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Bahia recebe participantes do 29º Encontro 
Nacional dos Procuradores do Trabalho

Cerca de 400 pessoas participaram do evento, que teve programação voltada para o entretenimento 
e para a integração e sociabilidade entre associados, familiares e convidados da ANPT.

Páginas 19 a 21
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DIRETORIA ANPT - BIÊNIO 2016/2018
Presidência Ângelo Fabiano Farias da Costa;
Vice-Presidência Ana Cláudia Rodrigues B. Monteiro;
Secretaria-Geral Ana Elisa Alves Brito Segatti;
Diretoria Financeira Marcelo Crisanto Souto Maior;
Diretoria de Relações Institucionais Silvia Silva da Silva;
Diretoria de Assuntos Jurídicos André Lacerda;
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Diretoria de Assuntos Legislativos Manoel Adroaldo Bispo;
Diretoria de Assuntos Sociais e de Eventos Michelle Bastos Chermont;
Diretoria de Comunicação Milena Cristina Costa;
Diretoria de Assuntos de Aposentados Regina Fatima Bello Butrus;
Diretoria Cultural e de Assuntos Científi cos Silvio Beltramelli Neto.
Diretoria de Assuntos Corporativos e de Convênios Alexandre Marin 
Ragagnin.

Ajufe completa 45 anos
O Plenário do Senado Federal realizou, dia 18 de se-

tembro, sessão solene em comemoração aos 45 anos 
da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) . O 
presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a 
vice-presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Mon-
teiro, participaram da cerimônia.

Inaugurado memorial do MPT
A vice-presidente da Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandei-
ra Monteiro, participou, dia 09 de agosto, da solenidade 
de inauguração das novas instalações do Memorial do 
Ministério Público do Trabalho. A cerimônia contou com 
a presença do procurador-geral do Trabalho, Ronaldo 
Fleury, de ex-procuradores-gerais, membros do MPT, 
servidores e familiares.

 Prêmio CNMP 2017 
Foi realizada, dia 02 de agosto, a solenidade de pre-

miação dos 27 projetos fi nalistas do Prêmio CNMP 2017. 
O evento ocorreu durante a abertura do 8º Congresso 
Brasileiro de Gestão do Ministério Público e contou com 
a presença do presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Fa-
rias da Costa, da vice-presidente, Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, e da diretora de comunicação da entidade, Mi-
lena Cristina Costa.

ANMPM tem novo presidente
O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Cos-

ta, participou, dia 25 de outubro, da solenidade de posse 
do novo presidente da Associação Nacional do Ministério 
Público Militar (ANMPM), Antônio Pereira Duarte. Além do 
presidente, foram empossados também o vice-presiden-
te, José Carlos Couto de Carvalho; o diretor-fi nanceiro, 
Luiz Felipe Carvalho Silva; o diretor de assuntos jurídicos, 
Edmar Jorge de Almeida; o diretor de comunicação social, 
Adílson José Gutierrez; o diretor de assuntos institucio-
nais, Mário Sérgio Marques Soares; e os diretores suplen-
tes, Jorge Luiz Dodaro e André Luiz de Sá Santos.

Dois novos procuradores do 
Trabalho são empossados

Dois novos membros do Ministério Público do Tra-
balho (MPT), aprovados no 19° concurso para a carreira, 
foram empossados dia 30 de outubro. Tomaram pos-
se no cargo de procurador do Trabalho, Cecília Amália 
Cunha Santos e André Luís Ruschel Finger. O presidente 
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-pre-
sidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, 
participaram da solenidade, que aconteceu na sede da 
Procuradoria Geral do Trabalho, em Brasília.

Reforma da Previdência
As entidades de classe que integram a 

Frente Associativa da Magistratura e do Minis-
tério Público (Frentas), entre elas a Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), 
promoverão, dia 01º de fevereiro de 2018, data 
que marca a abertura do ano judiciário, em Brasí-
lia, ato público de protesto contra a Reforma da 
Previdência, o projeto que criminaliza a violação 
de direitos ou prerrogativas de advogados e a 
favor da independência judicial e do Ministério 
Público. O evento tem o objetivo de demonstrar 
a insatisfação das categorias com o andamen-
to desses projetos que estão em tramitação no 
Congresso Nacional.

Empossada diretoria do Sinait
Na noite de 22 de novembro, foi realizada a sole-

nidade de posse da diretoria executiva nacional, dos 
delegados sindicais e dos integrantes dos conselhos 
fi scais nacional e locais do Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), para o triênio 
2017/2020. A vice-presidente da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, participou da cerimônia. O auditor 
fi scal do Trabalho Carlos Fernando da Silva Filho, con-
tinua na presidência da entidade.
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“O silêncio não desfaz o assédio, não consolida a 
situação como normal”

A afi rmação acima foi feita, dia 12 de dezembro, pela 
vice-presidente da Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Ban-

deira Monteiro, durante a audiência pública “O assédio 
sexual, moral e psicológico em ambientes de trabalho”, 
promovida pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do 
Senado Federal. Entre os objetivos da reunião estava o 
de identifi car vácuos na legislação brasileira para a apre-
sentação de projetos de combate a assédios no ambien-
te de trabalho e fortalecer o ativismo social feminista.

Em sua manifestação, Ana Bandeira ressaltou que 
o tema é de extremo interesse do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e que na instituição existe, inclusive, a 
Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de 
Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Traba-
lho (Coordigualdade), que foi criada para lidar com ques-
tões como essas. Nesse sentido, ela informou que foi 
elaborada uma cartilha, em parceria com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que aborda a questão do 
assédio sexual no trabalho - Material de acesso livre por 
meio dos sites da OIT e do MPT.

 “Desde que a mulher vem se fi rmando nos espaços 
públicos, sobretudo no mercado de trabalho, ela vem 
também sendo exposta a um tipo de discriminação que 
resvala, muitas vezes, nesse tipo de assédio e persegui-
ção, sobretudo com conotação sexual. O fundamental é 
deixar claro que as mulheres, tanto quanto os homens, 
têm direito ao acesso à educação, ao trabalho e em ra-
zão da sua condição ou da roupa que usam ou da forma 

como se portam, não há qualquer justifi cativa para que 
elas sejam vítimas de qualquer tipo de violência ou as-
sédio, seja ele moral ou sexual”, disse a procuradora.

Ana Bandeira informou que o MPT trata essa situa-
ção do assédio sexual como, efetivamente, de discrimi-
nação em razão de gênero porque acontece em grande 
número com relação às mulheres e também muito em 
atividades que acolhem muitas mulheres como tele-
marketing, por exemplo. Segundo ela, o assédio se ca-
racteriza como violência e é tanto uma ação de quem 
pratica quanto um sentimento de quem é atingido.

“Todo assediador deixa um rastro, então, é preciso 
que a pessoa que esteja sendo assediada peça a ajuda 
de alguém. É complicado, mas não é impossível. A nossa 
intenção é deixar claro para toda a sociedade que é ne-
cessário denunciar e recorrer aos órgãos competentes”, 
disse a representante da ANPT.

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

Audiência pública foi realizada pela 
Comissão de Assuntos Sociais do Senado
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Prêmio MPT na Escola 2017 é entregue com a 
presença da ANPT

Foi realizada, dia 11 de dezembro, em Brasília, a ce-
rimônia de entrega do Prêmio MPT na Escola 2017. A vi-
ce-presidente da Associação Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, 
participou da solenidade que lotou o auditório da Procu-
radoria-Geral do Trabalho, que foi colorido com balões 
nos quais havia mensagens como “lugar de criança é na 
escola” e “não ao trabalho infantil”.

Na ocasião, Ana Bandeira falou sobre a importân-
cia do Prêmio MPT na Escola e ressaltou que ele, além 
de revelar talentos, proporciona que muitas crianças e 
adolescentes, assim como suas famílias e comunidades 
que o cercam, assimilem a mensagem do combate ao 
trabalho infantil e, principalmente, da necessidade de 
priorizar efetivamente a criança e o adolescente como 
diz a Constituição Federal.

“Que esse evento se repita sempre e desejo vida 
longa para o MPT na Escola e para todos nós, com for-

ça e energia pra continuar combatendo o trabalho in-
fantil e direcionando as nossas crianças para o lugar 
que elas merecem, para  a escola,  para a felicidade e 
para o sucesso”.

Para conferir a íntegra da matéria e ser direciona-
do para verifi car os trabalhos vencedores acesse www.
anpt.org.br

Ana Bandeira ressaltou a importância do prêmio MPT na Escola

Foto: A
scom

/A
N

P
T



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
JUL/DEZ 20174 INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT

ATU
A

Ç
Ã

O

ANPT promove debate entre candidatos ao 
cargo de procurador-geral do Trabalho

O s dois candidatos ao cargo de procurador-geral 
do Trabalho, o subprocurador-geral do Trabalho 
Ronaldo Curado Fleury e o procurador do Tra-

balho Alberto Bastos Balazeiro, participaram, dia 25 
de julho, de debate promovido pela Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho (ANPT), em Brasília. 
Durante o evento, os dois concorrentes puderam falar 
sobre suas propostas de trabalho, caso fossem elei-
tos, e responderam aos diversos questionamentos dos 
membros do Ministério Público do Trabalho (MPT) de 
todo o país.

Entre os temas abordados durante tais questiona-
mentos estavam a questão referente ao orçamento, a 
distribuição de recursos e cargos dentro do MPT, a par-
ticipação da instituição em ações de combate ao traba-
lho escravo e o fortalecimento da atuação do órgão pe-

rante, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
Foram debatidos ainda temas como o teletrabalho, a Lei 
da reforma trabalhista, a participação do Ministério Pú-
blico do Trabalho em organismos internacionais, entre 
diversos outros temas de interesse direto da categoria.

ELEIÇÃO

A eleição para procurador-geral do Trabalho foi reali-
zada dia 01º de agosto e o subprocurador-geral do Trabalho 
Ronaldo Fleury foi escolhido, pelo Colégio de Procuradores, 
para continuar à frente da instituição por mais dois anos. 
A votação contou com a participação de 669 votantes. 
O subprocurador-geral do Trabalho Ronaldo Fleury, obte-
ve 444 votos e o procurador do Trabalho Alberto Bastos 
Balazeiro, 293. A eleição teve apenas um voto nulo.

MOÇÃO

A ANPT enviou ao procurador-geral da República à 
época, Rodrigo Janot, moção dos membros do MPT para 
que fosse escolhido o candidato mais votado na eleição 
para o cargo de procurador-geral do Trabalho. De acordo 
com o presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Cos-
ta, a solicitação atendeu deliberação tomada pelos mem-
bros do MPT associados em Assembleia Geral durante o 
X Congresso Nacional de Procuradores do Trabalho 
(CNPT), em 2005, e renovada no XX CNPT, em 2015. 

Debate entre os candidatos aconteceu no auditório da ANPT
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F oi ajuizada, no dia 24 de 
agosto, pela Associação Na-
cional dos Procuradores do 

Trabalho (ANPT) em conjunto com 
a Associação Nacional dos Procu-
radores da República (ANPR) e a 
Associação Naci onal dos Membros 
do Ministério Público (Conamp), 
Ação Direita de Inconstitucionali-
dade por Omissão (ADO), com pe-
dido de liminar, contra a omissão 
do Congresso Nacional, do Su-
premo Tribunal Federal (STF) e da 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) por não observarem a garan-
tia constitucional da revisão anual 
dos subsídios dos membros do 
Ministério Público.  As entidades 
solicitam, ainda, que os dois últi-
mos encaminhem os Projetos de 

tibilidade de subsídios prevista na 
Carta Magna.

STF E PGR

Sobre a omissão da presidente 
do STF e do procurador-geral da Re-
pública, as três associações afi rmam 
que em 2016 e 2017 ambos deixa-
ram de enviar os projetos referentes 
ao reajuste anual das categorias. O 
não envio ao Poder Legislativo de 
tais projetos fere, também, a garan-
tia de revisão dos subsídios. “Ainda 
que o Congresso não tenha sequer 
apreciado os PLs encaminhados em 
2015, não se justifi ca a ausência de 
apresentação de projetos referentes 
aos anos posteriores”, afi rmam as 
entidades no documento.

Lei (PL) que deixaram de enviar nos 
anos de 2016 e 2017, com o obje-
tivo de dar cumprimento à revisão 
anual da categoria.

PARLAMENTO

De acordo com as entidades, 
os Projetos de Lei enviados ao Con-
gresso Nacional, que tinham por fi m 
dar cumprimento à garantia da re-
visão geral anual dos subsídios da 
magistratura e do MP, não foram 
apreciados integralmente. As insti-
tuições ressaltam ainda a necessi-
dade de viabilização do exercício do 
direito à revisão geral anual a fi m de 
garantir a recomposição do poder 
aquisitivo dos membros das carrei-
ras e, consequentemente, a irredu-

SUBSÍDIOS: ANPT, ANPR e Conamp ingressam 
com ação no STF
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Solenidade marca recondução de Ronaldo 
Fleury ao cargo de procurador-geral do Trabalho

N o dia 03 de outubro, foi rea-
lizada a cerimônia de recon-
dução do subprocurador-

-geral do Trabalho Ronaldo Curado 
Fleury, ao cargo de procurador-
-geral do Trabalho, pelos próximos 
dois anos. O presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou da sole-
nidade, que contou também com a 
presença de outros integrantes da 
diretoria da entidade, assim como 
da procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, membros e servido-
res do Ministério Público do Traba-
lho (MPT) e convidados.

Em seu pronunciamento, Fa-
rias da Costa disse que a atuação do 
chefe do MPT trouxe ainda mais for-
talecimento do Parquet Laboral e o 
seu reconhecimento pela sociedade 
brasileira. Ele  destacou ainda alguns 
avanços obtidos no MPT durante a 
primeira gestão de Ronaldo Fleury 
e ressaltou que ele demonstrou, 
acima de tudo, verdadeira liderança 
na condução e na representação da 
instituição, sendo motivo de orgulho 
para “nossa instituição sua voz fi rme 
e altiva e seu enfrentamento contra 
essa Reforma Trabalhista, recen-
temente aprovada pelo Congresso 
Nacional”. Outro assunto lembra-
do pelo procurador diz respeito 
aos ataques e ameaças pessoais 
a membros do MPT por conta de 
sua regular atuação, com ofensas 
“irresponsáveis e despropositadas” 
à honra, à imagem e à dignidade de 
procuradores do Trabalho. 

Nesse sentido, especifi ca-
mente, o procurador falou sobre as 
ofensas ocorridas em face da pro-
curadora regional do Trabalho Ilea-
na Neiva Mousinho e do Ministério 
Público do Trabalho por diretores de 
uma grande empresa de confec-
ções. “A posição de fi rmeza e de-
fesa da instituição e dos membros 
assumida por Vossa Excelência 
é motivo de orgulho e de alento a 
todos nós que, no dia em que as-

sumimos, nos comprometemos a 
cumprir a Constituição Federal e a 
defender a ordem jurídica e os inte-
resses sociais e individuais indispo-
níveis”, disse.

RONALDO FLEURY

Em seu discurso de posse, 
o procurador-geral do Trabalho 
agradeceu a todos pela recon-
dução e lembrou do compromis-
so firmado na primeira gestão de 
construção de uma sociedade li-
vre, justa e solidária, a promoção 
do trabalho decente, a erradica-
ção da pobreza e da marginaliza-
ção, com a redução das desigual-
dades sociais e regionais.

No balanço dos primeiros dois 
anos, falou da mudança de ges-
tão implantada na PGT fundada na 
ampla transparência, participação 

democrática do Colégio de Procu-
radores, qualifi cação do ambiente 
de trabalho e rigoroso cumprimento 
de todos os compromissos assu-
midos com os membros do MPT.  
“Sucintamente, diria que avança-
mos muito na gestão. Enfrentamos 
inclusive, internamente, a complexa 
questão do assédio moral no am-
biente de trabalho, num feito que já 
inspira ações de outras instituições. 
Modernizamos nossos sistemas e 
equipamentos. Nos estruturamos 
para uma gestão transparente e in-
vestimos maciçamente em capaci-
tação”, disse.

“O MPT, durante as discus-
sões da reforma trabalhista, assu-
miu também posição protagonista 
sem precedentes, canalizando as 
aspirações e as preocupações da 
sociedade civil, dos trabalhadores, 
dos empregadores, dos sindicatos, 
da imprensa e de organismos inter-
nacionais”, lembrou ele. 

Para os próximos dois anos, 
reafi rmou o compromisso de seguir 
lutando por condições de traba-
lho cada vez melhores e pelo reco-
nhecimento dos profi ssionais que 
dedicam a vida à missão do MPT. E 
continuará com a gestão transpa-
rente e compartilhada com os pro-
curadores-chefes. “Quando isso não 
ocorre, perdemos todos nós. Essa 
parceria foi decisiva para que che-
gássemos bem até aqui. Sou grato a 
todos que nos ajudaram a construir 
o melhor MPT possível! ”, disse.

Presidente da ANPT em seu pronunciamento na cerimônia

Ronaldo Fleury fi cará à frente 
do MPT por mais dois anos
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O que os membros do MPT podem 
esperar dessa gestão? Quais as 
demandas que terão, de fato, prio-
ridade e que são de interesse dire-
to dos procuradores do Trabalho?

RF: Podem esperar ainda mais 
empenho e profi ssionalismo. Toda 
a equipe está engajada em um 
projeto de MPT maior e mais for-
te, presente em nossa sociedade 
e também sensível às demandas 
internas. Para isso, uma das maio-
res prioridades da atual gestão, 
em termos institucionais, é a dis-
cussão com os membros de alte-
rações que possibilitem a eles a 
atuação fi nalística de acordo com 
as metas e prioridades a serem 
defi nidas pelo Colégio de Procu-
radores. Também, a resistência do 
MPT frente ao PL que deu origem à Reforma Trabalhista 
foi importante para consolidar de uma vez o nosso espa-
ço no cenário jurídico nacional.  A partir de agora, diante 
da aprovação da Reforma Trabalhista, teremos uma com-
pleta alteração de paradigma em nossa atuação, e essa 
mudança deverá ser orientada pelos Órgãos da Adminis-
tração Superior da instituição, sempre em diálogo com o 
Colégio de Procuradores do Trabalho. A democracia inter-
na foi um ponto marcante da primeira gestão, e se inten-
sifi cará nesse segundo mandato, honrando compromisso 
de campanha. 

Há um anteprojeto encaminhado à PGR há mais de 2 anos 
pelo Ministério Público do Trabalho para criação de 82 
cargos de procuradores regionais do Trabalho. Como está 
essa questão e o que será feito para se criarem novos 
cargos de membros? 

RF: Na gestão passada conseguimos destravar o anda-
mento do projeto, apresentando ao ex-procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, parâmetros racionais para a 
criação de 82 cargos de procurador regional do Trabalho, 
tendo obtido pareceres favoráveis de todos os setores 
técnicos da PGR. Infelizmente, o cenário político-econô-
mico contribuiu para que a PGR não encaminhasse o nos-
so projeto ainda na gestão anterior, sobretudo em razão 
do impacto fi nanceiro que a criação de quase 100 cargos 
acarretaria no orçamento do MPU, já próximo do limite de 
alerta previsto na LRF. Este projeto, contudo, será retoma-
do. Já iniciamos tratativas com a atual procuradora-geral 
da República com o objetivo de aprovar novos cargos de 

“Paralelamente a esse difícil momento de 
crise, faz-se necessário repensar nossa forma 
de atuação fi nalística”

procurador regional do Trabalho, 
cientes, contudo, da atual difi cul-
dade de criação de qualquer car-
go nos ramos do MPU, sobretudo 
após a edição da EC 95/16.

Em relação à lei da reforma traba-
lhista, como os membros do MPT 
devem atuar a partir de agora, para 
garantir que a classe trabalhadora 
seja menos prejudicada possível?

RF: A atuação dos membros do 
MPT será guiada pela sua indepen-
dência funcional. A fi m de garantir 
a unidade da instituição, contu-
do, instituí três grupos de estudo 
(controle de constitucionalidade, 
controle de convencionalidade e 
de hermenêutica) para analisar a 
Reforma Trabalhista e a sua ade-

quação ao ordenamento jurídico pátrio. O membro do MPT 
não é apenas fi scal da lei. É um agente político que atua 
como fi scal do ordenamento jurídico por completo, levan-
do em consideração o posicionamento das novas normas 
diante das já existentes. A Reforma Trabalhista surgiu com 
o status de lei ordinária, e deve ser analisada sob o prisma 
constitucional e das convenções internacionais de direitos 
humanos ratifi cadas pelo Brasil. Os estudos desses três 
grupos instituídos estão sendo apresentados ao Colégio 
de Procuradores e poderão guiar a nossa atuação perante 
a Lei 13.467/17. Caberá, contudo, a cada membro, avaliar 
o uso das teses e conclusões adotadas pelos grupos de 
estudo.

Diante da Portaria 1.129/2017, que alterou as regras para 
a fi scalização e o combate ao trabalho escravo no Brasil, 
quais as expectativas no enfrentamento a essa chaga?

RF: As expectativas são as mesmas de antes, pois a fl a-
grante ilegalidade da Portaria 1.129/2017 impede a sua 
aplicação. O principal eixo da Portaria 1.129/2017 alte-
ra conceitos previstos em lei e em convenções interna-
cionais, de modo que todo o seu conteúdo resta viciado. 
Contudo, a edição desse documento nos deixa claro que o 
Governo não tem compromisso com o combate ao trabalho 
escravo. A sociedade, entretanto, deve enxergar no MPT 
uma trincheira de resistência a esse movimento de achin-
calhamento dos direitos sociais. Continuaremos fi rmes no 
combate ao trabalho escravo, é o que prometo nesses pró-
ximos dois anos à frente do Ministério Público do Trabalho.

Confi ra a íntegra da entrevista em www.anpt.org.br

Procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, fala sobre projetos, desafi os e 
expectativas para a gestão 2017/2019 à frente do MPT. Confi ra.
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A afi rmação acima é do pre-
sidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do 

Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Fa-
rias da Costa, e foi pronunciada dia 
09 outubro, durante a abertura da 
2ª Jornada de Direito Material e Pro-
cessual do Trabalho, em Brasília. O 
evento, promovido pela Associação 
Nacional dos Magistrados da Justi-
ça do Trabalho (Anamatra), em par-
ceria com a ANPT e outras institui-
ções, teve como objetivo debater a 
interpretação da Lei nº 13.467/2017 
(reforma trabalhista), que entrou em 
vigor dia 11 de novembro. Cerca de 
650 pessoas participaram da jorna-
da, entre procuradores, juízes, audi-
tores fi scais do trabalho, advogados 
e bacharéis em Direito.

Durante seu pronunciamento, 
o presidente da ANPT destacou que 
não existem dúvidas de que a refor-
ma trabalhista, a partir da aprovação 
dos enunciados propostos pelos 
participantes, vai ter outra interpre-
tação. De acordo com ele, o debate 
sai do parlamento, que exerce sua 
função de legislar, mas, agora, “o 
campo é nosso, operadores da justi-
ça do trabalho, juízes, procuradores e 
auditores do Trabalho e advogados”.

“Fico feliz de podermos partici-
par desse evento que discute a in-
terpretação da lei. Nós sabemos de 
toda a luta da ANPT e das demais 
instituições e entidades que estão 

“Aplicaremos a reforma trabalhista, mas 
de forma a preservar os direitos sociais e 
fundamentais previstos na Constituição”

tos na nova norma. No entender da 
maioria da Plenária, deixou de ser 
observado requisito essencial de 
formação da referida lei.

Os participantes manifesta-
ram ainda a inconformidade com a 
previsão da nova norma de que a 
jornada 12x36 possa ser ofi cializa-
da mediante acordo individual. 

Terceirização

A terceirização foi tema de di-
versas teses aprovadas na Plenária, 
abordando variados aspectos da 
Lei nº 13.467/2017 relativos à práti-
ca. Foi aprovada tese, por exemplo, 
no sentido de que a terceirização 
não se aplica à Administração Pú-
blica direta e indireta, restringindo-
-se às empresas privadas. Também 
fi zeram parte desse rol teses no 
sentido de que os empregados das 
empresas terceirizadas devem ter 
direito a receber o mesmo salário 
dos empregados das tomadoras 
de serviços, bem como usufruir de 
iguais serviços de alimentação e 
atendimento ambulatorial. Foi obje-
to de tese acolhida ainda a vedação 
da prática da terceirização na ativi-
dade-fi m das empresas.

Acesse o site da ANPT e con-
fira mais detalhes sobre a jornada. 
Para conferir a íntegra de todos 
os enunciados entre no site www.
jornadanacional.com.br/

aqui no processo de construção da 
reforma trabalhista, onde apenas 
emendas que tinham um viés de fl e-
xibilizar/precarizar foram acatadas. 
Sabemos muito bem o que podemos 
fazer hoje, para diminuir/minimizar 
os danos dessa reforma trabalhista”, 
disse o presidente da ANPT que res-
saltou também que não serão per-
mitidos retrocessos sociais que tra-
gam ainda mais desigualdade social 
e concentração de renda no Brasil.

No fi nal da jornada foi realizada 
a plenária fi nal onde, ao todo, 125 
enunciados foram aprovados - 58 
aglutinados e 67 individuais -, sobre 
a interpretação e aplicação da Lei. 
Entre as teses aprovadas está a 
que demonstra a incompatibilidade 
da Lei com convenções internacio-
nais da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), além da ausência 
de consulta tripartite prévia com 
relação a diversos institutos previs-

Solenidade de abertura da 2ª Jornada
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Plenária-fi nal aprovou 125 enunciados
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R E F O R M A
TRABALHISTA

Desde a aprovação, pelo Con-
gresso Nacional, da chamada refor-
ma trabalhista (Lei 13.467/17), a As-
sociação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT) tem recebido 
convites para falar sobre o tema em 
sindicatos, seminários e eventos em 
geral, em diversas partes do Brasil. 
Em todas as ocasiões, o presidente 
da entidade, Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, e a vice-presidente, Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro, escla-
receram diversos pontos da lei, que 
entra em vigor dia 11 de novembro, e 
levaram a posição contrária da asso-
ciação e dos membros do Ministério 
Público do Trabalho (MPT).

Entre os pontos destacados 
pelos representantes da ANPT nos 
eventos esteve a preocupação es-
pecialmente com a questão do con-
trole de constitucionalidade da re-
forma trabalhista. Várias situações 
atingem diretamente o comércio e o 
serviço, como aquelas que criaram 
a fi gura do trabalhador autônomo 
exclusivo e também o trabalho in-
termitente.

Nesse contexto, Farias da Cos-
ta, por exemplo, ressaltou que os 
artigos 2º e 3º da CLT, que trazem 
a confi guração jurídica da relação 
de emprego, não foi modifi cado. De 
acordo com ele, em qualquer tipo 
de fraude, ainda que disfarçada da 

ANPT discute lei da reforma trabalhista em 
diversos eventos pelo país

fi gura do trabalho autônomo, da pe-
jotização, da terceirização, podem 
ser identifi cados a pessoalidade, 
a subordinação, a onerosidade e a 
não eventualidade, reconhecendo-
-se, assim, o vínculo empregatício 
diretamente com o tomador dos 
serviços, para uma melhor aplicação 
da proteção social para os trabalha-
dores.

“O que a gente deixa de su-
gestão para os sindicatos, é que 
não aceitem essa legislação da 
forma literal como se aquilo ali ti-
vesse retirado totalmente os direi-
tos dos trabalhadores. Há espaço 
para interpretação no sentido de 
minimizar os danos dessa reforma 
trabalhista”, sugeriu o presidente 
da ANPT.

Sobre o processo de discussão 
da matéria no Congresso Nacional, 
a vice-presidente da ANPT disse, 
em uma de suas participações, que 
muito se falou sobre o assunto na 
Câmara dos Deputados, porém, 
pouco foi de fato ouvido, em relação 
ao que era realmente importante. 
De acordo com ela, tudo foi direcio-
nado para a questão da diminuição 
do custo do trabalho para as em-
presas, ou seja, tratou-se, segundo 
ela, de uma audição seletiva, voltada 
apenas para o interesse dos empre-
gadores.

TRABALHO INTERMITENTE

Sobre essa questão, Farias da 
Costa disse que essa modalidade 
não traz qualquer tipo de garantia 
para o trabalhador de que ele vai 
ter o mínimo de direitos, porque ele 
não tem qualquer previsibilidade de 
jornada e nem de salário. Da forma 
como está, o trabalhador de qual-
quer setor, com a exceção dos ae-
ronautas, poderá ser dispensado em 
um dia e recontratado outro, em seu 
lugar, como trabalhador intermitente, 
sem qualquer garantia.

TERCEIRIZAÇÃO

De acordo com os represen-
tantes da ANPT, a reforma traba-
lhista incluiu a possibilidade de se 
terceirizar qualquer tipo de atividade 
da empresa, inclusive a principal, o 
que vai totalmente contra o direito 
do trabalho, contra a bilateralida-
de das relações de trabalho. “O que 
interessa no direito do trabalho é o 
chamado ‘contrato realidade’. Caso 
se constate que aquela relação de 
emprego pelo terceirizado é dirigida 
pelo tomador principal, dando ordens 
e dirigindo a prestação de serviços, 
a relação do trabalhador terceirizado 
é com o tomador, havendo-se de se 
afastar o contrato fraudulento para 

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

JULHO 26 Foto: A
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Presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou 
do seminário sobre reforma trabalhista, promovido pela Central dos 
Sindicatos Brasileiros (CSB).

JULHO 28
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garantir ao terceirizado os mesmos direitos do trabalha-
dor direto”, informou o presidente da ANPT.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

De acordo com o presidente da ANPT, a pura e sim-
ples retirada do chamado “imposto sindical”, sem se criar 
uma outra opção de fi nanciamento trará o enfraqueci-
mento apenas dos sindicatos de trabalhadores que, em 
sua grande maioria, necessitam dessa fonte de fi nancia-
mento para manter seu poder de negociação.

Para o procurador, neste ponto principalmente, 
a reforma é extremamente injusta porque não altera 

em nada a destinação da arrecadação do Sistema S, 
que atualmente gera bilhões de reais e é destinado 
apenas para os sindicatos empresariais, fazendo com 
que apenas os sindicatos de trabalhadores sejam en-
fraquecidos.

Em todas as participações, nos mais diversos even-
tos, a ANPT ressaltou que a reforma trabalhista não vai ge-
rar empregos e, para além disso, vai piorar alguns aspectos 
como a criação de obstáculos de acesso à justiça, onde o 
trabalhador para acessá-la vai ter mais difi culdades. 

 Acesse o site da ANPT e confi ra detalhadamente os 
pronunciamentos dos representantes da entidade nos 
eventos.
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Seminário “Resistência à Reforma Trabalhista”. O evento foi promovido pela 
Federação dos Trabalhadores no Comércio (Fetracom/DF) e pelo Sindicato 
dos Empregados no Comércio do DF (Sindicom/DF). O presidente da 
ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, falou aos participantes.

AGOSTO 16

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

NOVEMBRO 28 Foto: A
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Seminário nacional da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio (CNTC) discutiu “Reforma 
trabalhista: impactos da lei e ações para o seu enfrentamento”. 

OUTUBRO 5
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ANPT fala sobre reforma trabalhista e os ataques às Instituições 
que atuam em defesa do trabalhador no 35º Encontro Nacional dos 
Auditores-Fiscais do Trabalho (Enafi t), realizado em Natal (RN).

SETEMBRO 12 Foto: Sin
ait

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

“A reforma trabalhista e seus impactos na vida dos trabalhadores” 
foi o tema do seminário promovido pelo Sindicato dos Bancários da 
Paraíba. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
foi palestrante no evento.

SETEMBRO 19 SETEMBRO 29
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Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) reunida 
na quarta-feira, 12 de julho, na sede da Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe). Em pauta, temas de interesse direto das categorias, como a lei de abuso 
de autoridade. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio 
Lamachia, também participou da reunião.

Integrantes do Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da 
Previdência Social ( FIDS), do qual a ANPT é secretária-executiva, reuniu-se, dia 
13 de julho, no auditório da entidade, em Brasília. Na ocasião, os participantes 
avaliaram a aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
38/17, que trata da reforma trabalhista, e defi niram novas ações do Fórum sobre 
o tema. Ao longo do semestre, o grupo esteve reunido diversas vezes para debater 
o assunto, assim como para tratar da reforma da previdência, entre outros temas.

Diretoria da ANPT reuniu-se, dia 24 de julho, na sede da entidade em Brasília. 
Na pauta da reunião, os detalhes sobre a organização do debate entre os 
candidatos ao cargo de procurador-geral do Trabalho, que foi realizado no 
dia  25 de julho, e do 29º Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ENPT), que foi realizado no fi nal de novembro, as providências preliminares do 
XXIII Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho, além de estratégias e 
providências relacionadas aos interesses mais diretos da categoria.

Julho | dia 24 Agosto | dia 15

Julho | dia 24

Julho | dia 13

Julho | dia 12 Agosto | dia 1º

Agosto | dia 8

Agosto | dia 9

Diretoria e representantes da ANPT nas Procuradorias Regionais do Trabalho 
de todo o Brasil reuniram-se, dia 24 de julho, e defi niram detalhes do debate 
entre os candidatos ao cargo de procurador-geral do Trabalho. O evento foi 
promovido no dia seguinte, no auditório da entidade, em, Brasília.

Frentas reunidos, dia 01º de agosto. Presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, e a vice-presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, 
participaram da reunião. Ao longo dos últimos seis meses, sob a coordenação 
da Ajufe, foram promovidas diversas reuniões do grupo, para tratar de 
diferentes temas como as reformas trabalhista e da previdência, o PL do abuso 
de autoridade, o pagamento da PAE, auxílio moradia, entre outros.

ANPT participou, dia 08 de agosto, de seminário que discutiu o futuro das leis que 
proíbem o amianto no Brasil. Vale lembrar que em 10 de agosto, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) realizou sessão temática para discutir diversas ações relativas ao 
uso do amianto crisotila, entre elas a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
nº 4066/DF, de autoria da ANPT e da Anamatra, que questiona a Lei 9.055/95, 
na parte em que autoriza a continuidade do uso da fi bra no Brasil. 

Foi realizada, dia 09 de agosto, reunião do grupo que compõe a Rede-
Observatório Sul-Sul para o trabalho decente. A vice-presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, participou do encontro, que aconteceu na sede da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). 

Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas) reuniram-se, dia 15 de agosto, com o senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB), vice-presidente do Senado Federal. Em pauta, diversos assuntos 
de interesse direto das categorias, como proposições legislativas que estão em 
tramitação na Casa Legislativa.

Fotos: Ascom/ANPT
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ANPT participou, dia 29 de agosto, de audiência pública promovida pela 
subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho, no Senado Federal, que 
discutiu “Experiências internacionais de codifi cação do trabalho”.

ANPT participou na noite do dia 17 de agosto, da cerimônia de entrega do 
Prêmio MPT de Jornalismo 2017. Criado em 2014 pelo Ministério Público do 
Trabalho, o Prêmio já reconheceu mais de duas mil reportagens publicadas em 
jornais impressos, televisão, rádio, internet e universidades de todo o país. 

Agosto | dia 17

Agosto | dia 18

Vice-presidente da ANPT, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou, dia 18 
de agosto, de audiência pública do grupo de trabalho que discute a criação 
de uma nova lei trabalhista - Estatuto do Trabalho. Até o mês de dezembro, 
foram realizadas diversas reuniões do grupo, que deve apresentar projeto até 
maio de 2018.

Agosto | dia 22

Comissão instituída no âmbito da FRENTAS debate o PL 6726/2016, que 
regulamenta o teto remuneratório do serviço público. Reunião do grupo 
aconteceu dia 22 de agosto, na sede da Anamatra, com a presença do presidente 
da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa da Costa. 

Agosto | dia 29

Setembro | dia 26

Agosto | dia 24

A vice-presidente da ANPT, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou, dia 24 
de agosto, da reunião do grupo que compõe a Rede-Observatório Sul-Sul para 
o trabalho decente. O encontro aconteceu na sede da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra).

O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, visitou, dia 06 de 
outubro, o corregedor nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel 
Moreira. Participaram da reunião também o conselheiro do Conselho Nacional 
do Ministério Público, Sebastião Caixeta, representante do Ministério Público do 
trabalho no CNMP, e o vice-procurador geral do Trabalho, Luiz Eduardo Bojart, 
além de outras autoridades.

ANPT presente, dia 26 de setembro, na audiência pública da Comissão Especial 
que analisa o Projeto de Lei (PL)6726/16, que trata do extrateto. Na reunião 
foi ouvido o representante da Procuradoria-Geral da República, o procurador 
Regional da República Alexandre Camanho, que ocupa o cargo de secretário-
geral jurídico da PGR.

A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou, dia 29 de setembro, do 1º 
Seminário Jurídico Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), em São Paulo. Na ocasião, a procuradora fez 
uma palestra sobre a Lei 13.467/17, que trata da reforma trabalhista no Brasil.

Setembro | dia 29

Outubro | dia 6

Fotos: Ascom/ANPT
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O Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) julgou 
procedente, dia 24 de agos-

to, por cinco votos a quatro, a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
nº 4066/DF, de autoria da Associa-
ção Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT) e da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), que ques-
tiona a Lei 9.055/95, na parte em 
que autoriza a continuidade do uso 
do amianto crisotila no país.  Apesar 
disso, não houve número sufi ciente 
de votos para declarar, nesta ação, a 
inconstitucionalidade da lei.

O julgamento, que teve a parti-
cipação e voto de apenas nove mi-
nistros do STF, como não foi alcan-
çado o placar mínimo de 6 votos, 
exigido pela Constituição Federal,  
não tem efeito vinculante quanto 
às esferas dos Poderes Executivo e 
Judiciário, devido à cláusula de re-
serva de plenário, prevista na Cons-
tituição Federal. O dispositivo da 
Carta Magna prevê que para uma lei 
ou ato normativo deixarem de pro-
duzir efeitos é necessária a decisão 
por maioria absoluta dos membros 
de um tribunal ou órgão especial.

STF  encerra julgamento do amianto no Brasil
Para a vice-presidente da 

ANPT, Ana Cláudia Bandeira Mon-
teiro, “a decisão sinaliza que mais 
um passo  importante na direção 
do banimento do amianto foi dado. 
Precisamos, no entanto, continuar o 
trabalho no sentido de assegurar o 
ambiente de trabalho saudável a to-
dos os trabalhadores, eliminando-se 
defi nitivamente o amianto no Brasil.”

Na semana anterior, o STF já 
havia reconhecido, por seis votos 
a dois, a legitimidade ativa da ANPT 
e da Anamatra para a propositura 
da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) nº 4066/DF, na parte 
em que autoriza a continuidade do 
uso do amianto crisotila no Brasil. A 
decisão ocorreu nos termos do voto 
da relatora, ministra Rosa Weber. A 
magistrada também reconheceu a 
pertinência temática das associa-
ções com relação ao tema objeto 
da ADI.  

VOTOS

Não votaram nesse julgamen-
to os ministros Dias Toffoli e Luís 
Barroso, que se declararam impe-
didos. Acompanharam a relatora, 

ministra Rosa Weber, pela incons-
titucionalidade do dispositivo da 
lei federal que autoriza a extração, 
industrialização e comercialização 
do amianto crisotila, os ministros 
Edson Fachin, Ricardo Lewando-
wski, Celso de Mello e a presidente, 
ministra Carmén Lúcia. Foram con-
trários os ministros Alexandre de 
Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes e 
Marco Aurélio.

 ADI 4066 

Na ADI 4066, a ANPT e  a Ana-
matra ressaltam que a fi bra é con-
siderada cancerígena, além de cau-
sadora da asbestose (enrijecimento 
dos tecidos pulmonares e perda dos 
movimentos de complacência, po-
dendo levar à morte por insufi ciência 
respiratória) e vem afetando a saúde 
de milhares de trabalhadores e até 
mesmo das comunidades que resi-
dem em áreas próximas às fábricas 
de produtos que utilizam o amianto. 
Segundo juízes e procuradores, as 
normas constitucionais brasileiras 
apontam no sentido da integral pro-
teção ao meio ambiente, o que inclui 
o ambiente do trabalho.

 Seminário discute o futuro das leis que proíbem o amianto no Brasil

N o dia 08 de agosto, a vice-presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participou 

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

O evento foi realizado em um cenário em que o Su-
premo Tribunal Federal (STF) promoveu sessão temática 
para discutir diversas ações relativas ao uso do amianto 
crisotila, entre elas a Ação Direta de Inconstitucionali-

Vice-presidente da ANPT falou sobre a
ADI nº 4066 de autoria da ANPT e Anamatra
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Painel abordou as experiências, medidas e ações 
propositivas para evitar acidentes de trabalho

ANPT fala sobre experiências, medidas e ações 
propositivas para evitar acidentes de Trabalho

O ambiente seguro do trabalho foi o tema central de 
discussões do seminário promovido pela Escola da 
Advocacia-Geral da União (EAGU), dia 30 de agos-

to, em Brasília. A vice-presidente da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia Bandei-
ra Monteiro, participou do evento no painel “Experiências, 
medidas e ações propositivas para evitar os acidentes de 
Trabalho”, com a presença da diretora científi ca da Anama-
tra, Elizabeth Costa Dias Lauar, e do especialista em rela-
ções do trabalho na CNI, Rafael Ernesto Kieckbusch.

Nesse contexto, fazendo um paralelo com a Lei da 
Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017 -, a procuradora 
ressaltou que a ANPT esteve ativamente dentro do Con-
gresso Nacional participando das discussões em torno da 
“reforma trabalhista”, que resultou em muitas mudanças 
prejudiciais ao trabalhador. A procuradora destacou que fo-
ram modifi cados diversos artigos da CLT, todos diminuindo 
muitos direitos já conquistados pelos trabalhadores.

Agregado a isso, explicou, veio a questão das nor-
mas de saúde e segurança do trabalho que foram, no 
mínimo, relegadas a segundo ou último plano de impor-
tância. De acordo com ela,  em várias situações nas dis-
cussões da reforma o que se viu foi que tudo que foi dis-
cutido e trabalhado para que se constituísse uma nova 
norma foi no sentido de estabelecer outros padrões de 
contrato de trabalho, visando basicamente a minimiza-
ção de custos e a retirada de direitos.

Ana Monteiro explicou ainda que, por mais que a 
lei da reforma trabalhista tenha excluído expressa ou 
implicitamente a proteção para muitos trabalhadores, o 
que a Constituição  Federal coloca garante e credencia 

o Ministério Público do Trabalho (MPT) a continuar bus-
cando os direitos que a constituição prevê, sobretudo 
relativos à saúde e segurança do trabalho. “Até porque, 
acima de tudo isso, está o princípio da dignidade da 
pessoa humana previsto no artigo 1º da Constituição, 
como um pilar do estado democrático de direito. Tudo 
isso nos garante que a proteção do trabalhador, seja ele 
classifi cado como empregado, trabalhador intermitente, 
autônomo, etc, existe e é o que nós do MP continua-
remos buscando em nossa atuação. Volto a dizer que 
o que está na Constituição é o sufi ciente para que se 
aplique na prática as normas mais elementares de saú-
de e segurança necessárias, sobretudo, à prevenção de 
acidentes e adoecimento em razão do trabalho”, alertou.

A vice-presidente da ANPT disse também que o MPT, 
normalmente, age diante da lesão mas que a Ação Civil 
Pública (ACP) tem também a função de prevenção, porque 
quando se pede que a empresa deixe de fazer algo, ou faça 
alguma coisa, estabelece-se o parâmetro para o futuro.

 Seminário discute o futuro das leis que proíbem o amianto no Brasil
dade (ADI) nº 4066/DF, que questiona a Lei 9.055/95, 
na parte em que autoriza a continuidade do uso da fi bra 
no Brasil. A ADI é de autoria da ANPT e da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Ana-
matra) e está sob a relatoria da ministra Rosa Weber.

Na abertura do seminário, a vice-presidente da 
ANPT ressaltou que a entidade, assim como os membros 
do MPT, continuam fi rmes na luta em defesa da saúde do 
trabalhador brasileiro e também de outros países. Nessa 
perspectiva, informou que como autores da ADI 4066 
“estamos esperançosos de que chegaremos ao que a 
gente espera, que é que o STF entenda a gravidade do 
uso do amianto para a sociedade como um todo, mas es-
pecialmente para os trabalhadores, e que tome a decisão 
correta de eliminar isso de nossas vidas, defi nitivamente”.

Nesse sentido, a procuradora ressaltou que a ANPT, 
assim como a Anamatra, tem feito um forte trabalho de 
divulgar mensagens via redes sociais, de matérias jorna-
lísticas, entre outros, para conscientização Da população 
sobre os malefícios causados pelo amianto e a importân-
cia dessa decisão do STF pelo banimento da fi bra.

Além da ANPT, participaram também representan-
tes de diversas outras instituições que lutam pelo bani-
mento do amianto no Brasil, além dos procuradores do 
Trabalho Leonardo Osório de Mendonça, coordenador 
nacional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio 
Ambiente do Trabalho do MPT,  Luciano Leivas e Marcia 
Cristina Kamei Lopez Aliaga, que coordenam o Programa 
Nacional de Banimento do Amianto.  Esta última, inclusi-
ve, foi palestrante durante a tarde discussões.
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Presidente da ANPT recebe comenda da Ordem 
do Mérito MPM 2017

F oi realizada na noite do dia 08 de novembro , a ce-
rimônia de entrega das comendas da Ordem do 
Mérito do Ministério Público Militar (MPM) 2017. 

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, foi 
um dos agraciados desta edição. Ele recebeu a home-
nagem no grau “Alta distinção”.

Nesta 19ª edição, ao todo, foram agraciadas com 
a medalha 58 personalidades que desenvolveram ativi-
dades relevantes em prol do país e da Instituição. Entre 
as autoridades homenageadas durante o evento, estava 
ainda o procurador do Trabalho Luís Fabiano de Assis, que 
recebeu a comenda também no grau “Alta distinção”.

Ainda durante o evento foram condecorados com 
a Insígnia da Ordem, os estandartes do Comando Militar 
do Nordeste (Exército Brasileiro); da Ala 8 (Força Aérea 

Brasileira); e do Comando do 6º Distrito Naval (Marinha 
do Brasil).

A Ordem do Mérito do Ministério Público Militar é 
concedida nos graus Grã-Cruz, Grande Ofi cial, Alta Dis-
tinção, Distinção e Bons Serviços.

Solenidade aconteceu no auditório da PGJM
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TRT-10 entrega comendas da Ordem do Mérito 
de Dom Bosco de 2017 

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 
(TRT10) entregou na tarde do dia 31 de agosto, 
as suas Comendas da Ordem do Mérito de Dom 

Bosco de 2017. A vice-presidente da Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, participou da solenidade, que teve 
entre seus agraciados três membros do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT), associados da entidade:  os 
procuradores do Trabalho Valesca de Morais do Monte 
e Valdir Pereira da Silva, no grau comendador, e o procu-
rador regional do Trabalho Adélio Justino Lucas, que foi 
agraciado no grau Grande Ofi cial. Três associados da ANPT receberam comendas
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MPT-DF/TO homena geia ex-procuradores-chefes

N o dia 21 de novembro, o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) no Distrito Federal e Tocantins 
prestou homenagem aos ex-procuradores-

-chefes e servidores do órgão. A vice-presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), Ana Cláudia Bandeira, foi uma das condeco-
radas durante o evento, por ter comandado a regional 
do MPT no biênio 2011/2013. O presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, também participou da 
solenidade.

De acordo com o atual procurador-chefe do MPT-
DF/TO, Erlan José Peixoto do Prado, o momento era 
de reconhecimento e gratidão. “Aos procuradores e 
servidores que por aqui passaram e aos que ainda se-
guem, aos que um dia estiveram e aos que ainda estão, 

a gratidão da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª 
Região pela diferença que os homenageados fi zeram e 
fazem em nossas vidas”, ressaltou.

Ana Cláudia Bandeira Monteiro foi procuradora-chefe da 
regional  no biênio 2011/2013
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Carlos Eduardo de Azevedo Lima tem foto 
descerrada na galeria de presidentes da ANPT

Carlos Eduardo de Azevedo Lima foi 
presidente da ANPT por dois mandatos

Procurador do Trabalho Sebastião Caixeta, representante 
do MPT no CNMP, falou em nome dos empossandos

O procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Aze-
vedo Lima teve sua foto descerrada na Galeria 
de Presidentes da Associação Nacional dos Pro-

curadores do Trabalho (ANPT), dia 25 de julho. A soleni-
dade contou com a presença de membros da diretoria 
da ANPT, representantes regionais da Associação e de 
outras entidades de classe, assim como de membros do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) e de outros ramos 
do Ministério Público e também do Poder Judiciário.

Na ocasião, o presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, ressaltou que nos quatro anos que Car-
los Eduardo Lima esteve à frente da entidade, a Associa-
ção avançou muito, construindo uma trajetória de êxitos 
e, principalmente, de fortalecimento de sua atuação em 
diversas frentes. Como exemplo disso, ele citou o conta-
to com o Congresso Nacional, com o Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), entre outros.  O procurador 
ressaltou também que nesse período de gestão, a ANPT 
avançou muito em termos de estrutura física.

O ex-presidente, por sua vez, disse que a Associação 
tem uma atuação destacada e que isso se mostra cada 
vez mais relevante no contexto vivenciado atualmente. 
Destacou ainda que a entidade se mostra muito impor-
tante também quando da necessidade de defesa intransi-
gente das prerrogativas dos direitos dos membros do MPT, 
da defesa dos direitos sociais e dos direitos humanos na 
seara trabalhista e da defesa das causas mais caras de 
toda a sociedade brasileira. O procurador falou também 

sobre a experiência que teve enquanto conduzia a ANPT 
e destacou que  “aqui, falar em trabalho em equipe e em 
trabalho conjunto não se limita a repetir meras expressões 
dos modernos manuais de administração, representa, isto 
sim, a realidade cotidiana que se vivencia na prática com 
os funcionários, associados e parceiros”. 

EX-PRESIDENTES

Quatro ex-presidentes da ANPT participaram da so-
lenidade de aposição da foto do procurador do Trabalho 
Carlos Eduardo de Azevedo Lima: João Pedro Ferraz dos 
Passos, Regina Butrus, Fábio Leal Cardoso e Sebastião 
Vieira Caixeta. Todos se pronunciaram no evento. 

Acesse o site da ANPT e confi ra mais detalhes sobre o 
evento e sobre os pronunciamentos. 

F oram empossados, dia 25 de setembro, os con-
selheiros do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), para o biênio 2017/2019, entre 

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

 Foram empossados também os conselheiros Fábio 
Bastos Stica (Ministério Público do Estado de Roraima), 
Orlando Rochadel Moreira (Ministério Público do Estado 
de Sergipe); Marcelo Weitzel Rabello de Souza (Ministério 
Público Militar); Silvio Roberto de Oliveira Amorim Junior 
(Ministério Público Federal); Dermeval Farias Gomes Filho 
(Ministério Público do Distrito Federal e Territórios); Lau-
ro Machado Nogueira (Ministério Público do Estado de 

Conselheiros do CNMP são empossados com a 
presença da ANPT

Goiás); Leonardo Accioly da Silva (Ordem dos Advogados 
do Brasil); Erick Venâncio Lima do Nascimento (Ordem 
dos Advogados do Brasil); e Luiz Fernando Bandeira de 
Mello Filho (Senado Federal). A cerimônia também cele-
brou a posse do conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, 
empossado no dia 14 de agosto deste ano. Ele ocupa a 
vaga destinada ao Superior Tribunal de Justiça.

Confi ra a composição completa do CNMP em 
www.cnmp.gov.br.
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Solenidade formal de posse aconteceu na sede da PGT, em Brasília
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A vice-presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), Ana Cláudia 
Bandeira Monteiro, participou, dia 02 de outubro, 

da solenidade de posse dos procuradores-chefes das 
Procuradorias Regionais do Trabalho (PRTs) do Ministé-
rio Público do trabalho (MPT) de todo o país. Eles fi carão 
à frente de suas Regionais pelos próximos dois anos. 
A cerimônia foi realizada na sede da Procuradoria-Geral 
do Trabalho, em Brasília.

POSSE NAS PROCURADORIAS 

De outubro até meados de dezembro, diversos 
procuradores-chefes do MPT realizaram cerimônias 
de posse em suas Procuradorias Regional do Trabalho 
(PRT). A ANPT se fez presente em todas as solenida-

Procuradores-chefes do MPT são empossados 
com a presença da ANPT

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

Confi ra na galeria abaixo, o registro da participação 
da ANPT nas solenidades:

No dia 04/10, o  presidente da ANPT participou da solenidade de posse 
do procurador-chefe do MPT/DF-TO, Erlan José Peixoto do Prado.

A diretora de comunicação da ANPT, Milena Cristina Costa, 
representou a entidade na solenidade de posse do procurador-chefe 
do MPT em Goiás, Tiago Ranieri de Oliveira, dia 10/10.

Presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
participou, dia 23/10, da solenidade de posse da nova 
procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em 
Santa Catarina, Quézia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez.

Foi realizada, dia 20/10, a solenidade de posse do procurador-chefe 
do Ministério Público do Trabalho (MPT) no Pará e Amapá, Paulo 
Isan Coimbra da Silva Júnior. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou da cerimônia.

ANPT participou, dia 27/10, da solenidade de posse do 
procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho ( MPT) no 
Amazonas e em Roraima, Jorsinei Dourado do Nascimento.
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Foi realizada, dia 25/09, a solenidade de posse do procurador-chefe 
do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Mato Grosso do Sul, 
Leontino Ferreira de Lima Júnior. O presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, participou da cerimônia.
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No dia 31/10, foi realizada a solenidade de posse do novo procurador-
chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Emerson 
Albuquerque Resende, para o biênio de 2017/2019. O presidente da 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo 
Fabiano Farias da Costa, esteve presente na cerimônia. 

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

ANPT participou, dia 09/11, da solenidade de posse do 
procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) 
no Rio Grande do Norte, Luís Fabiano Pereira.

O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a vice-
presidente da entidade, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, participaram, 
dia 10/11, da solenidade de posse do novo procurador-chefe do Ministério 
Público do Trabalho na Paraíba, Carlos Eduardo de Azevedo Lima. 

Foi empossado, dia 13/11, o novo procurador-chefe do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia, Luís 
Carneiro Filho. A cerimônia contou com a presença do 
presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa.

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, 
dia 20/11, da solenidade de posse da nova procuradora-chefe do 
Ministério Público do Trabalho (MPT) em Rondônia e no Acre, 
Camilla Holanda Mendes da Rocha.

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

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

Dia 06/12, foi realizada a solenidade de posse da procuradora-chefe do 
Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, Adriana Augusta de 
Moura Souza. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias da Costa, esteve presente 
na cerimônia. 

O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou, 
dia 12/12, da solenidade de posse do procurador- chefe do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) no Maranhão, Luciano Aragão.

Foi realizada, dia 13/12, a solenidade de recondução do 
procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) em 
São Paulo, Erich Vinicius Schramm. O presidente da ANPT, 
Ângelo Fabiano Farias da Costa, participou da cerimônia.
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O procurador do Trabalho Fabio Goulart Villela foi reconduzido ao 
cargo de procurador-chefe do MPT, no Rio de Janeiro. A solenidade 
de posse foi realizada, dia 22/11, e contou com a presença do 
presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa.



INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
JUL/DEZ 201718

INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT

F oi realizado, entre os dias 30 de 
novembro e 03 de dezembro, 
o 29º Encontro Nacional dos 

Procuradores do Trabalho (ENPT). O 
evento, que é promovido anualmente 
pela Associação Nacional dos Pro-
curadores do Trabalho (ANPT), este 
ano aconteceu no Iberostar Hotels 
e Resorts, na Praia do Forte (BA), e 
reuniu procuradores do Trabalho de 
todo o Brasil, familiares e convidados 
durante quatro dias, com programa-
ção voltada para o entretenimento e 
para a interação e sociabilidade entre 
os seus participantes.

Na cerimônia de abertura, após 
agradecer a presença dos cerca de 
400 participantes do evento, o pre-
sidente da ANPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, ressaltou que o país 
tem vivido um ano extremamente 

difícil. No campo da ANPT, ele disse 
que 2017 tem sido turbulento, com 
ataques e ofensas aos direitos so-
ciais e às prerrogativas dos membros 
do MP e da magistratura.

Nesse sentido, diante de todo 
esse cenário, o procurador ressal-
tou que a ANPT juntamente com as 
demais entidades de classe do MP e 
da magistratura, tem conseguido re-
sistir especialmente aos ataques às 
instituições, porém, em relação aos 
direitos sociais ocorreu uma grande 
derrota, que foi a aprovação da refor-
ma trabalhista. Nesse contexto, Fa-
rias da Costa falou sobre o livro com 
a interpretação dos procuradores do 
Trabalho sobre a reforma trabalhista, 
lançado na abertura do 29º ENPT.

Informou também que a enti-
dade possui uma ampla agenda de 

defesa dos interesses e direitos dos 
membros. Ele destacou algumas 
frentes de atuação da entidade, 
como a tentativa de reduzir direitos 
previdenciários, sobre o que, inclusi-
ve, a ANPT já ingressou com a ADIN 
no Supremo Tribunal Federal, entre 
outras questões. “Nós não nos can-
samos de lutar pela valorização da 
nossa categoria. Além disso, a ANPT 
tem sempre ampliado a assistência 
jurídica aos seus associados. Hoje 
nós vivemos um cenário de fomento 
à representação de colegas e, de an-
temão, a associação prestará toda a 
assistência aos que eventualmente 
forem representados por exercerem 
a sua independência funcional. Em 
nenhum momento abriremos mão 
da defesa fi rme da independência e 
autonomia funcionais e administra-

ANPT reúne associados, familiares e convidados  no 
29º Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho

Foto: A
N

P
T

Solenidade de abertura do 29º ENPT
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F oi lançado ofi cialmente na 
quinta-feira, 30 de novembro, 
durante a abertura do 29º En-

contro Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ENPT), o livro “Refor-
ma trabalhista na visão dos procu-
radores do Trabalho”. A obra con-
templa uma coletânea de artigos 
doutrinários escritos por membros 
do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), de várias partes do Brasil e é 
baseada inteiramente na experiên-
cia dos procuradores do Trabalho 
em combater as muitas formas de 
fl exibilização e debilitação da lei tra-
balhista e de degradação das rela-
ções de trabalho trazidos com a lei 
13.467/2017.

O livro tem como coordena-
dores o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Tra-
balho (ANPT), Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, a vice-presidente, Ana 
Cláudia Bandeira Monteiro, e o di-
retor cultural e de assuntos cientí-
fi cos da entidade, Silvio Beltramelli 
Neto. O prefácio da obra foi escrito 
pelo procurador-geral do Trabalho, 
Ronaldo Curado Fleury.

Durante o lançamento, o dire-
tor da ANPT falou sobre  a alta pro-
cura pelo livro já no pré-lançamento 
da obra e lembrou que isso “é sinal 
que as pessoas querem saber a 
opinião do Ministério Público do Tra-
balho e a gente tem esperança que 
além de querer saber elas queiram 
aplicar”.

Livro apresenta a interpreta ção dos procuradores
do Trabalho sobre a reforma trabalhista 

De acordo com o 
presidente da ANPT, 
a coletânea é lança-
da em momento de 
intensa crise eco-
nômica, social e po-
lítica. “É imperioso, 
portanto, resgatar-se 
nas diversas fontes 
de Direito o Direito do 
Trabalho criado para a 
promoção do equilí-
brio social e econômico, mas acima 
de tudo para a promoção da paci-
fi cação e da justiça social”, afi rma 
Farias da Costa.

No livro são abordadas ques-
tões centrais da “reforma traba-
lhista” e buscou-se oferecer à co-
munidade jurídica, em especial os 
operadores do Direito e do Proces-
so do Trabalho, a visão dos procura-
dores do Trabalho sobre o contexto 

normativo instaurado a 
partir do dia 11 de no-
vembro, data de início 
da vigência da lei, e 
seus impactos diretos 
sobre o mundo do tra-
balho.

A fi m de permitir 
uma consulta mais rápi-
da e intuitiva, os artigos 
encontram-se agrupa-
dos, consoante a perti-

nência com as seguintes temáticas: 
Liame empregatício, suas partes e a 
prestação do trabalho (Parte I), Dura-
ção do trabalho e saúde e segurança 
do trabalhador (Parte II), Responsabi-
lidade civil por dano extrapatrimonial 
no contexto das relações de traba-
lho (Parte III), Representação dos 
trabalhadores e negociação coletiva 
(Parte IV) e Acesso à Justiça e pres-
tação jurisdicional (Parte V).

tivas do MPT, então, contem conos-
co”, disse.

Caminhando para o fi nal de sua 
explanação, o presidente da ANPT 
informou aos presentes que a en-
tidade adquiriu duas novas salas e 
no âmbito da diretoria já está sendo 
debatida a criação da Escola Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho, 

“para trazer essa contribuição dos 
procuradores do Trabalho ao mundo 
acadêmico”.

“Apesar de toda essa luta, o 
momento é de festa e de congra-
çamento, é muito bom estar com 
vocês aqui. Temos muita fé em 
seguir em frente, muita coragem 
de superar os obstáculos e, acima 

de tudo, temos a certeza de que, 
quando nossos sonhos são mo-
vidos por amor e por esperança, a 
vitória, mais cedo ou mais tarde, é 
certa. O ano que se avizinha é difí-
cil e o momento agora é de esque-
cermos um pouco, relaxar, se unir e 
brincar, aproveitando nosso encon-
tro”, afirmou.

Diretor Cultural e de Assuntos Científi cos da ANPT apresentou o livro
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Revelados os 
vencedores do Prêmio 
Evaristo de Morais Filho

F oram revelados, na noite do dia 30 de novembro, 
os vencedores do Prêmio Evaristo de Morais Fi-
lho, na categoria melhor trabalho doutrinário. A 

entrega da premiação aconteceu durante a solenidade 
de abertura do 29º Encontro Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ENPT),  na Bahia.

O prêmio de primeiro lugar foi para os procurado-
res do Trabalho Lorena Vasconcelos Porto, Marcia Ka-
mei Lopes Aliaga e Luciano Lima Leivas. A obra vence-
dora tratou do acordo nacional do amianto. Quem fez a 
entrega da medalha foi a diretora de comunicação da 
ANPT, Milena Cristina Costa.

Em segundo lugar, foi classifi cado o procurador 
do Trabalho Jorsinei Dourado Nascimento que, no ato, 
foi representado pelo procurador do Trabalho Leonardo 
Ono. A obra abordou os profi ssionais da área de saúde 
em comunidades indígenas. Ele recebeu o prêmio das 
mãos da vice-presidente da ANPT, Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro.

Já em terceiro lugar, fi cou classifi cado o procu-
rador regional do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta. O 
texto da obra ganhadora foi sobre a universalidade dos 
direitos fundamentais dos trabalhadores e o dumping 
social. Ele recebeu o prêmio das mãos da diretora de as-
suntos institucionais da ANPT, Silvia Silva da Silva.

N a tarde do sábado, 02 de dezembro , o 
estado do Ceará foi escolhido como pri-
meira opção para a realização do 30º 

Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ENPT), em 2018. A votação aconteceu durante 
a Assembleia Geral Ordinária do 29º Encontro 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ENPT), 
ocasião na qual ocorreu ainda a leitura e parecer 
do conselho fi scal da ANPT sobre as contas da 
entidade, nos meses de junho a outubro deste 
ano, deliberando-se pela sua aprovação, sem ne-
nhuma ressalva.

A assembleia discutiu ainda diversos temas 
de interesse diretos dos associados, como, por 

Estado do Ceará é escolhido como primeira opção para abrigar o próximo ENPT
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Márcia Kamei recebeu o 
prêmio de primeiro colocado, 

em nome do trio vencedor

Procurador do Trabalho Leonardo 
Ono recebeu o prêmio de segundo 

lugar, em nome do associado da 
ANPT Jorsinei Dourado Nascimento

Assembleia debateu assuntos de interesse direto dos associados da ANPT

Procurador Regional do 
Trabalho Sebastião Caixeta 

fi cou em terceiro lugar
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Atividades desportivas movimentam o 29º ENPT

30º ENPT
Após diversas indicações de estados que poderiam 

abrigar o 30 º Encontro Nacional dos Procuradores do Tra-
balho, a opção vencedora foi o Ceará, seguido da Bahia e 
do Rio de Janeiro.

Livros
Durante a assembleia, os participantes tiveram ain-

da o lançamento de duas obras jurídicas, de associados 
da ANPT. O livro “Reforma Trabalhista Interpretada” foi 
apresentado pelo procurador do Trabalho Elcimar Rodri-
gues Reis Bitencourt, e “Temas Relevantes da Atuação 
do Ministério Público do Trabalho”, pelo procurador Carlos 
Eduardo Andrade.

A o longo do 29º Encontro Nacional dos Procura-
dores do Trabalho (ENPT), foram realizados os 
tradicionais campeonatos de tênis e de futebol. A 

entrega das medalhas aconteceu durante a festa de en-
cerramento do evento, no sábado, 02 de dezembro .

No acirrado torneio de tênis, levou a melhor o procu-
rador do Trabalho Ricardo José das Merces Carneiro, que 
conquistou a medalha de ouro. Em segundo lugar fi cou 

classifi cado o procurador do Trabalho Odracir Juares Hecht 
e em terceiro o associado Gláucio Araújo de Oliveira.

Já no campeonato de futebol, três times suaram a 
camisa com o objetivo de conquistar o título de vencedor 
desta edição do ENPT.  Após algumas horas de partidas, 
o primeiro lugar fi cou para o time de camiseta da cor azul. 
Em segundo lugar, fi cou o time de camisa bordô e em ter-
ceiro o de amarelo.

exemplo, a atuação da ANPT contra reforma da previ-
dência em tramitação no Congresso Nacional, o ajui-
zamento de ações judiciais, o pagamento da Parcela 
Autônoma de Equivalência (PAE), a conversão da licen-
ça-prêmio em pecúnia, o auxílio moradia, entre outros.

Outro tema abordado durante a assembleia foi a 
criação da Escola Nacional da ANPT, visto que a en-
tidade adquiriu recentemente duas novas salas, no 
mesmo andar da sede e do auditório da associação. 
O objetivo da escola será o fortalecimento do trabalho 
acadêmico dos Procuradores do Trabalho e de sua di-
vulgação, além da geração de novas receitas à ANPT, 
por meio da criação de cursos voltados para o público 
jurídico externo.

Estado do Ceará é escolhido como primeira opção para abrigar o próximo ENPT
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Time bordô fi cou em segundo lugar

Participantes do campeonato de tênis Time azul foi o grande vencedor do campeonato

Time amarelo fi cou com a terceira colocação
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A afi rmação acima é do pre-
sidente da Associação Na-
cional dos Procuradores 

do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, e faz referência à 
portaria do Ministério do Trabalho 
(nº 1.129/2017), publicada dia 16 de 
outubro, que alterou as regras para 
a fi scalização e o combate ao tra-
balho escravo no Brasil.  Em entre-
vista, o procurador destaca que um 
dos pontos mais preocupantes des-
sa portaria diz respeito aos novos 
conceitos para condição degradante de trabalho, jornada 
exaustiva e condição análoga à de escravo.

A portaria redefi ne o conceito de trabalho escravo. Como 
avalia essa mudança?

Ângelo Fabiano (AF): A portaria, a pretexto de regulamen-
tar os critérios para concessão do seguro-desemprego de 
trabalhadores escravizados e para a inclusão do nome de 
empregadores na lista suja do trabalho escravo, redefi ne o 
conceito de trabalho em condições análogas às de escra-
vo, restringindo-o a situações onde há a necessidade de 
privação da liberdade de ir e vir, como se apenas existisse 
trabalho escravo quando há cerceamento da liberdade de 
locomoção. Com isso, o Ministério do Trabalho buscou não 
apenas reduzir o conceito para fi ns de obtenção do acesso 
ao seguro desemprego e o número do acesso de emprega-
dores que serão inclusos na lista suja do trabalho escravo, 
mas também modifi car a própria conceituação do trabalho 
escravo para outros fi ns como, por exemplo, de confi gura-
ção da conduta como um fato típico penal e também para 
efeito da própria responsabilização civil e trabalhista, por 
meio dessa questão de se encontrar ou não trabalho es-
cravo, o que só pode ser feito por lei em sentido estrito.

A questão da fi scalização também fi cou mais complicada 
agora, a partir da publicação da portaria?

AF: Sim, a portaria trouxe uma série de procedimentos bu-
rocráticos que difi cultam a atuação dos auditores fi scais 
no combate a essa chaga social exigindo, por exemplo, a 
juntada de boletim de ocorrência lavrado por autoridade 
policial retirando, assim, a prerrogativa dos auditores de, 
por si sós, reconhecerem a caracterização do trabalho es-
cravo. Sabemos que os auditores fi scais se subordinam às 
regulamentações do ministro do trabalho, então, haverá, 
sim, se mantida essa portaria ilegal, uma restrição da atua-
ção e da atividade desses profi ssionais no combate ao tra-
balho em condições análogas de escravidão. Não apenas 
pela redução do conceito que atrela a fi gura do trabalho 
escravo, essencialmente à existência de restrição de liber-
dade por coação física ou moral, mas ainda por criar uma 
série de burocracias nesse procedimento para inclusão 
dos empregadores na lista suja.

“A caracterização do trabalho escravo não pode 
e nem deve ser reduzida a situações de restrição 
de liberdade, ou voltaremos ao século XIX”

Existem outras situações que não 
envolvem a questão relativa à res-
trição efetiva da liberdade?

AF: Sim, como por exemplo, a jor-
nada exaustiva e o trabalho degra-
dante. A primeira acontece quando 
o trabalhador é submetido a uma 
jornada extremamente cansativa, 
sem observância de regras de in-
tervalo e repouso, o que o leva a um 
esgotamento físico e mental. Essa 
é a jornada que muitas vezes não 
restringe efetivamente a liberdade, 
mas o trabalhador tem que traba-

lhar ao máximo, e também a questão da caracterização do 
trabalho degradante, quando ele é colocado em situações 
de trabalho ou de moradia no próprio local de trabalho em 
que não sejam observadas as normas mínimas de saúde, 
segurança ou higiene do trabalho, como, por exemplo, alo-
jamentos precários, comida de péssima qualidade, água 
não potável, inexistência de banheiros adequados, etc.

 Na prática, então, o que a portaria faz?

AF: Ela conceitua o trabalho escravo degradante e o traba-
lho escravo por jornada exaustiva a partir da necessidade 
de existência do cerceamento da liberdade de ir e vir. Com 
isso, as consequências serão a diminuição do número de 
empregadores que serão incluídos na lista suja, a redução 
do número de trabalhadores que terão obtenção de seguro 
desemprego para situação de jornada exaustiva e traba-
lho degradante, quando não houver a restrição da liberda-
de, e, por via refl exa, a eventual redução do conceito penal 
de trabalho escravo (art. 149 do Código Penal) e, por fi m, a 
busca pela não responsabilização civil-trabalhista de em-
pregadores fl agrados explorando a escravidão por jornada 
exaustiva ou por trabalho degradante onde não haja a res-
trição da liberdade de locomoção.

Tramita no Senado Federal o PLS 432/2013, que visa re-
defi nir o conceito de trabalho escravo. Como avalia esse 
projeto?

AF: Esse projeto, do qual nós da ANPT e os membros do 
Ministério Público do Trabalho em geral somos contra, 
visa redefi nir o conceito de trabalho escravo para fi ns de 
expropriação de terras, aquelas urbanas ou rurais, onde 
trabalhadores forem fl agrados em trabalho escravo.  Essa 
legislação, que já foi muito discutida, visa redefi nir esse 
conceito atrelando tão somente à fi gura de trabalho força-
do e da servidão por dívida e excluindo, por conseguinte, a 
caracterização por jornada exaustiva e trabalho degradan-
te. Já é um retrocesso social se essa legislação for apro-
vada no parlamento e, para nós, a portaria além de trazer 
um extremo retrocesso social também, além disso,  ela é 
uma patente ilegalidade porque um ato infralegal não pode 
trazer uma regulamentação nesse sentido.

Confi ra a íntegra da entrevista em www.anpt.org.br
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Empossada nova procuradora-geral da República 
F
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TF oi empossada, dia 18 de se-

tembro, a subprocuradora-
geral da República Raquel 

Dodge, no cargo de procuradora-
-geral da República, pelos próximos 
dois anos. O presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, e a vice-presidente 
da entidade, Ana Cláudia Bandeira 
Monteiro, participaram da soleni-
dade, realizada no auditório da Pro-
curadoria Geral da República (PGR). 
A chefe do Ministério Público da 
União também assumiu a presidên-
cia do Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP)

Raquel Dodge ressaltou, em 
seu discurso de posse, o compro-
misso de desempenhar com equilí-
brio, fi rmeza, coragem e seriedade 

dará igual ênfase à função criminal e 
de defesa dos direitos humanos. As-
sumiu como vice-procurador-geral 
da República o subprocurador-geral 
da República Luciano Mariz Maia, e 
como vice-procurador-geral eleito-
ral o também subprocurador-geral 
Humberto Jacques de Medeiros.

ANPT participou da solenidade e do jantar de posse da nova procuradora-geral da República

O Clube ANPT de Vantagens ofe-
rece uma plataforma de convê-
nios de modo a gerenciar, admi-

nistrar e divulgar os benefícios obtidos 
pela Associação para todos os fi liados 
da ANPT. A plataforma trará, sempre, 
novidades em âmbito nacional e, tam-
bém, convênios fi rmados com empre-
sas locais, em todas as partes do país.

Entre os convênios oferecidos pelo 
Clube ANPT de Vantagens estão cine-
mas, escolas, farmácias, universidades, 
clubes, academias, empresas aéreas, 
concessionárias, bancos, dentre vários 
outros. 

Acesse a página eletrônica da ANPT, no 
endereço www.anpt.org.br, e clique no 
tópico “Espaço do Associado”. Em se-
guida, clique em “Convênios ANPT” e 
desfrute das vantagens oferecidas pela 
Associação.

SBS Quadra 2 Bloco "S" Ed. Empire Center Salas 1103 a 110811º andar
Brasília/DF CEP 70070-904 Fone: (61) 3325-7570 e Fax: 3224-3275

e-mail: anpt@anpt.org.br

todas as funções atribuídas pela 
Constituição ao Ministério Público. 
Primeira mulher a ocupar esse car-
go, ela pretende reforçar o comba-
te à corrupção, a defesa de direitos 
humanos, constitucionais e do meio 
ambiente, valorizando todas as áreas 
de atuação do MPF. Ela garantiu que 
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ANPT defende atuação de procuradora do 
Trabalho no caso do Grupo Guararapes

A Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho 
(ANPT) divulgou, dia 19 de 

setembro, nota de desagravo onde 
repudiou a prática de ataques e 
ofensas pessoais aos membros 
do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) no regular cumprimento do 
seu mister constitucional de defesa 
da ordem jurídica trabalhista e dos 
direitos sociais, como o que foi dire-
cionado pelos executivos do Grupo 
Guararapes à procuradora Regional 
do Trabalho Ileana Neiva Mousinho.

De acordo com a entidade, os 
ataques pessoais dirigidos à pro-
curadora do MPT referem-se à ale-
gação de uma “fi ctícia e absurda 
perseguição à empresa e à despro-
positada e imprudente afi rmação 
de que a sua atuação teria gerado 
a perda de empregos no Rio Grande 
do Norte”. No documento a ANPT 
reafi rma, ainda, que o Ministério Pú-
blico do Trabalho e seus membros 
não deixarão de atuar fi rmemente 
para combater quaisquer formas de 
ilegalidades, onde quer que elas se 
encontrem.

Os ataques pessoais dirigidos 
à procuradora do MPT referem-se à 
alegação de uma fi ctícia persegui-
ção à empresa, e à despropositada 
afi rmação de que a sua atuação te-
ria gerado a perda de empregos no 
Rio Grande do Norte, situação que 
poderia ser agravada pela ação civil 
pública proposta por Grupo de Tra-
balho do Ministério Público do Tra-
balho. De acordo com a entidade, a 
conduta visa, de maneira inconse-
quente, insufl ar a população do Es-
tado contra a atuação do Ministério 
Público do Trabalho e especialmen-
te da procuradora.

A entidade afi rmou também 
que o uso de mentiras e acusações 
pelos representantes da Guarara-
pes é inaceitável, principalmente 
quando utilizadas para aterrorizar 
os trabalhadores e os próprios mi-
croempresários, com a divulgação 
de que haverá fechamento das 

facções e desemprego. “Indepen-
dentemente de quais sejam os ob-
jetivos visados pelos executivos da 
Guararapes com referidos ataques, 
a ANPT reafi rma que o Ministério 
Público do Trabalho e seus mem-
bros não deixarão de atuar fi rme-
mente para combater quaisquer 
formas de ilegalidades, onde quer 
que elas se encontrem”, afi rma ou-
tro trecho da nota.

APOIO

A Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), 
a Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Co-
namp), a Associação do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territó-
rios (AMPDFT) e a Associação Na-
cional do Ministério Público Militar 
(ANMPM), juntamente com a ANPT, 
divulgaram dia 21 de setembro nota 
pública onde manifestaram o seu 
repúdio à tentativa de constranger 
e intimidar a atuação do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), no cum-
primento de sua missão constitu-
cional, no caso envolvendo o Grupo 
Guararapes (Lojas Riachuelo). 

COLETIVA

ANPT participou, dia 20 de 
setembro, de coletiva de imprensa, 
no Rio Grande do Norte, para tratar 

Coletiva de imprensa sobre o assunto foi realizada em Natal (RN)

da Ação Civil Pública proposta pelo 
MPT contra o grupo Guararapes e 
para esclarecer aos jornalistas a 
realidade na qual a empresa está 
envolvida. Na ocasião, o presidente 
da entidade, Ângelo Fabiano Fa-
rias da Costa, defendeu também a 
atuação da procuradora Regional 
do Trabalho, que tem sofrido ata-
ques e ofensas pessoais por parte 
da direção do grupo.

REPRESENTAÇÃO AO CNJ

Em continuidade às medidas 
que visam defender a atuação do 
Ministério Público do Trabalho e 
da procuradora do Trabalho Ileana 
Neiva Mousinho, a ANPT e o MPT 
protocolaram no Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), em dezem-
bro, reclamação disciplinar contra 
o desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande 
do Norte Claudio Santos, em razão 
da prática de ilícito funcional de 
exercício de atividade politico-par-
tidária. De acordo com as institui-
ções, ele participa ativamente das 
manifestações organizadas pela 
empresa e por políticos locais com 
o objetivo de intimidar a instituição 
e seus membros. O feito foi distri-
buído para a Corregedoria daquele 
Conselho.

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