
PRONUNCIAMENTO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

AUGUSTO ARAS

Solenidade de Posse dos Procuradores do Trabalho

21º Concurso do MPT

Salvador, 30 de dezembro de 2020 às 17h.

Tempo estimado: 5 minutos         

Sua Excelência, 

O Senhor  Procurador-Geral  do  Trabalho,

ALBERTO BASTOS BALAZEIRO,  na  pessoa  de  quem

estendo meus cumprimentos aos membros do Ministério

Público do Trabalho e aos demais componentes da mesa

de abertura.

Senhoras  e  senhores  que  tomam posse  nesta

cerimônia.
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Caros amigos  e  familiares  que  acompanham

esta transmissão.

Senhoras e senhores.

É uma grande satisfação participar da solenidade

de posse dos aprovados do 21º Concurso Público para o

cargo de Procurador e de Procuradora do Trabalho.

Destaco  o  substantivo  feminino  para

homenagear, em especial, as senhoras empossadas.

Aproveito  o  ensejo  para,  mais  uma  vez,

manifestar  minha consternação e  indignação diante  da

violência sofrida pela Magistrada Viviane Vieira do Amaral

Arronenzi1,  vítima  de  feminicídio  em plena  véspera  de

Natal, data para celebrar a vida e a paz.

Além da juíza,  inúmeras mulheres de todas as

classes sociais e faixa etária foram vítimas desse nefasto

e covarde crime ao longo do ano: o feminicídio também é

pandêmico no Brasil.

1 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/26/juiza-morta-na-barra-da-
tijuca-pelo-ex-marido-levou-16-facadas-diz-laudo-do-iml.ghtml. Mensagem do Presidente do STF 
sobre o fato em: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/12/4896960-fux-defende-
acoes-de-combate-ao-feminicidio-apos-assassinato-de-juiza.html.
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Exalto  iniciativa  desta  Casa  contra  a  violência

doméstica intitulada “Quem sente não consente”2. Esta é

uma  bandeira  a  ser  defendida  por  todo  o  Ministério

Público brasileiro. 

Por  isso,  o  Conselho  Nacional  do  Ministério

Público  está  tomando  medidas  para  intensificar  a

implementação de ações de prevenção e repressão dos

crimes de violência doméstica, e feminicídio em especial,

por  meio  do  Observatório  Nacional  sobre  Questões

Sociais  de  Alta  Complexidade  e  Grande  Impacto  e

Repercussão.3

Caríssimas  Procuradoras  e  caríssimos

Procuradores do Trabalho.

Mantenham a devida firmeza contra esses atos

vis, seja na defesa da jurisdicionada, seja na defesa de

uma colega, de uma amiga, de uma irmã, de uma filha e,

sobretudo, de uma mãe.

2 Disponível em:https://mpt.mp.br/ 

3 Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13864-cnmp-emite-nota-em-
razao-do-assassinato-feminicida-da-juiza-viviane-vieira-do-amaral-arronenzi.
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O  Panorama  2020  da  OIT4 revela  que  a

pandemia  teve  um impacto  ainda  mais  significativo  no

desempenho  dos  indicadores  de  emprego  feminino  na

América Latina.

As mulheres  (-10,4%) tiveram maior redução da

taxa de participação no mercado de trabalho do que os

homens (-7,4%).

Precisamos de diligentes membros do MPT para

resgatar  a  dignidade  de  mulheres,  homens  e  crianças

subjugados à servidão ou a condições degradantes de

trabalho.

A  crise  sanitária  leva-nos  ainda  a  refletir

igualmente  sobre  a questão da saúde no ambiente  de

trabalho,  sobre  o  trabalho  remoto  e  o  controle  e  a

garantia de direitos nesse contexto.

As senhoras e os senhores doravante abraçam

esses  e  outros  grandes  desafios,  e  têm  todo  o  seu

caminho diante de si. 

4 Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_764677/lang—pt/index.htm. Acesso em
28.12.2020.
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Façam as escolhas certas, zelando tanto por sua

independência funcional quanto pela unidade ministerial,

princípio este que favorece a necessária ordem jurídica, a

qual  somos  igualmente  obrigados  a  manter  por

mandamento constitucional e regimental.

As senhoras e os senhores obtiveram êxito no

rigoroso  processo  seletivo  do  21º  concurso  público  e

demonstram  que  estão  aptos  à  relevante  missão

abraçada pelos membros do Ministério Público brasileiro.

É  inquestionável  a  capacidade  intelectual  e

esforço  de  todos,  relegando,  muitas  vezes,  o  convívio

familiar, para a realização deste dia.

Parabenizo,  assim,  não  só  aos  nossos  novos

colegas, mas também àquelas pessoas do círculo familiar

que  igualmente  contribuíram  para  essa  vitória

profissional.

Por  fim,  mantenham  sempre  a  fé  e  a

perseverança  no  alvo,  ainda  que  pareça  inatingível.

Como diz o poeta Mario Quintana,

“Se as coisas são inatingíveis... ora!
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Não é motivo para não querê-las...

Que tristes os caminhos, se não fora

A presença distante das estrelas!”

Seguindo  a  estrela  simbólica  da  esperança

natalina, desejo a todos um 2021 pleno de mais vitórias a

cada um dos senhores e das senhoras, pleno de saúde,

distribuição de justiça e garantias em prol da dignidade

humana, em prol da vida, em prol da paz.

Obrigado.
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