
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

CONSELHO SUPERIOR 

 

Ata da 69ª  Sessão Ordinária 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e um,  às dez horas e trinta  
minutos,   realizou-se a Sexagésima Nona Sessão Ordinária,  na Sala de 
Reuniões do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, em Brasília, 
estando presentes os Senhores Conselheiros: Guilherme Mastrichi Basso 
(Presidente), Luiz da Silva Flores, Guiomar Rechia Gomes,  Maria de Fátima 
Rosa Lourenço e Flávio Nunes Campos (Suplente convocado). Ausente o 
Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho.  Presente, também,  a Corregedora-
Geral, Heloísa Maria Moraes Rego Pires.   O Presidente manifestou as boas 
vindas aos novos Conselheiros eleitos e disse ser uma honra recebê-los  neste 
Conselho, e espera que, com a graça de Deus,  possam todos, com mais um ano 
de trabalho e  muito empenho, liberar a pauta existente, tanto no que diz respeito 
às matérias administrativas quanto  às da Lei de Ação Civil Pública. A Conselheira 
Guiomar Rechia Gomes pediu a palavra e  associando-se às palavras do 
Presidente disse ser uma satisfação e uma honra poder contar com a colaboração 
dos novos Colegas, que, com certeza, acrescentarão muito e virão a somar  
nesse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Conselho Superior. A 
Conselheira eleita Terezinha Matilde Licks Prates pediu a palavra e agradecendo 
às boas vindas  disse que o entusiasmo é grande e que há preocupação em bem 
cumprir as funções,  porém, sabe que pode contar com o apoio dos Colegas. A  
Conselheira eleita Ivana Auxiliadora Mendonça Santos também pediu a palavra e 
agradeceu aos Colegas pelas palavras tão honrosas, que certamente são um 
incentivo, e  também a confiança dos Colegas que sufragaram os seus nomes. O 
Conselheiro eleito Lélio Bentes Corrêa também se manifestou agradecendo aos 
Colegas e dizendo assumir suas funções bastante cônscio da responsabilidade 
que é participar desse seleto grupo do Conselho Superior,  sobre cujos ombros 
repousa a responsabilidade de definir os destinos políticos da Instituição, atuando 
com imparcialidade,  com atenção aos reclamos da categoria e sobretudo 
apoiando a direção que o Procurador-Geral do Trabalho vem imprimindo com 
toda oportunidade e acerto a essa Ins tituição,  rumo a sua identificação com a 
causa social, bem cumprindo assim o mandato.  A Conselheira eleita Lucinea 
Alves Ocampos  agradeceu os cumprimentos dos ilustres Colegas e disse esperar  
continuar merecendo a confiança depositada em seu trabalho, e que sua intenção 
é somente trabalhar para o engrandecimento do Colegiado e da Instituição. 
Cumprimentou os novos Colegas, associando-se aos cumprimentos feitos, na 
certeza  de que muito contribuirão para o trabalho que vem sendo desenvolvido 
nesse Egrégio Conselho. A Corregedora-Geral também associou-se às 
homenagens feitas e disse que muito se alegra em poder contar com a presença 
dos novos Conselheiros,  tendo em vista o conhecimento dos seus currículos 
profissionais nessa Instituição, e que, certamente ,  muito contribuirão para o  
sucesso desta. O Presidente registrou a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da 10ª  Região Dr. Brasilino Santos 
Ramos e da Procuradora Regional do Trabalho Evany de Oliveira Selva. A 
Conselheira Secretária  Maria de Fátima Rosa Lourenço também cumprimentou 



 2

os novos Colegas e agradeceu o apoio da Conselheira Lucinea Alves Ocampos 
que muito colabora na Secretaria do Conselho Superior. O Conselheiro Suplente 
Flávio Nunes Campos parabenizou aos novos Conselheiros e ressaltou que os 
três mais novos também são os mais novos Subprocuradores-Gerais do Trabalho, 
o que renova o espírito e até alguns conceitos.   Inversão da pauta  -  POSSE 
DOS SENHORES CONSELHEIROS ELEITOS -   BIÊNIO 2001/2003  - Eleitos 
pelo Colégio de Procuradores no dia 21.08.2001 - Drs. Lélio Bentes Correa e 
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos.  Eleitas por seus pares no dia 28.08.2001: 
Dras.  Lucinea Alves Ocampos e Terezinha Matilde Licks Prates.  Após lido o 
Termo de Compromisso e Posse dos Senhores Conselheiros eleitos,  foram os 
mesmos declarados empossados. A seguir,  aprovadas as atas das 79ª e 80ª  
Sessões Extraordinárias.  O Presidente do Conselho Superior comunicou  que a  
Procuradora do Trabalho Lutiana Nacur Lorentz solicitou o seu retorno ao trabalho 
antes do período que fora autorizado pelo Conselho, para a sua  licença de 
afastamento, tendo concluído a sua dissertação e defesa de  mestrado em tempo 
hábil,  sendo um ato bastante louvável e digno de registro, até como estímulo a 
outros Colegas, para que façam a mesma coisa, para que se use com maior 
parcimônia o tempo que é público, tempo este que é concedido ao Membro para 
aperfeiçoamento,  e que,  na medida da necessidade deve reverter em favor 
desse público que  é o destinatário de todas as atividades e da atuação da 
Instituição.  A outra questão levantada foi a questão da atuação do Procurador 
Regional, já havendo decisão do Conselho Superior a respeito, sendo que  na 
época já sabia-se que existia um mandado de segurança impetrado junto a uma  
Vara Federal de Belo Horizonte/MG, com uma liminar,  e atualmente  saiu uma 
decisão de mérito, dizendo que o Conselho tem que normatizá -la. O Presidente 
disse ser necessário encontrar um ponto de equilíbrio nesse meio para que os 
Procuradores-Chefes possam efetivamente designar ou que o Procurador-Geral 
designe, com base na Lei Orgânica, para ofício de dois anos e também,   que a 
matéria, oportunamente, será trazida ao  Conselho para que seja revista e 
também, avaliar a  possiblidade da sua transformação em resolução. O 
Conselheiro Lélio Bentes Corrêa disse que considerando a complexidade do 
problema e a título de contribuição gostaria que se considerasse, dentre as 
propostas de  estratégias que serão estudadas para depois serem trazidas a esse 
Conselho, ouvir o maior número de Colegas possível, talvez até constituindo uma 
Comissão, a exemplo do que foi feito com o tema da interiorização do Ministério 
Público do Trabalho, quando se pôde trabalhar com visões de diversas regionais, 
a fim de que a decisão desse Conselho  não seja apenas rápida, mas também 
eficaz e que possa trazer a pacificação que se persegue.  O Presidente informou 
que se ausentará do país por duas semanas, a convite da Organização 
Internacional do Trabalho, para participar de um curso em Turim e Genebra , na 
área de liberdade sindical,  e que sente-se muito honrado pelo convite. Comunica 
que a OIT está custeando as despesas, havendo apenas uma despesa parcial do 
Ministério Público do Trabalho.  O Presidente registrou o prestígio do Ministério 
Público não só em nível nacional,  mas também internacional. Há  alguns Colegas 
que estão participando de eventos internacionais,  sem ônus nenhum para a 
Instituição,  tomando como exemplos a Procuradora do Trabalho Denise Lapolla 
de Paula Aguiar Andrade, a convite da OIT; a Subprocuradora-Geral do Trabalho 
Maria Aparecida Gugel e o Procurador do Trabalho Wilson Roberto Prudente,  a 
convite da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, para participar  da 
Conferência Mundial sobre o racismo, na África do Sul  e, também, o 
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Subprocurador-Geral do Trabalho e Coordenador da Coordenadoria Nacional de 
Combate ao Trabalho Infantil, Lélio Bentes Corrêa, que como Membro da 
Delegação Brasileira,  participará de uma Conferência Mundial, em Nova Iorque, 
indicando, com tudo isso, que o Ministério Público do Trabalho tem 
reconhecimento  do Governo e dos Organismos Internacionais, que vêem na 
atuação séria da Instituição a importância para o país do combate ao trabalho 
infantil, discriminação e outras áreas.   A Conselheira Secretária informou o 
recebimento de alguns documentos encaminhados  pelo Procurador Regional do 
Trabalho da PRT/15ª  Região - Raimundo Simão de Melo – relatório final da 
evolução do curso de mestrado, e pela Presidente da Comissão do processo 
administrativo 08130/004444/2000 - Marilda Rizzatti -  exigência da aplicação do 
disposto  no §3º do art. 254 da LC nº 75/93,  com vista à regularidade dos 
trabalhos da comissão e sugestão do nome do Dr. Marcelo Goulart para exercer o 
cargo de defensor; e agradeceu à Conselheira Lucinea Alves Ocampos pela 
gentileza da cessão, ao Conselho Superior,  de um pôster que trouxe de Genebra,  
complementando os demais que já se encontram pendurados na sala de reuniões 
do Conselho.  O Conselheiro Luiz da Silva Flores parabeniza aos novos 
Conselheiros, desejando toda a felicidade e destacou que o Conselho precisa 
sempre renovar-se. Ratificou a sua sugestão no sentido de se encontrar uma 
solução uniforme quanto ao horário no que diz respeito ao problema do 
racionamento de energia elétrica. O Presidente afirmou que há duas metas a 
serem cumpridas aqui: uma da CEB e outra da Procuradoria-Geral da República. 
Aquela que se refere à CEB já está na iminência de ser cumprida, mas, 
infelizmente, a da PGR, não. Ele solicitou à Comissão de Estudo do 
Racionamento que  apresentasse uma sugestão viável e o mais provável é de 
que haja um corte drástico quanto à entrada de pessoas antes do horário 
determinado, embora sua intenção seja a de permitir que, ao menos, os 
Gabinetes dos Procuradores, com a sua equipe, possam trabalhar. Também 
solicitou que se fizesse uma minuta de um ofício que será encaminhado ao 
Procurador-Geral da República explicando da impossibilidade de se alcançar a 
meta determinada por S.Exª ., ressaltando que a meta da CEB estava sendo 
cumprida. Também solicitou o estudo da possibilidade de desmembramento do 
registro da energia elétrica, com um relógio de luz próprio da Associação dos 
Servidores do Ministério Público do Trabalho, junto à lanchonete e ao salão, o que 
permitiria um maior gasto aqui na sede.  A Conselheira Lucinea Alves Ocampos  
agradeceu os cumprimentos do Conselheiro Luiz da Silva Flores e ratificou que a 
sua intenção é de colaborar e lutar pelo engrandecimento  desse Colegiado e da 
Instituição como um todo.  Os novos Conselheiros associaram-se aos 
agradecimentos. O Conselheiro Lélio Bentes Correa registrou a realização de um 
Seminário sobre Direito Ambiental, na semana passada, uma promoção conjunta 
dos núcleos do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, da 
Escola Superior do Ministério Público da União e da Ministério Público Estadual, 
quando foram discutidos assuntos da maior relevância, sendo que o mais 
importante foi o compromisso que resultou desse trabalho:  de se aprofundar a 
atuação conjunta dos três ramos do Ministério Público, já inclusive com a 
designação de uma reunião para essa semana.  ELEIÇÃO DO VICE-
PRESIDENTE DO CSMPT -  O  Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, à unanimidade, reeleger a Conselheira Lucinea Alves Ocampos 
a Vice-Presidente.  INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES  DA  CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E  REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO -  O 
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Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho indicou os seguintes nomes 
para integrarem a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do 
Trabalho:  3.1. Membros Titulares:  Drª . Terezinha Matilde Licks Prates -  Dr.  
Dan Caraí da Costa e Paes -  3.2. Membros Suplentes: Dr. Edson Braz da Silva -  
Drª . Evany Oliveira Selva - ELABORAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA ESCOLHA 
DO CORREGEDOR-GERAL DO MPT -  O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho indicou os seguintes nomes para comporem a lista tríplice: 
Drs. Heloisa Maria Moraes Rego Pires, Jonhson Meira Santos e José Alves 
Pereira Filho - Nº do Processo: 08130/000707/2001 (08130/004327/99 a  
08130/004358/1999)  -  Origem: PGT - Assunto:  Avaliação de estágio probatório 
de Membros do Ministério Público do Trabalho - Relator: Conselheiro Flávio 
Nunes Campos - Revisora: Conselheira Maria de Fátima Rosa Lourenço - 
Decisão: O  Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, nos termos do artigo 6º, parágrafo único, da Resolução nº 43/99, do 
CSMPT,  aprovar  o estágio probatório dos Procuradores do Trabalho, estando 
todos aptos a alcançar a vitaliciedade:  Adriana Augusta de Moura Souza, 
Alessandro Santos de Miranda, Ana Elisa Alves Brito Segatti, Ana Lúcia Barranco 
Licheski, Andréa Albertinase,  Antônio Carlos Cavalcante Rodrigues, Bernardo 
Leôncio Moura Coelho, Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha, Eliana Nascimento 
Minicucci, Erlan José Peixoto do Prado, Faustino Bartolomeu Alves Pimenta, 
Geraldo  Emediato de Souza, Helder Santos Amorim, Hideraldo Luiz de Souza 
Machado, Iara Teixeira Rios, Ivan Sérgio Camargo dos Santos, Joaquim 
Rodrigues do Nascimento, Juliane Mombelli Rodrigues de Oliveira, Keilor 
Heverton Mignoni, Luciana Marques Coutinho, Ludmila Reis, Márcia Cristina 
Kamei,  Maria Beatriz Almeida Brant, Quézia  Araújo Duarte de Aguiar, Ricardo 
José das Mercês Carneiro, Rodrigo de Lacerda Carelli, Rogério Rodrigues de 
Freitas, Rosemary Fernandes Moreira, Rosivaldo da Cunha Oliveira, Sebastião 
Vieira Caixeta, Simone Beatriz Assis de Rezende e  Valério Soares Heringer. Nº 
do Processo: 08130/002482/2001 -  Origem: PGT - Assunto:  Minuta de projeto de 
lei visando interiorização do Ministério Público do Trabalho - Interessado: 
Ministério Público do Trabalho - Relatora:  Conselheira Maria de Fátima Rosa 
Lourenço - Revisora: Conselheira  Lucinea Alves Ocampos. Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, aprovar o 
projeto  de lei apresentado pela Comissão instituída pela Portaria nº 51, de 
02/03/2001 e encaminhá-lo à Comissão de Redação. Encerrou-se  a sessão às 
treze horas.  E, para constar, lavrei a presente ata que, após lida, achada 
conforme e aprovada, vai assinada pelo Presidente,  e por mim subscrita. Brasília, 
vinte e nove de agosto de dois mil e um. 
 

Guilherme Mastrichi Basso                               Maria de Fátima Rosa Lourenço 

   Presidente do CSMPT                                             Secretária do CSMPT 

 
 

 

 
 


