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MAIO DE 2018

09/05

Foi empossada, dia 09 de maio de 2018, a diretoria da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), para o biênio 
2018/2020. A solenidade marcou a recondução ao cargo de 
presidente da entidade, do procurador do Trabalho Ângelo Fabiano 
Farias da Costa. Assumiu como vice-presidente, o procurador re-
gional do Trabalho Helder Santos Amorim.

10/05

No dia 10 de maio de 2018, foi apresentado o relatório da Subcomis-
são Temporária do Estatuto do Trabalho (CDHET), do Senado Federal. 
O documento, que contou com a colaboração ativa da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) em sua elaboração, 
teve como objetivo propor alternativas legais para uma nova regula-
ção das relações de trabalho, em contraponto a reforma trabalhista. 
O presidente da entidade, Ângelo Fabiano Farias da Costa, destacou 
na sessão a importância desse documento e disse que ele repre-
senta uma esperança para as relações de trabalho no Brasil.

10/05

Integrantes da nova diretoria da ANPT estiveram reunidos, dia 10 
de maio de 2018, na sede da entidade, em Brasília. O grupo de-
bateu a organização do 30º Encontro Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ENPT) e providencias para o 24º Congresso Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (CNPT), que seria realizado no ano 
seguinte.
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11/05

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, esteve reunido, dia 11 
de maio de 2018, com o procurador do Tribunal de Contas da União 
(TCU) Marinus Eduardo de Vries Marsico. O objetivo do encontro 
foi reforçar ao Ministério Público de Contas junto ao TCU os argu-
mentos trazidos pela ANPT, ANPR,  ANMPM e AMPDFT no pedido 
de reexame interposto pelas entidades nos autos do Processo nº 
017.382/2016, em face de decisão proferida em acórdão daquele 
Tribunal.

15/05

“O trabalho escravo ainda persiste porque nossa sociedade é 
profundamente desigual”. A afi rmação é do vice-presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Helder 
Amorim, e foi dita, dia 15 de maio de 2018, durante a audiência 
pública “Os cento e trinta anos da Abolição da Escravatura e a Es-
cravidão Moderna”. Em seu pronunciamento, o procurador afi rmou 
que, mesmo passado tanto tempo desde a abolição da escravidão, 
a sociedade brasileira ainda enfrenta a prática de trabalho escravo, 
o que é incompatível com o estado democrático de direito.

21/05

“Reforma trabalhista: e agora?”. Este foi o tema do simpósio promo-
vido pela Escola Superior do Ministério Publico da União (ESMPU), 
na segunda-feira, 21 de maio de 2018. O presidente da ANPT, Ân-
gelo Fabiano Farias da Costa, participou da solenidade de abertura 
do evento, que contou com a presença de profi ssionais do Direito, 
especialistas, estudantes e sociedade civil para debater os efeitos 
da reforma trabalhista no Brasil.
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22/05

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou dia 22 de 
maio de 2018, do lançamento da Agenda Político-Institucional 
2018 da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). A publi-
cação reúne as principais demandas legislativas, administrativas 
e judiciais de interesse da Ajufe, além dos projetos de integração 
entre a associação e o cidadão naquele ano.

28/05 

Na segunda-feira, 28 de maio de 2018, o Plenário do Senado Fe-
deral promoveu sessão especial para celebrar o Dia do Trabalhador, 
comemorado dia 1º de maio. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou da homenagem. Em sua manifestação, 
Farias da Costa disse que com a chamada reforma trabalhista 
aprovada em 2017 e toda a crise social, política e econômica vivida 
pelos brasileiros naquele momento, o trabalhador não teria o que 
comemorar.
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JUNHO DE 2018

06/06

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) promoveram, dia 06 de junho de 2018, a 
ação “Diálogo do Ministério Publico com a sociedade para a discus-
são de melhorias das condições das gestantes”. A diretora social e 
de eventos da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou do evento.

08/06

O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, 
em Brasília, dia 08 de junho de 2018, do II Encontro de Advogados, 
Juízes e Membros do Ministério Público que atuam na Justiça do 
Trabalho. O evento foi promovido pela Associação dos Advogados 
Trabalhistas do Distrito Federal (AATDF) e contou com diversos 
painéis ao longo do dia. Outros membros do MPT também foram 
palestrantes, entre eles a diretora social e de eventos da ANPT, 
Ana Cláudia Bandeira Monteiro.
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12/06

A diretora de assuntos legislativos da ANPT, Giselle Alves de Olivei-
ra, esteve reunida, dia 12 de junho de 2018, com a administradora 
executiva da Fundação Abrinq, Heloisa Helena Silva de Oliveira. 
O objetivo da reunião foi debater temas relativos ao combate ao 
trabalho infantil.

13/06

Na quarta-feira, 13 de junho de 2018, a procuradora regional do 
Trabalho Margaret Matos de Carvalho, representando a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e o Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT), esteve reunida com a deputada Flávia Morais 
(PDT-PO), relatora do Projeto de Lei (PL) 5867/2009, que estava 
em tramitação na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputa-
dos. O PL, que foi arquivado, previa a regulamentação do trabalho 
artístico de crianças e adolescentes nos meios de comunicação. 
Em 2019, o deputado Roberto de Lucena (PODE-SP) reapresentou 
o PL 190/19, que trata do mesmo tema.

13/06

O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, 
dia 13 de junho de 2018, da solenidade de posse da nova diretoria 
da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), para o biênio 
2018/2020. Assumiu a presidência da entidade o juiz Federal Fer-
nando Mendes.

18/06

O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Helder Amorim, participou, dia 18 de junho de 2018, 
da solenidade de abertura da ofi cina do projeto “Resgate à Infância – 
Eixo educação”. A iniciativa capacita profi ssionais da educação para 
debater o trabalho infantil dentro do ambiente escolar.
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JULHO DE 2018

03/07

No dia 03 de julho de 2018, o vice-presidente da ANPT, Helder 
Amorim, criticou duramente diversos pontos da reforma trabalhis-
ta no Brasil. Ele participou de audiência pública da Subcomissão 
Temporária do Estatuto do Trabalho, do Senado Federal, que deba-
teu o Estatuto do Trabalho, com foco na contribuição sindical.

03/07

Os impactos da aplicação da nova legislação trabalhista no Brasil 
foram debatidos, dia 03 de julho de 2018, em seminário na Câmara 
dos Deputados. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, foi um dos palestrantes do evento, que contou também com 
a participação do procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury.

16/07

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) re-
quereu dia 16 de julho de 2018, seu ingresso como amicus curiae
no Recurso Extraordinário (RE) 960.429/RN, em tramitação no 
Supremo Tribunal Federal (STF).  O caso tratava de defi nir o ramo 
do Poder Judiciário competente para julgar ações que envolvam 
concurso público em empresa pública.
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18/07

O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Helder Amorim, participou dia 18 de julho de 2018, 
da solenidade de posse de dois novos membros do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT). Foram empossas no cargo de procurador 
do Trabalho Luiza Prado Lima Santiago Rios Brito e Marina Rocha 
Pimenta, ambas aprovadas no 20° concurso para a carreira.

23/07

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, dia 23 de 
julho de 2018, da solenidade de aposição da foto do procurador do 
Trabalho Paulo Germano Costa de Arruda, na galeria de procurado-
res-chefes do Ministério Público do Trabalho na Paraíba.

31/07

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) 
solicitou ingresso, como amicus curiae, na Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 5950, do Supremo Tribunal Federal (STF), ajui-
zada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio 
(CNTC), que questionava, entre outros temas, a criação do trabalho 
intermitente a partir da Lei  da Reforma Trabalhista - 13.467/2017, 
que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. O pedido de 
ingresso foi realizado em conjunto com a Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). O relator da ação é 
o ministro Edson Fachin.
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AGOSTO DE 2018

07/08

A Câmara dos Deputados promoveu, dia 07 de agosto de 2018, o 
seminário “Lei do aprendiz: Oportunidade que insere os jovens no 
mundo do Trabalho”. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, a secretária de relações institucionais adjunta do MPT, Janine 
Miranda, e a coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate à 
Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância) 
do MPT, Patrícia Sanfelice, acompanharam o evento.

07/08

A diretora de eventos da ANPT, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, 
participou, dia 07 de agosto de 2018, do seminário “Liderança fe-
minina no MPT”. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, acompanhou a abertura do evento.

07/08

ANPT e Anamatra reuniram-se, dia 07 de agosto, com deputado 
Capitão Augusto (PR-SP). Em pauta, o grupo tratou do Projeto de 
Lei do extrateto e das perdas remuneratórias do Ministério Público 
e da Magistratura em geral.
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07/08

Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministé-
rio (Frentas) estiveram reunidos na noite do dia 07 de agosto de 
2018, na sede da ANPR. O grupo avaliou o cenário orçamentário, as 
reuniões realizadas no TCU e discutiu o ambiente para a possível 
votação do Projeto de Lei que tratava do extrateto naquela data. 
No mesmo dia, o grupo debateu o tema também com o  deputado 
Tadeu Alencar (PSB/PE).

07/08

Representantes de entidades de classe do Ministério Público e 
da Magistratura reuniram-se, dia 07 de agosto, com os ministros 
do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo e André Luís 
de Carvalho, para tratar sobre contagem de tempo de advocacia 
antes da EC20/98.

08/08

Reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que 
tratava do teto remuneratório do servidor público (PL 6726/16) foi 
encerrada na quarta-feira, 08 de agosto 2018, por falta de quórum, 
após articulação dos representantes das entidades de classe do 
Ministério Público e da magistratura, entre eles, o presidente da 
ANPT, Ângelo Fabiano Farias da costa.
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09/08

A subcomissão do Estatuto do Trabalho do Senado Federal promo-
veu, dia 09 de agosto de 2018, audiência pública sobre as relações 
do trabalho, a terceirização e o desemprego no Brasil. O procurador 
do Trabalho Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha, então coordenar 
da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Traba-
lhistas na Administração Pública (Conap) do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), representou a Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT) e o MPT na sessão.

16/08

O procurador regional do Trabalho Alessandro Santos de Miranda 
teve sua foto descerrada, dia 16 de agosto de 2018, na galeria 
de procuradores-chefes da Procuradoria Regional do Trabalho no 
Distrito Federal e Tocantins. O vice-presidente da ANPT, Helder 
Amorim, participou da solenidade.

16/08

O vice-presidente da ANPT, Helder Amorim, participou, dia 16 de 
agosto de 2018, da solenidade de entrega do Prêmio MPT 10. A 
honraria, entregue a cada dois anos pela Procuradoria Regional do 
Trabalho no Distrito Federal e Tocantins, agracia autoridades, enti-
dades e cidadãos que tenham prestado notado serviços à cultura 
jurídica em geral, bem como ao fortalecimento e aperfeiçoamento 
da atuação institucional do Ministério Público do Trabalho no DF e 
Tocantins.
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16/08

O vice-presidente da ANPT, Helder Amorim, recebeu na tarde do 
dia 16 de agosto, a visita de representantes da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee). 
A entidade sindical expôs as difi culdades que o movimento sindical 
profi ssional enfrentaria por falta de fonte de fi nanciamento, tendo 
em vista a decisão do STF na ADI 5794, que considerou consti-
tucional a extinção a contribuição sindical, impedindo, além disso, 
a aprovação de contribuição negocial por meio de negociação 
coletiva. 

23/08

Integrantes do Ministério Público e da magistratura conversam, dia 
23 de agosto de 2018, sobre contagem de tempo de advocacia no 
gabinete do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União 
(TCU). O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, par-
ticipou da reunião.

23/08

Integrantes do Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do 
Trabalho e da Previdência Social (FIDS), do qual a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) é secretaria-exe-
cutiva, estiveram reunidos, dia 23 de agosto de 2018, na sede do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), em Brasília. Entre os objetivos 
da reunião, o grupo discutiu e defi niu estratégias de atuação diante 
do cenário de reforma trabalhista, nos âmbitos legislativos e judi-
ciário, além de ouvir sugestões e obter contribuições de centrais 
sindicais como um todo.
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28/08

Entre os dias 28 e 30 de agosto de 2018, foi realizado o simpósio 
nacional “Negro(a), afro-religioso(a), quilombola: racismo e intole-
rância religiosa no Brasil e seus refl exos no mundo do trabalho”. O 
evento aconteceu em Brasília no auditório do Centro Empresarial 
CNC, e foi promovido pela Escola Superior do Ministério Público da 
União (ESMPU), com o apoio da Associação Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ANPT) e do Ministério Público do Trabalho (MPT). 
O vice-presidente da ANPT, Helder Amorim, participou da abertura 
do seminário.

29/08

Foi realizada dia 29 de agosto de 2018, a solenidade de transmissão 
do cargo de coordenador da Frente Associativa da Magistratura e 
do Ministério Público (Frentas). Assumiu o cargo, no 2º semestre 
do ano, o juiz Guilherme Feliciano, presidente da Associação Na-
cional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). Após 
a solenidade de transmissão de cargo, os integrantes da Frentas 
estiveram reunidos e defi niram a pauta prioritária para o semestre, 
além de outros temas de interesse das categorias.
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SETEMBRO DE 2018

11/09

Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas) estiveram reunidos, dia 11 de setembro de 2018, 
na sede Anamatra. O grupo debateu os assuntos prioritários para 
a Frentas naquele semestre, como a questão da simetria cons-
titucional e a realização do simpósio nacional da Frentas para o 
sistema de justiça, entre outros.

13/09

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, dia 13 
de setembro, da solenidade de posse do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli. Ele fi ca à frente da Su-
prema Corte até setembro de 2020. Assumiu a vice-presidência o 
ministro Luiz Fux.

13/09

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) realizou, dia 13 
de setembro de 2018, a solenidade de entrega do Prêmio CNMP 
2018. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da costa, participou da 
cerimônia, que teve três projetos do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) entre os fi nalistas. 
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18/09

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e o vice-presidente, Helder 
Amorim, receberam, dia 18 de setembro de 2018, visita de cortesia 
do associado da entidade João Pedro Ferraz dos Passos, que era 
candidato ao cargo de senador da República pelo Distrito Federal 
nas eleições de 2018. Na reunião, o grupo conversou sobre as no-
vas prerrogativas do Ministério Público na Constituição de 1988, 
as conquistas sociais como objeto de debates na Constituinte de 
1987 e relembrou momentos importantes da atuação de Passos 
como presidente da ANPT.

21/09

Teve início dia 21 de setembro de 2018, o II Encontro Movimento 
Nacional de Mulheres do Ministério Público. O evento, que foi realiza-
do em Belo Horizonte (MG), teve como objetivo a união de esforços 
para formular e implementar ações voltadas à valorização da mulher 
membro do Ministério Público. As diretoras de assuntos legislativos 
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Gi-
selle Alves de Oliveira, de eventos, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, e 
de comunicação, Milena Costa, participam do encontro. Esta última 
representando também o Ministério Público do Trabalho.

24/09

A diretora de assuntos legislativos da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Giselle Alves de Oliveira, esteve 
reunida, dia 24 de setembro, em São Paulo (SP), com represen-
tantes do instituto Alana, para fortalecer parceria nas pautas que 
dizem respeito a proteção dos direitos de crianças e adolescen-
tes. A instituição é uma organização da sociedade civil, sem fi ns 
lucrativos, de impacto socioambiental que promove o direito e o 
desenvolvimento integral da criança e fomenta novas formas de 
bem viver.
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25/09

O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, acompa-
nhado dos demais representantes das entidades de classe que 
integram a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas) esteve reunido, dia 25 de setembro de 2018, com 
o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler. 
Na reunião, o grupo conversou sobre a contagem de tempo de 
advocacia antes da Emenda Constitucional (EC) 20/98.

27/09

ANPT, AMPDFT e ANMPM divulgaram dia 27 de setembro de 2018, 
nota conjunta no sentido de expor as preocupações das entidades 
associativas quanto ao ocorrido durante a 15ª Sessão Ordinária do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no que diz respei-
to à falta de encaminhamento ao CNMP da proposta orçamentária 
dos ramos do MPU pela procuradora-geral da República. A nota foi 
lida durante a 226ª Sessão Ordinária do conselho. 
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OUTUBRO DE 2018

02/10

Dia 02 de outubro de 2018, foi realizado seminário “Os 30 anos da 
Constituição e o Ministério Público do Trabalho”. O evento, promovi-
do pelo MPT, teve como objetivo lançar refl exão sobre as conquistas 
e desafi os do Constitucionalismo Social no Brasil, com impacto 
direto sobre a efetividade dos direitos sociais dos trabalhadores no 
processo de conquista democrática. O presidente da ANPT, Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, participou da solenidade de abertura.

02/10

“O grande desafi o do MPT nessa crise democrática é continuar 
existindo para entregar à sociedade sua missão de defesa dos 
direitos fundamentais dos trabalhadores”. Esta afi rmação é do 
vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Helder Amorim, e foi pronunciada, dia 02 de outubro 
de 2018, no seminário “Os 30 anos da Constituição e o Ministé-
rio Público do Trabalho”. Em sua palestra, o procurador abordou o 
histórico do surgimento dos direitos sociais dos trabalhadores e os 
vários embates fl exibilizadores sofridos desde a década de 1990 
até a reforma trabalhista aprovada em 2017.

08/10

Foi realizado nos dias 08 e 09 de outubro, o seminário internacional 
“30 anos da Constituição Cidadã e um ano de Reforma Trabalhista”. A 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), a Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Traba-
lho (ENAMAT), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (ANAMATRA), e o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais 
do Trabalho (SINAIT) foram as instituições promotoras do evento, que 
aconteceu no auditório do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O pre-
sidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, e demais membros 
da diretoria da entidade participam do seminário.
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08/10

Integrantes da diretoria da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT) estiveram reunidos, dia 08 de outubro de 2018, 
na sede da entidade, em Brasília. O grupo defi niu detalhes sobre 
o 30º Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho (ENPT), 
que seria realizado entre os dias 08 e 11 de novembro, na Bahia, 
debateu as providências preliminares do 24º Congresso Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (CNPT) e discutiu estratégias e pro-
vidências relacionadas aos interesses mais diretos da categoria.

09/10

“As reformas trabalhistas do século XXI: abordagem transdiscipli-
nar”, este foi o tema do último painel do seminário internacional 
“30 anos da Constituição Cidadã e um ano da reforma trabalhista”, 
mediado pelo presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Cos-
ta, na tarde do dia 09 de outubro de 2018. Foram palestrantes o 
professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra João Leal Amado e o professor da Faculdade de Direito da 
Universidade Mackenzie Alysson Leandro Mascaro.

10/10

A ANPT participou, dia 10 de outubro de 2018, da celebração de 30 
anos de fundação do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (Sinait). Na ocasião, foi descerrada a foto do presidente do 
Sinait,  Carlos Silva, na Galeria de Presidentes do sindicato.
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16/10

No dia 16 de outubro, integrantes da Frente Associativa da Magistra-
tura e do Ministério Público (Frentas) estiveram reunidos com o pre-
sidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, 
e com o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. 
O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Helder Amorim, representou a entidade na ocasião. O 
grupo conversou sobre diversas pautas que tramitam no Conselho 
e que são de interesse direto das carreiras. Foram debatidas, ainda, 
as estratégias de atuação durante a nova gestão do CNJ e do STF.

16/10

Vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Helder Amorim, participou, dia 16 de outubro de 
2018, de reunião sobre o Estatuto do Trabalho, no Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait).

17/10

O Conselho Nacional do Ministério Publico (CNMP) realizou, dia 17 
de outubro de 2018, audiência pública sobre a representatividade 
feminina como expositoras em eventos jurídicos do Ministério 
Publico. O vice-presidente da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), Helder Amorim, participou do evento, que 
aconteceu na sede do Conselho.
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18/10

“As perspectivas de gênero e não discriminação étnico-racial no 
Ministério Público do Trabalho”, este foi o tema do seminário que 
teve início dia 18 de outubro, realizado pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e pela Escola Superior do Ministério Publico da 
União (ESMPU). A diretora de comunicação da ANPT, Milena Costa, 
participou da solenidade de abertura do evento.

22/10

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), a 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), a 
Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (Abrat) e a Fe-
deração Nacional dos Jornalistas (Fenaj) divulgaram nota conjunta 
em que repudiaram toda manifestação de ódio, violência, intolerân-
cia, preconceito e desprezo aos direitos humanos, assacadas sob 
qualquer pretexto que seja, contra indivíduos ou grupos sociais, 
bem como a toda e qualquer incitação política, proposta legislativa 
ou de governo que venha a tolerá-las ou incentivá-las.

25/10

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Fren-
tas) esteve reunida na quinta-feira, 25 de outubro de 2018, com a 
Advogada-geral da União, Grace Mendonça. O tema debatido pelos 
participantes foi a natureza jurídica do benefício especial para 
membros do Ministério Público e da magistratura que migrarem 
para o Regime de Previdência Complementar. Ainda no mesmo dia 
foi realizada reunião estratégica do grupo de representantes das 
entidade de classe.
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26/10

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, foi agraciado, dia 26 
de outubro de 2018, com a condecoração “Honra ao Mérito da 
Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM)”, na 
categoria “personalidades”. A honraria é entregue para autoridades 
que, com suas realizações, contribuíram e contribuem para que a 
ANMPM desenvolva ações em prol do Ministério Público Militar e 
de seus associados.

30/10

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, dia 30 
de outubro de 2018, do congresso da Escola Judicial do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) da 6ª Região. O evento discutiu “De-
mocracia e Justiça Social nos 30 anos da Constituição: Avanços e 
retrocessos no mundo do trabalho”. Farias da Costa foi presidente 
de mesa da palestra “Direitos fundamentais trabalhistas e controle 
de convencionalidade”, proferida pelo juiz do TRT-6 Leandro Fer-
nandez Teixeira.

31/10

Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), entre eles o vice-presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Helder Amorim, esti-
veram reunidos, dia 31 de outubro de 2018, com o senador Paulo 
Bauer (PSDB-SC). Em pauta, temas como a reforma da previdência 
e outros assuntos em tramitação no Senado Federal e que são de 
interesse direto das categorias.
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NOVEMBRO DE 2018

06/11

A Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho do Senado 
Federal debateu na manhã do dia 06 de novembro de 2018, “Um 
ano da Lei nº 13.467/2017 ( Reforma trabalhista) e o Estatuto do Tra-
balho, a nova CLT”. O procurador Regional do Trabalho Paulo Joarês 
Vieira, coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Combate 
às fraudes nas Relações de Trabalho (Conafret) do Ministério Público 
do Trabalho, participou do evento representando a instituição e a 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT).

07/11

Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas) estiveram reunidos, dia 07 de novembro de 2018, 
com o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES). Em pauta, os Projetos 
de Lei da Câmara (PLCs) 27/2016 e 28/2016, que reajustavam, 
respectivamente, os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do procurador-geral da República. A delegada da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) na 
Procuradoria Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins, 
Vanessa Fucina, representou a entidade na ocasião.

08/11

Mais de 400 pessoas participam do 30º Encontro Nacional dos 
Procuradores do (ENPT), realizado em Comandatuba (BA), entre 
os dias 08 e 11 de novembro. O evento 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. Na ocasião 
foram revelados os vencedores do Prêmio Evaristo de Morais Filho, 
na categoria melhor trabalho doutrinário.
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08/11

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), o 
Ministério Público do Trabalho (MPT), a Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), o Colégio de Pre-
sidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho (Cole-
precor)e a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat) 
divulgaram dia 08 de novembro de 2018, nota técnica sobre a 
proposta de extinção ou fusão do Ministério do Trabalho.

12/11 

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Fren-
tas) divulgou dia 12 de novembro de 2018, nota pública na qual 
foram esclarecidos sete pontos sobre a aprovação dos Projetos 
de Lei da Câmara (PLCs) 27 e 28 de 2016, aprovados pelo Senado 
Federal, que reajustavam, respectivamente, os subsídios dos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador-geral 
da República.

14/11

O Vice-presidente da ANPT, Helder Amorim, participou, dia 14 de 
novembro, da reunião do Colégio de Procuradores do Ministério 
Público do Trabalho (MPT).
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15/11

Foi realizado, entre os dias 15 e 18 de novembro de 2018, no Cen-
tro de Treinamento do Grêmio, na cidade de Eldorado do Sul/RS, 
o XVII Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Público, 
promovido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público (CONAMP), e nesta edição com o apoio da Associação do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS). Foi a primeira 
participação da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT) na história do campeonato, coordenada pelo diretor de 
assuntos institucionais da entidade, procurador do Trabalho Ber-
nardo Mata Schuch. A equipe da ANPT classifi cou-se como uma 
das oito melhores do torneio, na categoria Master.

19/11

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas) promoveu Coletiva de Imprensa na sede da Associação 
Paulista do Ministério Público (APMP), em  São Paulo (SP), dia 07 de 
novembro de 2018. O objetivo da entrevista foi prestar esclareci-
mentos sobre a revisão dos subsídios das categorias naquele ano.

21/11

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, o procurador- geral do 
Trabalho (PGT), Ronaldo Fleury, o presidente da Associação Nacio-
nal dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Guilherme 
Feliciano, e representantes das demais instituições que integram o 
Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da Previ-
dência Social (FIDS) reuniram-se, dia 21 de novembro de 2018, com 
o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Tofolli. Na ocasião, 
o grupo apresentou o Fórum ao ministro e falou das preocupações 
das entidades com a fl exibilização de direitos sociais e trabalhistas.
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22/11

Foi realizada na manhã do dia 22 de novembro de 2018, a ceri-
mônia de formatura da primeira turma do “Projeto Cozinha e Voz 
– Empregabilidade Trans”, em Goiás. O presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, e a diretora de comunicação da entidade, Milena 
Costa, participaram da solenidade. O projeto aconteceu nos meses 
de outubro e novembro do referido ano e selecionou 35 homens 
e mulheres transexuais e travestis do Estado. Foram oferecidos 
cursos de assistente de cozinha, ofi cinas de poesia, rodas de con-
versa, workshops e palestras.

26/11

Representantes das entidades de classe do Ministério Público 
da União, entre eles o presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Cos-
ta, estiveram reunidos, dia 26 de novembro. Na ocasião, o grupo 
conversou sobre diversos temas de interesse direito dos membros 
do MPU. A reunião aconteceu na sede da Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR).

27/11

ANPT acompanhou, dia 27 de novembro, sessão da Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados que analisou o Projeto de Lei 
(PL) 6726/16, que trata do teto remuneratório do serviço público.



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
Relatório de Gestão 2018 29

DEZEMBRO DE 2018

04/12

Representantes da ANPT, da ANPR e da ANMPM reuniram-se, dia 
04 de dezembro de 2018, com o conselheiro do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) Silvio Amorim, para discutir processo 
relativo a redução de ajuda de custo para membros do Ministério 
Público da União (MPU).

04/12

O Ministério Público do Trabalho (MPT) inaugurou, dia 04 de de-
zembro de 2018, a galeria de conselheiros do Conselho Superior do 
MPT, com a presença da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT). O presidente da entidade, Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, destacou durante a solenidade de abertura a relevância 
do trabalho realizado pelo CSMPT para a instituição.

04/12

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT di-
vulgou dia 04 de dezembro de 2018,  nota de apoio à atuação dos 
procuradores do Trabalho Alice Nair Feiber Sonego, Bruna Bonfante, 
Elisiane dos Santos, Lincoln Roberto Cordeiro e Sandro Eduardo 
Sardá, no ajuizamento de ação civil pública em face da Havan Lojas 
de Departamentos Ltda e seu sócio-proprietário Luciano Hang, em 
defesa do direito fundamental de livre orientação e expressão políti-
ca dos trabalhadores, por ocasião dos processos político-eleitorais, 
sem interferência, constrangimento, admoestação ou qualquer 
outra forma de cerceio à liberdade política, por parte do empregador.
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05/12

Foi realizada, dia 05 de dezembro de 2018, solenidade de inauguração 
do novo edifício do Ministério Público do Trabalho no município de 
Dourados (MS). O presidente da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou da 
cerimônia. A nova sede foi adquirida em 2014 e ampliada com uma re-
forma que iniciou no ano passado. Além de Dourados, a circunscrição 
da Procuradoria também abrange outras 30 localidades.

05/12

O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Helder Amorim, participou, dia 05 de dezembro de 
2018, da solenidade de posse da nova procuradora-geral de Justiça 
do Distrito Federal, Fabiana Costa. Outros membros do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) também acompanharam a cerimônia.

06/12

Foi realizada, dia 06 de dezembro de 2018, a cerimônia de inauguração 
da nova sede do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul 
(MPT-RS). O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou da soleni-
dade, que contou também com a presença do diretor de relações ins-
titucionais da entidade, Bernardo Mata Schuch, do procurador-geral 
do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, do procurador- chefe do MPT-RS, 
Victor Hugo Laitano, além de diversas outras autoridades.

12/12

Na quarta-feira, 12 de dezembro de 2018, foi realizada cerimônia de 
posse de quatro novos subprocuradores-gerais do Trabalho. Assu-
miram o cargo Cristiano Paixão, José de Lima Ramos Pereira, Maria 
da Glória Martins dos Santos e Willian Sebastião Bedone. O presi-
dente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, e o vice-presidente 
da entidade, Helder Amorim, participaram da solenidade.
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JANEIRO DE 2019

02/01

Foi realizada dia 02 de janeiro de 2019, a solenidade de posse de 
nove novos membros do Ministério Público do Trabalho (MPT), 
aprovados no 20º concurso para a carreira. A diretora de eventos 
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro, participou da cerimônia, representando 
a entidade.

21/01

O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Helder Santos Amorim, participou dia 21 de janei-
ro de 2019, do Ato em Defesa dos Direitos Sociais e da Justiça 
do Trabalho, convocado nacionalmente pela Associação Brasileira 
de Advogados Trabalhistas (Abrat) com a adesão de diversas enti-
dades de classe, instituições e organizações da sociedade civil. O 
movimento aconteceu no Foro Trabalhista de Brasília, no DF, e em 
mais 41 cidades do país.

27/01

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – 
ANAMATRA e a Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho – ANPT, tendo em vista o rompimento de barragens de rejeitos 
da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho/
MG, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, com notícia de centenas de 
moradores e trabalhadores desaparecidos, divulgou nota pública 
na qual externava o seu mais profundo pesar pelas vidas perdidas 
e pelos imensos danos causados às pessoas e à comunidade, diri-
gindo sua sentida condolência a todas as vítimas, a seus familiares 
e a todo o povo mineiro. 
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FEVEREIRO DE 2019

06/02

Foi lançado em fevereiro de 2019 o livro “A Reforma Trabalhista (Lei 
nº. 13.467/2017) na visão dos Magistrados do Trabalho, Procurado-
res do Trabalho e Advogados Trabalhistas”. A obra aborda, por meio 
de uma visão tríplice e plural, temário por temário, com análise feita 
capítulo por capítulo por membros da Magistratura e do Ministério 
Público Trabalhista e advogados, a Lei 13.467, que entrou em vigor 
em novembro de 2017.

07/02

No dia 07 de fevereiro de 2019, o Plenário do Senado Federal reali-
zou sessão solene em comemoração aos 40 anos de fundação da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT). A  sole-
nidade foi requerida pelo senador Paulo Paim  (PT-RS) e contou com 
a presença de  diversos membros do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), deputados e senadores, além de representantes de entida-
des associativas, ministros, advogados e convidados em geral.

Os ex-presidentes da ANPT foram homenageados durante a ses-
são solene. Eles receberam uma placa com agradecimentos pelos 
serviços prestados durante o período em que estiveram à frente 
da entidade em prol do MPT e da sociedade brasileira.
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MARÇO DE 2019

21/03

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, da 
qual a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) é 
integrante, divulgou o vídeo “A Capitalização destrói a Previdência 
Social”, que demonstra com diversos exemplos o ataque à Previ-
dência Social, na proposta apresentada pelo Governo Federal e 
que está em tramitação no Congresso Nacional.

28/03

Foi realizado, entre os dias 28 e 31 de março, o XXIV Congresso 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (CNPT), em São Paulo. A 
edição do evento, que marcou os 40 anos de fundação da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do Trabalho, teve como tema “Os 
desafi os do MPT no novo cenário político, econômico e social”.

31/03

A ANPT lançou vídeo institucional da entidade, que conta a traje-
tória da associação ao longo dos seus 40 anos de fundação. Os 
ex-presidentes da entidade participaram da gravação, ocasião na 
qual forneceram depoimentos contando um pouco de sua passa-
gem à frente da ANPT. O material está disponível no canal da ANPT 
no Youtube.
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ABRIL DE 2019

08/04

“O grande número de acidentes do trabalho no Brasil representa um 
custo econômico e social enorme para a Previdência”. A afi rmação é 
do presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e foi dita dia 08 de abril de 
2019, durante audiência pública da Comissão de Direitos Humanos 
do Senado Federal. A reunião, presidida pelo senado Paulo Paim (PT-
-RS), debateu previdência e trabalho, dentro da discussão sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019 – sobre a reforma 
da previdência - apresentada pelo Governo Federal.

24/04

Na quarta-feira, 24 de abril de 2019, foram divulgados novos dados 
do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) em parceria com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). O vice-presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Helder Amorim, 
participou do lançamento do novo sistema, no qual os números de 
acidentes de trabalho de 2018 (623.786 registros) são signifi cati-
vamente maiores do que os de 2017 (574.053 registros).

25/04

O vice-presidente da ANPT, Helder Amorim, participou, dia 24 
de abril, da audiência pública promovida pela comissão mista do 
Senado Federal que examinava a Medida Provisória (MP) 870/19, 
que “estabelece organização básica dos órgãos da presidência da 
Republica e dos ministérios”. O debate foi conduzido pelo deputado 
federal João Roma (PRB-BA).
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30/04

Na terça-feira, 30 de abril de 2019, representantes das entidades 
de classe que integram a Frente Associativa da Magistratura e 
do Ministério Público (FRENTAS), entre eles o vice-presidente da 
ANPT, Helder Amorim, estiveram reunidos com o 1º vice-presiden-
te da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (PRB-SP). Durante 
o encontro, foram apresentadas ao parlamentar sugestões de 
emendas ao texto da PEC 06/2019, que tratava da Reforma da 
Previdência.

30/04

O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Helder Amorim, participou, dia 30 de abril de 2019, 
da solenidade de posse da nova diretoria da Associação do Minis-
tério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT). Assumiu 
como presidente da entidade, para o biênio 2019/2021, o promotor 
de Justiça Trajano Sousa de Melo.
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MAIO DE 2019

07/05

Teve início na manhã do dia 07 de maio de 2019, o 1º Seminário da 
Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Fren-
tas). O evento, que debateu o Direito e a Democracia, contou ao 
longo do dia com diversos painéis com autoridades do judiciário e 
do Ministério Público. Na ocasião, o presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, assumiu a coordenação da Frentas por seis meses.

07/05

No dia 07 de maio de 2019, o presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, e outros integrantes da Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (Frentas) estiveram reunidos com o presi-
dente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa 
a Proposta de Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos. 
Na ocasião, as entidades apresentaram sugestões de emendas ao 
texto da PEC 6/2019 ao parlamentar.

08/05

Na quinta-feira, 08 de maio de 2019, associados aposentados das 
entidades de classe que integram a Frente Associativa da Magis-
tratura e do Ministério Público (Frentas) estiveram reunidos na se-
de Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT). Um 
dos principais temas da pauta de reunião foi a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 06/2019, que trata da reforma da previdência.
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14/05

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou dia 14 de maio 
de 2019, do lançamento da 11ª edição da Agenda Político-Insti-
tucional da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra). O diretor fi nanceiro da ANPT, Marcelo Souto 
Maior, também acompanhou o evento.

14/05

Na terça-feira, 14 de maio de 2019, integrantes da Frente Asso-
ciativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) estiveram 
reunidos com o líder do Partido Social Democrático (PSD) na Câ-
mara dos Deputados, deputado André de Paula (PSD-PE), além 
dos demais integrantes da bancada do partido.  A ação fez parte 
do esforço concentrado do grupo, coordenado pelo presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, que teve por objetivo a coleta de assina-
turas em favor das emendas ao texto da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 6/2019, que tratava da reforma da previdência.

15/05

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e 
a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra) divulgaram dia 15 de maio de 2019, nota pública na 
qual apontam diversos fatores pelos quais não concordavam com 
a redução de 90% das Normas Regulamentadoras (NRs) de segu-
rança e saúde no trabalho vigentes no país, conforme declaração 
do presidente da República, Jair Bolsonaro.



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
Relatório de Gestão 201940

MAIO

No mês de maio de 2019, representantes da ANPT e do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) aturam intensamente no Congresso 
Nacional contra a Medida Provisória (MP) 905/2019, que visa a 
diminuir direitos trabalhistas. Foram promovidas diversas reuniões 
com parlamentares com o objetivo de tratar da proposta, além da 
atuação nos bastidores, sempre com o foco de apontar os princi-
pais problemas existentes na MP. Nas redes sociais da entidade é 
possível conferir grande dessas ações.

21/05

Na terça-feira, 21 de maio de 2019, foi relançada a Frente Par-
lamentar Mista de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo 
à Aprendizagem, na Câmara dos Deputados. A procuradora do 
Trabalho Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos participou do evento, 
ocasião na qual falou em nome da Associação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (ANPT).

22/05

A diretora de eventos da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou dia 22 
de maio de 2019, de audiência descentralizada da Subcomissão da 
Seguridade Social da Mulher da Câmara dos Deputados. A reunião 
teve como tema central as discussões a “Proteção social e merca-
do de trabalho da mulher”.
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22/05

Integrantes da diretoria da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT) participaram na quarta-feira, 22 de maio de 2019, de 
roda de conversa com a cantora Daniela Mercury e sua esposa Malu 
Mercury, sobre igualdade e empregabilidade LGBT. Durante o evento, 
realizado na sede da Procuradoria- -Geral do Trabalho, em Brasília, foi 
apresentado também o Plano de Trabalho de Promoção da Igualdade 
e Empregabilidade LGBTQIA+ no Distrito Federal.

22/05

Tomou posse dia 22 de maio de 2019, a nova diretoria da Associa-
ção Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
para o biênio 2019/2021. Assumiu como presidente da entidade, a 
juíza Noemia Garcia Porto. Integrantes da diretoria da Associação 
Nacional dos Procuradores  do Trabalho (ANPT) estiverem presen-
tes na solenidade.

23/05

No dia 23 de maio de 2019, foi realizada a cerimônia de lançamento 
da Escola da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT). Na ocasião, foi assinado convênio de cooperação com a 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com a presença 
do Reitor Marcelo Knobel, e foi promovida aula magna, ministrada 
pelo professor e desembargador Ingo Wolfgang Sarlet, com o tema 
“Proibição de retrocesso, direitos sociais e reforma trabalhista”.
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23/05

O professor e desembargador Ingo Wolfgang Sarlet ministrou aula 
magna da Escola da ANPT. O tema de sua palestra foi “Proibição 
de retrocesso, direitos sociais e reforma trabalhista”. Na ocasião, 
o professor abordou diversos aspectos do princípio da proibição 
de retrocesso, principalmente no aspecto jurídico-constitucional. 
Abordou também a questão dos direitos fundamentais e dos di-
reitos sociais, além de fazer uma ligação dos temas com a reforma 
trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017.

28/05

No dia 28 de maio de 2019, os integrantes da Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) – grupo então 
coordenado pelo presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da 
Costa -, protocolaram na Câmara dos Deputados quatro emendas 
elaboradas pela Frentas para a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 6/2019, que tratava da reforma da previdência. 
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JUNHO DE 2019

05/06

No dia 05 de junho de 2019, representantes da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) receberam 19 deputados do Partido Socialista Bra-
sileiro (PSB), na Câmara dos Deputados, para um café da manhã, 
na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho. O objetivo foi discutir 
temas sociais que tramitavam no Congresso Nacional e apresentar 
a atuação das instituições na defesa da classe trabalhadora aos 
parlamentares.

11/06

Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), dentre eles o presidente da ANPT, Ângelo Fabia-
no Farias da Costa, estiveram reunidos dia 11 de junho de 2019, 
com o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidên-
cia da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. O objetivo foi 
discutir o pedido de veto realizado pela Frentas à alteração feita 
na Medida Provisória (MP) 871/2019, que condiciona o pagamento 
da pensão por morte a cônjuges e companheiros dos servidores 
públicos à comprovação de dependência econômica.

11/06

Representantes da ANPT e da Anamatra estiveram reunidos dia 11 
de junho de 2019 com o senador Paulo Paim (PT-RS) e integrantes 
de sua assessoria. O objetivo foi discutir o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 396/18, cuja relatoria é do senador na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado, que altera artigos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) para determinar que os débitos trabalhistas seriam 
corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E).
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12/06

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou dia 12 de junho 
de 2020, de audiência pública do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) sobre “Liberdade de expressão dos membros do 
Ministério Público brasileiro”. Em sua manifestação, o procurador 
reiterou a posição da entidade no sentido de ser contrária à norma-
tização da liberdade de expressão dos membros do MP.

18/06

Dia 18 de junho de 2019, representantes das entidades que integram 
a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Fren-
tas), estiveram reunidos ao longo do dia com diversos senadores 
para tratar do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 27/2017. As reuniões 
foram conduzidas pelo presidente da Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, atual 
coordenador da Frentas, e contaram também com a participação da 
diretora de assuntos jurídicos da entidade, Marcela Dória.

19/06

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) 
divulgou nota técnica sobre o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 27/2017 
que, em outros pontos, tornava condutas caracterizadoras de infra-
ções disciplinares em crimes de abuso de autoridade praticados por 
membros do Ministério Público e da magistratura, além de tornar 
crime a violação de prerrogativas de advogados. No documento, as 
entidades sugeriram a supressão de diversos artigos do PLC que afe-
tariam diretamente a atuação de juízes, promotores e procuradores. 
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23/06

Foi realizado, entre os dias 20 a 23 de junho, o XVIII Torneio Na-
cional de Futebol Society do Ministério Público, em São Luís (MA). 
A seleção de futebol da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT) marcou presença no campeonato em duas catego-
rias (Master, acima de 35 anos, e Supermaster, acima de 45 anos). 
O torneio foi promovido pela Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp) e pela Associação do Ministério Público 
do Estado do Maranhão (AMPEM).

26/06

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), junta-
mente com representantes das demais entidades de classe que in-
tegram a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas), esteve ao longo do dia 26 de junho de 2019, reunida com 
diversos deputados, em articulação para a alteração da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, que tratava da reforma da 
Previdência no Brasil. O objetivo das associações era que fossem 
apresentados destaques com temas previstos nas propostas de 
emendas da Frentas, que não foram acolhidas em sua integralidade 
pela Comissão Especial da Câmara que discutiu o tema, especial-
mente uma regra de transição mais justa, cálculo da pensão por 
morte e redução dos percentuais de alíquotas.

27/06

O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Helder Santos Amorim, participou dia 27 de junho de 
2020, de audiência pública que debateu as principais irregularida-
des no que diz respeito a questão de saúde e segurança do trabalho, 
encontradas em hospitais públicos do Distrito Federal investigados 
pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O evento foi promovido 
pela Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Traba-
lhistas na Administração Pública (Conap) do MPT.
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JULHO DE 2019

JULHO

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), a Asso-
ciação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) e a 
Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (Abrat), atuaram 
juntas no Congresso Nacional para tentar, pelo menos, impedir/adiar 
a votação da Medida Provisória (MP) 881/19, conhecida como MP da 
Liberdade Econômica. O grupo esteve reunido com diversos parla-
mentares para tratar do tema e ressaltar os principais problemas da 
medida.  Confi ra nas redes sociais da ANPT várias dessas atuações.

1º/07

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Faria da Costa, participou dia 1º de julho 
de 2019, da reunião do Fórum Nacional Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado (Fonacate), que contou também com a presença 
de outros integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (Frentas). O principal tema em pauta foi a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, que tratava da reforma 
da previdência no Brasil.

03/07

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e a As-
sociação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) solicitaram ingresso, 
na condição de amicus curiae, na Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) 6025, proposta pela Procuradoria-Geral da República no 
Supremo Tribunal Federal (STF). Por meio dessa ADI se requeria in-
terpretação constitucional do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/198, 
para que se estendesse a isenção do imposto de renda atualmente 
reconhecida aos aposentados acometidos de  doenças graves, a 
todos os trabalhadores que se encontram em atividade, acometidos 
das mesmas moléstias. O relator da matéria na Suprema Corte era o 
ministro Alexandre de Morais.



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
Relatório de Gestão 2019 47

03/07

Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas) foram recebidos dia 03 de julho de 2019, pelo de-
putado federal Paulinho da Força (Solidariedade -SP). Na ocasião, 
foi destacada com o deputado, integrante da Comissão Especial da 
Câmara que analisava a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
6/2019 – reforma da previdência -, a preocupação das entidades 
com os pontos que prejudicavam principalmente os servidores 
públicos, como a transição e a pensão por morte.

03/07

No dia 03 de julho de 2019, representantes da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) receberam deputados do Partido Social Democrá-
tico (PSD), para um café da manhã, na sede da Procuradoria-Geral 
do Trabalho. O objetivo foi discutir temas sociais que tramitam no 
Congresso Nacional e apresentar a atuação das instituições na 
defesa da classe trabalhadora aos parlamentares.

05/07

A ANPT emitiu nota conjunta, dia 05 de julho de 2019, com o Minis-
tério Público do Trabalho (MPT), a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (ABRAT) 
e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
(FNPETI) alertando sobre os riscos do trabalho infantil.
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09/07

No dia 09 de julho de 2019, integrantes da Frente Associativa da Ma-
gistratura e do Ministério Público (Frentas), eles o presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, - coordenador do grupo na época -, 
entregaram cópias da petição pública, assinada por mais de 10 mil 
juízes e membros do Ministério Público, ao primeiro vice-presidente 
da Câmara dos Deputados, deputado  Marcos Pereira (PRB-SP).  O 
objetivo foi pedir apoio para mudanças, na votação dos destaques da 
Reforma da Previdência no Plenário da Casa, relativas a temas como 
as regras de transição e alíquotas previdenciárias.

10/07

A ANPT, a Anamatra, o Sinait e a Abrat, encaminharam ofício dia 10 
de julho de 2019, ao senador Dário Berger (MDB-SC), requerendo o 
adiamento da votação da Medida Provisória (MP) 881/19, conhecida 
como MP da Liberdade Econômica. A votação estava prevista para 
acontecer na manhã do dia seguinte, na Comissão Mista do Con-
gresso Nacional, que analisava o tema. Dirigentes das associações 
também estiveram reunidos na mesma data com outros parlamen-
tares para tratar do tema.

13/07

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) junta-
mente com a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), a Associação do Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
e a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) di-
vulgaram dia 13 de julho de 2019, nota pública criticando a aprovação 
em primeiro turno da reforma da Previdência (PEC 6/2019).

19/07

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) entrou 
com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal 
Federal (STF) dia 19 de julho de 2019, pedindo que seja suspensa a 
Lei 20.514/2019, que autoriza para fi ns exclusivos de exportação, a 
extração e o benefi ciamento do amianto crisotila em Goiás. A Lei foi 
aprovada pela assembleia legislativa e sancionada pelo governador 
do Estado, Ronaldo Caiado, na semana anterior.
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25/07

O Ministério Público do Trabalho (MPT) lançou dia 25 de julho de 
2019 o Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, que apresenta dados oriundos de repositórios públicos e 
ofi ciais integrantes do Sistema Estatístico Nacional, abarcando 
informações de pesquisas e levantamentos censitários do IBGE 
e das áreas da Educação, Saúde, Trabalho e Previdência Social, 
Justiça, e Assistência e Desenvolvimento Social. O presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, participou do evento. 

31/07

Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas) estiveram reunidos dia 31 de julho de 2019 com o 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli. 
Na ocasião, o grupo apontou diversos temas relacionados à valori-
zação de ambas as carreiras e que são motivo de preocupação para 
as entidades, diante do cenário vivenciado no país, principalmente 
no que diz respeito à tentativa de enfraquecimento das categorias.

31/07

Os representantes da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT) nas Procuradorias Regionais do Trabalho de todo 
o Brasil, integrantes do Colégio de Delegados da entidade, e mem-
bros da diretoria da associação estão reunidos em Brasília dia 31 
de julho de 2019. Entre os temas abordados na reunião, esteve a 
organização dos últimos detalhes do debate entre os candidatos 
ao cargo de procurador-geral do Trabalho, que seria realizado no dia 
seguinte, no auditório da Procuradoria-Geral do Trabalho.
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AGOSTO DE 2019

1º/08

Os candidatos ao cargo de procurador-geral do Trabalho, biênio 
2019/2021, participaram na manhã do dia 1º de agosto de 2019, 
de debate promovido pela Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT). O evento foi realizado no auditório da Pro-
curadoria-Geral do Trabalho (PGT), em Brasília, ocasião na qual o  
subprocurador-geral do Trabalho Ricardo José Macedo de Britto 
Pereira e os procuradores do Trabalho Alberto Bastos Balazeiro e 
Carlos Eduardo de Azevedo Lima puderam apresentar suas pro-
postas de trabalho e  perspectivas, caso sejam eleitos para chefi ar 
o Ministério Público do Trabalho (MPT).

08/08

No dia 08 de agosto de 2019, o presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, entregou placa da reconhecimento ao procurador-geral do 
Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, pelos serviços prestados ao longo 
dos quatro anos em que esteve à frente do Ministério Público do 
Trabalho (MPT). A entrega aconteceu durante a última sessão do 
Conselho Superior do MPT, no qual a entidade tem assento e voz.

16/08

Na sexta-feira, 16 de agosto de 2019, o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou da solenidade de confi rmação de posse 
de 24 novos procuradores do Trabalho, aprovados no 20º concurso 
público para a carreira. Ao longo do ano, a ANPT esteve presente 
ainda nas posses formais desses procuradores, que foram realiza-
das em diferentes meses.
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20/08

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Sena-
do Federal realizou dia 20 de agosto de 2019, a sua 1ª audiência 
pública sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2016, 
que estabelece a reforma da Previdência no Brasil. O presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, - coordenador da Frente Associativa da 
Magistratura e do Ministério Público (Frentas) à epoca - participou 
da reunião.

21/08

Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (Frentas), dentre eles o presidente da ANPT e coordenador 
da FRENTAS, Ângelo Fabiano Farias da Costa, estiveram reunidos 
na quarta-feira, 21 de agosto de 2020 , com o ministro-chefe da 
Secretária-geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oli-
veira Francisco, para tratar do então Projeto de Lei (PL) 7596/2017, 
que regulamentava o crime de abuso de autoridade. O grupo pediu 
que vários artigos que poderiam impactar a legítima atuação do 
Poder Judiciário e do Ministério Público fossem vetados pelo pre-
sidente da República, Jair Bolsonaro.

23/08

A ANPT e a ANMPM encaminham dia 23 e agosto, ofício ao presi-
dente da República, Jair Bolsonaro, solicitando que ele vetasse to-
talmente ou, pelo menos, parcialmente, o Projeto de Lei 7596/2017 
(PLS 85/2017), de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, que 
dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Segundo as enti-
dades de classe, se o projeto fosse sancionado da maneira como 
estava poderia interferir na independência funcional dos membros 
do MP, além de gerar constrangimento e exposição de seus inte-
grantes a situações de retaliação e intimidação no exercício de 
suas atribuições constitucionais.
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26/08

Foi realizada dia 26 de agosto de 2019, a solenidade de posse do 
novo procurador-geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. Ele 
comandará a instituição no biênio 2019/2021. O presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, e os demais integrantes da diretoria da 
entidade, participaram da cerimônia, realizada na Procuradoria-Geral 
da República, em Brasília. A ANPT esteve presente também na so-
lenidade formal de posse do novo pgt, promovida dia 22 de agosto.

28/08

O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT) e diretor pedagógico da Escola da ANPT, Helder 
Amorim, esteve reunido dia 28 de agosto de 2019, com o ministro 
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, diretor da Escola Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat). O 
objetivo do encontro foi apresentar o projeto pedagógico da Escola 
da ANPT e discutir parcerias entre as entidades.

29/08

No dia 29 de agosto de 2019, o presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da 
Costa, o vice-presidente da entidade, Helder Amorim, e a presiden-
te da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Noemia Porto, estiveram reunidos com o novo procu-
rador-geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro.

A reunião teve como objetivo discutir estratégias de atuação con-
junta para a valorização das carreiras trabalhistas, principalmente 
no cenário de tentativas de enfraquecimento da Magistratura, do 
Ministério Público brasileiro e dos direitos sociais.
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SETEMBRO DE 2019

03/09

Representantes da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), da Associação Brasileira dos Advogados 
Trabalhistas (Abrat) e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho (Sinait) estiveram reunidos dia 03 de setembro de 2019, 
para discutir estratégias de atuação conjunta para a valorização da 
Justiça, do Ministério Público, da fi scalização e da advocacia, entre 
as quais nas áreas de comunicação e parlamentar, para fortalecer 
o sistema trabalhista.

03/09

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Fren-
tas) debateu a reforma da Previdência com o secretário especial 
adjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Bruno 
Bianco Leal, na manhã do dia 03 de setembro de 2019. O grupo tra-
tou com o secretário acerca da necessidade de reabertura do prazo 
de migração do regime de Previdência para os servidores públicos.

04/09

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e o vice-presidente 
da entidade, Helder Santos Amorim, estiveram reunidos dia 04 de 
setembro de 2019 com o presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. A pauta principal do encontro foram 
as preocupações com os direitos sociais e com a valorização do 
direito material e processual do trabalho e das instituições respon-
sáveis por sua aplicação.
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17/09

No dia 17 de setembro de 2019, foi realizada a solenidade de posse 
dos novos coordenadores e vice-coordenadores das coordenado-
rias temáticas nacionais do Ministério Público do Trabalho (MPT). O 
presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou da cerimônia, 
realizada na Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília.

18/09

Foram apresentadas, dia 18 de setembro de 2019, cinco emendas 
à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 133/2019 - a chamada 
PEC paralela à proposta que trata da reforma da Previdência (PEC 
6/2019). O objetivo do Senado com a proposta, além da inclusão 
do Distrito Federal, dos Estados e municípios, na reforma da Previ-
dência  era evitar que o texto principal da proposta (PEC 6/2019) 
precisasse retornar à Casa Legislativa, atrasando a tramitação da 
matéria, segundos os parlamentares. 

19/09

Foi realizada dia 19 de setembro de 2019, a solenidade de posse 
dos novos conselheiros do Conselho Superior do Ministério Públi-
co do Trabalho (CSMPT). O presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
participou da cerimônia. Vale lembrar que a entidade possui assen-
to e voz no conselho.
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25/09

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas) divulgou dia 25 de stembro de 2019, nota pública na qual 
alertava que o texto sobre a lei do abuso de autoridade, aprovado 
pelo Congresso Nacional, seria responsável por inibir a atuação 
da Magistratura, do Ministério Público e das forças de segurança, 
prejudicando o desenvolvimento de investigações e processos em 
todo o país, contribuindo, assim, para o avanço da impunidade e 
para o cometimento de ilegalidades. “A legislação aprovada impõe 
o medo e o receio na atuação de juízes, promotores e procurado-
res”, afi rmava trecho do documento.

30/09

O procurador-geral da República, Augusto Aras, esteve dia 30 
de setembro de 2019 na sede do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) para uma visita institucional ao procurador-geral do Trabalho, 
Alberto Bastos Balazeiro. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou do encontro.
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OUTUBRO DE 2019

1º/10

Foi realizada na manhã do dia 1º de outubro de 2019, a solenidade 
de posse dos novos procuradores-chefes do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), biênio 2019/2021. O presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, o vice-presidente, Helder Amorim, o diretor fi nanceiro da 
entidade, Marcelo Souto Maior, e a diretora de eventos, Ana Cláu-
dia Bandeira Monteiro, participaram da cerimônia, que aconteceu 
na Procuradoria-Geral do Trabalho. A diretoria da ANPT participou 
também das solenidades regionais de todos os procuradores-che-
fes, ao longo do último trimestre do referido ano.

02/10

No dia  02 de outubro de 2019,  integrantes da Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) estiveram reuni-
dos na sede da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), para discutir estratégias de atuação sobre Lei do abuso de 
autoridade. 

09/10

Representantes da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), da Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp) e da Associação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR) protocolaram dia 09 de outubro de 2019, Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cau-
telar, dos artigos 25, 27, 30, 31, 32, 33, 38 e 43 da Lei º 13.869, 
conhecida como “Lei do abuso de autoridade”.
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10/10

Na quinta-feira 10 de outubro de 2019, integrantes da Frente As-
sociativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), entre 
eles o presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, conce-
deram entrevista coletiva sobre a Lei nº 13.869/2019, que dispõe 
sobre os crimes de abuso de autoridade. O grupo falou também 
sobre as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) protocola-
das no Supremo Tribunal Federal (STF) contestando a lei e divulgou 
ainda carta aberta na qual pede apoio da sociedade.

17/10

Entre os dias 17 e 20 de outubro, foi realizado o 31° Encontro 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ENPT), promovido pela 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) no Rio 
Grande do Norte. Cerca de 350 pessoas participaram do evento. 
Durante os dias de realização do ENPT, foram promovidos os tradi-
cionais campeonatos de futebol e tênis, assim como a Assembleia 
Geral Ordinária.

 23/10

O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Helder Amorim, participou dia 23 de outubro 
da instalação da Subcomissão Permanente sobre Prevenção de 
Acidentes de Trabalho, da Comissão de Trabalho da Câmara dos 
Deputados. Entre os objetivos do grupo está o de acompanhar, 
debater, propor soluções legislativas e outras providências para 
aumentar a proteção ao trabalhador no que diz respeito à segu-
rança no trabalho.
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NOVEMBRO DE 2019

1º/11

O portal da Escola da ANPT entrou no ar dia 1º de novembro de 
2019.  O primeiro curso EAD lançado foi “Grandes Temas do MPT”, 
composto de quatro módulos. Em cada um deles, os professores 
apresentaram o conteúdo programático em 10 videoaulas expo-
sitivas e, em mais duas aulas dialogadas, receberam convidados 
especiais - renomados especialistas do meio jurídico e acadêmico 
- para discutir o tema. 

06/11

O Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da 
Previdência Social (FIDS), do qual a Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT) é secretária-executiva, promoveu 
reunião dia 06 de novembro de 2019, na sede do Ministério Público 
do Trabalho (MPT). O encontro foi convocado pelo procurador-ge-
ral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. O grupo analisou novas 
articulações de trabalho e defi niu o planejamento de atividades, 
como a promoção de reuniões com mais frequência e, em relação 
a proposições legislativas relacionadas a seara trabalhista, a atua-
ção mais proativa, com o objetivo de se mobilizar sobre temas de 
interesse antes deles chegarem ao parlamento.

12/11

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) 
divulgou nota pública dia 12 de novembro de 2019, onde repudia 
a “indevida e inconstitucional interferência do Poder Executivo  
na atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT), por meio da 
edição da então Medida Provisória (MP) nº 905/2019”. Segundo a 
entidade, o Contrato Verde e Amarelo alteraria mais de uma cen-
tena de dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
reduzindo novamente direitos de trabalhadores brasileiros, além 
de buscar interferir na efi cácia e força vinculante dos termos de 
ajuste de conduta fi rmados pelo MPT em todo o Brasil.
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19/11

“A evolução econômica do país tem de vir, mas atrelada ao de-
senvolvimento social”. Esta afi rmação foi dita pelo presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, dia 19 de novembro de 2019, na audiência 
pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do 
Senado Federal, que debateu previdência e trabalho com foco na 
Justiça do Trabalho. A reunião foi conduzida pelo presidente do 
colegiado, senador Paulo Paim (PT-RS).

20/11

A importância das Normas Regulamentadoras (NRs) no cenário da 
proteção do meio ambiente do trabalho. Esse foi o tema de reu-
nião entre o presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, a presidente 
da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Noemia Porto, a vice-presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores da República (ANPR), Carolina Roman, a 
coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho 
(Codemat) do Ministério Público do Trabalho (MPT), Márcia Alliaga, 
e a procuradora do Trabalho Tatiana Campelo, na quarta-feira, 20 
de novembro de 2019.

20/11

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, criticou veementemente a 
Lei 13.467/2017, que instituiu a reforma trabalhista no Brasil, em 
audiência pública da Comissão de Trabalho da Câmara dos Depu-
tados, realizada dia 20 de novembro de 2019. O procurador falou 
também sobre outras proposições legislativas que afetam direta-
mente a classe trabalhadora.
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20/11

Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministé-
rio Público (Frentas) estiveram reunidos, dia 20 de novembro de 
2019, com o secretário especial de Trabalho e Previdência, Rogério 
Marinho. O objetivo da reunião foi solicitar ao secretário, mais uma 
vez, a reabertura do prazo para os servidores  públicos federais 
aderirem ou não ao Regime de Previdência Complementar.

26/11

Foi realizado entre os dias 26 e 29 de novembro de 2019, na sede 
do Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo, o Seminá-
rio Internacional Nanotecnologia, novas tecnologias e interações 
entre Direito, Tecnologia e Sociedade – Refl etindo sobre desafi os 
e incertezas. O evento contou com o apoio da Escola da ANPT, 
além de outros parceiros.  A diretora de assuntos legislativos da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Giselle 
Oliveira,  representou a entidade na abertura do evento, que contou 
também com a participação da conselheira  acadêmica da Escola 
da ANPT Clarissa Ribeiro Schinestesck.

26/11

Na manhã do dia 26 de novembro de 2019, a Procuradoria-Geral 
do Trabalho (PGT) promoveu em Brasília café da manhã com os 
membros aposentados do Ministério Público do Trabalho (MPT). O 
evento contou com a participação da diretora de assuntos de apo-
sentados da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Regina Butrus.
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DEZEMBRO DE 2019

03/12

No dia 03 de dezembro de 2019, foi realizada a cerimônia de entre-
ga do 5º Prêmio MPT na Escola. A ação foi promovida pelo Ministé-
rio Público do Trabalho, em parceria com a secretarias municipais 
de educação, e teve como objetivo premiar trabalhos produzidos 
por alunos do ensino fundamental de nove estados brasileiros, 
com temas sobre o combate ao trabalho infantil e da aprendizagem 
profi ssional. O presidente da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou 
da solenidade, realizada no auditório da Procuradoria-Geral do 
Trabalho, em Brasília.

04/12

O Ministério Público do Trabalho (MPT) promoveu, dia 04 de de-
zembro 2019, o  seminário “A Tutela dos Direitos Humanos do Tra-
balhador e da Trabalhadora no Brasil”. O presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou da abertura do evento. 

09/12

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) promoveu 
dias 09 e 10 de dezembro de 2019, o I Congresso do CNMP em 
alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento da Corrupção. Na 
programação do evento, estava prevista a realização de diversos 
painéis, entre eles o que o presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
participou ao lado de representantes de outras entidades de clas-
se do Ministério Público.
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JANEIRO DE 2020

28/01

O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano, participou, dia 28 de janeiro 
de 2020, da abertura do Encontro Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo - Reforço de Parcerias Contributivas na sede da 
Procuradoria-Geral do Trabalho. O evento foi realizado pela Coorde-
nadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONAETE) do 
Ministério Público do Trabalho e marca o Dia Nacional de Combate 
ao Trabalho Escravo.

29/01

Dia 29 de janeiro de 2020, o presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, esteve reunido com o corregedor-geral do Ministé-
rio Público do Trabalho, André Luís Spies. Em pauta, temas relativos 
às atribuições da Corregedoria-Geral do MPT como correições, 
procedimentos disciplinares, estágio probatório e exercício de ma-
gistério pelos membros do Ministério Público do Trabalho.
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FEVEREIRO DE 2020

03/02

A ANPT esteve presente, dia 03 de fevereiro de 2020, na solenida-
de de posse da nova diretoria da Escola Superior do Ministério Pú-
blico da União (ESMPU), para o biênio 2020/2021. Assumiu como 
diretor-geral o subprocurador-geral da República Paulo Gustavo 
Gonet Branco e como diretor-geral adjunto o subprocurador-geral 
do Trabalho Manoel Jorge e Silva Neto.

03/02

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Fren-
tas) realizou dia 03 de fevereiro de 2020 a sua primeira reunião do 
ano. Na ocasião, o grupo organizou a programação das ações da 
Frentas para 2020, assim como defi niu a atuação em questões de 
interesse direto das categorias.

06/02

No dia 06 de março, foram inauguradas as instalações físicas da 
Escola da ANPT. O espaço é composto por um estúdio de gravação 
para videoaulas, recepção exclusiva, além de um novo espaço do 
associado, muito mais amplo, confortável e moderno. O evento 
marcou também os 41 anos de fundação da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), comemorados ofi cialmente 
dia 07 de fevereiro.
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MARÇO DE 2020

06/03

Com o objetivo de unifi car o discurso em prol do sistema de Justiça 
no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu, 
dia 06 de março de 2020, a 6ª reunião de assessores parlamen-
tares de Tribunais Superiores, Defensoria e Ministério Público, 
além de associações de classe. A assessora parlamentar da ANPT, 
Izabela Aguiar, representou a entidade na ocasião.

09/03

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) di-
vulgou, dia 09 de março de 2020, nota pública de repúdio sobre a 
manifestação do ministro da economia Paulo Guedes, realizada dia 
07 de março, na qual ele qualifi ca os servidores públicos brasileiros 
de “parasitas”. Segundo a entidade, o ministro revela profundo des-
prezo e desconhecimento sobre a missão do funcionalismo público 
na concretização dos serviços públicos e governamentais.

11/03

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, dia 11 de março 
de 2020, da solenidade de posse da nova diretoria, do conselho 
fi scal e diretores regionais da Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público (Conamp). Assumiu como presidente da enti-
dade o promotor Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares.
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12/03

No dia 12 de março de 2020, a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado Federal promoveu audiência pública para debater 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 186/19, conhecida 
como PEC emergencial. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou da reunião, ocasião na qual ressaltou a 
preocupação da entidade com a proposição legislativa.

17/03

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, recebeu a visita da 
presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), Noemia Porto, e do vice-presidente da 
entidade, Luiz Antonio Colussi, dia 17 de março de 2020. Entre os 
assuntos constantes da pauta, o grupo conversou sobre a atuação 
de membros do Ministério Público e da magistratura após a prolife-
ração do novo coronavírus (COVID-19), classifi cado recentemente 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia global.
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23/03

Em nota pública divulgada dia 23 de março de 2020, a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) expôs preocupação 
com a Medida Provisória n. 927, de 22 de março de 2020, que dis-
põe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de 
calamidade pública. Segundo a entidade, o Governo adota postura 
radical, autorizando medidas de exceção à ordem jurídico-trabalhis-
ta “já tão fragilizada pelas reformas, que relegam à última ordem de 
importância a necessidade de sobrevivência do trabalhador brasilei-
ro, projetando cenário de profunda miséria social”.

27/03

A Diretoria da ANPT esteve reunida, dia 27 de março de 2020, por 
videoconferência. Na pauta, os assuntos relacionados à situação 
de pandemia por conta da Covid-19, assim como as diversas ques-
tões que envolvem o universo trabalhista nesta situação de crise.
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ABRIL DE 2020

1º/04

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) apre-
sentou, por meio de Senadores e Deputados Federais, 31 emendas 
à Medida Provisória (MP) 927/2020. Todas tem relação direta com 
a proteção dos direitos trabalhistas frente à pandemia do Covid-19 
(Coronavírus) no Brasil.

02/04

Em nota pública divulgada dia 02/04, a Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT) ressaltou preocupação com a 
Medida Provisória (MP) 936/2020, editada pela presidência da 
República, que institui o “Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda” e dispõe sobre medidas trabalhistas em 
meio à crise de pandemia, ocasionada pela Covid-19 (Coronaví-
rus). Apesar de reconhecer avanços na medida, comparado com 
a MP 927/2020, a associação destaca três principais pontos de 
questionamento: a redução de salários, a suspensão contratual do 
emprego e o afastamento da negociação coletiva.

03/04

Em nota pública divulgada dia 03 de abril de 2020, a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT, a Associação dos 
Juízes Federais do Brasil – AJUFE, a Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, e a Associação Na-
cional dos Procuradores da República – ANPR manifestaram apoio 
à rejeição, pelo Deputado Hugo Mota (Republicanos/PB), relator da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/2020, intitulada PEC 
do “Orçamento de Guerra”, das propostas de emendas que visavam 
o confi sco temporário de 26% a 50% da remuneração e subsídios 
do funcionalismo público.
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08/04

O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, 
dia 08 de abril de 2020, de webinar promovido pelo Portal Migalhas, 
com representantes de entidades de classe do Ministério Público 
(MP). O tema central do debate foi a atuação do MP diante da pan-
demia causada pela Covid-19 (coronavírus).

09/04

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) 
solicitou seu ingresso, na condição de amicus curiae, na Ação 
Direta de Inscontitucionalidade (ADI) 6363, proposta pela Rede 
Sustentabilidade, na qual são questionados dispositivos da Medida 
Provisória (MP) 936/2020, que instituiu o Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda. Liminar concedida pelo 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski já 
estabeleceu que acordos individuais de redução de jornada de tra-
balho, de salário ou suspensão de contrato sejam comunicados aos 
sindicatos para, se quiserem, defl agrarem negociação coletiva, im-
portando sua inércia em anuência com o acordado individualmente.

09/04

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) inter-
pôs Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de me-
dida cautelar, no Supremo Tribunal Federal (STF), contra a Medida 
Provisória (MP) 927/2020, que estabelece regras para alterações 
em contratos de trabalho durante a pandemia da Covid-19 (Coro-
navírus). A ADI ajuizada pela ANPT recebeu o número 6375 e foi 
distribuída por prevenção ao ministro Marco Aurélio.
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14/04

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), junta-
mente com outras treze entidades de classe que atuam na defesa 
dos trabalhadores, divulgou dia 14 de abril de 2020 documento no 
qual ressalta a importância das Ações Diretas de Inconstitucionalida-
de (ADIs) 6342 E 6363, do Supremo Tribunal Federal (STF), relativas 
às medidas trabalhistas previstas, respectivamente, nas Medidas 
Provisórias ns. 927/2020 e 936/2020.  As medidas cautelares de-
vem ser apreciadas pela Suprema Corte na próxima quinta-feira (16).

15/04

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e a 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Ana-
matra) divulgaram, dia 15 de abril de 2020, nota de alerta na qual 
expressam preocupação com a inexistência de medidas efetivas, por 
parte do Governo Federal, aptas a resguardar a saúde e a segurança 
dos trabalhadores brasileiros diante do quadro de pandemia ocasio-
nada pela Covid-19 (coronavírus). As entidades chamam atenção 
também para o açodado e acelerado processo de revisão de várias 
Normas Regulamentadoras (NR´s) imposto pelo Poder Executivo Fe-
deral - nos últimos meses já foram alteradas 6 -, que pode aumentar 
o número de mortes, acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.

30/04

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) promo-
veu debate, via streaming de vídeo, entre candidatos à presidência 
da entidade. Concorreram ao cargo a procuradora do Trabalho Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro, representante da chapa ANPT Forte e 
Unida, e o procurador regional do Trabalho José Antonio Vieira de 
Freitas Filho, representante da chapa Democracia e Representati-
vidade. O debate, que teve duração de quase 2h30, foi conduzido 
pela jornalista Larissa Alvarenga e foi dividido em quatro blocos.
 A eleição foi realizada dia 05 de maio, com números recorde de vo-
tantes. No total foram 872 votos válidos, sendo 3 nulos e 3 brancos. A 
chapa eleita foi a Democracia e Representatividade, com 459 votos.
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Política remuneratória 
e pagamento de passivos

Deferimento pelo CNMP, em agosto de 2017, 
do pedido da ANPT, da ANPR, da ANMPM e da 
AMPDFT possibilitando o pagamento em pecúnia, 
a pedido do interessado e da Administração, da 
licença-prêmio que o membro do Ministério 
Público faz jus e não pretende fruir, antes da 
ocorrência da aposentadoria ou causa extintiva 
do vínculo funcional. O deferimento possibilitou 
o pagamento de valores aos membros em 2017 
(28 dias), 2018 e em 2019 e decorreu de ampla 
articulação da ANPT.

Quitação quase que total da PAE 
em 2016 e 2017 por articulação 
iniciada pela ANPT com as 
demais associações do MPU e 
visita aos Procuradores-Gerais e 
ao Secretário-Geral do MPU, com 
reiterados requerimentos para 
prioridade de pagamento;

Pagamento de diferenças 
relativas à incidência da 
gratificação por exercício 
cumulativo sobre o 
décimo terceiro salário 
do ano de 2015 e também 
sobre o décimo terceiro 
salário de 2014.

A firme atuação da ANPT e das demais entidades 
da FRENTAS foi responsável por evitar a queda do 
auxílio-moradia por muito tempo, tendo em vista 
ofensivas de várias partes (Poder Executivo (AGU, 
Receita Federal), Congresso Nacional, ações no STF e 
na Justiça Federal); 

Aprovação do Projeto de Lei de 
recomposição parcial dos subsídios em 
novembro de 2018, no percentual de 16,38%;
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Interposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Medida Provisória 
que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14% para os 
servidores públicos que recebem acima do teto do Regime Geral de Previdência 
Social – Liminar deferida em ação semelhante (anterior) de autoria do PSOL 
suspendendo o aumento da contribuição previdenciária por Medida Provisória;

CNMP

Requerimento Conjunto pugnando 
a extensão do pagamento do 
auxílio moradia a aposentados 
e a colegas casados ou em união 
estável com outros membros de 
Magistratura ou do Ministério 
Público que já recebiam a verba.

Interposição de Procedimento de Controle Administrativo 
contra o ato da Procuradora-Geral da República, que fixou 
a ajuda de custo no caso de remoção a pedido em um mês 
de subsídios, para todas as hipóteses, independentemente 
do número de dependentes do membro removido, 
retirando o escalonamento previsto no artigo 4º da 
Portaria nº 49, de 31 de maio de 2016.

Pedido de Providências para edição de resolução sobre o Programa 
Suplementar de Assistência à Saúde e implementação administrativa de 
auxílio-saúde, para os membros do Ministério Público da ativa e aposentados, 
bem como aos seus pensionistas e dependentes, em observância ao 
princípio da simetria e nos moldes decididos no procedimento nº 0006317-
77.2019.2.00.000, do Colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
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Principais ações em 
favor dos aposentados

Quitação quase que total da PAE 
em 2016 e 2017 por articulação 
iniciada pela ANPT com as 
demais associações do MPU e 
visita as Procuradores-Gerais e 
ao Secretário-Geral do MPU, com 
reiterados requerimentos para 
prioridade de pagamento;

Requerimento, por iniciativa 
da ANPT, à procuradora-
geral da República, Raquel 
Dodge, em outubro de 2018, 
para correção monetária 
da PAE (substituição da TR 
pelo IPCA ou INPC do período 
de julho de 2009 a março de 
2015): requerimento reiterado 
ao procurador-geral da 
República, Augusto Aras, em 
outubro de 2019;

Criação da Diretoria de Assuntos de Aposentados, 
após mudança estatutária em março de 2017, em 
atendimento e respeito aos associados aposentados;

Criação, por iniciativa 
da ANPT, em novembro 
de 2016, da Comissão 
de Aposentados do 
Ministério Público 
da União, instância 
fundamental para 
pagamento da PAE em 
2016 e em 2017;

Manutenção 
do trabalho da 
Comissão de 
Paridade da ANPT 
que foi fortalecido 
pela criação 
da Diretoria de 
Assuntos de 
Aposentados;

Fortalecimento das reuniões de aposentados da 
Magistratura e do Ministério Público brasileiro 
durante a coordenação da FRENTAS pela ANPT, com 
participação efetiva da Diretora da entidade Regina 
Butrus e reconhecimento pelos aposentados de 
outros ramos;
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Acompanhamento e defesa junto ao TCU dos processos de 
registro (homologação) de aposentadoria dos associados, 
em razão de questionamentos da Corte de contas sobre a 
incorporação de vantagens pessoais e contagem de tempo de 
serviço sem recolhimento antes da EC nº 20/1998 (advocacia e 
abono de 17%);

Requerimento ao PGT, em setembro de 
2016, para acompanhamento e defesa pela 
Procuradoria-Geral do Trabalho dos atos de 
aposentadoria dos membros do MPT, com 
identificação de casos em que o interesse 
público ou a defesa do ato de aposentadoria 
tornem adequada a apresentação de 
manifestações e recursos pertinentes por 
parte da Procuradoria-Geral do Trabalho – 
Deferido após pedido de reconsideração;

Aperfeiçoamento da 
comunicação com os associados 
aposentados durante todo o 
mandato;

Reiterados requerimentos à 
Procuradoria-Geral do Trabalho 
para aperfeiçoamento do 
processo de recadastramento 
de aposentados (uniformização, 
emissão de certidão de quitação 
eleitoral por servidores, 
prorrogação de prazo na 
pandemia), facilitação de acesso 
a sistemas e informações 
(contracheque, valores de 
passivos pendentes e Plan-Assiste) 
e melhoria da comunicação da 
instituição com os associados 
aposentados (manutenção do 
recebimento de mensagens por 
10 dias após a aposentadoria, 
criação de e-mail institucional), 
com a imensa maioria dos pleitos 
atendidos.



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT

Ações e/ou conquistas das gestões 2016/2020 76

Proteção associativa

Contratação de escritório de advocacia 
especializado em serviço público e 
direito administrativo para ampliação 
de assistência jurídica para defesas de 
interesses coletivos e individuais dos 
associados:

Prestação de assistência pela ANPT desde a 
apresentação de representação disciplinar 
contra membros na Corregedoria do MPT  
(até então o serviço só era oferecido a partir 
da instauração de inquérito administrativo 
que é processado perante o CSMPT);

Oferecimento de assistência, inclusive 
advocacia, para oferecimento de 
notícia crime, representação no 
CNMP ou CNJ e ingresso de ações 
civis pleiteando indenização por dano 
moral e material decorrente de ofensa 
ou crime contra a honra no exercício 
das funções praticada por autoridade 
pública ou cidadãos.

Interposição de pedido de reexame (e realizações de reuniões 
com os ministros) em processo em trâmite no TCU que 
determinava a exclusão da remuneração das parcelas 
decorrentes da incorporação de “quintos/décimos” e do 
pagamento de “opção”, inclusive determinando  
a devolução de valores recebidos de boa-fé,  
o que possibilitou que a verba continue sendo paga até hoje.

Oferecimento de consultoria 
especializada em matéria 
previdenciária para análise de 
aspectos relativos à migração 
para o Regime de Previdência 
Complementar;

Realização de 
várias palestras 
sobre regime 
previdenciário e 
aspectos relativos 
à migração 
previdenciária;
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I) AÇÕES GERAIS PARA DEFESA DE DIREITOS 

Ação coletiva contra operadoras de 
planos de saúde (Qualicorp – Sulamérica 
e Unimed – e Golden Cross) contra os 
aumentos abusivos;

Ação coletiva contestando a 
determinação de devolução de diárias 
recebidas de boa-fé: liminar deferida e 
sentença favorável.

Decisões do STF na ADI 4066, de autoria 
da ANPT e da ANAMATRA, e na ADI 3937, 
na qual a ANPT participava como amicus 
curiae, das quais decorreu a determinação 
de banimento da exploração do amianto 
crisotila no Brasil.

Ação coletiva visando ao reconhecimento 
de tempo de advocacia anterior à EC 20/98, 
sem necessidade de comprovação do 
recolhimento das respectivas contribuições 
previdenciárias.

Ação coletiva com o objetivo de assegurar 
aos procuradores do Trabalho do sexo 
masculino a aplicação do acréscimo 
de 17% de tempo de serviço prestado 
até 16/12/1998, data da promulgação da 
Emenda Constitucional nº 20/98, que 
ampliou o tempo para aposentadoria dos 
magistrados e membros do Ministério 
Público homens de 30 para 35 anos;

Ação coletiva, em março de 2019, visando 
à manutenção do direito à migração para 
o RPC e a obtenção de pronunciamento 
judicial de natureza jurídica 
compensatória do benefício especial;

Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos 
da Reforma da Previdência (alíquotas progressivas 
confiscatórias e nulidade de aposentadorias com base em 
tempo de advocacia não recolhido)

O ingresso, na qualidade 
de amicus curiae, nas Ações 
Originárias 1773 e 1946 e na 
Ação Cível Originária 2511, 
que tratam do pagamento 
de auxílio-moradia aos 
magistrados, em trâmite 
perante o Supremo 
Tribunal Federal; 
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Impetração de mandado de injunção, 
em março de 2019, em conjunto 
com ANAMATRA, ANPR, ANMPM 
e AMPDFT requerendo suspensão 
da eficácia de dispositivo legal que 
fixou prazo para migração para 
o RPC e a determinação de prazo 
razoável para que os impetrados 
(Presidente da República e Congresso 
Nacional) promovam a edição de 
norma regulamentadora que supra 
as omissões na regulamentação do 
regime de previdência complementar 
previsto na Lei nº 12.618/12;

Interposição de ADPF, em fevereiro  
de 2020, contra Portarias do 
procurador-geral da República 
que alteraram estatuto sem oitiva 
do Conselho Administrativo e 
extinguiram mandados na ESMPU;

Ação coletiva, em março de 2020, para 
afastar as alíquotas previdenciárias 
confiscatórias;

Requerimento, em setembro de 2016, de 
ampliação de 10 (dez) para 15 (quinze) dias do 
período de trânsito dos membros do Ministério 
Público do Trabalho nas remoções – pedido 
deferido pela Procuradoria-Geral do Trabalho;

 
Requerimento, em abril de 2019, na forma de 
consulta, no sentido de obter o entendimento 
jurídico da Administração Superior do MPT 
acerca da manutenção ou não da aplicação 
das regras atuais do Regime Próprio de 
Previdência Social e das regras de transição de 
aposentadoria, no que tange à idade mínima, 
tempo de contribuição, tempo de efetivo 
exercício no serviço público, na carreira e no 
cargo, para os membros que fizeram a opção 
de migração para o Regime de Previdência 
Complementar de que trata o art. 40, §16, 
da Constituição Federal: Resposta da PGT 
acolhendo os argumento da ANPT,  no sentido 
de que o membro ou servidor que optou pela 
migração para o RPC permanece vinculado ao 
RPPS para todos os demais efeitos, tais como 
observância dos requisitos para aposentação 
(idade, tempo de contribuição, tempo no serviço 
público, no cargo e na carreira) e concessão de 
licenças e afastamento, inclusive com relação 
às atuais regras de transição, estando o RPPS 
apenas limitado ao teto do RGPS para fins de 
pagamento de proventos de aposentadoria e 
pensão.
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Comunicação social

Assuntos 
Científicos e 
Culturais

a) Criação de perfis da 
ANPT no Instagram 
e no Twitter para 
divulgação de notícias 
aos associados em 
tempo real. Foi criado 
ainda o canal da 
entidade no Youtube.

b) Lançamento do novo 
site da ANPT em novembro 
de 2016 com layout mais 
moderno e mais adequado às 
novas tecnologias, inclusive 
com atendimento online por 
meio de chat.

c) Realização da Campanha Bom 
Trabalho Pra Você com a finalidade 
de levar ao grande público 
mensagens sobre a importância 
do Direito do Trabalho e das 
instituições incumbidas de sua 
aplicação e efetividade, dentre as 
quais, especialmente o Ministério 
Público do Trabalho.

Patrimônio
Aquisição, em novembro de 2017, de duas 
novas salas comerciais e uma vaga de 
garagem para ampliação da sede da ANPT.

Inauguração, em fevereiro de 2020, 
no aniversário de 41 anos da ANPT, 
da ampliação da sede da ANPT e das 
instalações da Escola da ANPT, com 
novo espaço do associado, estúdio 
para gravações e recepção exclusiva.

Publicação do Livro “A 
Reforma Trabalhista na visão 
de Procuradores do Trabalho” 
em novembro de 2017.

Estipulação de 
convênio para Cursos 
na Universidade 
Autônoma de Lisboa.
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TCU

Alterações estatutárias

b) Inclusão de dispositivo que permite à Diretoria da 
ANPT, no caso de vacância de algum dos cargos, indicar 
um associado para completar o mandato, a fim de 
recompor a diretoria, deixando-a sempre completa.

c) estipulação de pagamento de joia para 
casos de filiação após 30 dias da posse 
e refiliação, no valor das mensalidades 
correspondentes ao período de 
afastamento.

a) Criação de três novas diretorias: Diretoria 
de Assuntos de Aposentados, Diretoria 
Cultural e de Assuntos Científicos e Diretoria 
de Assuntos Corporativos e de Convênios.

Convênios

Êxito no trabalho, em conjunto com 
outras associações da FRENTAS, que 
culminou com o restabelecimento do 
entendimento do TCU, por maioria, 
no sentido de considerar legal o 
cômputo do tempo de advocacia sem 
recolhimento, anterior à EC 20/1998, 
para fins de aposentadoria.

Ampliação de convênios

Oferecimento de Seguro de Vida 
Coletivo da Bradesco Seguros 
(Morte e Invalidez por Acidente) 
e da Mongeral Aegon (Morte e 
Invalidez por Acidente ou Doença) 
a preços menores dos que os 
oferecidos no mercado em geral;
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