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ANO 5 - SEMANA 2 – 13/01/2021 

Profa. Marina Tramonte 

 

QUESTÃO DISCURSIVA 

 

https://economia.uol.com.br/colunas/carla-araujo/2021/01/12/ford-camacari-pgr-aras-investidores-aproveitar-parque-

industrial.htm 

“O impacto da decisão da Ford em deixar o país chegou no Ministério Público Federal. O procurador-geral 

da República, Augusto Aras, tem atuado nos bastidores para promover um entendimento entre União, Estados e municípios 

para que outras montadoras assumam os parques industriais. Com berço jurídico na Bahia, Aras busca especialmente uma 

solução para a fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. 

Em mensagem enviada a uma rede interna de procuradores, Aras diz que é papel do Ministério Público 

Federal "velar pela ordem econômica, consumidor e trabalhista". "Estamos tentando salvar o parque industrial da Ford, 

empregos e tributos", diz o texto obtido pela coluna. "Com isso, estamos tentando unir União, Estados e Municípios para que 

outras montadoras assumam os parques industriais, mantendo as atividades com novas marcas. Nada disso é fácil! Mas 

estamos tentando!", escreveu Aras.  

A mensagem, que também é assinada pelo Procurador-Geral do Trabalho Alberto Balazeiro, foi enviada 

nesta segunda-feira (11) horas após o anúncio feito pela montadora. Nela, Aras e Balazeiro afirmam que vão intensificar 

"conversas com o governo federal e pretensos investidores". 

https://www.istoedinheiro.com.br/ministerio-publico-do-trabalho-fara-reuniao-com-ford-sobre-demissoes/ 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) fará uma audiência virtual na quinta-feira, 14, às 9h30 com 

representantes da Ford para discutir as demissões decorrentes do encerramento das atividades da montadora no Brasil. 

Segundo a própria companhia, os desligamentos podem atingir 5 mil funcionários no País.  

 

A audiência terá a participação do procurador-geral do MPT, Alberto Balazeiro, do titular da Coordenadoria Nacional de 

Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social (Conalis) do MPT, Ronaldo Lima dos Santos, e do secretário especial 

de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal. 
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A partir dos excertos colacionados acima, e considerando a importância do fomento ao 

Diálogo Social Resolutivo no contexto da democracia sindical, conforme preconizado pela OIT, bem 

como a estruturação do Sindicalismo brasileiro, responda:  

[1]. A liberdade de constituição dos sindicatos, especialmente no que pertinente à 

pluralidade sindical, encontra amparo na atual legislação brasileira pós Reforma Trabalhista? 

[2] Qual o entendimento conceitual a respeito do Diálogo Social Resolutivo? Há 

atribuição do Ministério Público do Trabalho para atuação em prol desse eixo? 

[3] Em que medida a atuação do membro do Ministério Público do Trabalho pode ser 

considerada benéfica à democracia interna sindical sem prejudicar a liberdade sindical em sua dimensão 

de autarquia externa? 

 

ESSA QUESTÃO TEM TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA DE 1h15. 

Anotar na resposta o tempo utilizado para (1) ler a questão; (2) elaborar o boneco e (3) responder 

CADA item.   

Tempo de elaboração do boneco: 4 a 5 minutos por item. 

Tempo de resolução: 1h15 no total considerando a elaboração do boneco.  

Espaço de resolução: Livre, desde que respeitado o tempo total de 1h. 


