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DISCURSO POSSE  

21º CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE 
PROCURADOR E PROCURADORA DO TRABALHO 

DR. ALBERTO BALAZEIRO 

 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da 

República, Doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, 

estimado amigo e que realiza gestão histórica a frente do 

Ministério Público Brasileiro e que muito nos honra com 

visita também histórica à sede do nosso MPT na Bahia; 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro do Tribunal Superior 

do Trabalho e integrante da banca examinadora da 

segunda etapa do nosso XXI Concurso para o ingresso de 

novos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, Doutor 

Cláudio Mascarenhas Brandão; 

 

 Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos Senhora Damares Alves; 
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 Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça 

Militar, Doutor Antônio Pereira Duarte; 

 

 Excelentíssima Senhora Procuradora Geral de Justiça do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Doutora 

Fabiana Costa Oliveira Barreto; 

 

 Excelentíssimo Senhor Doutor Conselheiro Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil e integrante da banca da 2ª 

etapa do certame Doutor Rafael Lara Martins, nesse ato 

representando o Presidente do Conselho Federal da OAB 

Doutor Felipe Santa Cruz; 

 

Excelentíssima Senhora Vice Procuradora Geral do 

Trabalho, a Subprocuradora-Geral do Trabalho Doutora 

Maria Aparecida Gugel; 

 

 Excelentíssimo Vice-Chefe do Estado Maior da Armada, 

Vice-Almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, 

representando nesse ato o Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra Ilques Barbosa; 
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 Excelentíssimo Senhor Secretário Especial da Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho, Doutor Bruno Bianco 

Leal; 

 

 Excelentíssimo Senhor Secretário Especial Adjunto da 

Secretária Especial de Previdência e Trabalho, Doutor Adler 

Anaximandro de Cruz e Alves; 

 

 Excelentíssimo Senhor Secretário de Trabalho da 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Doutor 

Bruno Silva Dalcomo; 

 

 Excelentíssimo Senhor Conselheiro do Conselho Nacional 

do Ministério Público, Procurador Regional do Trabalho 

Doutor Sebastião Vieira Caixeta; 

 

 Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação 

Brasileira de Advogados Trabalhistas - ABRAT, Doutor 

Otávio Pinto e Silva; 

  

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Juiz Luiz 
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Antonio Colussi, representando nesse ato a Presidente da 

ANAMATRA, Juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto; 

 

 Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral do Ministério 

Público do Trabalho, Subprocurador-Geral do Trabalho, 

Doutor André Luís Spies; 

 

 Excelentíssimo Senhor Diretor Geral do Escritório da 

Organização Internacional do Trabalho no Brasil - OIT, 

Doutor Martin Hahn; 

  

 Excelentíssimo Presidente da nossa Associação Nacional 

dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, Procurador 

Regional do Trabalho, Doutor José Antonio Vieira de 

Freitas Filho;  

 

 Excelentíssima Senhora Secretária do 21º Concurso 

Público para o ingresso de novas Procuradoras e 

Procuradores do Trabalho, Procuradora do Trabalho 

Doutora Daniela Landim de Paes Leme; 
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 Excelentíssimo Senhor Diretor Geral do Ministério Público 

do Trabalho, Procurador do Trabalho Doutor Luciano 

Aragão Santos;  

 

 Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador Chefe da 

Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região, 

Procurador do Trabalho Doutor Marcelo Castagna 

Travassos, nesse ato representado o Procurador Chefe da 

Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região, 

Procurador do Trabalho Doutor Luis Carlos Gomes Carneiro 

Filho, ausente em razão de acompanhar ente da família em 

questão de saúde; 

 

Demais Autoridades presentes, em especial os demais 

integrantes das bancas examinadoras de todas as fases do 

certame a quem irei nominar durante esse discurso; 

 

Magistrados, Magistradas, Colegas do Ministério 

Público, Advogadas, Advogados, Servidores e Servidoras, 

familiares e amigos dos empossandos, todos aqueles que 

nos assistem pelo canal do Youtube; 
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Minhas senhoras e meus senhores; 

 

É com imensa alegria e júbilo que hoje empossamos, 

com a honrosa presidência e histórica presença aqui na 

minha querida PRT da 5ª Região, de sua Excelência o 

Procurador Geral da República, Doutor Antonio Augusto 

Brandão de Aras, 11 (onze) novos Procuradoras e 

Procuradores do Trabalho. 

 

Tenho convicção Doutor Aras que nas mentes de todos 

emposssandos e empossandas o sentimento é de 

realização de um sonho, de encerramento de uma fase de 

imenso sacrifício e abnegação com esse objetivo de 

alcançar o ingresso na nossa instituição ministerial. 

 

Mas saibam minhas queridas e meus queridos amigos, 

compartilho esse sonho com vocês. Compartilho por 

estar hoje no honroso cargo de Procurador Geral e, 

principalmente, por estar nessa carreira que tem 

efetivamente o papel, a capacidade e a entrega real de 

transformação de vidas. 
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Vivemos um momento particularmente difícil da nossa 

história humana em decorrência de uma assombrosa 

pandemia, que já ceifou a vida de quase 200 mil brasileiros. 

  

E é nesse momento que o sonho de vocês, que é o 

nosso, se junta à imensa responsabilidade de fazer do traço 

institucional um guia de condução e segurança para 

vencermos juntos essa tragédia. 

 

É da doutrina do economista norte-americano Douglass 

C. North, agraciado com o Prêmio Nobel de 1993 que 

extraímos a basilar conclusão de que reside nos pilares das 

instituições os verdadeiros alicerces para crescimento 

econômico, estabilidade e, acresço, superação de 

desigualdades. 

 

Estamos em luto por uma doença trágica e fatal. No 

entanto, estamos orgulhosos por tudo que o nosso Ministério 

Público Brasileiro e o Ministério Público do Trabalho, de 

modo particular, pôde entregar nesse cenário de tanto 

sofrimento. 

 



8 
 

A crise que vivemos e que hoje mais uma vez nos 

apavora com uma segunda onda de infecções tem na 

gênese a saúde pública. Entretanto também tem com vetor 

preponderante o trabalho humano. 

 

Se alguém duvidava da força das instituições 

trabalhistas, a pandemia rechaçou esse debate e, mais, 

renovou a importância de que avancem em capilaridade e 

reforcem as suas raízes nos rincões do nosso imenso país. 

 

Nesse ano de tamanho desafio e dor para tantos que 

foram ou estão acometidos pelo COVID-19 ou perderam 

seus entes queridos ou ficaram distantes do convívio da 

família ou de amigos, o nosso Ministério Público do 

Trabalho, pela força e dedicação de muitos servidores, 

servidores, Procuradores, Procuradoras, terceirizados, 

terceirizadas, estagiários e estagiárias, soube dar a resposta 

em um contexto de profunda crise de saúde mas inegável 

crise de trabalho.  

 

Desde o início, estruturado transversalmente em um 

grupo de trabalho GT Covid que reuniu as 8 (oito) 

Coordenadorias Nacionais Temáticas, nossas áreas 
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prioritárias de atuação e mais a Coordenadoria de atuação 

em 2º Grau, se possibilitou atuação articulada com a 

Procuradoria Geral da República, através do GIAC, com o 

Conselho Nacional do Ministério Público, com focalizadores 

em todas as Regionais e sedes de estados, gerando 

expressivos números que falam por si: 26 notas técnicas,  

9000 inquéritos, 721 ações judicias,  512 mediações, 

destacando aqui o papel da conciliação e da articulação 

social Dra. Maria Aparecida Gugel, com medidas de 

orientação e estímulo ao ajuste aos ditames legais, com 

reflexo na redução no volume de ações ajuizadas sem 

qualquer perda de efetividade. Salientamos com orgulho os 

mais de 322 milhões de reais revertidos à sociedade em 

bens e serviços para o combate à pandemia em atuação 

sempre em parceria e com a devida sensibilidade e 

acolhimento da Justiça do Trabalho, estimado Ministro 

Cláudio Brandão. 602 ações planejadas, 3352 providências 

adotadas, 134 em média por Regional. 

 

Em paralelo, mantendo a coerência de atuação e 

gestão interna, com forte investimento em tecnologia e 

equipamentos, a nossa instituição deu início a pioneiro e 

depois integral atendimento e prestação de serviços por 

meio de teletrabalho, hoje já em fase preliminar mista, que, 

sempre conjugando análise de dados de saúde e sanitários, 
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protegeu os nossos trabalhadores e produziu o vigoroso 

resultado cujos números foram enunciados. 

 

Ainda no âmbito interno estruturamos a Diretoria 

Nacional de Assistência Integral à saúde, que aliada à 

assistência psicossocial, pôde dar assistência e suporte a 

todos e todas nesse momento de angústia, tendo sido 

realizadas reuniões de acolhimento com todas Regionais 

com a nossa presença e de toda administração da 

Procuradoria Geral do Trabalho.  

 

No campo da articulação interinstitucional, 

acompanhamos de perto e pleiteamos e objetivemos êxito 

relativamente a proposições legislativas que tratam dos 

efeitos do COVID nas relações de trabalho, notadamente as 

Medidas Provisórias 927 e 936. 

  

Mesmo com todas as dificuldades de um ano que nos 

afastou do contato presencial mas não do afeto e das 

ferramentas tecnológicas, demos início e seguimento a 

importantes Comissões do nosso Conselho Superior, 

notadamente tratando de destinação de recursos e critérios 

claros de promoções por merecimento, merecendo especial 
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destaque um ano de trabalho, inclusive com a importante 

participação da nossa ANPT, desde a composição passada 

e com importante continuidade dos amigos José Antônio e 

Lydiane a profícuo debate de uma atuação mais resolutiva, 

proativa e efetiva por meio de uma nova forma de atuação, 

prioritariamente estratégica e estrutural, através da 

Resolução 166 hoje já no nosso CSMPT. 

 

Aliás, a nossa atuação finalística não se resumiu ao 

COVID, sendo abertos projetos, articulação e convênios 

com diversos entes como o BNDES e o CNJ e realizadas 

investigações e manejadas ações, de modo especial 

mantidas e acrescidas operações de resgate a 

trabalhadores submetidos a condições análogas à 

escravidão em acréscimo de 20% de operações e 40% em 

resgates, como ocorrido naquela realizada semana passada 

aqui na Bahia. Com o inestimável apoio da PGR e 

pessoalmente do senhor Procurador Geral da República, 

que sempre destaca a unidade como seu norte de gestão, a 

atuação não encontrou qualquer limite de ordem 

orçamentária. 

 

Quero aqui também deixar assente que a história 

também se perfaz nesse momento meus queridos e 
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queridas colegas que hoje já ingressaram no nosso 

Ministério Público do Trabalho pelas condições de 

dificuldades inéditas enfrentadas para a realização do 21º 

Concurso. 

 

Quero agradecer a vocês e a cada um que aceitou o 

desafio de dar seguimento ao certame, em totais condições 

de transparência e lisura, mesmo diante da pandemia, 

atendendo a rígidos protocolos de segurança sanitária, com 

a inestimável condução da Diretoria de Assistência Integral 

à Saúde do MPT, através do Doutor Fausto Cardona e com 

a firme, serena e corajosa condução da querida Daniela 

Landim de Paes Leme, uma colega a quem tenho o orgulho 

de chamar de amiga, uma guerreira que nunca esmoreceu 

diante de imensas dificuldades. 

 

Quero também agradecer NOMINALMENTE a cada um 

dos Ínclitos integrantes e às Ínclitas integrantes de todas as 

bancas e a todos os servidores e servidoras que aceitaram 

o desafio de dar seguimento ao certame em meio a todas as 

dificuldades provocadas pela pandemia. 
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1. Primeira fase (objetiva); 

- colegas Andrea Gondim, Florença Dumont, Jefferson 

Rodrigues, Lutiana Lorentz, Marcello Ribeiro, Manoel Jorge 

e Silva Neto, Eminente Desembargador do Tribunal 

Regional da 15ª Região, João Batista Martins César, 

advogado Doutor Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho, 

indicado pelo Conselho Federal da OAB; 

 

 

2. Segunda fase (discursiva); 

 

- colegas Rosângela Rodrigues Dias de Lacerda, Cristiane 

Maria Sbalqueiro Lopes, Marcelo Freire Sampaio Costa, 

Bruno Gomes Borges da Fonseca, Jailda Eulídia da Silva 

Pinto, Max Emiliano da Silva Sena, Eminente Ministro 

Alexandre de Souza Agra Belmonte, do Tribunal Superior do 

Trabalho, e advogado Doutor Luis Carlos Moro, indicado 

pelo Conselho da OAB; 
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3. Terceira fase (prática); 

 

- colegas Adriane Reis de Araújo; Gisele Santos Fernandes 

Góes; Guadalupe Louro Turos Couto;  Rafael de Araújo 

Gomes, Ricardo José das Mercês Carneiro,  Eminente 

Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tribunal 

Superior do Trabalho, e advogado Doutor Rafael Lara 

Martins,  indicado pelo Conselho Federal da OAB. 

 

4. Quarta fase (prova oral); 

 

- colegas Cássio Luís Casagrande, José de Lima Ramos 

Pereira, Cristiano Otavio Paixão Araújo Pinto, Lorena 

Vasconcelos Porto, Eminente Desembargadora do Tribunal 

Regional da 9ª Região, Thereza Cristina Gosdal e Doutor 

Carlos Schirmer Cardoso, Advogado indicado pelo Conselho 

Federal da OAB. 
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5.  Quinta fase (prova de títulos); 

 

- colegas Maria Aparecida Gugel, Pedro Luiz Gonçalves 

Serafim da Silva,   Eneas Bazzo Torres,  Alvacir Correa dos 

Santos, Fabio Leal Cardoso, Oksana Boldo, Lucinea 

Ocampos e  Doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, 

Advogado indicado pelo Conselho Federal da OAB; 

 

Lembro que a segunda, terceira, quarta e quinta etapas 

ocorreram já sob a égide da pandemia, o que exigiu 

inovação, tecnologia e imensa dedicação de todos e todas. 

 

Nesse sentido, agradeço pelo imenso e corajoso 

trabalho ao nosso gabinete, na pessoa da nossa Chefe de 

Gabinete, colega Sandra Marlicy de Souza Faustino,  à 

nossa TI, na pessoa do colega Fábio Mashiro Kosaka, 

Secretário da SPAI e que à época das soluções presidia o 

CETI, e à nossa Diretoria de Assistência Integral à Saúde do 

MPT, na pessoa do Diretor Fausto Cardona. Agradeço, 

ainda à nossa Diretoria Geral nas pessoas dos colegas 

Luciano Aragão Santos, Diretor Geral, e Dickson Ansah 

Frempong, Diretor Geral Adjunto, e à nossa Diretoria de 

Administração, na pessoa da Diretora Tereza de Assis.  
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Agradeço a cada Comissão de Execução e 

Fiscalização do concurso nas Regionais. 

 

Registro meus agradecimentos também à equipe de 

servidores da secretaria do concurso na pessoa da servidora 

Simone Filgueiras,  à Secretaria de Segurança Institucional, 

que prestou grande auxílio na realização de todas as etapas 

do certame, nas pessoas do Colega Jeferson Coelho e do 

servidor Lautert Cruz; à Secretaria de Relações 

Institucionais, nas pessoas dos colegas Márcio Amazonas e 

Marcel Trentin; e à Secretaria Jurídica do Gabinete do PGT, 

nas pessoas dos colegas Afonso Rocha e Ana Cristina 

Desirée. 

 

E é esse momento de superação de desafios quem nos 

conduz ao mote principal dessa nossa mensagem: o 

momento também é de esperança e vocês dão vez e voz a 

esse sentimento. 

 

Nesse ano de 2020, talvez como nunca provamos que, 

sim, podemos transformar e salvar vidas: existimos pela e 
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para a sociedade. Para os novos membros desta instituição, 

trago emprestado um conselho de Dom Helder Câmara: 

 

“É graça divina começar bem. Graça maior persistir na 

caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir 

nunca.” 

 

Comecem bem, persistam em seus propósitos, mas 

nunca desistam de honrar este juramento de respeito à 

Constituição Federal. A nação necessita sempre de 

guardiões incondicionais de sua Carta Magna e do 

ordenamento jurídico, da tutela e proteção dos direitos 

sociais. E saibam que encontrarão uma instituição que se 

moderniza e se reinventa a cada dia para fazer frente às 

novas demandas apresentadas pelas novas e dinâmicas 

relações de trabalho. 

 

Temos tudo pela frente. O bom baiano Raul diria meus 

amigos: “a água viva ainda 'tá na fonte  

Você tem dois pés para cruzar a ponte.” 

 

Em meu discurso de posse, citei Milton Nascimento e 

aqui vou repetir, (recentemente ingressei no gabinete do 
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Doutor Aras em Brasília e nos recordamos desse mesmo 

trecho da canção de Milton Nascimento): 

 

“Nada a temer senão o correr da luta 

Nada a fazer senão esquecer o medo.” 

 

Venceremos. 

 

Sejam muito bem-vindos e muito bem vindas ao Ministério 

Público do Trabalho! 

 

Muito obrigado. 


