutória, a instituição tem também 

Ao todo, 19 dos 32 deputados 
da bancada do PSB participaram 
do encontro. De maneira geral, os 
parlamentares que se manifesta-
ram ressaltaram a importância da 
atuação da instituição na defesa 
dos direitos dos trabalhadores e se 
colocaram à disposição para traba-
lhar na discussão e efetividade de 
agendas comum.

Além da bancada do PSB, ou-
tras encontros como esse foram rea-
lizados com outros parlamentares.  

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

Santos Amorim, estiveram reunidos  dia 04 de setembro 
com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz. A pauta principal do encontro 
foram as preocupações com os direitos sociais e com a 
valorização do direito material e processual do trabalho e 
das instituições responsáveis por sua aplicação.

Durante a reunião, o grupo fez uma análise sobre 
a importância do sistema de proteção social trabalhista 
no combate às desigualdades sociais para o equilíbrio 
econômico e fi nanceiro e, ainda, para o fortalecimento 
da democracia brasileira. Conversaram também sobre 
os caminhos a serem seguidos no sentido de se ampliar 
os debates sobre o tema e propor novas estratégias de 
atuação para ampliar/melhorar o trabalho que já vem 
sendo feito nesse sentido.

Além da ANPT e do presidente da OAB, participaram 
da reunião também a presidente da Associação Nacio-
nal dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
Noemia Porto, a presidente da Associação Brasileira de 
Advogados Trabalhistas (Abrat), Alessandra Camarano, 
e o ex-presidente da Abrat Nilton Correia. 

uma função social e preventiva.  
De acordo com ele, são projetos e 
iniciativas que capacitam, resgatam 
e valorizam o trabalhador, especial-
mente para população em situação 
de vulnerabilidade social.

Ainda de acordo com o chefe do 
MPT, o objetivo é “mostrar quais são 
nossas atribuições, principalmente 
aos parlamentares de primeiro man-
dato, mostrar como atuamos, até 
para desmistifi car algumas visões 
errôneas da nossa atuação.”

Parlamentares visitaram a sede do MPT

Reunião fez parte da série de visitas realizadas pelas entidades
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é tema de reunião com procurador-geral do Trabalho

N o dia 29 de agosto, o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, o vice-presi-

dente da entidade, Helder Amorim, e a presidente da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), Noemia Porto, estiveram reunidos 
com o novo procurador-geral do Trabalho, Alberto Bas-
tos Balazeiro.

ANPT e Anamatra em reunião com o 
novo procurador-geral do Trabalho

Frentas debate valorização das carreiras com 
presidente do STF

I ntegrantes da Frente Associativa da Magistratura e 
do Ministério Público (Frentas) estiveram reunidos 
dia 31 de julho com o presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), ministro Dias Toffoli. Na ocasião, o grupo 
apontou diversos temas relacionados à valorização de 
ambas as carreiras e que são motivo de preocupação 
para as entidades, diante do cenário vivenciado no país, 
principalmente no que diz respeito à tentativa de enfra-
quecimento das categorias.

Entre os temas tratados na reunião esteve a Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019 (reforma 
da Previdência). O grupo informou que não é contrário 
a uma reforma, mas pontuou que a referida proposta 
causa “uma injustiça imensa quanto ao que é colocado 
para as carreiras de Estado”. Foram destacados, ainda, 
os pontos mais preocupantes encontrados no texto, 
como a questão da alíquota progressiva e extraordiná-
ria, a pensão por morte, a ausência de regras efetivas de 
transição e o cálculo do benefício previdenciário.

Outro assunto tratado no encontro foi a necessi-
dade de reabertura do prazo para migração do regime 
de Previdência, em que se observe as regras anteriores. 
A Frentas destacou que até o momento não se tem 
clareza quanto às regras previdenciárias, o que impediu 
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a tomada de decisão segura de juízes e membros do Mi-
nistério Público no que diz respeito a mudança ou não 
para o Fundação de Previdência Complementar do Ser-
vidor Público Federal do Poder Executivo ( Funpresp).

Por fi m, os representantes da Magistratura apre-
sentaram ao ministro Dias Tofolli as suas apreensões 
acerca da questão da regulação do uso das mídias 
sociais por parte dos magistrados. Os presidentes da 
Anamatra, Noemia Porto, da AMB, Jayme de Oliveira, 
e da  Ajufe, Fernando Marcelo Mendes,  defenderam a 
necessidade de liberdade de expressão e se colocaram 
à disposição do STF para discutir os termos dessa re-
gulamentação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).. 

PEC 06 foi um dos temas tratados durante a reunião
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A reunião teve como objetivo discutir estraté-
gias de atuação conjunta para a valorização das car-
reiras trabalhistas, principalmente no cenário atual 
de tentativas de enfraquecimento da Magistratura, 
do Ministério Público brasileiro e dos direitos sociais.

 Na avaliação das entidades, o fortalecimento das 
instituições é fundamental para a cidadania brasileira e 
para o desenvolvimento de uma democracia amadurecida.

A reunião aconteceu poucos dias após a posse 
do novo procurador-geral do Trabalho  
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Igualdade e empregabilidade LGBTQIA+ é tema 
de debate no MPT

Mesa de abertura do evento
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I ntegrantes da diretoria da Asso-
ciação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT) partici-

param na quarta-feira, 22 de maio, 
de roda de conversa com a cantora 
Daniela Mercury e sua esposa Malu 
Mercury, sobre igualdade e empre-
gabilidade LGBT. Durante o evento, 
realizado na sede da Procuradoria-
-Geral do Trabalho, em Brasília, foi 
apresentado também o Plano de 
Trabalho de Promoção da Igualdade 
e Empregabilidade LGBTQIA+ no 
Distrito Federal.

Na ocasião, a cantora classi-
fi cou o trabalho do MPT como ins-
pirador e estimulou os integrantes 
da instituição a continuarem essa 
atuação, em especial quanto às 
ações educativas a respeito dos 
temas afetos à comunidade LGB-
TQIA+ e do combate ao trabalho 
infantil. À população que sofre 
com essa exclusão social, Daniela 

deixou ainda um recado: “Acredite 
em si. Todos são livres e iguais! Se 
você está vivendo uma situação de 
muito sofrimento e opressão, bus-
que o apoio do MPT, porque você é 
um cidadão brasileiro, merece todo 
cuidado do mundo, e tem direito a 
um emprego digno”, disse.

Também participaram da roda 
de conversa, o procurador-geral 

Relançada Frente Parlamentar Mista de 
combate ao trabalho infantil

N a terça-feira, 21 de maio, foi 
relançada a Frente Parla-
mentar Mista de Combate 

ao Trabalho Infantil e de Estímulo 
à Aprendizagem, na Câmara dos 
Deputados. A procuradora do 
Trabalho Ana Maria Villa Real Fer-
reira Ramos participou do evento, 
ocasião na qual falou em nome da 
Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT).

A procuradora destacou que 
a Frente Parlamentar colabora no 
fortalecimento da aprendizagem 
profissional, que é um relevante 
instrumento de transformação 
social que tem o poder de resga-
tar a dignidade e a cidadania, bem 
como de ressignificar valores. 
“A aprendizagem é voltada para 
jovens em situação de vulnerabi-
lidade,  inclusive em cumprimento A Frente representa uma nova forma de interlocução com a sociedade

de medidas socioeducativas, que 
passam a ter oportunidade de se 
profissionalizarem e de trilharem 
um caminho calcado no trabalho 
digno, longe do crime e da preca-
riedade”, esclareceu.

A representante da ANPT dis-
se, ainda, que a Frente traz, em um 

espaço de construção legislativa, 
uma nova forma de interlocução 
com os diversos atores envolvidos 
na defesa dos direitos das crianças 
e dos adolescentes, “sem contar a 
reafi rmação do compromisso dos 
mais de duzentos deputados com 
essa causa tão nobre”.

do Trabalho, Ronaldo Fleury, a re-
presentante da OIT, Thaís Dumêt, o 
ex-procurador-geral do MPT João 
Pedro Ferraz Passos, atual secretá-
rio do Trabalho do Governo do DF, e 
a diretora executiva da União Liber-
tária de Travestis e Transexuais e 
co-presidente da “Diversifi ca – So-
ciedade Diversa”, AnnaTulie Moreira 
de Araújo.
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N a quarta-feira, 24 de abril, 
foram divulgados novos 
dados do Observatório 

Digital de Saúde e Segurança do 
Trabalho do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) em parceria com a 
Organização Internacional do Tra-
balho (OIT).  O vice-presidente da 
Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), Helder 
Amorim, participou do lançamento 
do novo sistema, no qual os nú-
meros de acidentes de trabalho de 
2018 (623.786 registros) são signi-
fi cativamente maiores do que os de 
2017 (574.053 registros).

 Ao considerar o número médio 
de empregos com carteira assinada 
no setor privado em 2017 e 2018, 
verifi ca-se que o total de acidentes 
a cada mil trabalhadores formais 
cresceu de 17,2 em 2017, para 
18,9 em 2018. No ranking geral, os 
estados de São Paulo (37%) e de 
Minas Gerais (10%) lideram as Co-
municações de Acidentes de Tra-

Observatório digital aponta perda de 17 mil vidas 
em acidentes de trabalho, de 2012 a 2018

balho (registros), e os gastos com 
afastamentos previdenciários são 
maiores em São Paulo (23 %) e em 
Santa Catarina (10%).

Durante a solenidade de lan-
çamento, o vice-presidente da 
ANPT ressaltou a importância do 
observatório para a atuação dos 
membros do MPT. Para ele, o sistema 
fortalece profundamente a atuação 
da instituição em áreas tidas como 
mais sensíveis, como o combate às 
irregularidades ao meio ambiente do 
trabalho e o fortalecimento do siste-

Audiência pública debate saúde e segurança do 
trabalho em hospitais públicos do DF

O vice-presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Helder Santos 
Amorim, participou dia 27 de junho, de audiência 

pública que debateu as principais irregularidades no 
que diz respeito a questão de saúde e segurança do 
trabalho, encontradas em hospitais públicos do Distrito 
Federal investigados pelo Ministério Público do Traba-
lho (MPT). O evento foi promovido pela Coordenadoria 
Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na 
Administração Pública (Conap) do MPT.

Durante a solenidade de abertura da audiência, 
o procurador disse que um dos instrumentos mais 
efi cientes e democráticos que o Ministério Público 
possui para a condução de suas atividades, principal-
mente o MPT que lida com temas de caráter social, é 
a audiência pública. “É um espaço dialógico, de debate, 
mas, acima de tudo, de construção de alternativas, 
porque as soluções jurídicas também se constroem 
a partir do diálogo entre os sujeitos que lidam com 
as questões práticas e que precisam de soluções. A 

audiência pública é um espaço formidável”, informou o 
vice-presidente da ANPT.

Ao elogiar o trabalho desempenhado pela Conap, 
Helder Amorim disse que “nós temos aqui os mais diver-
sos atores, como magistrados, servidores, membros do 
MPT, parlamentares. Temos um ambiente propício para 
fomentar as melhores soluções e o MPT é profícuo em 
buscar soluções dialogadas”.

ANPT presente na audiência

ma jurídico e institucional de direitos 
fundamentais relacionados à saúde e 
segurança do trabalhador.

“O observatório vem reafi rmar o 
compromisso do MPT com os valores 
humanistas que orientam a nossa 
atuação, porque se trata de uma 
inciativa que viabiliza uma série de 
programas, de atividades e de inte-
rações”, lembrou o procurador. Helder 
Amorim informou também que o 
programa  viabiliza uma espécie de 
política de prevenção de acidentes e 
de doenças ocupacionais.  

Helder Amorim ressaltou a importância do 
observatório para a atuação dos membros do MPT
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