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MAIO DE 2016

17  |  MAIO

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) promoveu, dia 
17 de maio de 2016, a Ação Nacional – Ministério Público e os 
Poderes de Estado: a construção de uma agenda positiva. O pre-

sidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente, Ana Cláudia Ban-
deira Monteiro, participaram do evento, que teve como objetivo discutir 
o fortalecimento da unidade nacional do MP e o aperfeiçoamento da 
sua relação interinstitucional com os Poderes de Estado e a sociedade.
Durante o evento, mais precisamente durante a mesa redonda “Rela-
ções Interinstitucionais: o aprimoramento do relacionamento interinsti-
tucional e o fortalecimento dos vínculos entre os Poderes”, o presiden-
te da ANPT destacou o papel do CNMP no fortalecimento da unidade 
do Ministério Público (MP) e no relacionamento com a sociedade. 

18  |  MAIO

F oi lançada, dia 18 de maio de 2016, a Frente Parlamentar Mista 
em Defesa dos Direitos da Classe Trabalhadora. O objetivo é evi-
tar a retirada de direitos dos trabalhadores e promover avanços 

na legislação trabalhista vigente. O presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, parti-
ciparam do evento, que aconteceu na Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa do Senado, sob o comando do senado Paulo 
Paim (PT-RS), e contou também com a presença do procurador-geral 
do Trabalho, Ronaldo Fleury. 
Na ocasião, Farias da Costa parabenizou o Senado Federal e as centrais 
sindicais pelo trabalho desempenhado na construção da proposta que, 
de acordo com ele, refl ete os anseios da sociedade trabalhadora bra-
sileira. O procurador ressaltou, ainda, que, além da luta da entidade em 
defesa dos membros do Ministério Público do Trabalho (MPT), a ANPT 
tem história também pelo enfrentamento em favor dos direitos sociais 
trabalhistas, direitos fundamentais e constitucionais, que estão sendo 
atacados cotidianamente.
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25  |  MAIO

I ntegrantes da comissão de aprovados no 19º concurso para pro-
curador do Trabalho estiveram reunidos, dia 25 de maio de 2016, 
com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 

Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-presi-
dente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro. O objetivo do 
encontro foi debater a questão referente à posse dos aprovados 
no certame, principalmente levando-se em consideração a nova 
conjuntura econômica e política do país.
Na ocasião, o presidente da ANPT ressaltou que o momento pelo 
qual o Brasil estava passando não era favorável em termos orça-
mentários para nenhum órgão público. Farias da Costa disse, po-
rém, que a ANPT estava empenhada, em atuação conjunta com a 
administração do Ministério Público do Trabalho (MPT), para que a 
posse ocorresse o quanto antes.

25  |  MAIO

O ataque sofrido por agentes públicos no combate ao traba-
lho escravo, em São Feliz do Xingú (PA), e medidas efi cazes 
para se evitar que situações como essa voltem a ocorrer 

foram temas centrais de reunião realizada dia 25 de maio de 2016, 
com a participação do presidente da Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e da 
vice-presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro. 

31  |  MAIO

N o dia 31 de maio de 2016, o presidente da ANPT, Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente da entidade, 
Ana Cláudia Bandeira Monteiro, estiveram reunidos com 

o deputado Padre João (PT/MG), presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos (CDH) da Câmara dos Deputados. Durante o en-
contro, que contou também com a presença de representantes do 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) e da 
Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (Fenaprf), o 
grupo conversou sobre a organização de audiência pública.

Fo
to

: A
sc

om
/A

N
P

T
Fo

to
: A

sc
om

/A
N

P
T



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT

2016    2017    2018Relatório de Gestão 7

JUNHO DE 2016

1º  |  JUNHO

D ia 1º de junho, o presidente da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou de 
audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado 

Federal, que debateu o Projeto de Lei do Senado (PLS) 220/2014. A pro-
posta, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), regula aspectos do meio 
ambiente do trabalho e dita a competência para questões correspondentes. 
A realização da audiência pública aconteceu após a apresentação do re-
latório do PLS pelo senador José Pimentel (PT-CE), que alterou diversos 
pontos importantes do projeto original e sobre o qual os participantes da 
reunião apresentaram criticas e sugestões de melhorias. Para o presi-
dente da ANPT, este é um tema que preocupa muito por ter se tornado 
uma questão de saúde pública. “Estamos vivendo uma guerra invisível” 
disse. De acordo com ele, os índices de acidentes de trabalho ultrapas-
sam 700 mil por ano. Cerca de três mil mortes por ano, além do prejuízo 
que isso tem trazidos aos cofres públicos na ordem de 10 bilhões anuais.

08  |  JUNHO

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado 
Federal adiou, dia 08 de junho de 2016, a votação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 47/13, que dispõe sobre a no-

meação do procurador-geral da República a partir de lista tríplice enca-
minhada pelos integrantes da carreira. O adiamento se deu em razão da 
necessidade de se discutir mais o tema, sobre o qual o relator da PEC, 
senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), atendendo a uma solicitação 
do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), sugeriu a realização de au-
diências públicas no âmbito da CCJ, após articulação da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) em conjunto com a as 
demais entidades de classe do Ministério Público (MP).
A PEC, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, com quem as enti-
dades de classe estiveram reunidas dia 07 de junho de 2016 para de-
bater a proposta, destina-se a regulamentar o processo de escolha do 
procurador-geral da República, institucionalizando, do ponto de vista 
constitucional, a lista tríplice para a escolha do chefe do MPU. De acor-
do com as entidades de classe, mostra-se extremamente pertinente 
o aperfeiçoamento do processo de escolha do PGR, sobretudo neste 
momento de crise política por qual passa o Brasil.
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A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou, dia 
14 de junho de 2016, de reunião da Comissão de Direitos Huma-

nos (CDH) do Senado Federal, sob a coordenação do senador Paulo Paim 
(PT/RS). O objetivo do encontro foi debater estratégias de atuação das 
frentes de trabalho da comissão, assim como acertar detalhes sobre a 
agenda de viagem aos Estados com a fi nalidade de defender os direitos 
dos trabalhadores aposentados. 
Para a vice-presidente da ANPT, ampliar o debate sobre a questão previ-
denciária é de extrema importância. “Não se pode admitir que a reforma 
da previdência signifi que retrocesso aos direitos dos trabalhadores bra-
sileiros”, ressaltou.

20  |  JUNHO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, dia 20 de ju-
nho de 2016, da solenidade de posse do novo secretário-geral do 

Ministério Público da União (MPU), Blal Yassine Dalloul. O evento aconte-
ceu no auditório da Procuradoria-Geral da República, em Brasília.
Horas antes, no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Farias 
da Costa participou, também, da solenidade de posse do novo secretá-
rio-geral do CNMP, o procurador regional da República da 1ª Região Sílvio 
Amorim. Ambas as cerimônias foram presididas pelo procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, e contaram com a presença de membros do 
Ministério Público, parlamentares, outros presidentes de entidades de 
classe, além de servidores e demais convidados.

20  |  JUNHO

F oram empossados, dia 20 de junho de 2016, cinco novos mem-
bros do Ministério Público do Trabalho (MPT), aprovados no 19º 
concurso para procurador do Trabalho. O presidente da Asso-

ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou da solenidade, que aconteceu em Brasília, e 
contou também com a presença de diversas outras autoridades. 
Tomaram posse Rodrigo Bezerra Martins, Cirlene Luiza Zimmermann, 
Italvar Filipe de Paiva Medina, Douglas Nunes Vasconcelos e Ricardo Ruy 
Fukuara Rebello Pinho. Durante a ocasião, o presidente da ANPT ressal-
tou que o momento é de alegria não só para o MPT, mas para o Ministério 
Público como um todo. 
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O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, 
dia 22 de junho de 2016, da reunião dos procuradores-che-

fes do Ministério Público do Trabalho (MPT). O encontro aconteceu 
por meio de videoconferência e debateu diversas questões de inte-
resse dos membros da instituição como um todo.
Entre os temas tratados estavam o monitoramento do orçamento 
de 2016, a fi xação de cargos de procurador regional do Trabalho e 
teletrabalho. Durante a reunião, foram discutidas também a propos-
ta orçamentária de 2017, a vinculação nacional da tecnologia da in-
formação e a realização de um evento sobre assédio moral.

23  |  JUNHO

D ia 23 de junho de 2016, o presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, participou de audiência pública promovida pelo Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ). O evento debateu o tratamento ade-
quado dos confl itos de interesses no âmbito da Justiça do Trabalho. 
O tema desperta interesse dos membros do Ministério Público do Tra-
balho (MPT), sobretudo diante do cenário que se tem verifi cado com 
ataques rotineiros à legislação trabalhista. Para o procurador, isso ocor-
re por meio de Projetos de Lei (PLs) que avançam no Congresso Nacio-
nal, a partir de uma onda conservadora, o que aumenta sua possibilida-
de de eventual aprovação e retrocesso social dos direitos trabalhistas. 

23  |  JUNHO

F oram apresentados pelo presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia Ban-

deira Monteiro, dia 23 de junho de 2016, o campo de atuação e as 
atividades desenvolvidas pela Associação aos novos membros do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), empossados dia 20 de junho 
de 2016. Tomaram posse Rodrigo Bezerra Martins, Cirlene Luiza Zi-
mmermann, Italvar Filipe de Paiva Medina, Douglas Nunes Vascon-
celos e Ricardo Ruy Fukuara Rebello Pinho. 
Durante a apresentação, buscou-se fazer uma abordagem dinâmica 
e objetiva sobre a atuação da Associação nas mais variadas esferas. 
Os dirigentes da entidade apresentaram informações detalhadas 
acerca da atuação judicial e extrajudicial desempenhada pela Asso-
ciação em defesa dos interesses e dos direitos de seus associados. 
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29  |  JUNHO

O s integrantes da Comissão de Paridade da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho (ANPT), os associados Regi-
na Butrus, Erick Lamarca e Moysés Sznifer, estiveram reuni-

dos dia 29 de junho de 2016, na sede da entidade, com o presidente 
da Associação, Ângelo Fabiano Farias da Costa, a vice-presidente, 
Ana Cláudia Bandeira Monteiro, e o diretor de assuntos jurídicos da 
associação, André Lacerda. O objetivo da reunião foi o de tratar de 
diversos temas de interesse direto dos associados aposentados e 
aprofundar encaminhamentos acerca de tais questões, tanto na es-
fera legislativa quanto no âmbito administrativo, além das medidas 
judiciais que se vem adotando.

30  |  JUNHO

F oi discutida na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado Federal, dia 30 de junho de 2016, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 47/2013, que dispõe sobre a nomeação 

do procurador-geral da República a partir de lista tríplice encaminha-
da pelos integrantes da carreira. O presidente da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, participou da reunião, ocasião na qual ressaltou que há certa 
“hipertrofi a” do Ministério Público Federal (MPF) perante os outros ra-
mos do Ministério Público da União (MPU).
De acordo com o procurador, a chefi a do MPU se confunde com a do 
MPF em diversos momentos. Para ele, o sistema da forma como está 
atualmente estabelecido faz com que os outros ramos (MPT, MPM e 
MPDFT) sejam considerados e tratados como de menor importância. 

Foto: A
scom

/A
N

P
T

Foto: A
scom

/A
N

P
T



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT

2016    2017    2018Relatório de Gestão 11

JULHO DE 2016

04  |  JULHO

F oi realizada, dia 04 de julho de 2016, audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), do 
Senado Federal, para discutir atos de violência praticados contra 

agentes públicos. O então diretor de assuntos legislativos da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Marcelo Crisanto 
Souto Maior, participou da reunião, presidida pelo senador Paulo Paim 
(PT-RS), que contou também com a presença do procurador regional do 
Trabalho Fábio Leal Cardoso, de auditores fi scais, policiais, entre outras 
autoridades. 

4 E 5  |  JULHO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, dias 4 e 
5 de julho 2016, da inauguração das Procuradorias do Trabalho 

nos Municípios de Niterói e Itaguaí, respectivamente, ambas localizadas 
no estado do Rio de Janeiro. As novas unidades devem garantir mais 
conforto e comodidade para os membros, servidores e o público aten-
dido diariamente.

21  |  JULHO

A diretora de Comunicação da Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT), Milena Cristina Costa, participou, dia 21 
de julho de 2016, de ato público em defesa da manutenção do 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Goiás. A manifestação, que con-
tou também com o apoio de entidades ligadas ao Judiciário Trabalhista e 
centrais sindicais, teve o objetivo de alertar a sociedade sobre o risco de 
fechamento da unidade, por conta dos cortes orçamentários a que foram 
submetidos o TRT. 
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26  |  JULHO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, defendeu, dia 
26 de julho de 2016, durante sessão do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), que as atividades desempenhadas pelos 
membros do Ministério Público (MP) sejam reconhecidas como de ris-
co. O plenário apreciava o Procedimento de Controle Administrativo 
(PCA) nº 1.00209/2015-49, que trata sobre o tema.
No dia 27 de setembro do mesmo ano, o plenário do CNMP reconhe-
ceu que as funções desempenhadas pelos membros do Ministério 
Público são atividades de risco. Votaram contra os conselheiros Wal-
ter de Agra, Esdras Dantas e Leonardo Carvalho.

29  |  JULHO

N o dia 29 de julho de 2016, o Ministério Público do Trabalho no 
Distrito Federal e Tocantins (MPT-DF/TO) completou 35 anos 
de atuação. A delegada da Associação Nacional dos Procu-

radores do Trabalho (ANPT), representante da entidade na Regional, 
Marici Coelho de Barros Pereira, participou da solenidade comemo-
rativa, que contou também com a presença de autoridades que con-
tribuíram para o fortalecimento da unidade do MPT. Na ocasião, eles 
foram homenageados com o troféu e diploma do Prêmio MPT 10.
Ainda durante o evento, o diretor regional da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) Jaime Gomes Cardoso, lançou selo e ca-
rimbo comemorativos à data. Também foi descerrada placa come-
morativa do aniversário, pelo procurador-geral do Trabalho, Ronaldo 
Curado Fleury, pela procuradora-chefe substituta Vanessa Fucina 
Amaral de Carvalho e pela procuradora Valesca de Morais do Monte.
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AGOSTO DE 2016

08  |  AGOSTO

M ais de 400 pessoas, entre procuradores, promotores e mem-
bros da magistratura participaram, dia 08 de agosto de 2016, 
no Congresso Nacional, de ato pela independência e valori-

zação das carreiras. O evento foi promovido pelas entidades de clas-
se que integram a Frente Associativa da magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), grupo do qual a Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT) faz parte.
Após a solenidade no Congresso Nacional, os participantes do ato fo-
ram até o Supremo Tribunal Federal (STF), onde foram recebidos pelo 
então presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Na ocasião, eles en-
tregaram ao ministro um documento com as principais preocupações 
das categorias, em relação às constantes tentativas de enfraqueci-
mento das carreiras.

11  |  AGOSTO

F oi realizada, dia 11 de agosto de 2016, reunião do grupo que 
compõe a Rede-Observatório Sul-Sul para o trabalho decente. 
O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-

balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente da 
entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participaram do encontro, 
que aconteceu na sede da Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra).
Durante a reunião, um dos principais itens da pauta tratou da atuação 
das entidades participantes da Rede no Congresso Nacional, no que 
diz respeito a Projetos de Lei (PLs) que atacam diretamente os direi-
tos sociais, a jurisdição laboral e a Justiça do Trabalho.
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12  |  AGOSTO

A diretora de comunicação da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), Milena Cristina Costa, participou, dia 12 de 
agosto de 2016, da audiência pública que discutiu a regulamen-

tação de contratos de terceirização e as relações de trabalho deles de-
correntes. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa de Goiás e foi 
organizado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva do Senado Federal, sob o comando do senador Paulo Paim (PT-RS).
Os temas principais abordados durante o evento foram o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 30/2015, que liberava a terceirização para todas as áreas 
das empresas, a prevalência do negociado sobre o legislado, as ameaças 
de perdas de direitos advindos da reforma da Previdência Social, a fl exibili-
zação do conceito de trabalho análogo ao de escravo e o esvaziamento da 
Justiça do Trabalho, por meio do corte de recursos orçamentários.

16  |  AGOSTO

N o dia 16 de agosto de 2016, o presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia 

Bandeira Monteiro, estiveram reunidos com o então secretário-geral 
do Ministério Público da União (MPU), Blal Dalloul. Eles debateram sobre 
diversos temas ligados diretamente ao interesse da categoria, como a 
posse dos membros do Ministério Público do Trabalho (MPT), aprovados 
no 19º concurso para procurador do Trabalho, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 241/16, o pagamento da Parcela Autônoma de 
Equivalência (PAE), a recomposição dos subsídios, a previsão de orça-
mento do MPU para 2017, entre diversos outros.

23  |  AGOSTO

F oi realizada, dia 23 de agosto de 2016, audiência pública da Co-
missão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal, sob a pre-
sidência do senador Paulo Paim (PT-RS), que debateu o Projeto 

de Lei do Senado (PLS) 280/2016, que trata dos crimes de abuso de 
autoridade. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou do evento, 
ocasião na qual destacou a necessidade de se ampliar a discussão do 
projeto, antes que ele seja votado.
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31  |  AGOSTO

O s delegados da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT) estiveram reunidos, dias 31 de agosto e 01º 
de setembro de 2016, em Brasília, para debater diversos as-

pectos relacionados à atuação da entidade em diferentes searas. A 
reunião marca um momento no qual a associação pretende esten-
der, cada vez mais, a sua representação político-institucional nas 
Procuradorias Regionais do Trabalho (PRTs).
Ao longo dos dois dias de realização da reunião, além das discus-
sões envolvendo os temas ligados à gestão da ANPT, os participan-
tes tiveram duas conferências, uma com a consultora legislativa da 
Associação, Roseli Perdiz, sobre a relação político-institucional da 
entidade no Congresso Nacional, eT nos Estados e outra sobre es-
tratégias de comunicação, com o coordenador de comunicação da 
ANPT, Gustavo Rocha. 

MAIO A AGOSTO

D e maio a agosto de 2016, os integrantes da Frente Associati-
va da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) estiveram 
reunidos, por diversas vezes, para debater e articular novas 

estratégias de atuação sobre matérias de interesse direto das ca-
tegorias. Em todos os encontros, a Associação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (ANPT) se fez presente, seja por meio do seu 
presidente, Ângelo Fabiano Farias da Costa, ou da vice-presidente da 
entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro. 
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SETEMBRO DE 2016

02  |  SETEMBRO

F oi realizada, dia 02 de setembro de 2016, audiência pública no 
Ministério Público do Trabalho (MPT) sobre mediação e concilia-
ção, no âmbito da instituição. O presidente da Associação Na-

cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, participou do evento, que teve como objetivo discutir a melhor 
maneira de implementar e utilizar os mecanismos de negociação, me-
diação, conciliação, convenções processuais e práticas restaurativas 
no MPT, de forma a estimular uma cultura de paz, participação, diálogo 
e consenso na solução desses confl itos. 
A audiência foi promovida pela Comissão Nacional de Mediação, insti-
tuída pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, com a 
fi nalidade de apresentar projeto de resolução que vise à normatização 
da política de incentivo à autocomposição no âmbito do MPT. A co-
missão, da qual a ANPT é integrante, é coordenada pelo subprocura-
dor-geral do Trabalho Manoel Jorge e Silva Neto. 

13  |  SETEMBRO

O subprocurador-geral do Trabalho Ricardo José Macedo Britto 
Pereira, representante da Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT) na Procuradoria-Geral do Trabalho, 

participou, dia 13 de setembro de 2016, de audiência pública da Co-
missão de Direitos (CDH) do Senado Federal. Sob a coordenação do 
senador Paulo Paim (PT-RS), os participantes do evento debateram 
sobre a questão da terceirização e também sobre as condições de 
trabalho no setor aeroviário. 
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30  |  SETEMBRO

N o dia 30 de setembro de 2016, a vice-presidente da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláu-
dia Bandeira Monteiro, participou do 16º Encontro de Magis-

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

OUTUBRO DE 2016

05  |  OUTUBRO

F oi promovida, dia 05 de outubro de 2016, mobilização em defe-
sa do Ministério Público e da magistratura, realizada na Câmara 
dos Deputados. Idealizado pela Frentas, o evento contou com 

a presença de centenas de membros de ambas as carreiras, além de 
parlamentares e representantes de instituições apoiadoras. O presi-
dente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, falou aos presentes em nome dos 
membros do MPT. 
Foram promovidos atos públicos em defesa do Poder Judiciário e do 
Ministério Público em diversos Estados, em alguns com a participa-
ção de integrantes da diretoria da ANPT ou de representantes regio-
nais da entidade. Foram realizadas mobilizações em São Paulo, no Rio 
Grande do Sul, em Pernambuco, no Ceará, no Pará, no Amazonas, em 
Alagoas e no Piauí.
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06 E 07  |  OUTUBRO

R econhecido pelo Senado francês como “a maior catástrofe sanitária do 
século XX”, o amianto é uma fi bra cancerígena utilizada amplamente 
no Brasil, principalmente na fabricação de telhas e caixas d´água. A 

discussão acerca do seu banimento foi o tema do seminário internacional 
“Amianto: Uma Abordagem Sócio-Jurídica”, realizado pelo Ministério Público 
do Trabalho em parceria com o Departamento Intersindical de Estudos e 
Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (DIESAT) nos dias 06 e 
07 de outubro de 2016 em Campinas (SP). 
A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou do evento, que 
teve em sua programação palestras e conferências sobre a temática, 
com a presença de autoridades da Itália, Brasil, Portugal, Reino Unido 
e Estados Unidos. 

13  |  OUTUBRO

N o dia 13 de outubro de 2016, a vice-presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, e a coordenadora de Combate à Exploração 

do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), a procurado-
ra do Trabalho Valesca de Morais do Monte, estiveram reunidas com a 
deputada Erika Kokay (PT-DF). Em pauta, proposições legislativas em 
tramitação na Câmara dos Deputados que afetam diretamente direitos 
de crianças e adolescentes em todo o país.
Elas conversaram sobre o Projeto de Lei (PL) 3136/2015, que torna 
obrigatória a implementação de atividades com fi ns educacionais para 
reparar danos causados no ambiente escolar. A Medida Provisória (MP) 
746/016, que implementa escolas de ensino médio em turno inte-
gral, também foi abordada durante o encontro. Já sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 18/2011, que autoriza trabalho em tempo 
parcial a partir dos 14 anos, as procuradoras ressaltaram o retrocesso 
que a PEC signifi ca na luta histórica contra o trabalho infantil. As pro-
curadoras trataram ainda do Projeto de Lei 6653/2009, apensado ao 
PL 4857/2009, que cria mecanismos para garantir a igualdade entre 
mulheres e homens, para coibir práticas discriminatórias nas relações 
de trabalho urbano e rural. 

Foto: A
scom

/A
N

P
T

Foto: A
scom

/M
P

T-C
am

pinas



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT

2016    2017    2018Relatório de Gestão 19

26  |  OUTUBRO

I ntegrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), entre eles a vice-presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia 

Bandeira Monteiro, estiveram reunidos, dia 26 de outubro de 2016, 
com o senador Vicentinho Alves (PR-TO). Em pauta, a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 62/2015, que veda a vinculação 
remuneratória automática entre subsídios de agentes públicos, da 
qual o senador é relator. Vicentinho foi escolhido, na época, como 
novo relator da PEC durante sessão da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado Federal dias antes.

20 A 23  |  OUTUBRO

F oi realizado, entre os dias 20 e 23 de outubro de 2016, o 28º 
Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho (ENPT), 
em Porto de Galinhas (PE). Cerca de 400 pessoas entre 

associados da entidade, familiares e convidados participaram 
do evento, que teve em sua programação atividades voltadas 
para o lazer e o entretenimento. Durante a solenidade de 
abertura do ENPT, foi lançado ainda o novo portal da entidade, 
mais moderno e adaptado para as novas tecnologias.
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NOVEMBRO DE 2016

08  |  NOVEMBRO

N o dia 08 de novembro de 2016, foram empossados 32 novos 
membros do Ministério Público do Trabalho (MPT).  Eles foram 
aprovados no 19º concurso para procurador do Trabalho. Já no 

dia 15 de dezembro do mesmo ano, também foi empossado no car-
go de procurador do Trabalho, Allysson Feitosa Torquato Scorsafava, 
aprovado no mesmo concurso. A posse aconteceu no gabinete do 
procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury.

07  |  NOVEMBRO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, dia 
07 de novembro 2016, do painel “Trabalho digno e seguro: uma 

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

08  |  NOVEMBRO

F oi realizada, dia 08 de novembro de 2016, a abertura da reu-
nião de procuradores-chefes do Ministério Público do Trabalho 
(MPT). O presidente da Associação Nacional dos Procuradores 

do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-presi-
dente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participaram do 
evento, que reuniu membros da instituição de todo o país, em Brasília, 
durante dois dias. 
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09  |  NOVEMBRO

N o dia 09 de novembro de 2016, o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabia-
no Farias da Costa, e demais representantes de entidades de 

classe do Ministério Público (MP), estiveram reunidos com o correge-
dor nacional do Ministério Público, conselheiro Cláudio Portela. O tema 
em destaque foi a Recomendação de Caráter Geral CN-CNMP nº 01, 
de 03 de novembro de 2016, editada pelo corregedor, que dispõe so-
bre a liberdade de expressão, a vedação da atividade político partidária 
e o uso de redes sociais e do e-mail institucional por parte dos Mem-
bros do Ministério Público. 

10  |  NOVEMBRO DE 2016

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, foi mediador do 
painel “Casos de atuação do MPT no combate à terceirização”, 

realizado dia 10 de novembro de 2016, durante o simpósio “Terceiriza-
ção, corrupção e precarização dos direitos dos trabalhadores”. Promo-
vido pela Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), o 
evento teve como objetivo identifi car as principais práticas de corrup-
ção viabilizadas pela utilização de contratos de prestação de serviços 
terceirizados.
Durante a abertura do simpósio realizada no dia anterior, Farias da Cos-
ta ressaltou que “o evento vem em momento extremamente oportuno 
em que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal discutem 
os limites da terceirização nas relações de trabalho, o que, dependen-
do do posicionamento dos dois órgãos, pode vir a aumentar ainda mais 
os índices de precarização de condições de trabalho dentre os tra-
balhadores terceirizados, causando uma desconstrução do Direito do 
Trabalho ou até mesmo o seu fi m”.
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21  |  NOVEMBRO

O campo de atuação e as atividades desenvolvidas pela Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) foram 
apresentadas, dia 21 de novembro de 2016, aos novos mem-

bros do Ministério Público do Trabalho (MPT) pelo presidente da en-
tidade, Ângelo Fabiano Farias da Costa, e pela vice-presidente, Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro. Os procuradores do Trabalho participa-
ram do XII Curso de Ingresso e Vitaliciamento para Procuradores do 
Trabalho, promovido pela Escola Superior do Ministério Público da 
União (ESMPU). 

23  |  NOVEMBRO

F oi protocolada na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) do Senado Federal, dia 23 de novembro de 2016, 
Nota Técnica em defesa da Norma Regulamentadora (NR12), 

elaborada em conjunto pela Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), pela Associação Nacional dos Magistrados do Tra-
balho (Anamatra) e pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (Sinait). A norma, de autoria do Ministério do Trabalho, trata de 
segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. 
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23  |  NOVEMBRO

R epresentantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino (Contee) visitaram a sede da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), dia 23 de 

novembro de 2016, ocasião na qual foram recebidos pelo presidente 
da entidade, Ângelo Fabiano Farias da Costa. Entre os objetivos da reu-
nião, solicitada pela Contee, estava o de estreitar laços com a entidade 
e conversar sobre as consequências da suspensão dos efeitos da Sú-
mula 277, do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

23  |  NOVEMBRO

N o dia 23 de novembro de 2016, o presidente da ANPT, Ângelo Fa-
biano Farias da Costa, o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo 
Fleury, e o então secretário-adjunto da Secretaria de Relações 

Institucionais do MPT, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, estiveram reu-
nidos com o presidente do Senado Federal à epoca, senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), com o senador Paulo Paulo Paim (PT-RS) e represen-
tantes de diversas centrais sindicais e outras instituições ligadas a causa 
trabalhista. O grupo pediu que Calheiros intercedesse junto ao presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que não fosse 
votado, no Plenário daquela Casa, o Projeto de Lei (PL) 4302/1998, que 
regulamentava a terceirização e tramitava em regime de urgência. 
Foi solicitado ainda que Renan Calheiros intercedesse também junto à 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármem Lúcia, 
para que não fosse julgado processo que poderia liberar a terceirização 
para todo tipo de atividade. 

29  |  NOVEMBRO

I ntegrantes da Frentas estiveram reunidos, dia 29 de novembro de 
2016, na sede da Associação Nacional dos Membros do Ministé-
rio Público (Conamp). A presidente da entidade, Norma Cavalcanti, 

passou a ocupar o cargo de coordenadora da Frentas, pelos seis me-
ses seguintes. 
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DEZEMBRO DE 2016

1º  |  DEZEMBRO

F oi realizado, dia 1º de dezembro de 2016, “Ato contra a impuni-
dade e a corrupção: magistratura e Ministério Público em defesa 
da Justiça”. O presidente da Associação Nacional dos Procura-

dores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou 
do evento, ocasião na qual chamou a atenção sobre o Projeto de Lei 
(PL) 4.850/2016, aprovado pela Câmara dos Deputados, que trata das 
medidas contra a corrupção. O ato foi promovido pela Frente Associati-
va da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e reuniu centenas de membros de ambas as carreiras, 
de várias partes do Brasil.

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

02  |  DEZEMBRO

N o dia 02 de dezembro de 2016, membros do Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT), entre eles a representante da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) em Pernambu-

co, Janine Miranda, estiveram reunidos com integrantes dos outros 
três ramos do Ministério Público (MP) e da magistratura, no “Ato contra 
a corrupção e a impunidade: Magistratura e MP em defesa da Justiça”, 
realizado no Estado. Na ocasião, foi divulgada carta aberta contra a cor-
rupção e a impunidade. Fo
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07  |  DEZEMBRO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-presi-
dente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, entrega-

ram, dia 07 de dezembro de 2016, ao deputado Paes Landim (PTB/PI), 
nota técnica sobre o substitutivo do Projeto de Lei (PL) nº 1.572/2011, 
que dispõe sobre o novo Código Comercial. 

13  |  DEZEMBRO

F oi assinado, dia 13 de dezembro de 2016, o Pacto Federativo 
para Erradicação do Trabalho Escravo no país entre quinze es-
tados e o Distrito Federal, com a Secretaria Especial de Direi-

tos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania. O acordo teve por 
objetivo promover a articulação entre os estados nas ações contra 
o trabalho escravo e aperfeiçoar as estratégias de enfrentamento a 
esse tipo de crime, defi nido no artigo 149 do Código Penal. A vice-
-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou da solenidade que 
aconteceu no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

14  |   DEZEMBRO

D irigentes das entidades de classe que integram a Frente As-
sociativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), 
entre eles o presidente da Associação Nacional dos Procu-

radores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, reu-
niram-se, dia 14 de dezembro de 2016, com representantes do 
Instituto Brasileiro de Atuários (IBA). O encontro teve como tema 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 287/16, que dispõe 
sobre a reforma da Previdência. 
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14  |  DEZEMBRO

D ia 14 de dezembro de 2016, foi realizada reunião com a pre-
sença da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT) para tratar de proposta de portaria que estabe-

lece a competência exclusiva de auditores-fi scais do Trabalho para 
o embargo e interdição de obras. Participaram o procurador-geral 
do Trabalho, Ronaldo Fleury, a vice-presidente da ANPT, Ana Cláu-
dia Bandeira Monteiro, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o 
presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho 
(Sinait), Carlos Silva, além de outros membros do Ministério Público 
do Trabalho (MPT).

15  |  DEZEMBRO

N o dia 15 de dezembro de 2016, foi empossado no cargo de 
procurador do Trabalho, Allysson Feitosa Torquato Scor-
safava, aprovado no 19º concurso para membro do Minis-

tério Público do Trabalho (MPT). A posse aconteceu no gabinete 
do procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e contou com a 
presença do presidente da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa. 

DEZEMBRO

I ntegrantes da Frente Associativa da magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), entre eles o presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 

Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Mon-
teiro, estiveram reunidos com o então presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com a participação do ministro 
da Justiça, Alexandre de Morais. Na ocasião, o grupo conversou so-
bre a necessidade de se tentar construir uma pauta positiva para o 
sistema de justiça em 2017.
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Representantes de entidades de classe conversam com deputado Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS).

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

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

OUTUBRO  |  DEZEMBRO

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

tidades de classe que integram a Frente Associativa da 
Magistratura e do Ministério Público (Frentas), marcou 
presença cotidianamente no Congresso Nacional para 
acompanhar matérias de interesse direto dos membros 
do Ministério Público brasileiro e da sociedade, em ge-
ral. Diversas proposições legislativas em tramitação no 
parlamento, de acordo com o presidente da ANPT, Ân-
gelo Fabiano Farias da Costa, visam a enfraquecer o MP 
e também a retirar direitos já conquistados pela classe 
trabalhadora como um todo. 
“Tem sido cada vez mais importante a presença cons-
tante da ANPT e de outras entidades da sociedade civil 
no Congresso Nacional, trabalhando junto a Deputados 
e Senadores, especialmente neste momento em que Mi-
nistério Público, magistratura e direitos sociais estão sob 
forte ataque. O ano de 2016 foi extremamente difícil, de 
intensa luta para evitar perda de direitos”, afi rmou o pre-
sidente da ANPT. 
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Senador Eduardo Amorim (PSC-SE) conversou com as 
entidades de classe; 

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

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

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

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

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

I ntegrantes da Comissão de Aposentados do 
Ministério Público da União (MPU), dentre eles 
representantes da ANPT, debateram a falta de 

previsão no orçamento de 2017 do pagamento da 
Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) aos membros 
do Ministério Público da União (MPU). Eles discutiram 
o assunto junto aos procuradores-gerais dos quatro 
ramos. As reuniões aconteceram em 2016 e 2017, 
sendo que no fi nal deste último ano foi realizado o 
pagamento integral do benefício.
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FEVEREIRO DE 2017

15 | FEVEREIRO

R epresentantes das entidades de classe que compõem a 
Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas), entre eles o presidente da Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias Costa, es-
tiveram reunidos, dia 15 de fevereiro de 2017, com o presidente do 
Senado Federal, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE). O objetivo da 
reunião foi reabrir o diálogo das categorias com o Senado e debater 
temas importantes, como os Projetos de Lei (PLs) que reajustam os 
subsídios e o PL do abuso de autoridade. 

22 | FEVEREIRO

F oi promovido, na Câmara dos Deputados, dia 22 de fevereiro de 
2017, pelo Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Tra-
balho e da Previdência Social (FIDS), do qual a Associação Na-

cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) é secretária-executiva, 
ato público contra as reformas da previdência e trabalhista. O evento 
contou com a presença de cerca de trinta parlamentares. 
Dias antes, 15 de fevereiro, o FIDS promoveu também outro ato público 
na Câmara dos Deputados, para tratar da reforma da previdência, com a 
participação de centenas de pessoas, inclusive membros da diretoria da 
ANPT. Com o slogan “Não à PEC do Caixão”, o ato público contou com 
a presença de diversos deputados representando os seus respectivos 
partidos, que expuseram sua opinião a respeito da PEC, em sua maioria 
contrários à proposta.
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MARÇO DE 2017

22  |  MARÇO

Foi realizada, dia 22 de março de 2017, a cerimônia de posse de dois 
novos membros do Ministério Público do Trabalho (MPT), aprovados 
no 19º concurso público para procurador do Trabalho. O presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, participaram da solenidade, na qual Thiago Lopes 
de Castro e Élcio de Sousa Araújo foram empossados.

23 | MARÇO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, 
dia 23 de março de 2017, na sede do Ministério Público do 

Trabalho (MPT) na Bahia, da inauguração do prédio anexo e do Me-
morial do Trabalhador. Durante a cerimônia, a procuradora Regional 
do Trabalho aposentada e curadora do memorial, Adélia Marelin foi 
homenageada.

27 | MARÇO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, dia 
27 de março de 2017, de audiência pública promovida pela Or-

dem dos Advogados do Brasil (OAB) no Distrito Federal, sobre Refor-
ma trabalhista: Negociado X legislado. Na ocasião, o procurador expli-
cou alguns pontos relativos ao Projeto de Lei, que na época tramitava 
na Câmara dos Deputados como PL 6787/16, que instituia a matéria, 
como o que permite que os sindicatos possam negociar condições 
claramente inconstitucionais.
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30 DE MARÇO A 1ºDE ABRIL DE 2017

F oi realizado, entre os dias 30 de março e 1º de abril de 2017, 
em São Paulo, o XXII Congresso Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (CNPT). O tema debatido foi “O MPT em tempos de 

ataques sistemáticos à proteção jurídica das relações de trabalho”. A 
conferência de abertura do evento foi ministrada pelo professor Clóvis 
de Barros Filho.

ABRIL DE 2017

04 | ABRIL

A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou dia 
04 de abril de 2017, de audiência pública sobre o Projeto de Lei 

do Senado (PLS) 280/2016, que defi ne os crimes de abuso de au-
toridade. O debate sobre o assunto foi promovido pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), do Senado Federal. 
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05 | ABRIL

“Q uem está pagando o pato dessa crise econômica do país 
são os trabalhadores”, afi rmou o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 

Fabiano Farias da Costa, durante o lançamento da Agenda Político-
Institucional 2017 da entidade, na Câmara dos Deputados, dia 05 de 
abril de 2017. A publicação reúne proposições legislativas, requeri-
mentos administrativos, ações judiciais e outras medidas adotadas 
e acompanhadas pela ANPT e que são de interesse dos membros do 
Ministério Público (MP), em especial do ramo trabalhista, e da socie-
dade trabalhadora. 
Ao longo do evento, prestigiado por diversos parlamentares, vários de-
putados se pronunciaram e ressaltaram o trabalho da ANPT no Con-
gresso Nacional, na defesa dos direitos sociais e da instituição como 
um todo. Entre eles, os deputados Wadih Damous (PT-RJ), Alessandro 
Molon (Rede-RJ), Assis Melo (PCdoB-RS), Jô Moraes (PCdoB-MG), 
Nelson Pellegrino (PT-BA). 

10 | ABRIL

N a manhã do dia 10 de abril de 2017, a Associação Nacional 
de Procuradores do Trabalho (ANPT) e a Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 6ª Região (Amatra-6) promoveram 

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

A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (Anpt), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, e o então 
secretário adjunto da Secretaria de Relações Institucionais 

do Ministério Público do Trabalho, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, 
participaram, dia 25 de abril de 2017, de reunião com o líder do PMDB 
no Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL) e com o senador 
Paulo Paim (PT-RS). Durante o encontro, foram debatidas as reformas 
Trabalhista e da Previdência, além de outras proposições legislativas 
em tramitação no parlamento.

28 | ABRIL

M embros do Ministério Púbico do Trabalho (MPT), magistrados, 
advogados, membros da diretoria da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT) realizaram, dia 28 de abril de 

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

MAIO DE 2017
02 | MAIO

U m novo espaço para atendimento de demandas trabalhistas foi 
inaugurado, dia 02 de maio de 2017, no Foro Trabalhista de Brasília, 
com a presença da vice-presidente da Associação Nacional 

dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro. 
A responsabilidade da sala é do Núcleo de Pesquisa e Assistência Jurídica 
(NUPAJ) que uma vez na semana, todas as sextas-feiras, das 10h às 13h, 
está de plantão no Foro para atendimento de empregados domésticos. 
A iniciativa é fruto de um acordo de cooperação técnica fi rmado entre a 
Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10), a 
Faculdade de Direito da UnB e a Defensoria Pública da União. 
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04 | MAIO

O Plenário da Câmara dos Deputados realizou, dia 04 de maio de 
2017, Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional dos 
Trabalhadores. A sessão foi realizada a partir de requerimento 

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

17 | MAIO

O procurador do Trabalho Sandro Sardá participou, dia 17 de 
maio de 2017, de audiência pública sobre a jornada de trabalho 
dos empregados em atividades de abate e processamento 

de carnes, na qual ele representou a Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT). O tema da reunião, promovida pela 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Senado Federal, levou 
em consideração o Projeto de Lei do Senado (PLS) 436/2012, que 
limita a jornada de trabalho desses profi ssionais a 6 horas diárias e a 
36 horas semanais. 

19 | MAIO

F oi realizada, dia 19 de maio de 2017, a inauguração das novas 
instalações do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Ceará. O 
presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 

(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou da solenidade. O 
prédio conta com mais de 11.300m² de área construída, sendo nove 
pavimentos, incluindo garagem. São oito salas de audiência, auditório 
com capacidade para 220 pessoas, salas de reunião e treinamento, além 
de 115 vagas para veículos. 
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22 | MAIO

A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou, dia 
22 de maio de 2017, da assinatura da Portaria de Prevenção 

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

24 | MAIO

A Corregedoria Nacional do Ministério Público realizou, dia 24 de 
maio, audiência pública para debater a atuação do Ministério 
Público junto aos tribunais. O presidente da Associação 

Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, participou do evento, que teve como objetivo principal 
debater medidas para o aprimoramento dessa atuação, a partir da 
análise dos problemas enfrentados e desafi os a serem superados. 

30 | MAIO

A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou, dia 30 de 
maio de 2017, do seminário “Direito do trabalho e movimento sin-

dical – passado, presente e futuro”, promovido pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT), em Brasília. O evento teve como objetivo discutir o papel 
do movimento sindical, do MPT e da Justiça do Trabalho na construção e 
defesa do Direito do Trabalho diante da reforma trabalhista. 

31  |  MAIO

F oi realizada, dia 31 de maio de 2017, a solenidade de posse do 
procurador do Trabalho Márcio de Aguiar Ribeiro. Ele foi aprovado 
no 19° concurso para membro do Ministério Público do Trabalho 

(MPT). O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente da 
entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participaram do evento.
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31 | MAIO

O Ministério Público do Trabalho (MPT), em parceria com a Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), lançou, dia 31 de maio 
de 2017, o “Observatório Digital do Trabalho Escravo”. A ferra-

menta é inédita e permite o mapeamento da situação do trabalho es-
cravo no Brasil, de forma a iniciar novo debate sobre as políticas públi-
cas de erradicação e prevenção. O presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
participou do evento, onde foi apresentado o novo mecanismo. 

MAIO | 2017

N o mês de maio de 2017, a Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT) esteve representada, por meio de 
seu presidente, Ângelo Fabiano Farias da Costa, e da vice-

-presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, nas soleni-
dades de posse de três associações parceiras. Foram empossas as 
novas diretorias da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), da Associação dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho da 10ª Região – DF/ TO e da Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR).

JUNHO DE 2017

12 | JUNHO

A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou, 
dia 12 de junho de 2017, de audiência pública sobre o Dia 

Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, promovida pela Câmara 
Legislativa do Distrito Federal. A data, 12 de junho, foi instituída em 
2002, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), quando foi 
apresentado o primeiro relatório global sobre a matéria.
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12 | JUNHO

A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou, dia 
12 de junho de 2017, de sessão especial do Plenário do Senado 

Federal em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Na 
ocasião, a procuradora destacou que um dos grandes problemas do 
combate ao trabalho infantil é cultural.

13 | JUNHO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, dia 13 
de junho de 2017, de reunião com os presidentes da Ordem dos 

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

27 | JUNHO

O s subprocuradores-gerais da República Nicolau Dino de Castro 
e Costa Neto (660 votos), Raquel Elias Ferreira Dodge (617) 
e Mário Luiz Bonsaglia (596) foram os mais votados pelos 

associados das entidades de classe representativas dos membros 
dos quatro ramos do Ministério Público da União (MPU), para formar a 
lista tríplice para procurador-geral da República, que foi encaminhada 
para o presidente da Republica, Michel Temer. Temer, por sua vez, 
escolheu Raquel Dodge para ocupar o cargo, o que foi validado em 
sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado 
Federal e, posteriormente, pelo Plenário da Casa.
A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Associa-
ção Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Associação do Mi-
nistério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT) e Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público Militar (ANMPM) promove-
ram eleição interna, com a participação de seus associados, dia 27 de 
junho de 2017. O resultado é a somatória dos votos de cada entidade. 
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JULHO DE 2017

25 | JULHO

O s dois candidatos ao cargo de procurador-geral do Trabalho, o 
subprocurador-geral do Trabalho Ronaldo Curado Fleury e o pro-
curador do Trabalho Alberto Bastos Balazeiro, participaram, dia 

25 de julho de 2017, de debate promovido pela Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), em Brasília. Durante o evento, os dois 
concorrentes puderam falar sobre suas propostas de trabalho, caso fos-
sem eleitos, e responderam aos diversos questionamentos dos mem-
bros do Ministério Público do Trabalho (MPT) de todo o país. 
A eleição para procurador-geral do Trabalho foi realizada dia 01º de 
agosto de 2017 e o subprocurador-geral do Trabalho Ronaldo Fleury 
foi escolhido, pelo Colégio de Procuradores, para continuar à frente da 
instituição por mais dois anos. A votação contou com a participação 
de 669 votantes. O subprocurador-geral do Trabalho Ronaldo Fleury, 
obteve 444 votos e o procurador do Trabalho Alberto Bastos Balazeiro, 
293. A eleição teve apenas um voto nulo. 

25 | JULHO

O procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima teve 
sua foto descerrada na Galeria de Presidentes da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), dia 25 de julho 

de 2017. A solenidade contou com a presença de membros da direto-
ria da ANPT, representantes regionais da Associação e de outras en-
tidades de classe, assim como de membros do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e de outros ramos do Ministério Público e também do 
Poder Judiciário. 
Quatro ex-presidentes da ANPT participaram da solenidade de apo-
sição da foto do procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo 
Lima: João Pedro Ferraz dos Passos, Regina Butrus, Fábio Leal Cardo-
so e Sebastião Vieira Caixeta. Todos se pronunciaram no evento.
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AGOSTO DE 2017

08 | AGOSTO

N o dia 08 de agosto de 2017, a vice-presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, participou de seminário que discutiu o fu-

turo das leis que proíbem o amianto no Brasil. O evento foi promo-
vido pela Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (Abrea) e 
pelo Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde 
e Ambiente de Trabalho (Diesat) e contou com o apoio do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e do Fórum Saúde e Segurança do Tra-
balhador no Estado de Santa Catarina. A auditora do Ministério do 
Trabalho Fernanda Giannasi, coordenou os trabalhos durante a tarde 
de debates. 

24 | AGOSTO

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou proceden-
te, dia 24 de agosto de 2017, por cinco votos a quatro, a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4066/DF, de autoria 

da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Ana-
matra), que questiona a Lei 9.055/95, na parte em que autoriza a 
continuidade do uso do amianto crisotila no país. Apesar disso, não 
houve número sufi ciente de votos para declarar, nesta ação, a in-
constitucionalidade da lei. 
O julgamento, que teve a participação e voto de apenas nove mi-
nistros do STF, como não foi alcançado o placar mínimo de 6 votos, 
exigido pela Constituição Federal, não tem efeito vinculante quanto 
às esferas dos Poderes Executivo e Judiciário, devido à cláusula de 
reserva de plenário, prevista na Constituição Federal. O dispositivo 
da Carta Magna prevê que para uma lei ou ato normativo deixarem 
de produzir efeitos é necessária a decisão por maioria absoluta dos 
membros de um tribunal ou órgão especial.
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24 | AGOSTO

F oi ajuizada, no dia 24 de agosto de 2017, pela Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) em conjunto com 
a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) 

e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Co-
namp), Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), 
com pedido de liminar, contra a omissão do Congresso Nacional, do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e da Procuradoria-Geral da República 
(PGR) por não observarem a garantia constitucional da revisão anual 
dos subsídios dos membros do Ministério Público. As entidades so-
licitaram, ainda, que os dois últimos encaminhem os Projetos de Lei 
(PL) que deixaram de enviar nos anos de 2016 e 2017, com o objetivo 
de dar cumprimento à revisão anual da categoria. 

30 | AGOSTO

O ambiente seguro do trabalho foi o tema central de discus-
sões do seminário promovido pela Escola da Advocacia-
Geral da União (EAGU), dia 30 de agosto de 2017, em Bra-

sília. A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou do 
evento no painel “Experiências, medidas e ações propositivas para 
evitar os acidentes de Trabalho”, com a presença da diretora cien-
tífica da Anamatra, Elizabeth Costa Dias Lauar, e do especialista 
em relações do trabalho na CNI, Rafael Ernesto Kieckbusch. 

31 | AGOSTO

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10) entregou 
na tarde do dia 31 de agosto, as suas Comendas da Ordem do 
Mérito de Dom Bosco de 2017. A vice-presidente da Associação 

Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandei-
ra Monteiro, participou da solenidade, que teve entre seus agraciados 
três membros do Ministério Público do Trabalho (MPT), associados da 
entidade: os procuradores do Trabalho Valesca de Morais do Monte e 
Valdir Pereira da Silva, no grau comendador, e o procurador regional do 
Trabalho Adélio Justino Lucas, que foi agraciado no grau Grande Ofi cial.
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SETEMBRO DE 2017

18 | SETEMBRO

F oi empossada, dia 18 de setembro de 2017, a subprocuradora-
geral da República Raquel Dodge, no cargo de procuradora-geral 
da República. O presidente da Associação Nacional dos Procu-

radores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-
presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participaram da 
solenidade, realizada no auditório da Procuradoria Geral da República 
(PGR). A chefe do Ministério Público da União também assumiu a presi-
dência do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 

19 | SETEMBRO

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) di-
vulgou, dia 19 de setembro de 2017, nota de desagravo onde 
repudiou a prática de ataques e ofensas pessoais aos mem-

bros do Ministério Público do Trabalho (MPT) no regular cumprimento 
do seu mister constitucional de defesa da ordem jurídica trabalhista e 
dos direitos sociais, como o que foi direcionado pelos executivos do 
Grupo Guararapes à procuradora Regional do Trabalho Ileana Neiva 
Mousinho. 
A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), a As-
sociação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), a 
Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AM-
PDFT) e a Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM), 
juntamente com a ANPT, divulgaram dia 21 de setembro do mesmo 
ano nota pública onde manifestaram o seu repúdio à tentativa de 
constranger e intimidar a atuação do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), no cumprimento de sua missão constitucional, no caso envol-
vendo o Grupo Guararapes (Lojas Riachuelo). 
ANPT participou, ainda, dia 20 de setembro, de coletiva de imprensa 
no Rio Grande do Norte sobre o assunto.
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25 | SETEMBRO

F oram empossados, dia 25 de setembro de 2017, os conselheiros 
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), para o 
biênio 2017/2019, entre eles o procurador Regional do Trabalho 

Sebastião Vieira Caixeta, que assumiu como representante do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), no Conselho. O presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, participaram da solenidade, realizada no auditório 
da Procuradoria-Geral da República.

OUTUBRO DE 2017

03 | OUTUBRO

N o dia 03 de outubro de 2017, foi realizada a cerimônia de re-
condução do subprocurador-geral do Trabalho Ronaldo Cura-
do Fleury, ao cargo de procurador-geral do Trabalho. O presi-

dente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou da solenidade, que contou 
também com a presença de outros integrantes da diretoria da enti-
dade, assim como da procuradora-geral da República, Raquel Dod-
ge, membros e servidores do Ministério Público do Trabalho (MPT) e 
convidados. 
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09 | OUTUBRO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, 
dia 09 outubro de 2017, da abertura da 2ª Jornada de Direito 

Material e Processual do Trabalho, em Brasília. O evento, promovido 
pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), em parceria com a ANPT e outras instituições, teve 
como objetivo debater a interpretação da Lei nº 13.467/2017 
(reforma trabalhista), que entrou em vigor dia 11 de novembro. Cerca 
de 650 pessoas participaram da jornada, entre procuradores, juízes, 
auditores fi scais do trabalho, advogados e bacharéis em Direito. 

NOVEMBRO DE 2017

08 | NOVEMBRO

F oi realizada na noite do dia 08 de novembro de 2017, a cerimô-
nia de entrega das comendas da Ordem do Mérito do Ministério 
Público Militar (MPM) 2017. O presidente da Associação Nacional 

dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Cos-
ta, foi um dos agraciados desta edição. Ele recebeu a homenagem no 
grau “Alta distinção”.

21 | NOVEMBRO

N o dia 21 de novembro de 2017, o Ministério Público do Traba-
lho (MPT) no Distrito Federal e Tocantins prestou homenagem 
aos ex-procuradores-chefes e servidores do órgão. A vice-

-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ana Cláudia Bandeira, foi uma das condecoradas durante o 
evento, por ter comandado a regional do MPT no biênio 2011/2013. 
O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, também par-
ticipou da solenidade. 
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30 | NOVEMBRO

F oi realizado, entre os dias 30 de novembro e 03 de dezembro 
de 2017, o 29º Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ENPT). O evento, que é promovido anualmente pela Associação 

Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), aconteceu no Iberos-
tar Hotels e Resorts, na Praia do Forte (BA), e reuniu procuradores do 
Trabalho de todo o Brasil, familiares e convidados durante quatro dias, 
com programação voltada para o entretenimento e para a interação e 
sociabilidade entre os seus participantes. 

30 | NOVEMBRO

F oi lançado na quinta-feira, 30 de novembro de 2017, durante 
a abertura do 29º Encontro Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ENPT), o livro “Reforma trabalhista na visão dos 

procuradores do Trabalho”. A obra contempla uma coletânea 
de artigos doutrinários escritos por membros do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), de várias partes do Brasil e é baseada 
inteiramente na experiência dos procuradores do Trabalho em 
combater as muitas formas de flexibilização e debilitação da lei 
trabalhista e de degradação das relações de trabalho trazidos 
com a lei 13.467/2017. 
O livro tem como coordenadores o presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, a vice-presidente, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, e o diretor 
cultural e de assuntos científi cos da entidade, Silvio Beltramelli Neto. 
O prefácio da obra foi escrito pelo procurador-geral do Trabalho, 
Ronaldo Curado Fleury.
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DEZEMBRO DE 2017

11 | DEZEMBRO

F oi realizada, dia 11 de dezembro de 2017, em Brasília, 
a cerimônia de entrega do Prêmio MPT na Escola 
2017. A vice-presidente da Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, participou da solenidade que lotou o auditório da 
Procuradoria-Geral do Trabalho, que foi colorido com balões 
nos quais havia mensagens como “lugar de criança é na escola” 
e “não ao trabalho infantil”. 

12 | DEZEMBRO

D ia 12 de dezembro de 2017, a vice-presidente da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro, participou da audiência pública 

“O assédio sexual, moral e psicológico em ambientes de trabalho”, 
promovida pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado 
Federal. Entre os objetivos da reunião estava o de identifi car vá-
cuos na legislação brasileira para a apresentação de projetos de 
combate a assédios no ambiente de trabalho e fortalecer o ativis-
mo social feminista.

Fo
to

: A
sc

om
/A

N
P

T
Fo

to
: A

sc
om

/A
N

P
T



49

A
S

S
O

C
IA

Ç
Ã

O
 N

A
C

IO
N

A
L 

D
O

S
 P

R
O

C
U

R
A

D
O

R
E

S
 D

O
 T

R
A

B
A

LH
O

 -
 A

N
P

T

20
16

   
20

17
    

20
18

R
el

at
ór

io
 d

e 
G

es
tã

o

 ANPT presente em todas as solenidades

Cerimônia de posse de Márcio de Aguiar Ribeiro

 Presidente da ANPT, Thiago Lopes de Castro e Élcio de Sousa 
Araújo, e vice-presidente da ANPT

Posse de Rogério de Almeida Pinto Guimarães (ao centro)

Empossados quatro novos procuradores do Trabalho

Posses

Q uatro novos membros do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), aprovados no 19º concur-
so público para procurador do Trabalho, foram 

empossados dia 22 de março de 2017. A Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) se 
fez presente na cerimônia. Assumiram o cargo Thia-
go Lopes de Castro e Élcio de Sousa Araújo. Já dia 
17 de abril, foi a vez de Rogério de Almeida Pinto Gui-
marães ser empossado. Por último, dia 31 de maio 
do mesmo ano, assinou o termo de posse Márcio de 
Aguiar Ribeiro.
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Procuradores-chefes do MPT são empossados com a presença da ANPT

A vice-presidente da Associa-
ção Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), Ana 

Cláudia Bandeira Monteiro, parti-
cipou, dia 02 de outubro de 2017, 
da solenidade de posse dos procu-
radores-chefes das Procuradorias 
Regionais do Trabalho (PRTs) do 
Ministério Público do trabalho (MPT) 
de todo o país. Eles ficarão à frente 
de suas Regionais pelos próximos 
dois anos. A cerimônia foi realizada 
na sede da Procuradoria-Geral do 
Trabalho, em Brasília. 

POSSE NAS PROCURADORIAS 

De outubro até meados de dezem-
bro, diversos procuradores-chefes do 
MPT realizaram cerimônias de posse 

Posses

25/09 04/10

em suas Procuradorias Regional do 
Trabalho (PRT). A ANPT se fez pre-
sente em todas as solenidades, seja 

por meio de seu presidente, Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, ou de algum 
diretor da associação.

Foi realizada, dia 25/09, a solenidade de posse do procurador-chefe do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) em Mato Grosso do Sul, Leontino 
Ferreira de Lima Júnior. O presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
participou da cerimônia.
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No dia 04/10, o presidente da ANPT participou da solenidade de posse do 
procurador-chefe do MPT/DF-TO, Erlan José Peixoto do Prado.
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10/10/2017

A diretora de comunicação 
da ANPT, Milena Cristina 

Costa, representou a entidade 
na solenidade de posse do 

procurador-chefe do MPT em 
Goiás, Tiago Ranieri de Oliveira, 

dia 10/10.

Foto: MPT/18ª Região

20/10/2017

Foi realizada, dia 20/10, 
a solenidade de posse do 

procurador-chefe do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 

no Pará e Amapá, Paulo Isan 
Coimbra da Silva Júnior. O 

presidente da ANPT, Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, 
participou da cerimônia.

Foto: MPT/8ª Região

23/10/2017

Presidente da ANPT, Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, 
participou, dia 23/10, da 
solenidade de posse da 

nova procuradora-chefe do 
Ministério Público do Trabalho 
em Santa Catarina, Quézia de 

Araújo Duarte Nieves Gonzalez.

Foto: MPT/12ª Região

27/10/2017

ANPT participou, dia 27/10, 
da solenidade de posse 
do procurador-chefe do 

Ministério Público do Trabalho 
( MPT) no Amazonas e em 

Roraima, Jorsinei Dourado do 
Nascimento.

Foto: MPT/11ª Região

31/10/2017

No dia 31/10, foi realizada a solenidade de posse do novo 
procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em 
Sergipe (MPT-SE), Emerson Albuquerque Resende, para o 
biênio de 2017/2019. O presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, esteve presente na cerimônia. Foto: MPT/20ª Região

08/11/2017

O diretor fi nanceiro da ANPT, Marcelo Crisanto Souto Maior, 
participou, dia 08/11, da solenidade de posse do procurador-
chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Ceará, Francisco 
José Parente Vasconcelos Júnior. Foto: MPT/7ª Região

10/10 20/10

27/10

08/11

23/10

31/10
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09/11/2017

ANPT participou, dia 09/11, 
da solenidade de posse do 

procurador-chefe do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) no 

Rio Grande do Norte, Luís 
Fabiano Pereira.

Foto: Foto: MPT/21ª Região

10/11/2017

O presidente da ANPT, Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, e a 
vicepresidente da entidade, 

Ana Cláudia Bandeira Monteiro, 
participaram, dia 10/11, da 

solenidade de posse do novo 
procurador-chefe do Ministério 
Público do Trabalho na Paraíba, 

Carlos Eduardo de Azevedo Lima.

Foto: MPT/13ª Região

13/11/2017

Foi empossado, dia 13/11, 
o novo procurador-chefe do 

Ministério Público do Trabalho 
(MPT) na Bahia, Luís Carneiro 

Filho. A cerimônia contou com a 
presença do presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa.

Foto: MPT/5ª Região

20/11/2017

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

Fabiano Farias da Costa, 
participou, dia 20/11, da 

solenidade de posse da nova 
procuradora-chefe do Ministério 

Público do Trabalho (MPT) em 
Rondônia e no Acre, Camilla 
Holanda Mendes da Rocha.

Foto: MPT/14ª Região

22/11/2017

O procurador do Trabalho Fabio Goulart Villela foi reconduzido ao 
cargo de procurador-chefe do MPT, no Rio de Janeiro. A solenidade 
de posse foi realizada, dia 22/11, e contou com a presença do 
presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa.

Foto: MPT-RJ

23/11/2017

Foi realizada, dia 23/11, a solenidade de posse da nova procuradora-
chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Campinas, Maria 
Stela Guimarães de Martin. ANPT presente na cerimônia.

Foto: MPT/15ª Região

Posses
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Foi realizada, dia 13/12, a solenidade de recondução do 
procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) em 
São Paulo, Erich Vinicius Schramm. O presidente da ANPT, Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, participou da cerimônia.

27/11 06/12

12/12 13/12

ANPT presente, dia 27/11, na solenidade de posse do procurador-
chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Paraná, Gláucio 
Araújo de Oliveira. Ele foi reconduzido ao cargo e fi  cará à frente 
da Regional do MPT pelo biênio 2017/2019.

Dia 06/12, foi realizada a solenidade de posse da procuradora-
chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, Adriana 
Augusta de Moura Souza. O presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, esteve presente na cerimônia.
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O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, 
dia 12/12, da solenidade de posse do procurador- chefe do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) no Maranhão, Luciano Aragão

Foto: M
P

T/2ª R
egião
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ANPT discute lei da reforma trabalhista em diversos eventos pelo país

D esde a aprovação, pelo Congresso Nacional, da chamada reforma trabalhista (Lei 13.467/17), a 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) recebeu convites para falar sobre o 
tema em sindicatos, seminários e eventos em geral, em diversas partes do Brasil. Em todas as 

ocasiões, o presidente da entidade, Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente, Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, esclareceram diversos pontos da lei, que entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017, 
e levaram a posição contrária da associação e dos membros do Ministério Público do Trabalho (MPT). 
Confi ra na galeria algumas dessas participações:

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

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

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

Notas técnicas sobre a reforma trabalhista foram entregues 
no Senado Federal. Na foto, participantes da audiência pública 
na CDH receberam o documento.
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FOTO 5

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

FOTO 6

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

FOTO 7 

A ANPT tem concedido, 
rotineiramente, diversas 
entrevistas aos mais variados 
veículos de comunicação para falar 
sobre a reforma trabalhista. 

FOTO 8

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

FOTO 9 

Vice-presidente da ANPT participa 
de audiência pública sobre a 
reforma trabalhista, promovida 
pela Câmara Legislativa do Distrito 
Federal

FOTO 10

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

FOTO 5 FOTO 6

FOTO 7 FOTO 8

FOTO 9 FOTO 10
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FOTO 11

Audiência pública da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) sobre Reforma Trabalhista, 

contou com a presença da vice-presidente da 
ANPT, Ana Cláudia Bandeira Monteiro.

FOTO 12

Reforma trabalhista é debatida com 
senadores João Capiberibe (PSB-AP) e 

Vanessa Graziotin (PCdoB-AM)

FOTO 13

Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Classe Trabalhadora, no Senado Federal, 

promoveu audiência pública. A vice-
presidente da ANPT, Ana Cláudia Bandeira 

Monteiro, representou a entidade na ocasião.

FOTO 14

Palestra sobre reforma trabalhista 
promovida pelo MPT no Espírito Santo.  

(Foto: Ascom/MPT-ES)

FOTO 15

Reforma trabalhista é tema de 
reunião no Senado, com assessores da 

liderança do governo.

FOTO 16

ANPT debateu Reforma Trabalhista, 
novamente, em audiência pública da 

Comissão de Direitos Humanos do Senado 
Federal. Na ocasião, o procurador criticou 

diversos pontos do PLC 38/17, que trata do 
assunto, e levou a visão técnica e jurídica, 

além da experiência dos membros do 
Ministério Público do Trabalho (MPT).

ABRIL, 26

ANPT, OAB e demais entidades de classe e 
sindicatos entregaram carta aberta contra a 

reforma trabalhista ao presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

MAIO 3

Reunião com o líder do PMDB no Senado 
Federal, Renan Calheiros ( PMDB-AL), com 

o senador Paulo Paim (PT-RS), além outros 
parlamentares, para debater o andamento da 

reforma trabalhista na Casa Legislativa.

Reforma 
Trabalhista

FOTO 11 FOTO 12

FOTO 15 FOTO 16

FOTO 13 FOTO 14

3 MAIO26 ABRIL
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JULHO 26

XXVI Encontro Nacional do Conselho Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI). 
A vice-presidente da ANPT, Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, participou do painel "Relações de trabalho 
na contemporaneidade: desafi os, mudanças e 
perspectivas".

JULHO 28

Presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
participou do seminário sobre reforma trabalhista, 
promovido pela Central dos Sindicatos Brasileiros 
(CSB).

AGOSTO 16

Seminário “Resistência à Reforma Trabalhista”. 
O evento foi promovido pela Federação dos 
Trabalhadores no Comércio (Fetracom/DF) e 
pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do 
DF (Sindicom/DF). O presidente da ANPT, Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, falou aos participantes.

SETEMBRO 12

ANPT fala sobre reforma trabalhista e os ataques 
às Instituições que atuam em defesa do trabalhador 
no 35º Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do 
Trabalho (Enafi t), realizado em Natal (RN). – Foto: 
SINAIT

SETEMBRO 19

“A reforma trabalhista e seus impactos na vida dos 
trabalhadores” foi o tema do seminário promovido 
pelo Sindicato dos Bancários da Paraíba. O 
presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
foi palestrante no evento.  
Foto: SEEB-PB/Manu Leite e Otávio Ivson

SETEMBRO 29

IV Seminário Jurídico-Sindical da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS). O 
evento teve como tema central de debates, este ano, 
"As mudanças nas relações de trabalho". 

OUTUBRO 05

Seminário nacional da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) discutiu 
“Reforma trabalhista: impactos da lei e ações para o 
seu enfrentamento”.

NOVEMBRO 28 

Presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
falou sobre reforma trabalhista, dia 28 de novembro, 
no II Encontro Nacional dos Empregados em Postos 
de Combustíveis e Lojas de Conveniência, promovido 
pela Federação Nacional dos Empregados em Posto 
de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo 
( FENEPOSPETRO). - Foto: Ascom/ANPT

AGOSTO 16

JULHO 26 JULHO 28

SETEMBRO 12

SETEMBRO 19 SETEMBRO 29

OUTUBRO 5 NOVEMBRO 28
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FEVEREIRO DE 2018

01 | FEVEREIRO

A vice-presidente da ANPT, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, 
participou, dia 1º de fevereiro de 2018, da mobilização contra 
a reforma da Previdência (PEC 287/16) e em prol da valori-

zação do Ministério Público e da magistratura, realizada pela Frente 
Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas).
A mobilização teve início às 14h, no Supremo Tribunal Federal, quando 
os presidentes das associações que compõem a Frentas entregaram 
à presidente da Casa, ministra Carmem Lúcia, uma carta aberta que 
conta com cerca de 18 mil assinaturas de membros das duas carrei-
ras. A carta também foi entregue à procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge. 

01 | FEVEREIRO

A s entidades que compõem a Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público (Frentas) aproveitaram a data de 
abertura do ano judiciário de 2018, 1º de fevereiro de 2018, 

para entregar à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, carta 
aberta pela valorização do Ministério Público e da Magistratura, fi r-
mada por 18.000 magistrados, procuradores e promotores de justiça 
de todo o país.
A carta também foi entregue à ministra presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, Carmen Lúcia, na sede daquele Tribunal. A entrega sim-
bolizou a mobilização contra a reforma da Previdência (PEC 287/16) e 
em prol da valorização do Ministério Público e da magistratura que 
contou com a presença de mais de 700 membros do Ministério Pú-
blico e magistrados de todas as partes do Brasil, de todos os ramos e 
âmbitos estadual e federal.
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23 | FEVEREIRO

A responsabilidade patronal, o direito ao emprego e as formas 
de rescisão do contrato de trabalho, este foi o tema da au-
diência pública da Comissão de Direitos Humanos (CDH), do 

Senado Federal, dia 22 de fevereiro de 2018. O presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, foi um dos participantes da reunião, 
que foi conduzida pelo senador Paulo Paim (PT-RS).

26 | FEVEREIRO

N o dia 26 de fevereiro de 2018, a vice-presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro, esteve reunida com representan-

tes da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) e da Procuradoria-Geral 
do Trabalho (PGT). O objetivo da reunião foi discutir a possibilidade 
de migração do regime de previdência dos membros do Ministério 
Público do Trabalho para a Funpresp, esclarecer dúvidas e conhecer 
as vantagens e desvantagens da mudança. 

27 | FEVEREIRO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-presi-
dente 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 regio-
nal da República João Akira Omoto, e o diretor-geral adjunto, o pro-
curador do Trabalho Alberto 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 cursos em parce-
ria para os membros do Ministério Público do Trabalho (MPT).
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28 | FEVEREIRO

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) iniciou, dia 
28 de fevereiro de 2018, os trabalhos para a elaboração do 
Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público 

(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 ati-
vidades para a construção do novo PEN, cujo presidente é o conse-
lheiro Sebastião Caixeta, representante do MPT no CNMP, e a adesão 
ao “Pacto pelo planejamento estratégico do Ministério Público”. 

MARÇO DE 2018

12 | MARÇO

F oi lançado, dia 12 de março de 2018, pela Associação Brasileira 
dos Advogados Trabalhistas (Abrat), o livro “Feminismo, plura-
lismo e democracia”. A obra coletiva, que conta com a colabo-

ração da vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, é um projeto edi-
torial crítico à sociedade patriarcal, de resistência e transformação 
social e política na contramão das opressões de sexualidade, gênero, 
raça, crença e classe social. 
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13 | MARÇO

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, a vice-presi-
dente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, acompa-

nhados do procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, estiveram 
reunidos, dia 13 de março de 2018, com o presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), ministro João Batista Brito Pereira. Este foi o 
primeiro encontro após a solenidade de posse do ministro, realizada 
no dia 27 de fevereiro do mesmo ano.

15 | MARÇO

F oi promovida, dia 15 de março de 2018, coletiva de imprensa da 
Mobilização em Defesa da Magistratura e do Ministério Públi-
co, realizada no Fórum Trabalhista de Brasília. O presidente da 

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, participou do evento. 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.

15 | MARÇO

F oi realizado, dia 15 de março de 2018, ato com a participação de 
dezenas de membros do Ministério Público e da magistratura. 
Na ocasião, o presidente da ANPT fez a leitura do manifesto da 

entidade pela valorização do MP e da magistratura. Já no Estados, 
s ob a coordenação da ANPT, da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho 
(Anamatra) e da Associação Nacional dos Procuradores da República 
(ANPR), foram realizados atos públicos conjuntos em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Salvador, Belém, Porto Alegre e no Distrito Federal. Além 
desses, aconteceram eventos de mobilização em mais 12 estados: 
Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Paraíba, Rondônia, 
Maranhão, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Norte, Piauí e Mato 
Grosso do Sul. Também haverá atos no interior de São Paulo.
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21 | MARÇO

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Traba-
lho (Anamatra) lançou, dia 21 de março de 2018, a edição 
2018 de sua Agenda Político-Institucional. O presidente da 

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláu-
dia Bandeira Monteiro, participaram da solenidade, que aconteceu no 
São Nobre da Câmara dos Deputados.

22 | MARÇO

F oi realizada, dia 22 de março de 2018, solenidade de posse de 
três novos membros do Ministério Público do Trabalho (MPT), 
aprovados no 20° concurso para procurador do Trabalho. Fo-

ram empossados no cargo Luísa Nunes de Castro Anabuki, Greice 
Carolina Novais de Souza Ribeiro e Honorato Gomes de Gouveia 
Neto. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-presidente 
da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participaram da 
cerimônia, realizada na Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília.

ABRIL DE 2018

02 | ABRIL

F oram entregues dia 02 de abril de 2018, ao senado Paulo Paim 
(PT-RS), as contribuições da Associação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (ANPT) e do Ministério Público do Trabalho 

(MPT) para a elaboração do anteprojeto do Estatuto do Trabalho, cria-
do pela Comissão Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal. Du-
rante a entrega ofi cial das considerações das instituições, estiveram 
presentes também o secretário de relações institucionais do MPT, 
Alessandro Santos Miranda, e o procurador do Trabalho e assessor 
jurídico da instituição, Márcio Amazonas. 
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 04 | ABRIL

F oi realizada, dia 04 de abril de 2018, a cerimônia de posse de 
seis novos membros do Ministério Público do Trabalho (MPT), 
aprovados no 20° concurso para procurador do Trabalho. Fo-

ram empossados Louise Monteiro Gagini - que fez discurso em nome 
dos novos procuradores -, Edson Beas Rodrigues Júnior, Carlos Al-
berto Lopes de Oliveira, Lucas Santos Fernandes, Mariana Lamego 
de Magalhães Pinto e Leonardo Lobo Acosta. ANPT participou da so-
lenidade, que aconteceu na sede da Procuradoria Geral do Trabalho, 
em Brasília. 

12 E 15  |  ABRIL

Foi realizado, entre os dias 12 e 15 de abril de 2018, o XXIII Congres-
so Nacional dos Procuradores do Trabalho (CNPT), em São Paulo. O 
evento debateu o “O papel do MPT na construção jurisprudencial 
pós-reforma trabalhista”. A conferência inaugural do evento foi pro-
ferida pelo fi lósofo Mario Sério Cortella.

16 | ABRIL

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, 
dia 16 de abril de 2018, de audiência pública da Comissão 

de Direitos Humanos do Senado Federal, que teve como tema “Le-
gislar para garantir proteção social”. O procurador Regional do Traba-
lho Cristiano Paixão, e a procuradora do Trabalho Ludmila Reis Brito 
Lopes, também participaram da reunião, representando o Ministério 
Público do Trabalho (MPT). 
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