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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 

horas, na sala de sessões do Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho 

da Décima Nona Região, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Pedro Inácio da Silva, Presidente deste Tribunal, foi realizada, 

conforme edital de convocação, caderno nº. 2.521 disponibilizado em 

19/07/2018 no DEJT e publicado no dia 20/07/2018, audiência pública para 

tratar do cumprimento da legislação sobre aprendizagem profissional, 

prevista no art. 428 e seguintes da CLT e Lei nº 10.097/2000, que 

asseguram o direito fundamental à profissionalização de adolescentes e jovens 

previsto no art. 227 da Constituição Federal e, especialmente, discutir o tema 

“LEI DE APRENDIZAGEM". O evento faz parte da 3ª Semana Nacional de 

Aprendizagem, promovida pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de 

Estímulo à Aprendizagem do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) 

e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em parceria com o Ministério Público 

do Trabalho (MPT) e o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), e 

também com a participação da Coordenadoria Estadual da Infância e da 

Juventude do Estado de Alagoas, órgão do Tribunal de Justiça do Estado com 
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atribuição de promover a articulação da Justiça da Infância e da Juventude e 

com outros órgãos governamentais e não-governamentais. A presente 

audiência pública foi aberta à participação de quaisquer interessados, em 

especial empresas privadas ou públicas, entidades do sistema S, entidades de 

formação profissionalizante, organizações governamentais e não 

governamentais, entidades sindicais e demais órgãos integrantes da rede de 

proteção da criança e do adolescente, fóruns, comitês, comissões, órgãos 

colegiados que atuem no combate ao trabalho infantil e profissionalização de 

jovens e adolescentes. Também foi divulgada no site deste Tribunal, a partir do 

dia 07.08.2018. Das empresas notificadas pessoalmente para comparecer à 

audiência, fizeram-se presentes: 1. AEC Centro de Contatos; 2. 

ALBUQUERQUE E BRUSCHI SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA; 3. AUTO 

VANESSA LTDA; 4. AUTO VIAÇÃO VELEIRO; 5. BRASNORTE VEICULOS E 

ACESSORIOS LTDA; 6. CLODAX RECICLAGEM LTDA; 7. COMESE 

COMERCIO E SERVICOS LTDA; 8. COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO; 9. COOPERATIVA AGRICOLA DO VALE DO SATUBA - 

COPERVALES; 10. DESTILARIA AUTONOMA PORTO ALEGRE LIMITADA; 

11. EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA.; 12. 

FUND EDUCACIONAL DO BAIXO SAO FRANCISCO PENEDO; 13. 

FUNDACAO EDUCACIONAL DO BAIXO SAO FRANCISCO DR. RAIMUNDO 

MARINHO; 14. GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA; 15. IET-

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA; 16. IMPERIAL BEBIDAS; 17. 
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INDUSTRIAL PORTO RICO S A; 18. IRACEMA BERTULINA DA SILVA; 19. 

LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA; 20. LOJAS RENNER S.A.; 21. MAVEL 

VEICULOS LTDA; 22. PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A; 23. PIEDADE 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA; 24. PLANTAGE CONFECÇÃO E 

COMERCIO(FARM); 25. PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE 

VALORES LTDA; 26. PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE 

VAL E SEGURANCA; 27. REAL ALAGOAS DE VIACAO LTDA; 28. RELUZIR; 

29. RESOLVE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA; 30. SCOLTT SEGURANCA 

DE VALORES LTDA; 31. SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS 

LTDA; 32. SUPER 15 SUPERMERCADOS LTDA; 33. TIGRE - VIGILANCIA 

PATRIMONIAL DE ALAGOAS LTDA; 34. TOP SERVICE SERVICOS E 

SISTEMAS LTDA.; 35. TRANSALAGOAS TRANSPORTES LTDA ; 36. USINA 

SANTA CLOTILDE S A; 37. USINA SERRA GRANDE S A; 38. USINA 

TAQUARA LIMITADA; 39. V2 AMBIENTAL SPE S/A; 40. VELEIRO 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA; 41. VIVA AMBIENTAL E SERVICOS 

S.A.; incluindo as seguintes empresas que compareceram espontaneamente: 

1. USINA CAETÉ; 2. CONSTRUTORA LINS e 3. VISÃO MUNDIAL. Iniciando a 

audiência o mestre de cerimônias destacou que a presente audiência pública 

faz parte da programação da 3ª Semana Nacional da Aprendizagem, na qual 

se debaterá a "Lei de Aprendizagem" e tem por objetivo conscientizar as 

empresas sobre a importância da contratação de jovens na forma da Lei nº 

10.097/2000, orientar os empresários sobre o dever legal e social de propiciar a 
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aprendizagem como forma de garantir emprego digno e prevenir futuras ações 

judiciais, informar sobre os projetos existentes em Alagoas para inserção de 

jovens no mercado de trabalho, estabelecer estratégias e mecanismos para o 

cumprimento da cota aprendizagem pelas empresas que desenvolvem 

atividade econômica na localidade, e abrir espaço para democratização e 

transparência das discussões sobre o tema, por meio de debates que 

agreguem informações, sugestões e críticas sobre o objeto da convocação, 

como forma de garantir a participação popular na gestão de tema de relevante 

interesse para a sociedade. Em seguida, foi solicitado a todos a gentileza de 

desligar ou pôr no modo silencioso seus aparelhos celulares. Após, foram 

convidados a compor a mesa os Excelentíssimos Senhores Desembargadores 

Pedro Inácio da Silva, Presidente do Tribunal, e José Marcelo Vieira de Araújo, 

membro desta Corte, representando o Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, Victor Cavalcante de Oliveira Souza, Superintendente Regional do 

Trabalho e Emprego em Alagoas, a Excelentíssima Senhora Procuradora do 

Trabalho, Virgínia de Araújo Gonçalves Ferreira, representando a Procuradoria 

Regional do Trabalho da 19ª Região, a Excelentíssima Senhora Promotora de 

Justiça Marília Cerqueira Lima, Titular da 12ª Promotoria de Justiça da Capital, 

responsável pela Execução de medidas socioeducativas e questões 

relacionadas ao funcionamento e à fiscalização das unidades socioeducativas 

da Capital, a  Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho Kassandra Nataly 

Andrade Carvalho e Lima, Gestora Regional do Programa de Combate ao 
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trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem, neste ato representando a 

Associação dos Magistrados do Trabalho da 19ª Região - AMATRA XIX, o  

Excelentíssimo Senhor Juiz  do Trabalho Alonso Cavalcante de Albuquerque 

Filho, Gestor Regional do Programa de Combate ao trabalho infantil e de 

estímulo à aprendizagem, o Senhor Arthur Lopes de Almeida, Presidente da 

Federação da Agricultura e Pecuária e Presidente do Conselho Administrativo. 

A seguir, para abertura da audiência pública, foi passada a palavra ao 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Inácio da Silva, Presidente, 

que assim se pronunciou: “Boa tarde a todos, quero cumprimentar o 

Desembargador Marcelo, aqui do Tribunal, doutor Victor Cavalcante de Oliveira 

Souza, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de Alagoas; a 

doutora Kassandra Nataly, que representa a associação dos Juízes do 

Trabalho, aqui, mas particularmente a gestora regional do Comitê de Combate 

ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho; 

Doutora Virgínia Gonçalves, procuradora do Trabalho, também aqui 

representando o procurador-chefe, doutor Rafael, e que é coordenadora do 

trabalho infantil da PRT no Estado, doutor Alonso Cavalcante Filho, Juiz Titular 

da décima Vara da capital, e membro do Comitê Regional de Combate ao 

Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem daqui do nosso TRT; doutora 

Marília Cerqueira, promotora de Justiça da décima segunda vara da Infância e 

da Juventude, doutor Álvaro Almeida, Presidente da Federação da Agricultura 

e Pecuária do Estado de Alagoas e presidente do Senar. Quero cumprimentar, 
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ainda, ali, os procuradores, os auditores, os auditores do trabalho, doutor 

Leandro e a doutora Dulciane que também, que também, nesta audiência 

pública, está no exercício do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil, Fetpati aqui de Alagoas, senhores advogados, servidores, 

empresários, senhoras e senhores,  "Quero inicialmente agradecer a presença 

de todos que atenderam ao nosso chamado para esta importante audiência 

pública, que tem como finalidade discutir a aprendizagem profissional, evento 

que faz parte da 3ª. Semana Nacional de Aprendizagem, promovida 

nacionalmente pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à 

Aprendizagem do CSJT - Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do TST - 

Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do 

Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. O programa foi criado em 2012 

através do ato conjunto n. 21 do TST e CSJT, com a finalidade de coordenar 

ações, projetos e medidas a serem desenvolvidas pela Justiça do Trabalho em 

prol da erradicação do trabalho infantil no Brasil e da proteção ao trabalho 

decente de jovens e de adolescentes. Em razão de sua importância, se tornou 

uma ação permanente, um programa permanente e, estas instituições 

parceiras, estão desde o primeiro momento à frente destas ações. Esta 

audiência pública tem como objetivo tratar dessa  travessia que deve ser feita 

pelos nossos jovens para uma vida melhor, o que só é possível com educação 

e trabalho decente, mas, particularmente, no caso da aprendizagem 

profissional com a participação decisiva das empresas. Mas a aprendizagem 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO  

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 
não é novidade. Desde a Idade Média, com as corporações de ofício, já se 

distinguia os mestres, oficiais e aprendizes. Com a revolução industrial do séc. 

XVIII, crianças e adolescentes, que antes aprendiam nas Corporações, passam 

a ser exploradas com jornadas desumanas de até 16 horas, o que demandou a 

intervenção do Estado e posteriormente o surgimento da legislação do 

trabalho. No século XX, a legislação da aprendizagem se universalizou, desde 

Resoluções da OIT, inserção em Constituições democráticas em vários países, 

e, no Brasil, o primeiro grande momento foi  a promulgação da CLT, depois o 

código de menores, a definitiva inserção da matéria na Constituição de 1988, o 

significativo avanço, posteriormente, com a promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – instituído pela Lei nº 8.069 de julho de 1990, 

amparado por preceitos constitucionais que primam pela proteção do menor, 

até a Lei, o advento da Lei nº 10.097 de dezembro de 2000, que ampliou os 

horizontes da aprendizagem para alcançar jovens entre 14 e 24 anos. A 

importância da educação e aprendizagem como ferramenta de emancipação e 

progresso já havia sido percebida por Joaquim Nabuco no final do séc. XIX, 

quando defendeu que “a educação deveria ser feita nas usinas, nas viagens, 

em aulas de anatomia, nas igrejas, nas lojas, no cais, na forja, em alto-mar, em 

tipografias, em observatórios, em maternidades, em hospitais, em plantações, 

em fábricas, nos mercados, na cozinha, nos cartórios, nos bancos, no júri, etc. 

Seria, segundo o pensador pernambucano, um curso muito mais proveitoso, do 

que a monotonia da vida no internato, que era a escola da época. Cada 
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discípulo teria, sem maior despesa, uma centena de mestres. Por fim, uma 

carreira, já sabendo o que esperar da vida. Já preconizava, portanto, Joaquim 

Nabuco, a importância da educação profissional, da aprendizagem para o 

Brasil, o que infelizmente não se consolidou na mesma medida das 

transformações econômicas pelas quais passamos no século XX. Nesse 

processo de aprendizagem, tem sido decisiva a participação do sistema S 

(SESI, SENAI, SEST e SENAR), que são os serviços de aprendizagem da 

indústria, comércio, transportes e rural, os grandes mentores da aprendizagem 

profissional no Brasil, e que estão presentes conosco nessas jornadas da 

aprendizagem. Portanto, é uma ação que visa garantir o direito fundamental à 

educação e ao trabalho decente aos jovens brasileiros, como previsto no art. 

227 da Constituição Federal. A aprendizagem é reconhecida como mecanismo 

de promoção de trabalho decente e base de trajetórias mais promissoras para 

a juventude brasileira. É uma oportunidade para discutir e orientar os 

empresários sobre o dever legal e social de oferecer a aprendizagem, 

conscientizar sobre a importância da lei e exibir casos de sucesso aqui no 

Estado. O que também serve de contraponto ao argumento da impossibilidade 

do cumprimento da norma. Muitas vezes, não basta só o exemplo, é preciso 

também que a legislação e aqueles que fazem-na cumprir cheguem mais perto 

para não só apresentar os números, apresentar os exemplos, mas, se 

necessário, com as medidas que a lei dispõe em prol do cumprimento da lei. 

Na edição de 2018, o foco da audiência está na aprendizagem rural. Será 
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assinado um convênio entre o Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/AL), replicando o que foi 

assinado pelo CSJT e o SENAR Nacional em Brasília, visando criar 

oportunidades para a formação profissional de jovens no meio rural. 

"Queremos dar um passo adiante na aprendizagem para incluir as empresas 

rurais e os jovens do campo, notadamente para qualificarem jovens e atender 

às exigências de permanente evolução tecnológica que o agronegócio tem 

experimentado. Há um espaço muito grande para a aprendizagem rural, Doutor 

Álvaro Almeida, em diversas áreas aqui no nosso Estado. E já temos 

exemplos, como será exibido mais adiante. Portanto, essa audiência se 

apresenta como uma mobilização de esforços de entes públicos vinculados ao 

trabalho, governantes, empregadores, sindicatos de classe, entidades 

formadoras, sociedade civil organizada, conselhos e órgãos de proteção e 

promoção de direitos de adolescentes e jovens para a importância da 

aprendizagem profissional. Com isto, estamos, com esta audiência, na qual 

também serão concedidos certificados às empresas que tem cumprido a 

legislação, estaremos publicizando esse esforço dessas empresas, que são 

modelos a ser seguidos, pois o exemplo também é escola. A aprendizagem 

deve, sob este ponto de vista, fazer parte da cultura empresarial, como modelo 

de gestão moderna, como símbolo de compromisso social das empresas. 

Quero parabenizar, portanto, aos que vão receber os certificados e exortar os 

que aqui vieram, que ainda não cumprem a lei, para que façam esforços para 
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que, no próximo ano, todos que aqui vierem também sejam contemplados com 

esta distinção. A todos que aqui vieram, em nome do Tribunal e dos parceiros 

deste evento, muito obrigado.”. Ouviremos agora a Juíza Kassandra Nataly 

Andrade Carvalho e Lima, gestora regional do Programa de Combate ao 

Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem e que hoje representa a 

Associação dos Magistrados do Trabalho-Amatra 19: “Boa tarde a todos. 

Mais uma vez agradecemos a presença dos senhores. Como já foi falado, e eu 

acho que será falado mais algumas vezes aqui hoje, todos sabemos que no 

Brasil o trabalho é proibido antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a 

partir dos 14, né? E os adolescentes e jovens entre quatorze e vinte e quatro 

anos, que concluíram ou estão cursando o ensino fundamental e o ensino 

médio, ou médio, estão aptos à contratação como aprendizes. Esse limite de 

idade não existe para os aprendizes portadores de necessidades especiais. 

Como o trabalho infantil, infelizmente, ainda é uma triste realidade, e nessa 

conjuntura de crise que estamos atravessando em que as famílias sofrem com 

o desemprego, as crianças e os adolescentes, realmente, ficam mais expostos 

à exploração do trabalho infantil. E há conexão do trabalho infantil com a 

aprendizagem.  Qual é? Segundo pesquisas recentes, 80% do trabalho infantil 

está concentrado na faixa etária entre 14 e 17 anos, justamente a faixa etária 

que já pode ser atendida pelo programa de aprendizagem. Então a 

aprendizagem se apresenta como uma alternativa eficiente para o 

enfrentamento desse problema, sobretudo porque combina educação e 
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qualificação no trabalho, assegurando as garantias trabalhistas mínimas. Então 

as empresas de médio e grande porte, obrigatoriamente, devem contratar os 

aprendizes em número equivalente a um percentual que varia entre 5 a 15% do 

quadro de trabalhadores cujas funções demandam formação profissional. 

Apesar dessa obrigatoriedade específica em relação às empresas de médio e 

grande porte, qualquer organização pode contratar aprendizes, desde que 

respeitada a legislação. As empresas que admitem esses aprendizes, 

cumprem sua função social, na medida em que proporcionam ingresso decente 

no mercado de trabalho. É uma porta de entrada e têm a oportunidade de 

formar o profissional. Cerca de 403.000 adolescentes que foram inseridos em 

programas de aprendizagem no ano de 2015, 50% dos que conseguiram 

concluir os contratos permanecem ou permaneceram, em 2015, nas empresas, 

então é importante enfatizar que a aprendizagem não deve ser vista como 

oportunidade de mão de obra barata. Ela deve, sim, ser vista como uma 

chance de contribuir para a formação dos futuros profissionais do país. A 

mensagem que eu quero deixar é que a conscientização, o incentivo e o 

cumprimento da Lei de aprendizagem é, antes de tudo, uma responsabilidade 

social. Então todos devem, na medida do possível, contribuir para que a lei seja 

cumprida”. Ouviremos agora a palavra do Excelentíssimo Senhor Juiz 

Alonso Cavalcante de Albuquerque Filho, Gestor Regional do Programa 

de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem: "Boa tarde a 

todos e a todas, é com alegria que nós estamos aqui, em primeiro lugar 
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agradecendo a Deus a oportunidade de participar de eventos do bem, como 

esse. Conversava, há pouco, com alguns amigos, antes de começar as nossas 

audiências e lembrava de uma professora que me ensinou muito na vida, uma 

professora de Metodologia, professora Nádia, Metodologia Científica, na UFAL, 

quando eu ainda,  hoje eu tenho 55 e 5 meses, mas na época eu tinha 18, 19 

anos de idade, no meu arroubo de juventude, apenas querendo criticar o que 

ela estava propondo a nível de trabalho de conclusão do curso, qual foi a lição 

que ela me disse? quando eu terminei de falar, depois de fazer várias críticas, 

ela disse: "o que é que você propõe?" eu não tinha nada a propor, e eu fiquei 

calado. Porque conto isso? Porque temos o hábito socialmente de apenas e 

tão somente de diagnosticar o mal. Todo mundo sabe fazer isso! É muito fácil, 

inclusive pelo "whatsApp", hoje pela rede social, é o que a gente mais sabe 

fazer, diagnosticar o mal. No entanto participar da solução desse mal, participar 

da solução dos problemas, poucos estão se habilitando. Graças a Deus o 

auditório está mostrando diferente, cada vez mais, aumentando a nossa 

capacidade de participar da solução dos problemas. O trabalho infantil é um 

efeito que nós devemos enfrentar buscando as causas, no entanto, temos 

soluções como é o caso da aprendizagem profissional que ajuda muito, ainda 

não é tudo, mas é um grande remédio para esse mal que nós estamos 

combatendo. Então, quero agradecer a Deus a presença de todos, de cada um 

que está aqui, que está se propondo a participar da solução desse problema, 

independentemente de função, de cargo, de posição, isso para mim, na minha 
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compreensão, é o que menos interessa, para mim vale muito mais a boa 

vontade do que qualquer cargo, de qualquer posição, porque o cargo não 

resolve, o que resolve é a boa vontade de cada um, então quero parabenizar 

vocês todos que estão aqui, participando dessa audiência pública, é de todos 

nós, nem todos vão ter oportunidade de falar, nós estamos aqui com o 

microfone mas não sei qual vai ser a dinâmica sequencial por causa do tempo, 

mas é fundamental  destacar isso: a presença de cada um, se sensibilizando, 

querendo resolver, alguém de forma inteligente disse algo que eu gostaria de 

dizer, mas não fui eu, então eu vou reproduzir : "Um sonho que se sonha só, é 

apenas um sonho. Um sonho que se sonha coletivamente pode se tornar 

realidade." Vamos combater o trabalho infantil com aprendizagem. Fiquem com 

Deus, muito obrigado". Convidamos agora a Excelentíssima Senhora 

Procuradora Virgínia Gonçalves Ferreira, Procuradora Regional do 

Trabalho em Alagoas e representante da Coordenadoria Nacional de 

Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, 

assim se expressou: "Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, na 

pessoa do excelentíssimo Desembargador Pedro Inácio. Esse momento 

representa mais uma oportunidade de nós discutirmos a legislação de 

aprendizagem e aqui é mais uma audiência pública, a quarta que nós 

realizamos desde 2016, a 3ª audiência que ocorre durante as semanas 

nacionais de aprendizagem, que vem sendo promovidas aqui pelo egrégio TRT 

da 19ª Região, e nós estamos mais uma vez aqui buscando sensibilizar, 
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discutir e trazer bons exemplos, algumas  empresas estão  cumprindo com a 

legislação, nós estamos aqui para prestar reconhecimento dessas empresas. 

Aqui no Estado de Alagoas apenas uma empresa vem cumprindo a cota social, 

que é um instrumento de inserção dos jovens mais vulneráveis no mercado de 

trabalho, essa empresa receberá uma menção honrosa, que é a usina 

Sumaúma, que apesar de não vir cumprindo a cota na integralidade, ela vem 

realizando um bom exemplo, quero fazer essa menção nesse momento. Quero 

lembrar também que essa lei, a Lei 10.097, estás prestes a completar 

maioridade, 18 anos, como lembrou o Desembargador presidente. Em 

dezembro, essa lei irá completar 18 anos de idade e ainda tem encontrado 

tanta resistência para o efetivo cumprimento, creio até uma resistência 

infundada, porque nós sabemos já a dificuldade que nós temos, os 

empresários têm de contratação de mão de obra qualificada. Temos sempre 

ressaltado a importância da aprendizagem como um instrumento de 

transformação social, vivemos em um Estado de miseráveis, pesquisa recente 

da Abrinq, publicada em 2017, apontou que 66% da população alagoana, 

abaixo de 14 anos de idade, vivem em domicílio de baixa renda e de extrema 

pobreza, o IPEA, por sua vez, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 

apontou que, em 2015, o índice de desenvolvimento humano municipal aqui da 

cidade de Maceió parou de crescer, a escolaridade, a frequência escolar e a 

renda, estão possuindo taxas inferiores ao período de 2000 a 2010. E o que 

isso tem a ver com a aprendizagem? A aprendizagem, ela vem, desponta como 
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um importante instrumento de combate ao trabalho infantil, de combate a 

evasão escolar, de transformação na vida de nossos jovens, para que eles 

possam ter no futuro oportunidade de trabalho decente. O Brasil  tem a meta 

de desenvolvimento social, ODS, e um dos objetivos dessa meta, o 

compromisso internacional assumido pelo Brasil, é a promoção do trabalho 

decente e a promoção do trabalho decente passa pela aprendizagem, pela 

qualificação, o jovem precisa estar preparado para o mercado de trabalho no 

futuro para que possa ter oportunidades e não sejam aliciados para as piores 

formas de trabalho. No Brasil, infelizmente, ainda temos encontrado situações 

de trabalho degradante, condição análoga a de escravo, reconheceu 

internacionalmente isso e está disposto a enfrentar, adotar medidas de 

combate. Recentemente aqui no nosso Estado tivemos uma situação de 

trabalho degradante, análogo a escravo, flagrado ali em um município da 

região agreste, e esses trabalhadores, 90% dos trabalhadores resgatados nas 

operações realizadas pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do 

Trabalho, são trabalhadores com baixa escolaridade e que não chegaram a 

concluir o ensino fundamental, e esses que são facilmente aliciados, 

arregimentados e explorados. E a partir do momento que nós tenhamos um 

investimento em educação, em qualificação profissional, nós iremos poder 

almejar ter uma sociedade que não haja esse tipo de exploração, não haja 

esse tipo de situação, não tenha esses flagrantes. Nós estamos vivenciando 

aqui um momento de crise econômica, acredito que seja a maior da história 
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recente do nosso país, particularmente aqui no Estado de Alagoas, o setor 

sucroalcooleiro, está em decadência. Nós temos vivenciado isso, várias usinas 

fechadas, as que restam, a maioria está em processo de recuperação judicial, 

isso tem aumentado os problemas sociais, com milhares de famílias 

desempregadas, os pais de famílias desempregados, sem condições de se 

sustentarem, de sustentarem seus filhos, essa atividade econômica é uma 

atividade que tinha a tradição de não exigir uma mão de obra qualificada, 

trabalhadores de campo, de corte da cana, nós presenciamos e sabemos a 

dificuldade que eles têm de não saber ler, de não saber interpretar um texto de 

2 linhas, nós sabemos que também, recentemente, teve uma pesquisa que os 

alunos do 3º ano do ensino fundamental não conseguem ler, aqui no Estado de 

Alagoas. Isso é muito triste, a gente saber que a educação, ela tem que ser 

estimulada, as crianças têm que permanecer na escola e a aprendizagem 

surge como papel importante, porque o adolescente vai precisar estar na 

escola, obrigatoriamente, vai ter que ter a formação, a instrução, e vai ter a 

possibilidade de se preparar para o mercado de trabalho. Não existe espaço 

para trabalhador sem qualificação, no mercado de trabalho cada vez mais 

restrito, mais exigente, o mercado de trabalho, cada vez mais restritas as 

funções que não demandem um conhecimento, conhecimento é o que abre 

portas, é o que dá, as oportunidades vão surgir a partir do conhecimento que 

as pessoas tenham. Quanto mais conhecimento, mais oportunidades, e nós 

estamos aqui para isso, para mais uma vez sensibilizar. Mas quero destacar 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO  

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 
que todo setor da economia precisa de mão de obra qualificada, desde as 

funções mais simples, precisam de conhecimento mínimo de execução das 

tarefas. Quero citar o setor da construção civil, que nós temos tido dificuldade 

de que as empresas de construção civil contratem aprendizes para a função de 

servente de pedreiro que é o maior rotativo de funções, está lá na classificação 

brasileira da ocupação de que aquela função demanda aprendizagem, e o 

setor tem resistido, e eu tive até curiosidade de analisar o conteúdo do curso 

ministrado pelo SENAI para trabalhadores dessa atividade da construção civil e 

constatei que os aprendizes durante o curso eles são capacitados para 

fazerem, por exemplo: armazenagem adequada dos materiais, conhecerem os 

tipos diversos de materiais, evitarem desperdícios, a saberem da importância 

da utilização dos equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletivo. 

Ressaltando que é um dos setores onde mais ocorrem acidentes de trabalho, 

com afastamentos e mortes. Então, porque não se qualificar, não se preparar, 

e ter essa impressão, essa ideia de que aquela função só vai servir para 

carregar peso, saco de cimento para cima para baixo? não é isso. O 

trabalhador preparado vai contribuir, vai evitar prejuízos, com certeza os 

empresários têm que ver os pontos positivos da aprendizagem, para sua 

atividade mesmo, além de que, a aprendizagem, ela dando oportunidade para 

esses jovens que estão em situação de maior vulnerabilidade econômica, 

maior vulnerabilidade, sejam os egressos do trabalho infantil, sejam os jovens 

que estão hoje nos abrigos institucionalizados, aqueles que foram retirados da 
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guarda das famílias por algum motivo, estavam sofrendo violência, são os 

jovens que estão nos abrigos, os que estão cumprindo medidas 

socioeducativas em sistema fechado, em sistema aberto, nós temos excelentes 

exemplos que estão acontecendo em outros estados da federação de que se 

está dando oportunidade para esses jovens, daí que a meu convite veio a 

doutora Marília, para se juntar, unir esforços com o Ministério Público do 

Trabalho com o Ministério do Trabalho, com o Judiciário Trabalhista, também 

importantíssimo. Quando evitamos ingressar com ações, tentamos resolver 

administrativamente. Muitas empresas estão aqui, já foram convocados pelo 

Ministério Público do Trabalho, ano passado, numa audiência pública que 

ocorreu lá no Ministério, no auditório do Ministério Público Federal. Nós 

estamos buscando unir esforços, e alertar, mostrar a necessidade do 

cumprimento dessa legislação, mas não posso me esquecer, enquanto 

Ministério Público do Trabalho, a minha função é buscar o cumprimento da lei. 

No momento que for necessário, nós teremos que provocar o poder judiciário 

para buscar uma resposta e temos tido sempre essa parceria, de certa forma. 

O Ministério Público, o Judiciário, o Ministério do Trabalho e os empresários 

também, a gente quer lidar com o empresariado como parceiros, vamos buscar 

mudar a realidade e nós podemos fazer. E é uma situação em que nós 

estamos buscando o cumprimento da legislação, e hoje estamos com 86 

inquéritos civis públicos em andamento no Ministério Público do Trabalho, 

foram firmados 24 termos de ajustamento de conduta e têm 16 ações civis 
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públicas propostas. Tem esses 86 inquéritos que estão em andamento, muitos 

contra as empresas que estão aqui presentes, espero que consigamos chegar 

a uma solução negociada, acordada, amigável, através de termos de 

compromisso, estabelecendo prazos para cumprimento desse termo de 

compromisso, termo de ajuste de conduta, é o que nós esperamos. Também 

quero colocar, já finalizando, que nós temos articulado com os poderes 

executivo e legislativo, também. Às vezes eu me vejo até como assessora 

parlamentar. Já peguei exemplos de legislação tratando de aprendizagem de 

outros municípios, de outros estados, do próprio governo federal que, no dia 28 

de junho, publicou um decreto para que as empresas que lhes prestam 

serviços a âmbito da administração pública federal contratem, tenham 

obrigação de contratar aprendizes, e vai ser dada prioridade para aquelas 

empresas durante o processo licitatório, e a gente tem trabalhado nesse 

sentido também, já conversamos com o prefeito Rui Palmeira, já teve 

oportunidade também com o governador, o Leandro esteve pessoalmente, o 

auditor fiscal Leandro esteve com o governador para mostrar a importância da 

aprendizagem, de se exigir das empresas que prestam serviços ao poder 

público, que essas empresas estejam cumprindo com essa obrigação de 

contratar aprendizes, que é mais uma obrigação, mas essa obrigação, eu 

estava colocando aqui, é uma lei diferente, essa lei da aprendizagem é uma lei 

que é transformadora. Acho que é a lei mais transformadora que nós temos 

dentro do nosso ordenamento jurídico, a gente não imagina o alcance dessa 
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legislação caso ela tenha eficácia plena, seja realmente cumprida, porque nós 

sabemos que nosso país não vai alcançar um grau de desenvolvimento 

enquanto nós não tenhamos uma mão de obra qualificada, não existe 

possibilidade, a gente sabe que está diretamente relacionado desenvolvimento 

do país com a qualificação profissional. Nós só vamos realmente chegar ao 

momento de  nos considerarmos um país desenvolvido a partir do momento em 

que nossos jovens, nossos trabalhadores, eles tenham o preparo para exercer 

as suas atividades de forma digna, de forma decente. É, foram muitas 

oportunidades, né? De sensibilização, aqui é mais uma e agora acho que 

chegou o momento de a gente concretizar as ações, de a gente buscar cada 

uma de nós cumprir com nossas obrigações. O Ministério Público cumprir, 

buscar o cumprimento, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho fiscalizar, 

estamos sendo bem maleáveis, nós não estamos sendo rigorosos não, com as 

empresas, tanto que já é o 3º ano consecutivo que nós estamos conversando, 

sensibilizando, mas acho que já deu para sensibilizar bastante. 3 anos 

sensibilizando de audiência, não é doutor Pedro? Estamos aqui para agora 

buscar realmente que as empresas despertem, cumpram com a legislação e 

vejam a importância do papel, compromisso realmente com a sociedade, que 

nós só teremos realmente uma sociedade melhor se nós pensarmos no 

próximo, pensarmos no nosso jovem que está aí precisando, pedindo socorro, 

Nós precisamos dar um norte a essa juventude, para que possamos alcançar 

os nossos objetivos, de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual, 
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e que nós possamos criar nossos filhos num país sem tanta violência, e é isso 

que nós esperamos. Obrigada". Ato contínuo, foi passada a palavra ao 

Doutor Victor  Cavalcante de Oliveira Souza, Superintendente Regional do 

Trabalho e Emprego em Alagoas: "Boa tarde a todos e a todas, gostaria de 

cumprimentar inicialmente as autoridades aqui presentes na pessoa do doutor 

Pedro Inácio, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Estado de 

Alagoas, parabenizá-lo pela promoção desta audiência pública que nos 

permitirá difundir a importância do cumprimento da cota de aprendizagem. É 

bom lembrar que não se trata simplesmente de um cumprimento de uma 

determinação legal, mas principalmente de um dever social. Dados do IBGE 

apontam que cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes estão em situação 

irregular de trabalho, aqui em nosso país. São muitos jovens que estão em 

condição de vulnerabilidade e o futuro que os espera talvez não seja dos mais 

agradáveis, no universo de desemprego e subempregos, esses jovens têm 

uma maior propensão a seguir outro caminho, o da criminalidade. A verdade é 

que nós temos uma obrigação social quanto a ISS. Capacitar e estimular a 

inserção desses jovens no mercado de trabalho é a melhor ou talvez a única 

saída que muitos desses jovens possuem. Além disso, é uma oportunidade que 

o empresariado possui para inserir na sua empresa um profissional que foi por 

ele preparado, sem os vícios muitas vezes oriundos de uma má qualificação 

profissional. Hoje, dados oficiais do Ministério do Trabalho estimam que cerca 

de 50%  dos jovens que são contratados como aprendizes são efetivados após 
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esse período de aprendizagem. É por isso que eu gostaria de propor a todos os 

gestores que estiverem aqui presentes, na hora de contratar uma empresa, 

exija a comprovação do cumprimento da cota de aprendizagem. É uma valiosa 

contribuição para os futuros dos nossos jovens. Obrigado”. A Ilustríssima 

Senhora Dulciane Monteiro de Lemos Alencar, Auditora Fiscal e Membro 

do Projeto de Inserção de Aprendizes e PCD no mercado de trabalho da 

Superintendência Regional do Trabalho em Alagoas, que se pronunciou 

nos seguintes termos: "Boa tarde a todos! Eu cumprimento a mesa na 

pessoa do doutor Pedro Inácio, presidente do Tribunal. Bom, eu ia apresentar 

várias fotos e algumas coisas escritas, mas eu posso falar tranquilamente sem 

isso. Eu sou auditora fiscal, também faço parte do forum, eu sou coordenadora 

substituta, porque a coordenadora está afastada, como membro do Ministério 

do Trabalho. Mas o forum de aprendizagem, o forum de combate ao trabalho 

infantil e proteção do adolescente trabalhador, ele reúne várias instituições, 

todas lutando para melhoria da condição do nosso jovem e, como auditora 

fiscal, eu tenho feito parte da fiscalização do trabalho infantil, eu acho que já 

uns 4 ou 5 anos do trabalho infantil e de aprendizagem, também. E o que eu 

tenho observado, constantemente em todas fiscalizações, é que as empresas 

que não cumprem a cota são as mesmas, em grande parte, e eu acho que a 

maioria delas está aqui presente, se não está, está sendo notificada. É porque 

isso também é uma fiscalização, esse evento também é isso, mas uma vez 

para cumprir a cota. Por que? Porque o nosso país precisa muito, muito porque 
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esse jovem que está aí, uma geração inteira, não tem chance. Porque ele não 

teve uma educação suficiente, a educação é o problema do trabalho infantil. Se 

não há uma educação de qualidade, dificilmente essa pessoa vai ter condição 

de, no futuro, fazer parte da sociedade de forma digna. E o Brasil... estou até 

repetindo aquilo que doutora Fátima Pirauá, que não está, disse: o Brasil, na 

verdade, tem uma pequena parte que é a casa grande, as pessoas que tiveram 

acessos à educação, acesso à saúde, e a senzala imensa de gente que nunca 

teve acesso. E são esses os que nós vemos na televisão, no what'sApp, muita 

gente, é melhor matar, essa pessoa não tem condição, essa pessoa não 

merece fazer parte da sociedade! E essa pessoa muitas vezes nunca teve uma 

chance, ela já nasceu sem chance. Então, a lei da aprendizagem, ela permite, 

de forma digna, a inclusão do jovem no mercado de trabalho. Esse mercado 

cada vez mais restrito, em transformação, não sabemos para onde está indo o 

mercado de trabalho, mas sabemos que o Brasil é um país de  funções básicas 

e a aprendizagem visa principalmente às funções básicas que é o grande 

motor do Brasil. Alagoas é um estado agrícola, em maioria, e é um estado de 

serviços, serviços turísticos, serviços hoteleiros, e agricultura, a cana que foi 

grande parte da nossa história, recente e passada do estado, que não exigiu 

qualificação do jovem, estamos aí com essa massa de gente, eu creio que 

Alagoas deve ser uma das piores, se não for o pior estado em termos de 

educação, mesmo pelo passado e talvez pela falta de visão dos gestores, e eu 

vejo que é basicamente isso. Como eu ia dizendo, a aprendizagem para o 
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jovem, que é esse jovem que eu estou em busca de vínculo e ele não tem 

muita educação, ele às vezes sabe ler e não entende o que está lendo, ele tem 

17, 16, 18, não trabalha, muitas vezes está na escola pública que não 

corresponde ao que ele queria, não tem frequência e esse jovem, com 

aprendizagem, às vezes transforma vidas, como a doutora Virgínia falou, ele 

vai ter uma chance, esse jovem ele vai ver que com estudo ele pode ter uma 

renda, essa renda, às vezes, é a única da família, e com essa renda ele pode 

continuar a ter sonhos, estudando. E essa chance, eu acredito muito no 

coletivo ou na chance que nós damos ao ser humano, isso é transformador. 

Então em Alagoas, em termo de potencial de vagas, nós temos quase 8.000 

vagas, porque como doutora Virgínia, doutora Kassandra, tem um percentual 

de número de empregados celetistas no total do estado, e 5% desse 

percentual, a grosso modo, ele vai ser no mínimo a cota do estado, tirando as 

funções de nível superior, das empresas em geral, de nível técnico, os cargos 

de gerência, mas incluindo as funções básicas, porque as funções básicas são 

a base da aprendizagem. Então, atualmente, temos um problema, porque 

grande parte das grandes empresas está dizendo, e grande parte dela está 

aqui, que função básica não merece informação, porque função básica? para 

que lixeiro ter formação? ora, grande parte do nosso país trabalha na limpeza, 

são os que são terceirizados, grande parte trabalha nas recepções, são as 

pessoas que a gente não olha e estão ali. E essas pessoas precisam de 

formação. Por que não? Sempre você vai melhorar, sempre é possível formar, 
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usar EPI é matéria de curso de aprendizagem, formação de pessoal, de 

administrativo, do curso rural, jovem aprendiz rural, é possível você aprender 

técnicas agrícolas. O jovem pode, até depois, se fixar na terra e fazer o seu 

próprio futuro na agricultura, como me diziam: eu não sei plantar. A minha mãe 

trabalha com planta, e eu não sei plantar, mas gostaria muito de saber, porque 

eu acho uma riqueza você saber fazer isso, produzir vida e isso pode melhorar. 

Um curso desse pode fazer a diferença para o jovem. E nós precisamos muito 

que esses cursos aconteçam mais. Cursos de limpeza, de aprendiz de limpeza, 

não conseguimos abrir um, mesmo nesse caso o jovem tem que ter mais de 

18, lembrando, não conseguimos abrir porque não fecha as turmas, não há 

jovens matriculados no curso. Quando têm jovens interessados. Então, o 

potencial de vagas de Alagoas é em torno de 8.000, nós temos atualmente 

dados da RAIS, recente, que foi processada mais ou menos 3.700 aprendizes 

no mercado. Aqui presente, ou que foram notificadas, tem empresas que juntas 

representam mais ou menos mais de 1.500 vagas, creio que mais, essas vagas 

estão fazendo falta! Eu queria lembrar a vocês isso. Então temos as entidades 

que qualificam o S, é a preferência legal, e temos outras entidades, essas 

entidades têm ajudado muito, porque o jovem vulnerável precisa da vaga 

dirigida, é isso que se falou aqui, que o superintendente falou.  Se todo gestor 

entender a importância de incluir o jovem, exigir que a empresa que ele 

contratou esteja cumprindo a cota, e que essa vaga seja direcionada àquele 

jovem que está esperando uma chance. A Marta Suseni, que é a secretária-
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Geral, me disse hoje: "essa audiência, toda vez que acaba, enche de gente 

aqui no gabinete, os funcionários pedindo uma vaga para os filhos, tem vaga? 

onde tem vaga? é o que mais eu escuto." A promotora, deve saber, quando 

você pergunta em qualquer lugar, num abrigo desse, o que é que vocês 

precisam, precisamos de uma chance, queremos uma chance. Eles querem 

uma chance, mas a gente não dá essa chance.  Mas o crime dá, o tráfico dá, e 

logo. E não demora nada, entendeu? Isso é preciso que vocês... aqui, eu sei 

que muita gente pensa, mas é o governo que não faz a parte dele, o governo 

não vai dar jeito nesses jovens. Não vai, a gente tem que brigar então para que 

a lei melhore, que se crie incentivos. Os empresários podem fazer isso, eles 

têm bancada poderosa que pode, sabem fazer, cada um daqui que saia 

sabendo que faz parte desse grupo de pessoas que pode fazer que a lei da 

aprendizagem seja cumprida, efetivamente com as vagas direcionadas para os 

jovens que mais precisam dela, que são esses jovens, esses 66% que lê e não 

entende o que lê, esses 6 milhões de jovens que estão “nem nem”, nem 

trabalham, nem estudam, numa população de duzentos e poucos milhões a 

gente tem essa muita gente que não faz nada. Vocês acham que eles vão ficar 

sem fazer nada? Não vão. Qualquer pessoa que tenha filho jovem sabe a 

dificuldade de inseri-los em alguma atividade, no mercado, em dar futuro, 

imagine o jovem vulnerável, imagine a dificuldade, não é? Então eu agradeço 

demais a presença de todos, lembrando que isso é uma fiscalização, a todos 

que estão aqui, também. E agradeço também a participação de todas as 
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entidades que estão aqui, todas que fazem o melhor, à usina, também, 

ressaltando mais uma vez, Sumaúma é a única que cumpre, não de forma 

perfeita, a cota não está completa, falta alguma documentação, mas é a única 

que contrata o jovem, vulnerável, e coloca ele para trabalhar em outras 

entidades que é a aprendizagem social, a forma alternativa. Então quem aqui 

acha que não pode cumprir a cota, pode cumprir de forma alternativa, então se 

pode fazer isso. Agora eu gostaria de chamar a Taíse, Taíse Cristina, a jovem 

que vai dar o depoimento dela, é uma jovem que está incluída no mercado 

como aprendiz. Agradeço demais, obrigada”. Com a fala, a aprendiz social 

TAÍSE CRISTINA FERREIRA, assim se manifestou: "Boa tarde a todos, meu 

nome é Taíse Cristina, tenho 16 anos, e sou adolescente aprendiz da Caixa 

Econômica. Bom, há 1 ano atrás eu participei de um projeto social chamado 

Debute Conosco. O projeto social tinha o intuito de realizar o sonho de meninas 

de baixa renda, com exceção do sonho da festa de 15 anos. O projeto, ele 

entrou em parceria com o CIEE, aonde lá tivemos algumas palestras 

informando sobre a importância do trabalho e aonde eu fui selecionada para 

uma entrevista e passei. Hoje trabalho, tem cinco meses, e graças ao  trabalho 

hoje à noite eu curso técnico em enfermagem, faço meu curso, pago com meu 

trabalho, porque meus pais não tem condições de pagar. Então eu trabalho, 

realizo meus sonhos, compro o que eu quero e o quanto que é importante para 

gente, aprendiz, desenvolver. Hoje a gente sabe o quanto que é importante 

falar, o quanto que é importante nossos sentimentos, abrir a nossa mente, ter 
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foco e é isso que o projeto faz, aprendiz legal, ele ajuda a gente abrir a nossa 

mente, a ter foco em certas coisas e planejar o nosso futuro. Obrigada pela 

atenção de todos!  Dando seguimento, foi convidado o Sr. Leandro 

Andrade de Carvalho, Auditor Fiscal e Coordenador do Projeto Inserção 

de Aprendizes da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em 

Alagoas, que assim expôs: "Boa tarde a todos! Gostaria de parabenizar aqui 

as autoridades na pessoa do presidente, do doutor Pedro Inácio, e eu não 

consigo ser... ter um tom formal  com vocês. Muitos de vocês reiteradamente 

são convidados lá na Superintendência Regional do Trabalho, são notificados 

para o cumprimento da cota, e muitas vezes, né? Considerando o amplo corpo 

de auditores fiscais que se debruçam sobre o tema, eu, Dulciane, Zélia, 

Renata, ou seja, eu tenho a felicidade de conhecer, já por nomes, 

determinadas empresas que têm, não obrigação, mas esse prazer de fazer 

cumprir a aprendizagem. Eu tenho uma missão muito, muito legal, muito feliz 

aqui, doutor Alonso, que é contar coisas boas, contar das novidades da 

aprendizagem, dessa possibilidade que foi construída. Quero agradecer a 

essas empresas a 4, 6, 8 mãos, com a parceria, lógico, da empresa, a empresa 

é a capitã, empresa que está bancando esse processo, mas a auditoria fiscal 

do trabalho, encontrando soluções, a procuradoria do Trabalho, a Justiça do 

Trabalho, as entidades de formação. Então, é com muita felicidade que eu 

gostaria de eleger aqui, me perdoem, por causa da limitação do tempo, apenas 

umas cinco iniciativas que realmente guardaram em nossos corações e 
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pensamentos, durante esse ano, um lugar especial. Mas antes disso, eu 

gostaria de trilhar, antes da felicidade, antes de brilharmos lá na apoteose, eu 

gostaria de trilhar o caminho tortuoso com os senhores, com vocês. É... nós 

não vivemos numa nuvem cor de rosa, não. Nós vivemos, como a doutora 

falou, uma terrível crise, uma crise econômica, uma crise econômica que é 

sentida nas empresas. Sim, as empresas têm grandes dificuldades, é 

necessário reconhecer isso, mas que também é vivida dentro da instituição que 

eu trabalho, no Ministério do Trabalho, e a crise está tão grande, tão grande, 

tão grande,  que eu gostaria de deixar um estímulo para as empresas que, 

apesar da crise, se consegue fazer coisas, apesar da crise da gente não ter 

auditor fiscal do trabalho, de a gente não ter telefone, a nossa superintendência 

ter sido interditada, fizemos mais ou menos 1400 ações fiscais de 

aprendizagem em pessoa com deficiência. Então a crise, ela assim, é algo 

negativo, mas é uma oportunidade, uma oportunidade de a gente ser mais 

produtivo; e falar de produtividade, é falar de capacitação técnica, capacitação 

do empregado, é falar de inclusão de distribuição de renda e todos esses 

projetos que já foram mencionados aqui, por todas essas autoridades, são de 

distribuição de renda, de inclusão social, de incluir pessoas que estão na 

marginalidade, pessoas que estão na marginalidade, não simplesmente 

roubando, matando, mas podia está trabalhando, não é isso que fala? mas que 

estão na marginalidade, na informalidade, do trabalho infantil, egressos do 

trabalho infantil, e daí a aprendizagem como uma grande vacina, uma grande 
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vacina da crise, e aí a gente se coloca realmente à disposição. Trilhando ainda 

esse calvário, não posso deixar de dizer, apesar de a gente brilhar, vai todo 

mundo ganhar o título, vai todo mundo se esforçar para ano que vem a gente 

conseguir melhorar; mas Alagoas, senhores e senhoras, foi o segundo pior 

estado, proporcional, não em números absolutos, porque se fossem números 

absolutos, a gente talvez seria o último. Proporcional na inclusão de 

aprendizes, nos 3 primeiros meses desse ano, e aí todo mundo tem a sua 

parcela de culpa, inclusive, a fiscalização do trabalho. É... mas, apesar disso, é 

bom deixar claro que uma crise econômica, jamais deve ser motivo, para 

descumprimento da lei. E outra coisa mais importante ainda, para a 

precarização e a discriminação da pessoa. Infelizmente hoje para você ser 

"toptrend" de uma rede social ou ter vários links, basta que você dê uma 

declaração polêmica do tipo: "Mulher tem que ganhar menos mesmo, porque 

engravida! Nós herdamos a malandragem do negro e a indolência do índio! " O 

quê? menino do sócio-educativo? Doutor, eu tenho a certeza, doutora Virgínia, 

que na sua missão, no seu mister, a senhora já deve ter ouvido coisas do tipo: 

"Olha a gente precisa fazer inclusão social, de pessoas do sócio-educativo, de 

jovens, ah! leve esses meninos para sua casa! Ih! Esses meninos não têm 

jeito!" tenho certeza que vocês já ouviram isso. Quero lembrar que, século 

passado, quando eu entrei na academia, quando eu entrei na faculdade de 

Economia, uma professora portuguesa, também, já que estamos lembrando 

dos professores, né? Chama-se Maria da Conceição Tavares, tive a honra de 
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ser aluno dela, ela falou: "Leandro, você sabe o que quer dizer economia? 

olha: Eco, Eco, Eco vem do "Oikos", grego, que quer dizer sabe o quê? casa." 

Assim como Ecologia, Economia é a ciência que organiza a casa. Ou seja, 

esses jovens vulneráveis já foram levados para nossa casa, eles comungam da 

nossa casa, da nossa sociedade, e se eles não entrarem no mercado por uma 

via normal, uma via de emprego, uma via justa, ele vai entrar por um outro 

lado. Então, isso deve ser uma agenda de trabalho, comum, agenda de 

valorizar a pessoa humana, sempre. Crise passa, valores, ficam! Isso é 

importante da gente ressaltar: Valores ficam! E aí, percorrendo agora já que 

está terminando aqui a discussão, eu preciso falar. Eu não falei da mulher? 

mas Leandro, mulher? Mulher não está no aprendiz social! Olha, quer um 

exemplo? Eu não sei se eu devo falar, o nome da empresa, não! Enfim, eu vou 

falar o nome da empresa. Eu tenho a honra de anualmente conversar com a 

Marta, que é a gestora, e a Marta me falou: "Leandro, olha que coisa legal, a 

gente incluiu meninas!" eu chamo de meninas, mas são jovens mulheres, 

acima de 18 anos, em tarefas que eram só destinadas aos meninos. Como, por 

exemplo - me ajuda Marta - solda, operação de máquina, não é isso? e só foi 

possível porque existiu o projeto de aprendizagem e que talvez eles vão 

receber o prêmio. Marluce, você hoje foi referendada várias vezes aqui. Essa 

coisa louca... que Marluce comentou com a gente: "Nossa, falaram que era 

pegadinha! A usina Sumaúma, que fica em outro município, está contratando 

meninos e meninas do dique estrada!” Não! isso é uma possibilidade legal, está 
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lá no decreto 5598, parabéns às duas usinas, que a gente briga sempre e a 

nossa briga vai ser sempre por quê? Porque a gente quer mais, a gente quer 

mais. Quer dizer, a gente não, a sociedade, e a lei impõe isso, e a nossa 

missão é realmente fazer cumprir essa legislação. Quero dizer também que 

enquanto nós hoje, brasileiros, fechamos as nossas estradas aos refugiados, 

nós temos os nosso próprios refugiados, e eu quero dizer que a aprendizagem,  

já pedindo a permissão da metáfora, é um grande barco de refugiados, que 

precisa do acolhimento da sociedade, cabe todo mundo nesse barco, cabe 

egresso do trabalho infantil, cabe do... , doutora Fátima Pirauá, que é parceira, 

não está aqui, mas ela é a magistrada da Vara do acolhimento, que são 

aqueles meninos que não têm nem pai nem mãe, está lá no decreto, cabe todo 

mundo, cabe a mulher, a mulher que não tem lugar no mercado de trabalho, 

porque engravida ou porque determinada função é só para homens. Gente, 

cabe tudo, e cabe também a pessoa com deficiência, quantas vezes, senhores, 

vocês já ouviram: "Ah, mas a pessoa com deficiência, ela não consegue 

trabalhar igual a uma pessoa normal!" ou "A pessoa com deficiência... Ah! é 

que nem o negro, recebe o benefício de prestação continuada que nem o índio, 

não quer trabalhar, já recebe, já fica na rede”. Mal sabem elas, senhores, que 

somente no município de Maceió, nem 30% das pessoas que têm deficiência 

grave recebe esse tipo de benefício, por inúmeras razões, inclusive pela 

limitação do Estado. Por inúmeras razões. Então, esse papo de que “ah não!, 

mas leve ele para casa, ah não!, mas o aprendiz vai ser um custo para a 
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empresa, Ah não! Mas a pessoa com deficiência, ela trabalha, rende menos, 

tem menos produtividade.” Isso é puro, senhores, preconceito, que está 

arraigado na nossa cultura, e que não é por causa de uma crise que nós vamos 

torná-la como uma verdade. É... eu não ia falar..., mas é necessário sim, como 

a doutora Dulciane e a doutora Virgínia, eu me permitirei reprisar esses passos. 

Da mesma forma, como é preconceito você dizer que uma pessoa com 

deficiência não está em condições de igualdade no mercado de trabalho, assim 

como a mulher que deve receber menos, porque engravida, me parece 

também, com a máxima vênia do pensamento contrário, que existem 

profissões que não demandam qualificação profissional.  Gostaria de reprisar 

isso, em especial, as funções que coincidentemente, doutora Virgínia, são as 

que mais se acidentam no Estado de Alagoas. Então você considerar, por 

exemplo, com a mais alta vênia, com a máxima vênia, que um servente da 

construção civil não merece qualificação profissional, enquanto o Estado de 

Maceió foi o campeão nacional, em proporção. Soterramento das pessoas, o 

servente morreu soterrado, enterrados vivos em Alagoas, nós temos essa 

pecha e porque que essas pessoas são enterradas vivas? por que elas 

querem? porque só foi o EPI? só foi o EPC? a proteção coletiva?, claro que 

não! Passou pela qualificação profissional desses senhores, desses óbitos! 

Então também faço referência à reforma trabalhista, em que pese essa reforma 

trabalhista que passou, ela moderniza as relações de trabalho a ponto de você 

poder negociar o que até então não era negociado, essa reforma trabalhista 
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que vai permitir a lactante, a gestante, trabalhar em local insalubre, essa 

legislação trabalhista que criou o contrato de trabalho em  zero hora, essa... eu 

não preciso falar tanta coisa, mas até mesmo essa legislação, reforma 

trabalhista, ela venha a proteger a cota de aprendizagem. Por quê? Vejam, 

senhores, a cota de aprendizagem não foi alterada, e não é permitido, 611-B, 

que isso seja negociado em convenção coletiva. Ou seja, a ideia da reforma 

não era empregar? Vencer a crise através do emprego? Taí a reforma! A 

aprendizagem como a vacina dessa crise. Então, senhores, eu gostaria de 

terminar falando da pessoa com deficiência. Eu gostaria de citar  dois casos em 

especial: Uma, que uma grande dificuldade, pode ser preconceito, mas 

infelizmente na prática a gente ver, é incluir pessoas com déficit intelectual e 

sofrimento mental. Há uma empresa, hoje, que vai ganhar um prêmio aqui, das 

mãos das autoridades, que conseguiu fechar uma turma, uma turma, não são 

1,2,3 ou aquela pessoa que tem um dedinho ou aquela pessoa que é surda 

mas consegue se comunicar, aquela pessoa que tem uma deficiência. Não, 

pessoas com déficit intelectual. Isso é muito importante da gente chamar 

atenção, essa empresa vai resolver, acho que são 33, são quantas pessoas? 

me ajuda aqui. Dezenove. Ou seja, uma turma, essa empresa tem 33 pessoas 

sendo que 19 são com sofrimento mental ou déficit intelectual. Fantástico, 

gente! Então é possível! É possível incluir a pessoa com deficiência também 

por aqui. E para encerrar, a gente trabalha muito no "juridiquês", na abstração, 

até mesmo porque a administração pública não pode ser pessoal, senão ela 
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não é fiscalização, ela é perseguição. Eu gostaria  muito de colocar toda a 

minha fala num ato simbólico, que é uma homenagem entregar uma 

lembrança, uma plaquinha, a uma pessoa que realmente é merecedora de 

elogios, mas ela é a prova viva de que a nossa sociedade ainda consegue 

incluir, ainda consegue olhar para sua diferença e trazer, abraçar essas 

diferenças. Então, o Nivaldo é uma pessoa que em 2016 ele fez o curso de 

aprendiz na construção civil, que foi um projeto que nós desenvolvemos em 

parceria com o Sinduscom, com Ademi, com as empresas da construção civil. 

Ele, para mim, é um caso exemplar, eu acho bacana quem quiser conversar 

com ele, eu não sei se vai ser franqueada a palavra, se tem tempo, mas o caso 

dele para mim é o caso excepcional, porque ele é realmente um objetivo, que é 

o que a pessoa, ela ganhava o benefício de prestação continuada, nunca tinha 

trabalhado na vida, nunca tinha tido oportunidade, por intermédio da 

aprendizagem, ele conseguiu acumular, excelência, ele acumulou, ele 

acumulou o benefício de prestação continuada com a remuneração da 

aprendizagem. Ele fez o curso dele lá, passou pelo módulo pedreiro, passou 

pelo módulo servente, passou pelo módulo almoxarifado e aí enaltecendo, 

todas as entidades de qualificação, nesse caso foi o SENAI, depois de 2 anos, 

a empresa assinou o termo de compromisso com a fiscalização, se 

comprometendo a empregar o Nivaldo.  Por quê? Porque é necessário reter 

esses trabalhadores. E está aí o Nivaldo hoje ganhando um prêmio! Ele me 

disse que estava muito feliz e eu acredito pelos olhos dele que ele tenha dito a 
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verdade, um cadeirante trabalhando na construção civil de Alagoas, numa 

atividade que, até então, as pessoas falavam: Nossa! Cadeirante na 

construção civil! Eu quero pedir a liberdade de chamar o Nivaldo, chamar o 

representante da empresa, da Colil, que também fez parte, e se possível, 

Doutor Pedro, que o senhor também entregasse aqui a plaquinha para ele. 

Muito Obrigado". Neste momento, o Desembargador Presidente, Pedro Inácio, 

destacou a iniciativa do auditor fiscal, Leandro, de entregar uma placa 

homenageando o Sr. Nivaldo Martins, assim pronunciando: "É um 

reconhecimento aqui ao trabalho da empresa, e do Nivaldo. São exemplos para 

todos nós, e ele mencionou a Marluce, que está aqui, ele mencionou a usina 

Sumaúma, e na primeira, doutor Álvaro, na primeira audiência pública aqui, no 

debate que vai haver mais tarde, a doutora Marluce dizia que achava muito 

difícil que a usina cumprisse a cota de aprendizagem, mas está aqui hoje 

recebendo as nossas homenagens, a usina. Então é possível, sim. É um 

avanço. E parabéns aqui a todos".  Em seguida, com a palavra a Senhora 

Promotora de Justiça Marília Cerqueira Lima, da 12ª Vara da Infância e 

Juventude em Alagoas, que trata das medidas socioeducativas do menor 

infrator, expressou-se assim: "Boa tarde a todos e a todas. Eu Gostaria de 

cumprimentar a todos que se fazem aqui presentes à mesa, bem como todas 

as autoridades presentes ao auditório, na pessoa do doutor Pedro Inácio, 

presidente desta casa em que nós nos encontramos hoje. É um prazer, doutor 

Pedro, retornar. Eu fui estagiária aqui do TRT. Cumprimentando também, 
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obviamente, a todos que estão hoje abrilhantando com tantos exemplos já ditos 

aqui, já manifestados, os parabéns, senhor Nivaldo, parabéns,  o senhor como 

exemplo aqui hoje citado, tendo abrilhantado esta tentativa de dar 

continuidade, porque é todo um processo que está sendo gerido, em prol da 

nossa sociedade. Bom,  não  quero ser repetitiva, sei que a questão do tempo 

também exige que nós falemos pouquinho, porque muito já foi dito e todos aqui 

estão com o mesmo objetivo, e todos estão aqui também apreensivos. Por 

esse momento de sensibilização e, quem sabe, vamos aos pouquinhos ou mais 

do que aos pouquinhos, construindo esse plano ideal que todos estão 

perseguindo. Todos aqui com esse objetivo comum. Eu queria tão somente 

pontuar, e aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha lá para a Infância e a 

Juventude, especialmente falar um pouquinho dos adolescentes infratores, 

porque eles também seriam, obviamente, contemplados dentro dessa 

perspectiva aqui trabalhada, não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente, 

fazendo seus 28 anos, é uma lei assim, ao meu ver, excepcional, trabalha com 

processo de conscientização da sociedade, e exige que nós paremos um 

pouquinho. Veja, isso falando 28 anos após, paremos um pouquinho com 

algumas concepções que nós temos, anteriores, ou por uma vivência, ou por, 

enfim, é muitas vezes um achismo  mesmo, nós somos acostumados muito a 

achar, eu acho isso, acho aquilo e nós ficamos muitas vezes rodando e não 

conseguimos avançar. Avançar é no seguinte sentido, de fazermos algo de 

diferente. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é que 
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fundamenta a edição desse Estatuto? A chamada Doutrina da Proteção 

Integral. Óbvio que ninguém aqui vai dar aula de Doutrina da Proteção Integral, 

nem muito menos de Direito da infância, nem constitucional, não é essa a 

intenção, mas é importantíssimo, eu acho que é o ponto de partida, é a 

compreensão da sociedade quanto ao fundamento dessa doutrina. Muito foi 

falado aqui na co-responsabilidade da família, da sociedade, e do poder 

público. Não se pode conceber os avanços necessários para uma sociedade 

melhor, para uma qualidade de vida em que todos possam  ir e vir sem esse 

temor generalizado que hoje está acontecendo, em termos de segurança, sem 

que nós tenhamos tantas crianças ainda na situação de abandono, tantos 

jovens desempregados, tanta precariedade dos setores e serviços sociais do 

país. É... é algo que às vezes parece ser simples de ser compreendido, essa 

co-responsabilidade, mas muitas vezes ficamos na teoria, porque a co-

responsabilidade, me permitam eu vou também ser, eu não consigo ficar tão 

formal assim, então senhores e senhoras, mas me permitam é... dizer que essa 

co-responsabilidade, ela tem que ser vivenciada. É uma oportunidade que nós 

temos muitas vezes em momentos da nossa vida, quer seja enquanto família, 

quer seja enquanto sociedade, quer seja enquanto poder público, agir de 

maneira diferenciada. Porque nós somos co-responsáveis, por exemplo, por 

um jovem que hoje matou outro lá no Jacintinho; e que a cada minuto essa 

violência desenfreada que está acontecendo e que aí, tocando especialmente 

na questão dos adolescentes infratores, nós somos co-responsáveis, às vezes 
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é difícil compreender isso, mas porque nós não conseguimos nos colocar 

dentro dessa perspectiva de co-responsáveis. Isso está dito na política da 

educação, se formos para a Constituição, também está dito que a 

responsabilidade é de todos, dever do Estado e da sociedade, agir 

conjuntamente para a concepção da plena formação do cidadão. Isto está na 

política de saúde, dizendo que é dever do Estado e todos devem cooperar 

enquanto sociedade, enquanto família também, isso está na definição da 

assistência social, e está na definição da política da criança e do adolescente, 

não é diferente. Temos que ter a consciência de que tudo, tudo que acontece, 

inclusive essa dicotomia tocado pelo doutor Leandro, que eu conheci hoje aqui, 

essa dicotomia que ele dizia que a doutora Fátima Pirauá dizia tinha já também 

feito menção à mesma, é histórica e não é só no Brasil,   isso advém de uma 

concepção europeia, norte-americana  e dos países da América Latina. O 

Brasil ainda se sobressai por conta da edição do nosso Estatuto da Criança e 

do Adolescente, de 1990. Se nós formos ver na Argentina, na Colômbia, na 

Bolívia, Venezuela, as legislações são muito mais atrasadas e muitas vezes 

foram feitas só para, como dizemos aqui entre nós, nordestinos que tanto nos 

orgulhamos de ser, só mesmo para tapiar. Porque há um clamor, há uma 

exigência de mudança de legislação, nós criamos a legislação, como se fosse 

para dar uma resposta social e nada muda. Então a base é assumirmos essa 

co-responsabilidade, porque um adolescente que pratica um ato infracional, 

violando o direito de outra pessoa, o adolescente que está abandonado, o 
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adolescente que está nas instituições, e alguns adolescentes que estão nas 

instituições, eles têm referência familiar, mas a família não está promovida, 

inserida no mercado de trabalho, o pai está no alcoolismo, a mãe também está 

procurando emprego e não encontra e exige que o menino volte para casa só 

se tiver dinheiro, então eles vão ficar no âmbito dessas instituições, muitas 

vezes, todas essas mazelas, toda essa aparência caótica e não só aparência, 

essa vivência caótica da infância e da juventude é uma responsabilidade, de 

uma maneira ou de outra, de todos nós que nos encontramos aqui e de toda 

sociedade. Porque, acreditem, sempre aparece uma oportunidade de agirmos 

diferente, por exemplo de denunciar. Quem já fez, já teve oportunidade de ligar 

para o disk 100 e denunciar alguma criança que está sendo violentada em seus 

direitos, enquanto criança e enquanto pessoa? Às vezes nós olhamos para um 

vizinho, sabemos que no fim de semana, naquele , escutamos sempre o grito, 

o choro de uma criança desesperada, e a gente não quer se meter, a gente 

não quer utilizar por exemplo o instrumento como o disk 100, que é um 

instrumento sério, e eu posso falar que é sério porque eu recebi às vezes cerca 

de 18, 25 denúncias que as pessoas podem fazer, anonimamente, sobre algum 

caso de violação do direito da criança, e mais, essa denúncia é feita em 

Brasília, para Brasília, mas ela repassa aos estados. Brasília ainda cobrava, 

dentro de um período que nós estabelecíamos ao receber a denúncia, o que foi 

feito em relação a cada uma daquelas denúncias. Então é um instrumento sério 

que deve ser repassado para a sociedade, mas a minha pergunta é: As 
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pessoas se utilizam desse instrumento ou elas preferem no comodismo? Assim 

que nós muitas vezes escolhemos para o nosso dia a dia, não é? Então nós 

dizemos: não, não tenho nada a ver com isso. Eu não vou nem entrar na seara 

de violência contra mulher, nada disso, vamos ficar na infância. Porque é a 

nossa discussão aqui. Então, muitas vezes, não tenho nada a ver com isso. 

Aquele menino que furou o outro lá no mercado, no Jacintinho, ou no Farol ou 

na Ponta Verde. Ah!  Mas retira ele da sociedade, resolveu o problema, 

aparentemente. Será que é essa a solução?  Ele vai voltar para a sociedade. E 

ele é produto da nossa sociedade. Ele é um indivíduo, ele é uma pessoa com 

todos os direitos fundamentais e os especiais da condição de ser criança, de 

ser adolescente. Porque nós estamos falando de nós mesmos. Todo mundo 

aqui foi criança. Ninguém nasceu aqui agora. Então nós estamos falando de 

nós e nós sabemos das necessidades que nós precisamos para poder chegar 

onde chegamos aqui, nessa situação, de adultos, inseridos, discutindo sobre a 

sociedade. Que bom! Todo mundo aqui tem alguma atividade, e quem não teve 

oportunidade de ter essas atividades? Mas nós vamos cobrar deles, a mesma 

conduta que nós cobramos de nós enquanto sociedade organizada, todo 

mundo inserido numa família, todo mundo inserido no mercado de trabalho. 

Quer dizer: a cobrança vai ser a mesma, porque a lei diz que todos são iguais 

perante a lei. Mas todos não tiveram as mesmas oportunidades e não têm a 

mesma vivência, a mesma história de vida. Claro que as desigualdades da 

história de  vida de cada um, essa é uma situação que jamais vai conseguir ser 
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igual, não é isso que estamos a dizer. A situação é de tratamento desigual. A 

dicotomia existe e sempre existiu. Eram os que tinham acesso porque vinham 

de uma família e aqueles separados que não tinham acessos. Abandonados, 

que nem infratores são, e nós rejeitamos tanto quanto. É impressionante! A 

sociedade rejeita o infrator e a sociedade rejeita a vítima. É impressionante 

como nós não gostamos nem de infrator - é difícil dizer, dá um tapa na gente 

mesmo, no nosso ego, muitas vezes nós rejeitamos, às vezes nós não 

queremos muito – nem trabalhar com a vítima, que horror! Como nós somos 

cruéis, às vezes. É o nosso egoísmo. E eu digo nosso, nós todos, enquanto 

seres humanos. Mas todos têm os mesmos direitos e eles precisam realmente 

de uma chance. Nós somos os responsáveis, muitas vezes enquanto família, 

mais uma vez frisando, outras vezes enquanto sociedade, denunciando, vendo 

que eles são capazes de serem re-inseridos na sociedade, de haver essa 

promoção, de se capacitar. Tanto falamos hoje aqui de capacitação. Então eles 

precisam ter essa mesma chance, para se capacitarem, para lutarem por uma 

possibilidade de disputarem esse tão sonhado mercado de trabalho de todo 

jovem, independente de ser os de acesso ou não acesso, porque existe essa 

dicotomia desde sempre. Os abandonados e os infratores, esses devem tão 

somente ser institucionalizados. É isso? Mas as instituições, eles vão ter que 

sair das instituições um dia, porque os que estão abrigados ou acolhidos, como 

os nomes que se queira dar, eles vão ter que sair aos 18 anos, eles vão fazer o 

quê? E como já foi dito muito hoje aqui, o crime está lá esperando, para acolhê-
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los. Eles não vão fazer exigência. Eles vão acolhê-lo, é mão de obra, é mão de 

obra em potencial, eles estão ali com os hormônios à flor da pele, saindo pelos 

cabelos. Jovem, né? E nós estamos rejeitando uma capacidade jovem que 

pode vir a somar, nós precisamos construir realmente, e de fato, não só de 

direito. A lei muito bonita, muito corretinha, muito ali. Muitos dizem: O Estatuto 

tinha que ser rasgado! Nossa, o Estatuto sequer foi implementado em muitas 

de suas instituições, como é que ele já vai ser rasgado? E nós somos co-

responsáveis, cada um a sua maneira, cada um com uma possibilidade, no seu 

dia a dia, e às vezes até coincide enquanto família, enquanto sociedade, 

enquanto poder público, poderíamos ter agido diferente e não agimos. 

Poderíamos ter dado uma opinião diferente, falando por exemplo: o que é que 

diz o Estatuto? Aí não. Preferimos dizer: Responsabilidade mesmo, leve os 

meninos lá para a instituição que é melhor! Chama a polícia! Caso de polícia! 

Nós sempre colocamos como caso de polícia. O Estado vai resolver. A política 

da infância e da juventude, responsabilidade dos 3 entes: família, sociedade e 

poder público. À época do antigo código de Menores, é que o estado dominava 

tudo, até porque o estado queria exercer, sem sombra de dúvida, o controle 

social, inclusive na formação de consciências, para que todos dissessem: sim, 

senhor, e amém. Então é uma oportunidade que todos temos de refletir um 

pouquinho sobre essa nossa co-responsabilidade. Os jovens adolescentes, têm 

os acolhidos mais uma vez dizendo, quase nenhum, pode coincidir, mas quase 

nenhum está nem envolvido com ato infracional, e não tem uma chance, e os 
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autores de atos infracionais, também, têm uns que são submetidos à medida 

em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, e 

outros submetidos à semi-liberdade e a internação. E aí eu me lembro, todos 

lembraram aqui de professores e etc, e alguns eventos que nos marcam de 

fato, marcam a nossa caminhada, que nós estamos nessa luta da infância há 

tanto tempo, dei uma parada mas agora voltei, para a infância, eu lembro de 

uma fala do ministro Ayres Brito, num congresso da infância que nós fomos, e 

ele fez um questionamento, foi muito interessante. Ele falava sobre a questão 

do adolescente infrator. Nós fomos acostumados a pensar, o adolescente 

infrator que praticou um crime assemelhado ao homicídio, por exemplo, terrível. 

Todo mundo rejeita: Ai que horror! Aquele menino matou outra pessoa! E é 

horrível mesmo, tirar a vida de outrem é horrível, nosso bem maior, que muitas 

vezes, e muitas, e muitas e muitas são praticados por adultos, mas vamos 

voltar a nossa mente aqui pensar no adolescente. Só que os atos infracionais, 

eles vão desde uma perturbação da tranquilidade, que é uma contravenção 

penal, tipo colocar um som alto, tirar uma manga da casa do vizinho, tocar uma 

campanhia e correr. Aí muita gente já começa a rir. Muita gente começa a 

pensar: Epa esse daí, eu acho que já fiz alguma coisa parecida! E aí o ministro 

perguntava para o auditório: Alguém daqui nunca praticou um ato infracional? 

Pensem bem!  O que é um ato infracional? Colocou um som alto, perturbando 

a tranquilidade, ou alguém que não perturbou o vizinho ou alguém que passou 

trote! antigamente era moda, a gente pequeno, a gente passava trote! Aí o 
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povo começou a botar o bina e via de onde era, aí começou a combater esse 

ato. Tinha nada de celular, isso nem a gente nem sonhava muito bem, celular 

virar computador e etc. Então tudo isso é ato infracional! E não imaginem que o 

adolescente que pratica ato infracional é só o adolescente de classe menos 

favorecida economicamente! Muito pelo contrário, são os nossos também 

adolescentes, os nossos jovens, e na infância e na juventude, nós nem 

podemos usar esse possessivo nossos, nós só podemos pensar em criança e 

adolescente, todas as crianças e adolescentes. É exigência da constituição, 

das leis e é exigência. Essa exigência que nós temos que adaptar na nossa 

vivência, nós estamos falando aqui de todas as crianças e adolescentes e nós 

temos que, de alguma forma, tentar oportunizar a essas crianças e 

adolescentes, todas, e aí eu falo de todas, algum tipo de horizonte 

diferenciado, de projeto de vida diferente, porque as nossas, nós procuramos 

um projeto de vida para elas, nós planejamos, arquitetamos, juntamos dinheiro, 

pensamos o quê que ela vai estudar, o quê que não vai! E todas? E as 

demais?  As não incluídas? As de não têm acesso, as que estão lá na 

dicotomia. Na separação. O lado dos que têm acesso e o lado dos que não 

têm. Essas nós não vamos pensar? Mas não podemos esquecer, somos co-

responsáveis. Inclusive pelas mazelas. Era só esse pequenozinho aviso, nem 

aviso é. Essa reflexão que a gente deve se fazer todos os dias! E pensar: O 

que é que eu posso fazer diferente? Se eu posso oportunizar? Se está na lei? 

Se vai ser bom para todo mundo? Então vamos tentar, às vezes nós temos que 
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ceder um pouquinho, ceder um pouquinho até nas nossas concepções 

anteriores. Vamos pensar um pouquinho. Dar uma chance para que se 

concretizem experiências boas, experiências verdadeiras. Que eu tenho 

certeza que todos aqui pensam em construir uma vida, diferente dessa que nós 

estamos assistindo, muitas vezes de camarote, mas nas nossas casas, 

protegidinhos. E as crianças muitas vezes e os jovens estão nas ruas, estão 

por aí sem saber nem o que fazer, sem chance alguma. Então pensemos um 

pouquinho! Só isso para a gente refletir! Obrigada, gente, pela atenção". Após, 

o mestre de cerimônias iniciou a formalização do Protocolo de Intenções 

firmado entre o TRT da 19ª Região e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural – Administração Regional Alagoas, convidando o Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Pedro Inácio da Silva, Presidente do Tribunal, e o 

Senhor  Álvaro Arthur Lopes de Almeida, Presidente da Federação da 

Agricultura e Pecuária e do SENAR para se dirigirem ao centro do plenário e 

assinarem o Protocolo de Intenções. Ato contínuo, foi passada a palavra ao 

Senhor Álvaro Arthur Lopes de Almeida, que assim explanou: "Fiquem 

tranquilos que não é discurso, não! Ouviu? Apenas algumas filas... Senhor 

presidente, gostaria de saudá-lo, iniciando logo dizendo da importância desse 

momento. O Tribunal do Trabalho ao longo da sua história, sempre preocupado 

com seus julgamentos, sempre preocupado com a apreciação dos processos 

que aqui tramitam, mas hoje nos traz uma tranquilidade maior ainda, quando 

está se preocupando realmente, e já tem feito isso em outras oportunidades, 
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com a vida da sociedade de um modo geral. Inicio, transmitindo os meus 

sinceros parabéns dos produtores rurais do Estado de Alagoas. Eu queria 

saudar o nosso Desembargador Marcelo, doutor Marcelo, a doutora Virgínia e, 

ao saudá-la, eu gostaria que ela transmitisse o meu abraço ao doutor Assis, 

seu pai, que é um dos homens mais probos do Estado de Alagoas e essas 

coisas nós não podemos deixar de registrar, porque como disse doutor Alonso, 

nós nos preocupamos muito com o mal, em uma das suas falas, gostaria 

também de saudar o juiz doutor Alonso, a doutora Kassandra, o 

superintendente do Ministério do Trabalho, doutor Vitor, a doutora Marília que 

acabou de fazer o seu pronunciamento, e gostaria que todos se sentissem 

saudados na pessoa do nosso companheiro Carlão que aqui está, na 

intimidade o Carlos Antônio, da Pindorama, da minha querida Marluce que em 

sua inquietude que todo esse tribunal conhece, a inquietude no bom sentido, 

luta sempre pela sua atividade, defendendo sempre aquilo que ela fez, que é 

uma advocacia da melhor natureza. E também o nosso superintendente 

Fernando Dória, e a nossa diretora pedagógica Graziela, que tudo aqui que eu 

possa dizer dependem deles, porque na verdade o presidente apenas toma 

conta, sugere às vezes, mas os méritos são daqueles que realizam. Mas eu 

vou tentar ser breve, senhor presidente, porque eu recebi a recomendação que 

eu tinha poucos minutos, mas eu fiz questão de vir aqui, doutor Marcelo, nessa 

tribuna, porque nesse momento, dois minutinhos eu queria registrar isso: Eu 

sinto sentimentos diversos. O primeiro, de alegria, como eu já disse, de estar 
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participando de um evento de tamanha importância, e o segundo, de saudade, 

embora digam os poetas, já que se falaram em poetas, eu posso falar nos 

poetas, que saudade é aquilo que traz para junto de nós tudo aquilo que está 

distante.  E, saudade de quê? Eu vou ter, me permita debruçar-me na janela do 

passado e eu tenho saudade, doutor Pedro, da época que vim aqui, advogado, 

permita-me a expressão: ainda fogoso, assistindo os belos julgamentos,  

ocasionados por esse egrégio Tribunal, e muitas vezes usando dessa tribuna, 

por isso que eu fiz questão de não falar ali, vim falar aqui e curtir a minha 

saudade, mas é muito bom, que curtindo essa saudade, participar, doutor 

Leandro, de um momento como este. Aprendi muito, vi a preocupação de todos 

com essa problemática do menor aprendiz que nós assentamos agora um 

protocolo com o SENAR, Federação da Agricultura, e doutor Pedro dizia: Nós 

não vamos só assinar, nós vamos fazer ele existir de fato e nós vamos fazer 

existir; e também tive o sentimento de alegria muito grande, doutor Pedro, fique 

certo disso, e é importante que toda a sociedade esteja aqui, de Alagoas, para 

saber que, mesmo sem imaginar, que a sociedade fosse se preocupar com 

esse tema, o SENAR de Alagoas e a Federação de Agricultura já há muito, já 

há muito, com recursos, eu faço questão de dizer, exclusivamente do produtor 

rural, exclusivamente do produtor rural, já vem, não é que esteja tudo resolvido, 

mas vem ao longo do tempo, se preocupando não só com o menor aprendiz, 

com a mulher rural, com o homem rural e me permita, esse Tribunal, de fazer 

como já trouxemos, para aqui para doutor Pedro, um documentário, mas seria 
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impossível passar aqui que é longo, eu queria resumir em 2 ou 3 minutos. Só 

agora, desse tema de menor aprendiz, nós estamos concluindo a 34ª turma e 

já treinamos 713 jovens no meio rural, ao longo dos últimos anos, temos 

algumas dificuldades? temos, mas temos treinado, ao longo dos anos, 713 e, 

agora, a última turma que acabou de se encerrar, em São Miguel dos Campos, 

na usina Caeté, dos 25 participantes, 14 já estão empregados. Dos 25 

participantes, isso significa dizer, que acima do percentual que foi aqui narrado 

tanto pelo doutor Alonso, como, pelo doutor Vítor, de 50%, então essa última, 

curso nosso, já ultrapassou aos 50%. Nos preocupamos também, e é 

importante que eu passe isso para esse Tribunal e para todos que estão aqui, 

que às vezes o setor rural, ele às vezes é visto com certa resistência, ele às 

vezes é visto com outra fisionomia, mas tenho certeza que se existe o mal, 

todas as profissões têm pessoas do mal, mas nós estamos aqui e tanto no 

SENAR e na Federação, nós representamos aquele que, ao longo da sua 

existência, tem contribuído com a geração de emprego, de renda e com o 

desenvolvimento da economia do Estado de Alagoas, então só com os nossos 

recursos, porque eu faço parte da categoria, nós já realizamos 13.378 turmas 

de formação profissional, ou seja, o número de 225.362 participantes. E nos 

preocupamos também, senhor presidente, com a saúde da mulher e do homem 

rural. Nós cuidamos, temos 2 programas que eu reputo mais importante que é 

com o colo, o útero da mulher e com a próstata do homem. Esses programas, 

nós já fomos a 56 municípios do Estado de Alagoas e já atendemos 15.207 
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pessoas do meio rural. Isso me dá uma tranquilidade muito grande, com a 

sensação que parece que está dando certo, mesmo aos 70 anos, imagino 

como fazia aqui com o mesmo entusiasmo minha advocacia há 20 anos atrás, 

eu tenho o mesmo entusiasmo de ter certeza que nós estamos contribuindo 

com o Estado de Alagoas, nós não podemos atingir a perfeição, mas cada um 

fazendo um pouquinho da sua parte, nós iremos construir um Brasil muito 

melhor e uma Alagoas muito melhor. Muitas coisas aqui foram ditas, mas com 

relação ao meio rural eu tenho uma tranquilidade muito grande que nós 

estamos fazendo a nossa parte, e vamos fazer muito mais, senhor presidente, 

com a responsabilidade do que assumimos aqui. Mas o meu pai me ensinou, 

senhor presidente, que nem sempre as coisas valem pelo que se assina, 

porque hoje tenho uma frase muito fácil de dizer, principalmente no mundo da 

computação: se deleta! Nós não vamos deletar, nós vamos fazer como meu pai 

dizia, os compromissos de bigode, eles têm que ser cumpridos, e nós firmamos 

um compromisso escrito, mas é um compromisso sério e que nós vamos 

cumprir enquanto estivermos na Federação da Agricultura e do SENAR. Nós 

temos programa de inclusão digital rural, e conversarmos agora há pouco ali, 

por que? Nós compramos esse que já se falou o nosso auditor, dos índices 

horríveis e eu não discordo... do Estado de Alagoas, nós somos o primeiro 

Estado que se preocupou com a informática rural, levando principalmente para 

os jovens, os homens e mulheres do campo, a iniciação da informática, ou 

seja, um ônibus móvel com 12 computadores, ele sai de comunidade rural em 
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comunidade rural, no Estado de Alagoas, tudo isso é uma contribuição, talvez 

seja pouco um ônibus só, mas é a condição que nós temos, de ter um, é 

melhor do que não ter nenhum. Foi o 1º do Brasil. Nós temos vários outros 

programas, eu poderia citar o programa Mais Pasto, Programa de Assistência 

Técnica, alfabetização de jovens e adultos, empreendedor rural, negócio certo, 

Pronatec, CNA jovem, Sertão de Empreendedor, Mulheres em Campo, 

Arredetec, esses já geramos 4.273 turmas, ou seja, 88.976 pessoas que 

participaram desta formação. Isso significa, senhor presidente, que nós já 

temos participado, e muito, do desenvolvimento, do respeito ao homem rural e 

a mulher rural do Estado de Alagoas, e para não me alongar muito, resumindo 

todas essas nossas atividades, nos últimos 5 anos, nós totalizamos 17.696 

turmas, atingindo um pequeno número de pessoas atendidas no Estado de 

Alagoas de 304.337. Quem faz isso não está preocupado em cumprir o 

protocolo que assinamos. Nós vamos fazer muito mais, é preciso que, com a 

participação de todos, juntando, nós vamos cada um participando, contribuindo 

a seu modo, mesmo que a gente ache que é muito pouquinho de contribuir, 

mas vamos contribuir, vamos participar, vamos sugerir um momento como 

esse, mesmo que a gente pense que a ideia da gente não é a melhor, muitas 

vezes quem cala tem ideias melhores de quem está falando e é preciso que a 

gente aproveite o momento. E eu, para terminar, só para que vocês mentalizem 

porque eu estou insistindo que a gente quer discutir, a gente tem que discordar. 

Em 1957, o padre lá do Marista, meu grande amigo e diretor do colégio 
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Marista, ele dizia que quem não participa de discussão, quem não contribui 

com suas ideias, não fez nada na vida. Vamos todos fazer alguma coisa e levar 

a nossa tranquilidade para o nosso travesseiro. Muito Obrigado". Com a 

palavra a Jovem Isabel Lopes da Silva, ex-aprendiz do Curso de 

Mecanização Agrícola da Usina Caeté, que assim testemunhou: “Boa tarde 

a todos, primeiramente eu gostaria de externar a minha alegria, por estar aqui 

hoje, poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o 

programa de aprendizagem. Eu estou aqui representando a usina Caeté, que 

tem parceria com o SENAR, e primeiramente, para mim, foi uma honra poder 

ter tido essa experiência, porque essa experiência foi um divisor de águas na 

minha vida. A gente sabe que, hoje em dia, o mercado de trabalho é um 

mercado muito competitivo e que as oportunidades não são para todos, e eu 

tive a oportunidade de receber essa chance e eu pude perceber que essa 

experiência mudou a minha perspectiva de mundo, porque os profissionais, 

que eu tive a oportunidade de aprender, foram profissionais que ensinaram 

além daquilo que estava proposto e eu costumo dizer que ser profissional todo 

mundo pode ser,  mas ser profissional e você dar além daquilo que você nem 

imagina o que você está fazendo mais. E os professores do SENAC 

colaboraram com a gente, o pessoal da usina Caeté, a doutora Marta, a Eliene, 

todos eles nos apoiaram de uma forma tão acolhedora que a gente se sentia 

uma família, pela experiência, pela aprendizagem que nós aprendemos. E eu 

fiz parte do setor da mecanização agrícola, que é um setor dito masculinizado, 
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é um setor onde só tem homens e a gente teve oportunidade  de quebrar esses 

paradigmas. Porque a gente sabe que a sociedade é preconceituosa e o 

campo, infelizmente, no campo ainda existe uma resistência, ainda existe 

aquela resistência de achar que a mulher também não pode exercer a mesma 

função que o homem. E eu me sinto na responsabilidade aqui de representar 

tanto a minha equipe que foi composta por 25 jovens e, dentre eles, 10 eram 

mulheres, mas também para os jovens que ainda estão por vir, porque quando 

a gente foi ao campo e que a gente viu aquela máquina, na nossa cabeça a 

gente não ia ter capacidade, mas a todo momento nós tivemos incentivadores, 

pessoas que acreditaram no nosso sonho, que acreditaram que nós seríamos 

capazes também de realizar aquela função. E para vocês terem noção, eu 

nunca peguei num carro para dirigir e eu saí de lá sabendo dar ré, eu até 

brinquei. Falei isso no meu depoimento porque o nosso curso foi concluído 

agora no dia 24 de julho, a gente passou  1 ano e, gente, foi uma experiência 

incrível, sabe? e a todo momento eu tive apoio da minha família, infelizmente a 

minha mãe não podia me dar tudo que eu gostaria de ter e o curso me 

possibilitou isso, abriu portas, e quando eu estava em casa, todas as vezes que 

eu ia tomar café, eu lembrava que eu tinha feito parte daquele processo do 

açúcar, e eu me sentia tão importante, porque poucas pessoas tinham 

oportunidade de receber uma chance. E eu digo hoje para vocês que 

continuem investindo nos jovens, vocês continuem acreditando nos nossos 

sonhos, porque uma oportunidade dessa vem para mudar as nossas vidas e eu 
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tenho certeza que ela mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva de 

mundo e hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada e muito feliz por poder 

compartilhar com vocês essa experiência. Hoje o curso, ele se encerrou, mas 

ainda eu continuo na usina, agora eu estou estagiando na parte de área de 

técnico de segurança e eu me sinto muito feliz porque essa oportunidade 

mudou a minha perspectiva e me tornou mais que uma profissional, porque 

uma coisa é só você ser profissional, outra coisa é você exercer a sua 

profissão para mudar a vida de outras pessoas, porque você pode ser um 

profissional, mas você também pode mudar a perspectiva de vida de outras 

pessoas, você pode ajudar a sociedade a ter esperança num futuro, e desde já 

eu gostaria de agradecer a oportunidade". Prosseguindo, o Mestre de 

Cerimônias explanou que o "Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e a 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, baseados nos 

critérios de proatividade e colaborações com o Sistema S, superação das 

dificuldades estruturais para contratação de jovens aprendizes, articulação 

empresa/poder público para inserir jovens no mercado de trabalho, 

compromisso com o acompanhamento e formação do aprendiz, histórico de 

efetivação dos aprendizes após o final do contrato de aprendizagem e índice 

baixo ou inexistência de infrações na modalidade aprendizagem e trabalho 

infantil, confere o Certificado de Distinção às empresas que se destacaram 

no cumprimento exemplar da Lei de Aprendizagem, ao promover a 

adequada profissionalização de jovens e sua inserção no mercado de 
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trabalho". E, com honra, anunciou as empresas que se destacaram na 

formação do jovem aprendiz: CARAJAS, CONSTRUTORA AMORIM 

BARRETO, COOPERATIVA DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MACEIÓ 

LTDA (HOSPITAL ARTHUR RAMOS), COOPERATIVA PINDORAMA, 

CORREIOS, CONSTRUÇÕES TELESIL, ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO 

ALAGOAS, FEJAL - FUNDAÇÃO JAIME DE ALTAVILLA , FIKA FRIO, 

FUNDAÇÃO BRASIL DE APOIO AO IDOSO, GASTRONOMIA MARIA 

ANTONIETA, GBA ADMNISTRADORA DE HOTEL LTDA (HOTEL PRATAGY), 

GRUPO ASA BRANCA, GRUPO CORINGA, HOSPITAL DO CORAÇÃO, 

HOTEL PONTA VERDE, RT LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., SANTA 

CASA DE MISERICÓRDIA, SOCOCO AS IND. ALIMENTÍCIA, 

SUPERMERCADO PALATO, UNIMED MACEIO, USINA SUMAUMA e 

WALMART. Continuando, foram convidados para receberam seus 

certificados das mãos do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente 

Pedro Inácio da Silva, da representante da Procuradoria Regional do Trabalho, 

em Alagoas, a Excelentíssima Senhora Virgínia de Araújo Gonçalves Ferreira, 

Procuradora do Trabalho e do Senhor Victor Cavalcante de Oliveira Souza, 

Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, os 

representantes das seguintes empresas: COOPERATIVA DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES DE MACEIÓ LTDA (HOSPITAL ARTHUR RAMOS), 

COOPERATIVA PINDORAMA, CORREIOS, CONSTRUÇÕES TELESIL, 

FEJAL - FUNDAÇÃO JAIME DE ALTAVILLA , FUND. BRASIL DE APOIO AO 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO  

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 
IDOSO, GBA. HOTEL PRATAGY, RT LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, SOCOCO AS IND. ALIMENTÍCIA, 

UNIMED MACEIO, USINA SUMAUMA e WALMART. A seguir, foi dado início 

aos debates, com tempo delimitado de 20 minutos e solicitando a pessoa 

que, ao se manifestar, pronuncie o nome e a entidade que representa. 

Manifestou-se, inicialmente, o Senhor Fernando Dória Júnior, Advogado: 

"Boa tarde a todos, cumprimento todos aqui em nome do presidente, 

excelentíssimo desembargador Pedro Inácio, serei breve, presidente, queria só 

externar, sou Fernando Dória Júnior, advogado de empresa de vigilância, 

prefiro, para preservar, não nomear, não dar nomes à empresa, mas enfim, e 

há uma preocupação muito grande não só da empresa a qual nós 

representamos, mas como de todas elas do ramo de vigilância,  seja vigilância 

armada, não armada, etc. E há 2 pontos que eu queria aqui deixar registrado e 

já indagando a vossas excelências inclusive aqui, é... reflexos, frutos de vários 

embates do Ministério Público do Trabalho  que são os seguintes: A atividade 

de vigilância, como é sabido, ela é regulamentada e é fiscalizada pela Polícia 

Federal. a Polícia Federal, inclusive, foi depois de tanta provocação no âmbito 

do MPT, onde conseguimos que o chefe da Delesp, a delegacia de segurança 

privada, no âmbito do Estado de Alagoas, Delegado Pelópidas Brandão, 

compareceu e foi muito simples e objetivo no que se refere a aprendizagem no 

setor de vigilância. E ele foi muito claro, apenas ratificando o posicionamento 

de um parecer da Polícia Federal, da coordenação nacional que regula a 
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segurança privada, no seguinte sentido: De que é inviável e incompatível 

pessoas estranhas na atividade de vigilante. Inclusive no que diz respeito à 

aprendizagem. Então a preocupação aqui da empresa é: Como operacionalizar 

isso? Como? O que a empresa quer e sempre se preocupou com isso, até 

porque há aprendizes no setor administrativo da empresa, só que no que se 

refere à atividade de vigilância, doutor Pedro Inácio, a maioria, cerca 95 a 96 

por cento dos empregados são vigilantes. Ora, como utilizar a base de cálculo, 

incluído o vigilante, se a própria Polícia Federal que regulamenta a atividade 

assim não permite. A empresa, especificamente a empresa a qual 

representamos, nunca se refutou em ter aprendizes, o que a empresa quer e, a 

maioria delas do setor de vigilância, é que exclua da base de cálculo os 

vigilantes. Se a Polícia Federal é o órgão que regulamenta e fiscaliza, até 

porque a escola de formação que precisa passar pela Polícia Federal, se a 

empresa de vigilância, ela aplicar qualquer normativa que ela entende possível 

no âmbito da sua atividade, da sua relação de emprego que seja alheio ao 

entendimento da Polícia Federal, corre o risco até de ser descredenciada. 

Como aplicar isso? Tendo o entendimento da Polícia Federal no que se refere 

a isso. De fato a atividade não é de vigilante, é de aprendiz, mas é de aprendiz 

no setor de vigilância, em outra palavras, é um aprendiz que vai estar ao lado 

do vigilante, uma atividade de risco, que tem armas, que, enfim, que é 

incompatível, inviável se aplicar nessa atividade. É claro que existem outras 

discussões como motoristas, cobradores de ônibus, não vamos entrar aqui 
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nesse mérito, então a minha preocupação, a indagação que eu deixo é: Como 

operacionalizar isso para empresas de vigilância? E ressalte-se ainda, doutor 

Pedro Inácio, aqui para concluir, é que as autuações são recorrentes, as 

autuações da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, 

consequentemente transformando isso, convertendo para ações civis públicas, 

são recorrentes, inclusive temos um agravo de instrumento que está para ser 

julgado no TST, ingressamos, semana passada, com outra ação anulatória, 

pleiteando pedido de liminar, que são empresas que trabalham com licitações, 

que precisam de certidões, que até se mostram inviáveis, incompatíveis, essas 

aplicações nessas relações de emprego. Estou deixando essa indagação e 

gostaria da manifestação de vossa excelência, Ministério Público do Trabalho, 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e os demais órgãos que se 

referem a essa atividade, obrigado pela oportunidade". Prosseguindo, 

manifestou-se também o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente 

Pedro Inácio da Silva, que declarou: "Pois não doutor. Doutor Dória é um 

advogado que tem militância aqui. Aguerrido aqui no Tribunal. Pois bem. Essa 

matéria, de fato, não é desconhecida aqui do Tribunal,  doutora Virgínia vai 

falar  também, aqui. Tanto essa categoria dos vigilantes, como motoristas, tem-

se uma discussão sobre qual é o tamanho da cota? porque também as 

empresas de transportes sustentam que não daria para ter aprendizes e 

motoristas, enfim é uma discussão jurídica que não vem ao caso aqui, esses 

termos estão judicializados, mas hoje tem essa brecha do aprendiz social, que 
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as empresas podem aí contratar, mas de toda sorte tem a questão, que as 

empresas discutem que é: qual é o limite? Quantos devem, mesmo sendo 

aprendizes sociais, quantos serão os contratados. Acho que essa matéria só 

será resolvida depois que o Tribunal Superior do Trabalho der a interpretação 

definitiva sobre esse tema. Porque ainda aqui tem havido decisões, ainda que 

não estão consolidadas, pelo menos na jurisprudência do Tribunal, e têm 

recursos, por certo, para Brasília, enquanto o TST não definir. Mas hoje eu 

penso que com o aprendiz social talvez possa se construir pontes para 

solucionar essa questão. Eu vou passar aqui também para doutora Virgínia dar 

aí a sua opinião sobre esse tema". Dando continuidade foi passada a palavra 

à representante da Procuradoria Regional do Trabalho, em Alagoas, a 

Excelentíssima Senhora Virgínia de Araújo Gonçalves Ferreira, 

Procuradora do Trabalho "Realmente, foram  inúmeras audiências que tivemos 

tentando uma solução extra-judicial, mas infelizmente não conseguimos, e na 

última semana eu protocolei ação civil pública contra empresa de vigilância que 

seguindo um entendimento nosso do Ministério Público do Trabalho de que é 

sim possível. Está lá na classificação brasileira de ocupações como função que 

demanda aprendizagem, nós seguimos estritamente o que está no 

ordenamento jurídico, a classificação é o nosso norte e se está lá enumerada 

como uma função que exija aprendizagem, então nós assim estamos buscando 

que seja cumprida. Foi ajuizada na última sexta-feira, na 3ª Vara, e a audiência 

será no dia 4, o Ministério Público não se opõe a uma composição judicial,  
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vamos tentar resolver da melhor forma, mas já temos precedentes na 10ª 

Região, no mês de maio, foram propostas 10 ações civis públicas, contra 

empresas de vigilância e as decisões estão saindo favoráveis. Já na audiência, 

já vou levar essas decisões para conhecimento do juiz, já há alguma 

jurisprudência, já apresentei na própria petição inicial, mas é isso assim, nós 

vimos que é... se está na classificação, na CBO, na classificação brasileira de 

ocupações, aquela atividade que demanda aprendizagem, então deverá ser 

observada a classificação. E com o decreto que trata da aprendizagem social, 

creio que restaram espancadas as objeções, assim, os impedimentos para o 

exercício da aprendizagem nas mais diversas atividades que antes 

apresentavam problema, Não só a vigilância, mas atividades de transporte 

urbano, temos decisões que estão sendo proferidas favoravelmente ao nosso 

entendimento. Entendemos que não podemos fechar a possibilidade para os 

jovens, achamos que para buscar inseri-los, a aprendizagem social é uma 

excelente alternativa, a usina Sumaúma aí mostrando que é possível, que pode 

ser. E com relação aos processos licitatórios, nós também estamos 

acompanhando e propondo que na planilha, quando a empresa for participar de 

uma licitação, já deveria estar inserido o custo com o aprendiz. Se não está é 

um problema durante o processo, que não deveria está, assim como outras 

obrigações. Não está lá todas obrigações trabalhistas? a contratação de 

aprendizes é um obrigação também, então tem que estar previsto no contrato, 

os que não estão, não houve essa previsão, em nível federal já existe o decreto 
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de 28 de junho passado prevendo que os órgãos da administração pública 

federal têm que observar o cumprimento da legislação, nesse aspecto da 

aprendizagem, e nós estamos trabalhando. O município, da mesma forma, o 

município de Maceió, o estado de Alagoas, para que a gente consiga avançar 

nessa questão, que é um dos problemas apontados por essas empresas de 

vigilância, pelas prestadoras de serviço de limpeza e o poder público não 

reajusta. Reduzir os contratos isso a gente vivenciou enquanto gestor, eu fui 

procuradora chefe na procuradoria, nós tivemos aqui no TRT também. 

Vivenciamos a mesma situação, o superintendente, nós enquanto gestores, 

nos vimos diante de orçamento apertados né? Diminuídos, na realidade, cortes 

nos orçamentos, o corte que aconteceu primeiro foi nas empresas prestadoras, 

na procuradoria mesmo, nosso vigilante, nós temos 2 postos e tivemos que 

reduzir pela metade, mas tudo isso tem que estar previsto lá no contrato, no 

processo licitatório, esse custo para que a gente consiga realmente cumprir a 

legislação. Buscar o cumprimento. É isso". Ato contínuo, o Sr. Leandro 

Andrade de Carvalho, Auditor Fiscal e Coordenador do Projeto de 

Inserção de Aprendizes e PCD no mercado de trabalho, pediu o uso da 

palavra e disse: "Bom, sem retomar, é lógico, acho que é a grande saída, é o 

decreto 5598, que fala da aprendizagem social. E aí, doutora, a gente se 

coloca à disposição, de sentar, e administrativamente, dentro da lei, fixar prazo 

elastecidos para essa dificuldade, porque a lei assim prevê. Agora o que eu 

gostaria deixar bem claro é que a gente não pode favorecer a concorrência 
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desleal, porque se houver realmente uma pesquisa, e eu concordo, 

determinadas empresas têm dificuldade, mas existem sim empresas de 

segurança privada em Alagoas e no Brasil que cumprem a legislação, e deixar 

bem claro que a legislação pública, a legislação para o contratante da 

prestação de serviço, ela também exige a verificação conforme o 

superintendente diz do cumprimento das cotas. Então, assim, a gente se 

coloca à disposição sempre para dentro da legislação, ampliar prazos, isso foi 

possível na construção civil, isso foi possível no sucroalcooleiro  e deixar bem 

claro, até brinquei o exemplo, hoje a doutora Marluce vai ser o grande exemplo. 

Mas esse custo social ele tem que ser, sim, projetado nas planilhas de custo 

que, por exemplo, a empresa Sumaúma, em recuperação judicial, não é isso 

doutora? ela demanda 22 pessoas na folha de pagamento que efetivamente 

não presta nenhum serviço para ela, não é isso, doutora? Efetivamente essas 

pessoas não laboram para sua empresa e provavelmente não vão, mas 

aprendizagem é para isso, quando você forma um aprendiz, você não está 

contando ele para a sua empresa e sim para formação da sociedade, a 

formação de uma mão de obra qualificada para a sociedade, então é essa 

demanda, é uma demanda justa, uma demanda importante e que a fiscalização 

do trabalho, dentro da limitação que a lei impõe, podemos elastecer os prazos, 

por intermédio de termos de compromissos. Mas, infelizmente, é uma 

legislação que determina o auditor a lavratura de auto de infração sob pena de 

responsabilidade e que, baseado inclusive na possibilidade que outras 
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empresas cumprem e principalmente da aprendizagem social, a gente se 

coloca à disposição para integrar essa discussão, e prestando ao judiciário 

toda e qualquer informação que for necessária. O Ministério Público do 

Trabalho nessa e outras ações civis públicas, para que realmente a gente 

consiga efetivamente aumentar o índice de inclusão social do nosso estado. ".  

Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Juiz  do Trabalho Alonso 

Cavalcante de Albuquerque Filho também fez suas considerações:  “Vou 

ser rápido já o que tinha que falar tecnicamente já foi falado, mas eu queria 

retomar a reflexão da doutora Marília, que está nos auxiliando aqui, 

participando agora aqui, participando da Promotoria da Infância e da 

Adolescência, não é só a questão que a gente está muito focado na questão da 

lei da aprendizagem, claro, que é o objeto principal, audiência pública da 

aprendizagem profissional, mas não podemos deixar de destacar a co-

responsabilidade destacada por ela que é com a responsabilidade social, né? 

não vou nem entrar só na questão da aprendizagem, isso aí como o doutor 

Leandro já falou, e além da questão da judicialização que está sendo resolvida, 

não vamos emitir opinião judicial sobre isso, administrativamente poderá ser 

feito esse diálogo, e eu tenho certeza que a Superintendência Regional do 

Trabalho tem sido bastante aquiescente com isso, bastante concordante, eu só 

queria retomar, doutor Dória, e eu tenho certeza que a sua empresa, o senhor 

mesmo que a representa, tem essa consciência que é a questão da co-

responsabilidade social, há de se arrumar um jeito, né? aprendizagem social é 
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um jeito, há que se arrumar outro jeito e mais de uma delas: nós somos co-

responsáveis pela coletividade que vivemos, eu só queria retomar essa 

questão que é muito importante, que transcende a interpretação formal da lei 

ou a análise pura e simplesmente de um caso que vai ser examinado. Mas há 

que se achar um jeito. E uma coisa que eu gosto de lembrar: às vezes a gente 

assiste a filmes de desenho animado e não presta atenção nas falas 

importantes. Do filme Shrek, nunca esqueci disso, quando era uma passagem 

do 1º filme, o Shrek, quem assistiu sabe disso, em que o dragão, o Shrek 

estava sem saber como ir para se encontrar com a sua amada, que ia casar 

com outro e ele a amava, e o burrinho, de onde saiu a grande solução, chamou 

o dragão e levou ele, qual foi a frase que me marcou e eu já citei várias 

palestras e vou citar de novo: onde há vontade há um jeito. Então que a 

vontade da empresa é a vontade nossa, da coletividade aqui, arrume um jeito 

para resolver essa questão independentemente de tribunal. Obrigado”. Para 

encerramento deste evento, com a palavra o Presidente Pedro Inácio da 

Silva, que assim declarou: "Muito bem. Queria agradecer a presença de 

todos, acho que foi uma tarde muito rica e de aprendizado para nós, juízes, 

membros do Ministério Público, empresários, enfim, os gestores das empresas, 

acho que essa discussão tem que ser permanente, assim como esse 

programa, porque temos aí um vasto caminho a percorrer, um mundo a ser 

construído sob a perspectiva da aprendizagem. Quero registrar a presença  da 

senhora Mariana Rocha, que é da rede "Pró Aprendiz", o doutor Paulo Paraízo, 
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acabou de sair, tinha um compromisso, que é advogado e representa a OAB no 

FETIPATE, quero, enfim, agradecer a presença aqui dos representantes das 

instituições, Railene está aí também, olha lá, então, quero..,  doutor Cássio, 

procurador do Trabalho, que também que já está ali, e dizer que esse trabalho 

continua, falava até com o representante da Pindorama e indagava se a 

aprendizagem lá era só na parte industrial, ou se também, mas ele disse que 

também no campo, enfim quero também cumprimentar e parabenizar o pessoal 

da usina Caeté, por esse trabalho feito com o SENAR, parabenizar as duas 

senhoritas aqui que deram depoimentos tão emocionantes para nós, e esses 

depoimentos são importantes para que as pessoas  quando saiam daqui ver 

que a sua ação tem uma importância fundamental na transformação das 

pessoas e do nosso Estado, da comunidade. Então, com essas palavras, eu 

renovo os agradecimentos a todos e declaro encerrada a audiência". Encerrada 

a audiência. Nada mais havendo, eu, Adalgisa Jatubá Paraízo de Carvalho, 

Secretária do Tribunal Pleno, lavrei a presente ata que vai devidamente 

assinada.  

Maceió, 17 de agosto de 2018. 
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PEDRO INÁCIO DA SILVA 

Desembargador Presidente do TRT da 19ª Região 
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