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Editorial
Luis Fabiano Pereira

Procurador-Chefe

Mais uma vez temos a honra e o prazer 
de apresentar a nova edição do Infor-

-

importantes temas do mundo do trabalho.

para regularização de condutas violadoras dos di-

-
sicos quanto psíquicos.

-
-

-
rios e da jornada de trabalho dos comerciários.

direitos dos trabalhadores.
-

obteve ampla repercussão em vários segmentos 
-

-

adesão ao seminário promovido pela Procuradoria 
Regional.

-
dicatos do Rio Grande do Norte em torno do tema 

retrocesso social decorrente da reforma trabalhista 
de 2017.

-

-

-
curadoria do Trabalho no Município de Mossoró 

a discriminação de trabalhadores com base em sua 

-

-

-

-

a própria sociedade possa trazer ao MPT suas de-

-

-
dos que integramos a Procuradoria Regional.
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Na manhã do dia 22 de 

-
nas instalavam explosi-

procedimento necessário para 
abertura de uma nova galeria na 
mina de scheelita da Mineração 

de ambos. Os dois trabalhadores 
-

terrados após o desabamento da 

provocadas por seus instrumen-
tos de trabalho.

explora as reservas de scheelita 

-

trabalho de seus empregados. O 
-

to com base em relatório do De-
partamento Nacional de Produ-

após o MPT ter requisitado que o 
DNPM informasse os nomes das 
empresas detentoras de conces-

condições do meio ambiente de 
trabalho das mineradoras. 

quatro trabalhadores haviam se 

em acidentes ocorridos em de-

segurança. 

um procedimento promocional 
-

lidade o diálogo social e a busca 

direcionada a pessoas ou em-

que os Municípios de Governa-

-
ção artesanal realizada nos refe-

-
das. O procedimento foi expandi-

base em relatórios do DNPM e 

Trabalho (SRT).
 No curso do procedimen-

regional do Trabalho Ileana Neiva 

sobre as autorizações de lavras 
de calcário e brita nesses muni-

pretendia apurar a produção de 
mármore em São Rafael e Mes-
sias Targino. Foram solicitados os 
autos de infração lavrados pela 

-

parte do MPT há alguns anos. O 
procedimento promocional pre-

-
nhecimento do MPT no RN sobre 
as condições em que garimpeiros 
e trabalhadores de mineradoras 

segurança desses trabalhadores. 

O oposto da riqueza
Condições de trabalho na mineração expõem trabalhadores a acidentes 

previsíveis e que devem ser evitados

Trabalhador em mina 
subterrânea
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conhecido nacionalmente pelas 

maior produtor de petróleo em 

município de Currais Novos; em 

Novos e largamente exportada 
para todo o mundo. 

-
-

ção pela Convenção de Combate 

de acordo com a pesquisadora 
-

tre em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte 

-

de base mineral e agricultura em 

com a maior proporção de esta-
belecimentos agropecuários com 
agricultura familiar e receitas de 
exploração mineral (proporcio-

-
tabelecimentos agropecuários 
no RN).

analisou as condições relaciona-
-

des de agricultura e mineração 
entre agricultores familiares de 

desenvolvidas paralelamente à 
agricultura favorece a aceitação 
de más condições de trabalho 
na mineração por parte dos agri-

-
dores da agricultura preferem 
se submeter a essas condições a 

-

 Os relatórios de inspeção 

autuadas não cumprem as nor-

trabalho. Foram encontrados 
empregados trabalhando sem 
equipamentos de proteção ade-

que incluem extração de brita e 
de outros materiais para a cons-
trução civil. 
 As medidas de promoção 
de melhoria de condições de tra-
balho para garimpeiros e minera-

-
-
-

-

programação uma vistoria à mina 
-

Bodó na concessão da lavra de 
scheelita. 
 Uma das medidas deter-
minadas pela procuradora re-
gional do MPT Ileana Neiva para 

a realização de treinamento em 
-

cos do Departamento Nacional 
de Produção Mineral. A Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 

um professor especializado em 
mineração e vinculado ao depar-
tamento de Geologia para reali-

-
cos do órgão. 

degradantes de trabalho na degradantes de trabalho na 
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SRT analisa acidentes fatais 
-

gional do Trabalho encaminhou 

de Análise de Acidente de Tra-
balho sobre o desabamento que 

na Mina Bodó em fevereiro. De 
-

-

da área de risco e tomar imedia-
-

instabilidade do maciço.  

 O relatório lista as medi-
das que deveriam ter sido toma-

-
gem de parede de rochas com 

-
-

outros acidentes já haviam ocor-
rido em virtude do desabamento 
de pedras na mina. O órgão in-

após o acidente e lavrou auto de 

infração contra a empresa por ter 
deixado de instalar sistemas de 
segurança em zonas de perigo de 
máquinas e equipamentos. 

Segurança do Trabalho do MPT 

-

-
rança dos 122 empregados que 

não manter vias de circulação de 
-

das e protegidas contra queda de 
material e em boas condições de 

exponha os trabalhadores a con-
dições de risco grave e iminente. 

 O perito do MPT concluiu 
que a empresa não cumpriu inte-

descumprindo as Normas Regula-
-
-

sitos e condições mínimas para a 
implementação de medidas de 

arredores de Parelhasarredores de Parelhas

Foto: Ana Alice Santos

Foto: Ana Alice Santos

Foto: Ana Alice Santos

Foto: Ana Alice Santos
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A -
-

de contratos com manutenção 
de direitos após a reforma 
trabalhista no Rio Grande do 

-
ram com o atendimento sus-
penso e hospitais limitaram as 
visitas a pacientes. A categoria 
dos vigilantes privados parou. 

 De acordo com o Sindi-
cato Intermunicipal dos Vigi-
lantes do Rio Grande do Norte 

-
do se recusaram a conceder o reajuste salarial de 3% 
solicitado pela categoria e anunciaram contratos com 

o pagamento de descanso semanal remunerado e o for-

 Os vigilantes ainda tentaram uma negociação 

-
minou que 70% dos vigilantes de cada estabelecimento 
deveriam trabalhar durante a greve. 

-

menores e ainda a diminuição no valor do adicional 
noturno. Ainda propuseram a redução do intervalo de 
almoço para 30 minutos e a implantação do trabalho in-

-

desmonte de direitos 

reforma trabalhista

-

-

movimento paredista.

-
seguiu que nenhuma punição fosse aplicada aos grevis-

paralisados no período de seis meses.

 

greve dos vigilantes e que o MPT entende como 

trabalho;

trabalhador;
- Violação de direito fundamental ao salário mínimo, 

- Prevalência do negociado sobre o legislado para 
reduzir proteção social do trabalhador;
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A -

controladora das lojas 

foi acionada em janeiro deste 

Trabalho no Rio Grande do Norte 
pelo descumprimento reiterado 
de normas trabalhistas relacio-
nadas à jornada de trabalho. 
 De acordo com o que 

concedia aos seus empregados o 
descanso mínimo entre um expe-
diente e o seguinte de 11 horas 

-

duas horas extras na jornada de 
trabalho de seus funcionários. A 

-

vezamento nos serviços que exi-
gem trabalho aos domingos. 

 

-
rante outras unidades do Minis-

de ajustamento de conduta de 

com os trabalhadores de Natal. A 
extrapolação do limite diário de 
duas horas extras já havia sido 

-

Trabalho de Praia Grande.

 O procurador do MPT-RN 
Francisco Marcelo Almeida An-

-

de normas de jornada de trabalho

remunerado

incluindo seus intervalos para 
-

rárias reconhecidas como má-
ximas para não haver prejuízo à 

-
-
-

-
curador.
 Diante da violação de di-

concessão de intervalo interjor-
nada de no mínimo 11 horas e re-
pouso semanal remunerado aos 

pleiteado o pagamento de mul-
ta diária no valor de R$ 20 mil 
se houver descumprimento das 
obrigações.

Controladora das lojas Centauro e By Tennis 
já havia sido acionada em outros Estados para 

regularizar a jornada de seus empregados

Controladora das lojas Centauro e By Tennis 
já havia sido acionada em outros Estados para 

regularizar a jornada de seus empregados
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8 mundo lembra a luta por 
igualdade entre homens 

o MPT no Rio Grande do Norte 
exaltou a data com eventos e o 
lançamento de uma campanha 
televisiva pela promoção da 

de trabalho.

 A campanha foi dividida 

seguintes temas: mater-

-
balho. As peças foram 
produzidas e veiculadas 

abril e maio pela TV 

SBT no Rio Grande do 

de execução de Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC).

 De acordo com 
a procuradora do MPT-

da Coordenadoria 
Nacional de Promoção de 
Igualdade de Oportunidades 

produção de uma campanha 

empresa foi sensibilizada pela 

direitos da mulher; agora todo o 
Rio Grande do Norte terá acesso 

 
sede da Procuradoria Regional 

-
ganizado pela Confederação das 

Sexual no Trabalho – Pergun-

em parceria com a Organização 
Internacional do Trabalho no Bra-
sil. 
 A publicação traz infor-
mações detalhadas sobre como 

-
car as responsabilidades e conse-

empregadores nessas situações.
-

na

-

para congregar as servidoras do 
órgão. Com exibição de vídeos 

e a procuradora Izabel Ramos 

-
os trabalhistas das mul-
heres. 
 D e s i g u a l d a d e 
– Apenas 50% das 
mulheres em idade 

da desigualdade de 

homens ganham 23% a 

da ONU Mulheres de 
2017. 

Vídeos foram produzidos com recursos provenientes de TAC

2017.
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do Trabalho no município de Mossoró 

para analisar as condições e os efeitos da 
aprovação de projeto de lei que pretendia restringir 
o acesso ao emprego a pessoas nascidas na cidade.
 O procedimento foi iniciado após a 
Procuradoria do Trabalho no município tomar 

determinar que pelo menos 70% dos empregados 
na área da construção civil fossem domiciliados em 
Mossoró.

domiciliados na cidade pelo menos seis meses 

competentes da Prefeitura. 
 No caso de as empresas descumprirem 

50 salários da categoria e suspensão temporária 

de maneira indevida; aos próprios trabalhadores e 

veta toda forma de discriminação nas relações de 

Federal.
 O projeto de lei foi proposto pela vereadora 
Sandra Rosado. O município de Mossoró foi instado 

restringir acesso ao trabalho a pessoas do município

Procurador do Trabalho Gleydson Gadelha iniciou 

pretendia restringir acesso ao emprego

Procurador do Trabalho Gleydson Gadelha iniciou 

pretendia restringir acesso ao emprego

Procurador do Trabalho Gleydson Gadelha iniciou 

pretendia restringir acesso ao emprego
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Parcela de acordo judicial 

pelo MPT-RN contribuiu para 
a reestruturação de cinco 

Centros de Atenção Psicossocial 

atendem pessoas em sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades 

e outras drogas. A manutenção das 
unidades contou com um reforço da 

Rio Grande do Norte) realizada em 

Grande do Norte (MPRN) e o MPT-RN.
 Os valores decorrentes do acordo 

incluindo aquelas com necessidades decorrentes 
do uso de álcool e outras drogas.

na sede da Procuradoria Regional do Trabalho o 

que atuou no processo e possibilitou a reversão dos 
valores.
 Os centros de atenção psicossocial (CAPS) 

prejudicial de drogas e tem o propósito de trazer 
para a agenda de prioridades dos governantes a 
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Para marcar o Dia Nacional de Combate ao Tra-
-

blico do Trabalho lançou em Fortaleza a cam-

-

mil trabalhadores em situação de escravidão contem-

 As imagens da campanha são dos fotógrafos 
-

ações sub-humanas de trabalho em operações de 
-

de Jornalismo por retratar homens e mulheres da 

de piaçava no Rio Negro. 

-

da campanha com apoio dos grupos de comunicação. 
-

gens televisivas e destaque nas redes sociais. 
-

-

-
ta com uma estrutura estadual de enfrentamento do 

-

alerta o procurador.

 

só existe trabalho escravo em determinadas regiões 
ou em certos setores. É possível trabalho escravo 

-

-
-

operações. Os principais setores envolvidos foram os 

-

-
balho escravo em outras regiões do país. Tanto den-

-

ano do ensino funda-
mental incompleto. 
 Dentre os 
resgatados em op-

-
-

tama e Jaçanã. O Rio 
Grande do Norte está 

-

trabalho escravo con-

Campanha alerta para a realidade do trabalho escravo no Brasil
Flagrantes captados em operações de resgate evidenciam condições degradantes,

de norte a sul do país
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A empresa de segurança privada Interfort 

-
-

-

-

obrigatoriedade de contratação de trabalhadores 

-

-

-
balhadores.

-
-

caminhado à empresa pela Subcoordenadoria para 

-

-

 Para a procuradora do 
-

se esforçar para dar oportunida-

de cotas e o direito fundamental 
ao trabalho de todas as pessoas. 

-

-

-
curadora.

-

há previsão de exceções ou condições para o não 

de interesse da empresa na assinatura de Termo de 

-

seu quadro de empregados.

-

condenada a pagar indenização por danos morais 

-

 A Lei 

-
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O prevenção de acidentes e 
doenças laborais no Mi-

-
tura da campanha aconteceu com 

órgão em Natal. Com o lema “Por 
um Brasil sem doenças e acidentes 
de trabalho”
contou com palestras de especialis-

-

uso de agrotóxicos e o lançamento 
-

-

-
curadora regional do Trabalho e 

-
sa do Meio Ambiente do Trabalho 

 

horizontes que temos o Abril Verde. 
É por isso que no 28 de abril não 

-
sou.
 A solenidade de abertura 
contou com a presença de repre-

tais como o Tribunal Regional do 
-

-
presentações sindicais. 

-
-

fos que retrataram a realidade de 
trabalhadores na colheita de cana-

-

-

de abril na sede do MPT-RN e no 

do RN (IFRN). 

Sede da Procuradoria Geral da 

Sede da Procuradoria Geral do 

Trabalho - 21a  Região

Sede do Sebrae RN

Ponte Newton Navarro

 O seminário contou com 

como ferramenta de desconstrução 
-

na Análise do Nexo Causal de Aci-

perita do INSS Amariles Souza Lima 

-

-
-

ção de agrotóxicos no Rio Grande do 
Norte.
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-

-
-

-

-
-

Associação Norte-rio-grandense de 

dos Trabalhadores Rurais Assalaria-

Federação dos Trabalhadores Rurais 

-

-
-

Coordenadoria de Proteção e Defe-
-

to de Gestão de Águas do RN.

Natal se ilumina de verde 
 

-
pamentos urbanos de Natal 
foram iluminados de verde 

de acidentes e doenças de 
trabalho. O movimento fez 
parte da adesão à campanha 

 O movimento alerta 
para a necessidade de rever-
ter o grave quadro da segu-

que registra mais de 700 mil 
acidentes de trabalho por 

-
lhido em alusão ao Dia Mun-

-
mas de Acidentes e Doenças 

Sede do Tribunal de Contas do 

Estado do RN

Sede da Advocacia 

Geral da União no RN

Sede da Prefeitura do Natal

Sede da Secretaria Regional do 
Trabalho e Emprego no RN

Conselho Regional de Engenharia 
Agricultura e Agronomia do RN
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-
-

pessoas e operadores do Direito 
-

muitos outros.

-
-
-
-

que operam com esses conceitos 

O Trabalho no Rio Gran-
de do Norte (MPT-RN) 

-
-

-
-

principais questões das relações 

do dicionário ministrou a confe-

Trabalhador no Brasil: propósitos 

-
param da mesa redonda os dois 

verbetes do livro: o procurador 

Trabalho Xisto Tiago de Medeiros 

-
sentado. O lançamento contou 

-
gurança no Trabalho (SST).

-

uma deterioração dos ambientes 
e condições de trabalho – de um 

-
-

bre a sociedade e sobre o meio 

 Os verbetes são escritos 
-
-

engenheiros de segurança do 

p

m

O b t ã it

Ministério Público do Trabalho no RN

no auditório do MPT em Natal
Evento contou com conferência do professor René Mendes, organizador da publicação

Abreu, um dos autores de 
verbetes do Dicionário

Abreu, um dos autores de 
verbetes do Dicionário

do Trabalho Ileana Neiva e de representantes do CEREST/RNdo Trabalho Ileana Neiva e de representantes do CEREST/RN
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O Tempo de Serviço (FGTS) 
foi criado para proteger o 

de uma conta vinculada ao seu 
contrato de trabalho. Conquista 

uma forma de formação de um 

já que os valores pagos pelas 
empresas ficam guardados para 

sem justa causa. Segundo dados 
da Procuradoria-Geral da Fazenda 

milhões de trabalhadores no país 
estão com seus depósitos no FGTS 
irregulares. 
 Na busca por diminuir as 

de promover a cobrança das 
individualizações dos saldos 

estão fazendo o depósito correto 

e originou a criação de um novo 
setor na Caixa.  

 Para incrementar a 

do Agente Operador do FGTS em 

dezessete empresas/prefeituras 

quase 10 milhões de reais foram 

do Rio Grande do Norte.
 O recolhimento do 

recolhimento propriamente dito; 

individualização dos valores. 
 De acordo com Rodrigo 

Representação do FGTS no 

casos em que a individualização 
dos valores não ocorre da forma 

contas das empresas aguardando 
a individualização nas contas dos 

muitas vezes os empregadores 
não se manifestam quanto aos 

um prejuízo ao empregado que 

explica.
 
a individualização traz diversas 
vantagens para o trabalhador (que 

o empregador (que regulariza sua 
situação com relação ao Fundo) 
e para a economia do município 
(pois os valores passam a circular 
pela cidade).
 Como o saldo do 

trabalhador?
 O saldo do FGTS pode ser 

devedor ou pagamento de parte 
do valor das prestações de imóvel. 
O FGTS pode ainda ser liberado nos 

rescisão do contrato de trabalho 

e saneamento.
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A testes de soldas quando a tampa do 

poderia ter sido evitado se a empresa houvesse 
capacitado o trabalhador para a realização de 

proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Natal. 

equipamentos e implementar gestão de segurança 

de R$ 300 mil. 

– A obrigatoriedade de cumprimento de normas 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

transporte de peso. 

trabalhadores manipulando produtos químicos 

explica a procuradora regional do MPT-RN Ileana 

segurança dos seus empregados.

empresa foi acionada para que seja obrigada a 

programas de Prevenção de Riscos Ambientais e de 

não discriminar trabalhadores acidentados 

despedir enquanto existentes sequelas do acidente 

de trabalho nos casos de suspeita de doença 
relacionada ao trabalho; e reelaborar a análise 

mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano. Os 

campanhas para prevenção de acidentes e doenças. 

-
-

Marinox e Coteminas foram acionadas para adotar medidas 
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-
co do Trabalho realizou uma 

da promoção da liberda-

para a defesa de direitos. O movi-

-

-
-

sos sindicatos e centrais sindicais.
 A abertura do evento reu-
niu representantes dos trabalha-

da Ordem dos Advogados do Brasil 
e do Tribunal Regional do Trabalho 

-
-coordenador nacional da Coorde-
nadoria Nacional de Promoção da 

-

Aragão Cordeiro e da procurado-
ra regional do MPT-RN Ileana 
Neiva Mousinho. O seminário foi 
presidido pelo procurador-chefe 

 Para um auditório lotado 
na sede da Procuradoria Regional 

pela procuradora do MPT-RN Ile-
-

-

Neto. As palestras geraram intenso 

representantes de trabalhadores e 
advogados. 

 

 Os representantes dos sin-
-

ders e cartazes com orientações 
sobre as mudanças promovidas 

pela Coordenadoria Nacional de 
Combate às Fraudes nas Relações 
de Trabalho (Conafret). Na oca-

-
-

MPT-RN promove seminário sobre Liberdade Sindical e 
Reforma Trabalhista

Evento fez parte do calendário do Maio Lilás, movimento pela valorização dos sindicatos 
na luta pelos direitos dos trabalhadores

Maio Lilás - A campanha Maio 
Lilás teve início em 2017, como 
uma das ações da coordenado-
ria de Promoção da Liberdade 

ganhou relevo especial em 
função da reforma trabalhis-

iluminação das sedes do MPT 
com a cor lilás, assim como a 

 A cor lilás é uma home-
nagem às 129 mulheres traba-
lhadoras que foram trancadas 
e queimadas vivas em um in-
cêndio criminoso numa fábri-

por reivindicarem um salário 

-
cêndio, era confeccionado um 

Procuradora Ileana Neiva em 
palestra sobre jornada de 

trabalho no seminário

Procuradora Ileana Neiva em 
palestra sobre jornada de 

trabalho no seminário

Trabalhadores recebem 

Quadrinhos

Trabalhadores recebem 

Quadrinhos
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A primeiro lugar no ranking 
-

bancários. Segundo dados de estu-
-

cada vinte dias. Visando a preven-

do Norte (MPT-RN) e a Federação 
-

-

e criar campanhas publicitárias para 
-

to da representação da federação. O 
-

tra da psiquiatra Ana Beatriz Barbo-
sa Silva.

 O procurador-chefe do 
-
-

Ramos Pereira assinaram o termo 

do MPT. A proposta da cooperação 

-
nadoria Nacional de Promoção de 
Igualdade de Oportunidades (Coor-

do Trabalho. 

-
do com a Confederação Brasileira 

-

devem se portar em uma situação 

como de que forma podem denun-
ciar os atos.

 Segundo o procurador-che-
-

-

-

-

-

-

-
ni-lo dentro das empresas. Para a 

crescer em conjunto. 

 A cooperação do MPT-RN 
-

que contou com a presença de servi-

integrantes da Comissão Regional 

-
nação da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 21ª Região. 

no trabalho
Palestra marcou início da cooperação técnica entre MPT-

Palestra da psiquiatra Ana Beatriz 
Barbosa no auditório da FIERN

Palestra da psiquiatra Ana Beatriz 
Barbosa no auditório da FIERN

Ato de assinatura do Termo 

e sexual no trabalho

Ato de assinatura do Termo 

e sexual no trabalho
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Como resultado de 
atuação conjunta 

no Rio Grande do Norte e o 

representantes dos municí-

-
-

de ajustamento de conduta 

implantar aterros controla-

catadores de lixo. As medi-

municípios.

-
-

bar com os lixões e fomentar a geração de renda para 

interior do estado. 

-
-

-

aterro controlado a ser instalado conforme compromis-

-
-

entrega dos resíduos para compactação.   

-
-

-
res maiores de 18 anos. 

 Para a procuradora Regional do Trabalho Ile-

-
-

que os adultos da família possam prover ao sustento 

  – A im-

de lixões nas cidades. Para que ocorra a transição com 

de rejeitos que não apresentem outra possibilidade de 
-

impactos ambientais adversos.

de catadores
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O orientar trabalhadores e empregadores 
sobre as mudanças ocorridas na Consolidação das 

todos relacionados à Reforma Trabalhista. 

do Trabalho (Anamatra) e Associação Nacional dos 

 Nas palavras do procurador-geral do 

de realizar o lançamento de várias ações do MPT 

 O site foi produzido com recursos 

de Petrolina e traz esclarecimentos acerca das 
mudanças profundas provocadas pela reforma.  

 A proposta da ferramenta de comunicação 

impactos da reforma trabalhista sobre as relações 

brasileiros e demonstrar quais direitos não foram 
alterados alertando os empregadores para que 
mantenham as relações e o ambiente de trabalho 

buscar a aplicação da lei conforme interpretação da 

da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes 

Vanessa Patriota.

f d d
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O 
da empresa que exercessem a função de caixa 

não ser que a empresa contratasse funcionários 

insalubridade aos trabalhadores que limpavam 

 O TRT da 21ª Região reconheceu como 
devida a verba adicional de quebra de caixa a 

direito fundamental do trabalhador (o qual envolve 

inclusive insalubres em grau máximo e sem o uso 
de equipamentos de proteção individualizados e 

Ronaldo Medeiros de Souza em seu voto.  

insalubridade grau máximo para os trabalhadores 
que limpam banheiros foi deferido em primeiro 

as Mulheres (Disque 180) e encaminhada ao MPT 

-

trabalhadores contratados como atendentes de 
restaurante atuavam em rodízio de função na 

está em desacordo com o ordenamento jurídico 

procurador. Uma segunda ação foi ajuizada pelo 

devidos aos trabalhadores. 

ao pagamento de R$ 500 mil de indenização por 

Amparo ao Trabalhador.

em Natal
Acórdão determina que trabalhadores devem receber adicionais de quebra de caixa e de 

insalubridade por limpeza de banheiros
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O 
subprocurador-geral do Trabalho. 

 O cargo de subprocurador-

carreira do MPT. Os subprocurado-
res atuam em Brasília e são desig-
nados para atuar junto ao Tribunal 

-
são. Cabe aos subprocuradores-ge-

composição do Conselho Superior 
do MPT e o exercício das funções 

Coordenação e Revisão do MPT. 

 Trajetória –

da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª 

e 2005. Foi coordenador nacional 
da Coordenadoria Nacional de 
Combate às Fraudes nas Relações 

Revisão do MPT. 

o agora subprocurador obteve 

processual civil pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 

Direito pela Universidade Católica 

subprocurador-geral do Trabalho
José de Lima Ramos Pereira é membro do MPT desde 1993

e
d
C

R

o

p
F

D

na sede da PRT 21ª Regiãona sede da PRT 21ª Região
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O -
balho no Rio Grande do 

vitória em ação movida contra a 

-

decisão da 3ª Vara do Trabalho de 
Natal que condenou a Caixa a dei-
xar de contratar estagiários para 

-
dantes para estágio em áreas que 

-
-

mil de indenização por danos mo-

 O MPT instaurou procedi-

Caixa para apurar irregularidades 

com fundamento em relatório de 

de 151 estagiários em situação ir-

regular para suprir a sua necessi-
dade de contratação de emprega-

-
nal nos contratos de estágio; irre-
gularidades na supervisão e nos 
termos de compromisso de está-

curso desenvolvido; contratos de 

a necessidade de contratação de 
empregados e a exposição a riscos 
no ambiente de trabalho.
 Segundo os relatórios de 

verdadeiramente de estágio e con-
-
-

constatação de irregularidades na 
contração de estagiários.
 A procuradora regional do 

-

contratos de estágio em Natal e no interior do RN

-

acórdão do TRT a serem cum-
pridas pela Caixa: 

-

- Designar empregado do seu 
quadro de pessoal, que possua 
formação na área de conheci-
mento desenvolvida no curso do 
estagiário, para orientar e su-
pervisionar o estágio;

-

do trabalho - Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais, 
Programa de Controle Médico 

a complementação da aprendiza-
gem teórica por meio da aprendi-

-

não se deve ver o estágio como 

-



Ministério Público do Trabalho no RN

A dos Direitos da Criança e do 

-

-
blico do Trabalho no RN foi representa-
do pelo procurador regional Xisto Tiago 

Coordenadoria Nacional de Combate à 

 O procurador frisou que há 

atuem no campo da proteção e tutela 

para o seu enfrentamento e divulgar as 

a sensibilização são muito importantes 
para mudar essa realidade no nosso 

 

 -
mos pessoas destacadas na sociedade 

-
minhos adequados e as oportunidades 
corretas para combater essa triste reali-

-
gatar essas crianças envolvidas com o 

-

-
zes do trabalho Cácio Oliveira Manoel e 

representantes da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil e das secretarias estaduais 

Social.

 Ainda foram exibidos os vídeos 

-

-

com apoio do MPT.

 

transmitida ao vivo pela TV Assembleia. 
Foram debatidos os gargalos da 
fiscalização do trabalho infantil e 

do Trabalho. 

 A reunião foi concluída com 

cobrança de informações quanto ao 

de criação de pesquisas junto aos 

pelos órgãos que integram a rede de 
proteção às crianças e adolescentes.

Audiência foi proposta pela Frente Parlamentar Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente

Procurador Regional do Trabalho Xisto 
Tiago de Medeiros Neto discursa em 

Procurador Regional do Trabalho Xisto 
Tiago de Medeiros Neto discursa em 
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