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O trabalho é valor fundamental da República e, o direito ao traba-
lho, garantia de respeito à dignidade humana, como está escrito na 
Constituição Federal. Os direitos trabalhistas, conquistados com muita 
luta e sofrimento ao longo da história, precisam ser conhecidos para 
serem exercidos e respeitados.

Com esse objetivo, a Anamatra, associação que congrega os juízes 
do Trabalho de todo o país, elaborou a Cartilha do Trabalhador em 
quadrinhos, em linguagem simples e atrativa, como material inte-
grante do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania – TJC, criado para 
divulgar os direitos básicos dos trabalhadores, fortalecer a cidadania 
e aproximar o Judiciário da sociedade. Esse programa, que vem 
sendo desenvolvido em todas as regiões do país, em parcerias das 
associações dos juízes do trabalho com Secretarias de Educação e 
Cultura, Tribunais do Trabalho, Ministério Público, Universidades, Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB e sindicatos, já alcançou milhares de 
estudantes, professores, trabalhadores e demais cidadãos, conscien-
tizando-os e despertando-os para o exercício pleno e democrático 
da cidadania.

Lançada em 8 de dezembro de 2004, dia da promulgação da 
Emenda Constitucional 45/2004 – a Reforma do Judiciário –, e reedi-
tada no ano seguinte, a Cartilha do Trabalhador vem tendo grande 
aceitação pelo público a que se destina. A crescente procura pela 
publicação e a sua ampla utilização pelo Programa TJC em todo o 
país levou a Anamatra a promover esta 4.ª edição, revista e atualizada 
com as alterações legislativas ocorridas após as edições anteriores.

Esta iniciativa de sucesso renova a esperança da Anamatra em 
contribuir para a construção de um país mais justo e solidário.

Boa leitura.

Brasília, dezembro de 2011.

Renato Henry Sant’Anna
Presidente da Anamatra
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*SRt - superintendência regional do trabalho 
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IMPORTANTE:
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cial desta publicação sem autorização 
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