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Descrição: foto da Denise Aguiar sorridente. 

natural de Santos , São Paulo . Advogada formada pela Faculdade Católica de Direito 

de Santos .  Pós-Graduada em Direito do Trabalho , pela Universidade de Salamanca na 

Espanha , pós-Graduada em Direitos Difusos e Coletivos pela ESMPSP e Pós-graduada 

em Direitos Humanos pela USP.  Ao longo sua experiência profissional , advogou,  

exerceu o cargo de Auditora Fiscal 

do Ministério do Trabalho e Assistente  Jurídica do Mtb, até aprovação em concurso 

público para o Ministério Público do Trabalho em 1996 , como Procuradora do 

Trabalho .  No Ministério Público dedicou-se ao 

Combate ao trabalho infantil e escravidão por dívidas ( trabalho escravo urbano) e 

mais especificamente à defesa da reserva de vagas de trabalho, para pessoas com 

deficiência , convocando empresas para o cumprimento da cota , realizando audiências 

públicas , diligências investigatórias, participando de congressos, seminários, aulas  e 

eventos de sensibilização. Destinou multas por descumprimento de termos de ajuste 

de conduta a entidades hospitalares e de assistência . Foi Membro Suplente do Conade 

- Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência , Membro do Conselho Estadual para 

Assuntos da Pessoa com Deficiência , organizou o Primeiro Seminário internacional 

sobre Direito de Pessoas com deficiência em São Paulo, em 2001 e  co-autora do 

Manual de procedimentos visando a inserção da pessoa com deficiência no mercado 

de trabalho , publicado em 2002 , pela Procuradoria Geral do Trabalho . Foi Vice- 

Coordenadora da Coordenadoria Nacional de Promoção de igualdade de 

Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho do MPT. Membro da 

Conaete , Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo da Procuradoria 

Geral do Ministério Público do Trabalho . Professora cadastrada na Escola Superior da 

Procuradoria Geral do Estado e da Escola Superior do Ministério Público da União . 

Aposentou-se em 2016. 



 


