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Em 27 de abril de 2006 

 

Em 27 de abril do ano de dois mil e seis, às nove horas e dez minutos, realizou-se a 
Centésima Nona Sessão Ordinária, na Sala de Reuniões do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, em Brasília-DF, sob a presidência da Procuradora-Geral 
do Trabalho Sandra Lia Simón, estando presentes os Senhores Conselheiros: Heloísa 
Maria Moraes Rego Pires, Otavio Brito Lopes, Maria Guiomar Sanches de Mendonça 
(Vice-Presidente), Maria Aparecida Gugel, Lucinea Alves Ocampos, Terezinha Matilde 
Licks (Secretária), Edson Braz da Silva, Luís Antônio Camargo de Melo, o Corregedor-
Geral José Alves Pereira Filho, e o Presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
do Trabalho — ANPT, Sebastião Vieira Caixeta (Resolução nº 62 do CSMPT). Ausente, 
justificadamente, a Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis (Licença-prêmio). A 
Excelentíssima Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
Sandra Lia Simón cumprimentou os Conselheiros, Servidores e todos os Membros que 
acompanhavam pela Intranet, e, verificado o quorum, declarou aberta a Sessão. 
Anteriormente à apreciação das atas da 108ª Sessão Ordinária e 130ª Sessão 
Extraordinária, Sua Excelência a Presidente leu e-mail enviado pela  Conselheira Vera 
Regina Della Pozza Reis solicitando que fosse adiada a aprovação de ambas as atas 
para a próxima Sessão Ordinária, em face de sua justificada ausência. Entrementes, Sua 
Excelência a Presidente saudou o Conselheiro suplente convocado Antônio Carlos 
Roboredo e o Presidente da ANPT, Sebastião Vieira Caixeta, dando-lhes boas vindas. 
Após breves considerações por parte dos Conselheiros, e posto em votação, decidiu o 
Conselho Superior, por maioria, indeferir o pedido de adiamento da apreciação das atas, 
vencidos os Conselheiros Heloisa Maria Moraes Rego Pires, Lucinea Alves Ocampos e 
Edson Braz da Silva, não tendo votado o Conselheiro suplente Antônio Carlos Roboredo. 
Após, foram aprovadas, à unanimidade, as atas da 108ª Sessão Ordinária e da 130ª 
Sessão Extraordinária, exceto o Conselheiro suplente Antônio Carlos Roboredo que não 
votou por não ter participado da Sessão, e com observações feitas pela Conselheira 
Lucinea Alves Ocampos, quanto à ata da 108ª Sessão Ordinária, no sentido de que suas 
manifestações registradas durante os julgamentos (ordem do dia), ocorreram no âmbito 
de debates que não constam da ata. Sua Excelência a Presidente parabenizou e desejou 
sucesso à nova direção do Tribunal Superior do Trabalho:  Presidente Ministro Ronaldo 
Lopes Leal, Vice-Presidente Rider Nogueira de Brito, e ao Corregedor-Geral Luciano de 
Castilho; informou que nos dias 24 e 25 de abril se realizou a reunião da COORDENADORIA 
NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO 
NO TRABALHO — CORDIGUALDADE, nesta Capital Federal; comparecimento, no dia de 
hoje, na posse da Ministra Hellen Gracie como Presidente do Supremo Tribunal Federal; 
realização, nos dias 03 a 05 de maio de 2006, em Brasília/DF (pela primeira vez no 
Brasil), da XVI Reunião Regional Americana da OIT, tendo sido o Ministério Público do 
Trabalho convidado na condição de observador internacional, da mesma forma como 
ocorre na Conferência Internacional da OIT em Genebra, e comparecerão, além da 
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Procuradora-Geral do Trabalho Sandra Lia Simón, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho 
Otavio Brito Lopes, a Coordenadora de Assuntos Internacionais — COINT, Adriana 
Augusta de Mora Souza. Comunicou a indicação, para compor a comitiva brasileira que 
participará da Conferência Internacional da OIT, dos Procuradores do Trabalho Rodrigo 
de Lacerda Carelli, Alessandro Santos de Miranda, da Procuradora Regional do Trabalho 
Jane Araújo dos Santos Vilani e da Procuradora do Trabalho Alice Nair Feiber Sônego 
Borner (haverá discussões sobre trabalho infantil), e lamentou a impossibilidade de não 
poder estender o convite a todos os Membros do Ministério Público do Trabalho; 
recebimento, no dia de ontem, de convite formulado pelo Ministro Ronaldo Lopes Leal 
para participar, às 10 h da manhã de hoje, de palestra no Tribunal Superior do Trabalho, 
juntamente com o Professor Jaime Garcia Legas, técnico da Fundação de Análises e 
Estudos Sociais de Madrid/Espanha, informando a impossibilidade de participar do evento 
em função da realização desta Sessão. Por fim, Sua Excelência informou que, como os 
temas a serem discutidos na Conferência Internacional da OIT, a ser realizada nos dia 31 
de maio a 16 de junho, em Genebra/Suíça abrangem, entre outros, segurança e medicina 
no trabalho e relação de trabalho, visando a adoção de Recomendação, indicou para 
acompanhá-la os Colegas Rodrigo de Lacerda Carelli e Alessandro Santos de Miranda, 
Coordenadores, respectivamente, da COORDENADORIA NACIONAL DE COMBATE ÀS FRAUDES 
NAS RELAÇÕES DE TRABALHO — CONAFRET, COORDENADORIA NACIONAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DO TRABALHO — CODEMAT. Todos os Conselheiros e o Corregedor-Geral se 
associaram às homenagens feitas pela Excelentíssima Presidente à nova diretoria do 
Tribunal Superior do Trabalho e às boas vindas ao Conselheiro suplente convocado 
Antônio Carlos Roboredo. A Conselheira Secretária Terezinha Matilde Licks comunicou o 
recebimento de cópia da ata da reunião da COORDENADORIA NACIONAL DE COMBATE ÀS 
FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO — CONAFRET, enviada pelo Coordenador Rodrigo 
de Lacerda Carelli, realizada nos dias 27 e 28 de março de 2006, informando que fez 
circular cópias da mesma aos demais Conselheiros. O Conselheiro Edson Braz da Silva, 
lamentou a atitude da CONAFRET ao adotar entendimento, por meio de resolução, ao 
argumento de que não poderia opinar em caso concreto, só em tese, e por isso não mais 
irá  atender às consultas feitas pelos Conselheiros nos procedimentos relativos à Lei da 
Ação Civil Pública. O Conselheiro reportou-se a mensagem divulgada recentemente no 
Membros Gamma, pelo Procurador do Trabalho Rodrigo de Lacerda Carelli, de que o 
Conselho estaria criando dificuldades para os Procuradores que oficiam na 
Coordenadoria, ao homologar proposta de arquivamento de procedimento oriundo de São 
Paulo (assunto cooperativa) contrariando orientações da CONAFRET. Complementou 
que esses pedidos de opinião são feitos justamente para que haja mais entrosamento 
entre o Conselho (que, nestes casos, analisa in concreto) e as Coordenadorias. Por fim, o 
Conselheiro Edson Braz da Silva observou que tais pedidos são feitos por cautela, tanto à 
CONFRET quanto em relação à COORDIGUALDADE, COORDINFÂNCIA 
(COORDENADORIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE) E CONCEPTA (COORDENADORIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO NO 
TRABALHO PORTUÁRIO E AQUAVIÁRIO), de quem espera a continuação do atendimento dos 
pedidos, que são necessários ao  entrosamento. A Conselheira Heloísa Maria Moraes 
Rego Pires registrou protesto pelas mensagens desrespeitosas veiculadas no Membros 
Gamma, ao se referir a Conselheiros, dizendo-se estarrecida com os termos em que se 
travou polêmica em torno de um caso — importantíssimo, como todos que são trazidos ao 
Colegiado, mas corriqueiro, comum, como os demais —, que não comportava aquele tipo 
de abordagem. A Conselheira argumentou que as divergências jurídicas devem ser 
combatidas com argumentos jurídicos, e não da forma conduzida, qual seja, no sentido de 
que o Conselho deveria ser “vigiado” durante as Sessões transmitidas, para se ver de que 
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forma iriam decidir os seus Membros. Aduziu que aqueles merecedores da cadeira de 
Conselheiro não podem se prestar a papéis como esse de ser vigiado, e lembrou que aqui 
não está para favorecer nem agradar ninguém, e só se sente vigiada pela lei e por sua 
consciência, assim como acredita que seja para todos.  Continuou a Conselheira 
lembrando de episódio ocorrido, em que um Membro de uma Coordenadoria queria tornar 
obrigatório consulta sempre que houvesse tema que dissesse respeito à Coordenadoria 
correspondente, observando que as coisas estão escapando do admissível e desviadas 
para outros fins, e, que os Conselheiros também possuem a tão propalada independência 
funcional. Prosseguiu observando que naquele fórum eletrônico os participantes, 
querendo ou não, mostram sua personalidade, como nos programas de reality show, 
demonstrando quem é intolerante, intransigente, quem apenas fala, mas não faz, e quem  
trabalha ou não. Finalizou a Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires reiterando sua 
indignação quanto à forma com que foi conduzida a questão, salientando que os 
Conselhos externos já fazem essa vigilância, restando a todos a convivência, sem 
embargo das diferenças jurídicas. O Conselheiro Otavio Brito Lopes indagou a qual 
processo se referia a Conselheira (para se posicionar e poder opinar), ao que foi 
esclarecido se tratar daquele em que se discute a competência do Procurador-Geral do 
Trabalho (Interessada Associação de Servidores), e declarou não ter se sentido ofendido 
com a conclamação feita por Colegas, aos demais, para vigiar o Conselho, argumentando 
que quando se faz  promessa, se faz campanha e pede-se voto para ser Conselheiro, é 
natural que as pessoas, a quem foi pedido o voto, fiscalize o eleito. Finalizou o 
Conselheiro salientando que vigiar quem exerce poder (agente público) é um dever de 
todo cidadão,  e os Membros deste Colegiado são agentes públicos que praticam atos 
administrativos, sendo, inclusive, objeto de vigilância externa. A Conselheira Maria 
Aparecida Gugel declarou-se intrigada com o teor da deliberação da CONAFRET (item 
um, subitem quatro, da ata distribuída), em que se veda a emissão de pronunciamento 
sobre caso concreto ensejador das consultas feitas pela Câmara de Coordenação e 
Revisão — CCR e pelo Conselho Superior àquela Coordenadoria. A Conselheira 
asseverou que a decisão lhe parece equivocada e impertinente, posto que já ouviu de 
alguns Colegas, em outros fóruns, que o Conselho “dava as costas” ao Colégio de 
Procuradores, e, exatamente quando este Órgão começa a ouvir e solicitar opiniões, 
imediatamente se tem a negativa em contrapartida. Finalizou dizendo sentir-se impedida 
de, eventualmente, requerer alguma manifestação do Coordenador ou de outro Membro 
da CONAFRET, sendo que em relação às demais Coordenadorias este problema não 
ocorre. A Conselheira Lucinea Alves Ocampos associou-se integralmente à manifestação 
da Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires, e acrescentou que não cederá às 
pressões daqueles Colegas que pretendem intimidar e amordaçar alguns Conselheiros 
por meio do Membros Gamma, considerando que, assim como os demais Membros do 
Ministério Público do Trabalho e os Conselheiros não abrem mão da sua independência 
funcional, também resguarda a sua, procurando harmonizá-la com a unidade do Ministério 
Público do Trabalho; e para isso continuará fazendo o que sempre fez: atuar de acordo 
com a lei e com a sua consciência. Prosseguiu a Conselheira registrando que tomou 
conhecimento dos temas escolhidos para a próxima reunião da CCR, e dentre eles consta 
tema por ela proposto (independência funcional), especificamente sobre retificação de 
parecer de Colegas em Sessão do TST. Revelou a ocorrência de retificação de parecer 
de sua lavra, e a esse respeito ainda analisa hipótese de representação junto à 
Corregedoria-Geral ou ao Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselheiro 
suplente convocado Antônio Carlos Roboredo expressou satisfação ao compor o 
Conselho, e agradeceu as palavras carinhosas a si dirigidas. No tocante às manifestações 
da Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires, observou haver distinção entre vigiar e 
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patrulhar, creditando a esta última categoria a referência da Conselheira, e emendando 
entender que todos aqueles que detém poder ou função de certa relevância podem e 
devem ser vigiados, mas não patrulhados e humilhados, a ponto de se baixar a cabeça 
para determinada situações. A Conselheira Terezinha Matilde Licks consignou que da 
leitura da ata da CONAFRET teve entendimento diferente daquele expressado pela 
Conselheira Maria Aparecida Gugel. Revelou que no documento a Coordenadoria 
reconhece a necessidade de emitir orientações, porém não se pronunciará sobre o caso 
concreto (isso lhe pareceu estar muito claro), porque este sempre tem aspectos que só 
são conhecidos pelo Órgão oficiante, e, evidentemente, o Conselho se debruça sobre 
casos concretos quando examina as propostas de arquivamento, mas apenas naquilo que 
está nos autos, e o que não está nos autos não está no mundo, tal qual reza o princípio 
geral da jurisdição. Prossegue analisando que todos sabem que o caso concreto sempre 
se reveste de aspectos que não podem ser conhecidos sequer pela própria 
Coordenadoria, então a própria tem o dever de suprir os Conselheiros com informações 
acerca do desenvolvimento dos estudos e trabalhos feitos sobre determinadas matérias. 
Finalizou a Conselheira Terezinha Matilde Licks citando experiência obtida enquanto 
Membro da CCR, quando lá aportavam pedidos de orientação (na verdade os Colegas 
queriam que a CCR resolvesse problemas concretos) e sempre era respondido (pode-se 
ver nos arquivos na Câmara), que quem decide é o Membro oficiante dotado de sua 
independência funcional, e a Câmara fornecia o seu parecer sempre em tese, nunca para 
resolver o caso concreto. O Conselheiro Edson Braz da Silva observou que os 
Conselheiros recebem milhares de processos, e destes somente uma parcela ínfima é 
remetida às Coordenadorias, referente àqueles casos limítrofes e significativos (de 
pequena monta mas importantíssimos no mérito), em que resta uma grande dúvida 
mesmo após a análise do relator, que quer saber se aquele caso pode obstar de alguma 
forma o trabalho da Coordenadoria. E, na esteira do que disse a Conselheira Terezinha 
Matide Licks, de que não é bom se falar sobre caso concreto porque tem detalhes que só 
o oficiante o conhece, o Conselheiro aduziu que foi por isso que reclamou achando 
impertinente a consideração pública desabonadora do Conselho, pois, se não se conhece 
o caso concreto, não pode tecer considerações desabonadoras sobre o arquivamento 
desse caso concreto, porque o Procurador que arquivou (lá em são Paulo) sabia dos 
detalhes, assim como o Conselheiro que relatou o processo. Finalizando, o Conselheiro 
Edson Braz da Silva propôs a inversão da pauta para a apreciação do processo da ANPT, 
em homenagem à presença do Presidente da Associação, Dr. Sebastião Vieira Caixeta, 
para que tome fluência dos trâmites nesse Conselho. O Conselheiro Luís Antônio 
Camargo de Melo ressaltou não se perturbar com aquilo que é discutido no Membros 
Gamma, lembrando que em várias oportunidades a Instituição já discutiu o assunto, e em 
especial este Colegiado quando debateu  proposta até mesmo de limitar as 
manifestações.  Discorreu nunca ter sido favorável a qualquer tipo de intervenção no 
referido fórum de discussão, porque considera ser um espaço democrático de atuação, e 
pessoas que se sentem ofendidas, ou que discordam das colocações, tem os meios 
próprios para discutir a questão da forma adequada. Emendou que há, ás vezes, 
manifestações que poderiam ser evitadas, todavia, como em qualquer foro de discussão, 
em função de algumas pessoas serem mais ousadas, é natural que haja toda essa 
discussão, afirmando, por fim, que ainda não se sentiu ofendido com o teor das 
manifestações registradas no Membros Gamma. Quanto à discussão acerca das 
Coordenadorias, disse que tanto ele quanto o Conselheiro Otávio Brito Lopes (que 
também acumula as funções de Coordenador e Conselheiro) podem, neste Colegiado, 
tratar, auxiliar ou prestar esclarecimentos nas discussões que acontecem normalmente 
nos processos de competência do Conselho Superior, como ambos vêm fazendo 
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ultimamente. E quanto à ata da CONAFRET, aduziu que não vê agressão ao Conselho 
nem qualquer dificuldade quanto ao teor da decisão referida, como bem disse a 
Conselheira Terezinha Matilde Licks. Ultimou o Conselheiro Luís Antônio Camargo de 
Melo informando que se realizará, no dia 04/05/2006, ás 19h 30, na residência do 
embaixador da Alemanha Prot von Kunow, uma discussão sobre trabalho escravo e a 
COORDENADORIA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO  — CONAETE foi 
convidada e aceitou participar do debate com Ministro de Estado e próprio Embaixador 
daquele país.  O Conselheiro Otávio Brito Lopes avaliou que é mais fácil para o 
Coordenador que também é Conselheiro, como ele próprio, entender a solicitação que é 
feita pelo Conselho, considerando que o que está sendo feito é a respeito da matéria de 
direito discutida, restando o enquadramento desse posicionamento no processo de 
competência do Conselho, que não se reveste em uma delegação para a Coordenadoria 
decidir sobre arquivamento ou não; disso não tem dúvida nenhuma, e é a tese jurídica 
que está ali sendo discutida (se é relevante, qual o posicionamento jurídico sobre a tese, 
se tem prioridade para a Coordenadoria). Concluiu o Conselheiro declarando acreditar 
que esses esclarecimentos fará o Dr. Rodrigo de Lacerda Carelli mudar seu 
posicionamento. Não havendo mais comunicados a fazer, passou-se á ordem do dia: 
Deliberações: Inversão de Pauta:   01 – Processo nº 08130.000957/2006  Interessada: 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT   Assunto: Requerimento 
para participar das Sessões do CSMPT  — Relatora: Conselheira Maria Guiomar Sanches 
de Mendonça Revisor: Conselheiro Otavio Brito Lopes Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, aprovar e  editar a Resolução nº 
62/2006, de 28/04/2006, que fixa critérios para a presença do Representante da  ANPT 
nas sessões deste Conselho, com direito a assento e voz, nos termos do voto da 
Relatora. Apresentaram ressalvas as Conselheiras Heloisa Maria Moraes Rego Pires e 
Lucinea Alves Ocampos que acrescentavam ao artigo 2º a expressão “nos assuntos 
condizentes com as finalidades da Entidade de classe”. Em seguida, O Conselho Superior 
do MPT decidiu, por maioria, rejeitar a proposição apresentada pelo Conselheiro Edson 
Braz da Silva de estender, neste processo, também às entidades representativas dos 
Servidores do MPT, o direito de voz, vencidos o proponente e a Conselheira Maria 
Aparecida Gugel. Os Conselheiros Heloisa Maria Moraes Rego Pires, Lucinea Alves 
Ocampos, Antônio Carlos Roboredo e Terezinha Matilde Licks entenderam que a 
proposta não deveria ser apreciada neste processo. Rejeitaram integralmente a proposta 
a Presidente e os Conselheiros Otavio Brito Lopes e Luís Antônio Camargo de Melo. Fez 
sustentação oral o Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, 
Exmo. Dr. Sebastião Vieira Caixeta.  02 – Processo nº 08130.0003811/2001  Interessada: 
Ministério Público do Trabalho – PRT 15ª Região  Assunto: Desconstituição de Termo de 
Ajustamento de Conduta  Relatora: Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça 
Revisora: Conselheira Lucinea Alves Ocampos Decisão: Após votarem a Relatora, a 
Revisora, esta com ressalva de fundamentação, os Conselheiros Otavio Brito Lopes, 
Antônio Carlos Roboredo, Luís Antônio Camargo de Melo e a Presidente pelo não 
conhecimento do Recurso interposto pela CCR/MPT, pediram vistas regimentais 
sucessivas os Conselheiros Heloisa Maria Moraes Rego Pires, Maria Aparecida Gugel e 
Edson Braz da Silva. Declarou o seu impedimento para participar do julgamento a 
Conselheira Terezinha Matilde Licks. Fez o uso da palavra o Excelentíssimo Presidente 
da ANPT, Sebastião Vieira Caixeta, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso.  
03 – Processo nº 08130.0002704/2004 (com os apensos: 08130.002408/2004 , 
08130.002409/2004 e 08130.002959/2004) Interessado: Ministério Público do Trabalho   
Assunto: Normatização sobre a distribuição de procedimentos e feitos no âmbito do MPT 
Relatora: Conselheira Maria Aparecida Gugel Revisor: Conselheiro Otavio Brito Lopes 



Ata da 109ª Sessão Ordinária do CSMPT, em 27/04/2006 
 

 6

Decisão:  Retirado de pauta a pedido da Conselheira Relatora.  04 – Processo nº 
08130.004919/2005  Interessado: Mauro César Lara de Barros   Assunto:  Alteração da 
redação do art. 37 da Resolução nº 60 do CSMPT    Relator: Conselheiro Edson Braz da 
Silva Revisor: Conselheiro Otavio Brito Lopes Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por maioria, não conhecer do pedido, nos termos do voto do 
Conselheiro Revisor Otavio Brito Lopes, vencido o Conselheiro Relator. Fez o uso da 
palavra o Excelentíssimo Presidente da ANPT, Sebastião Vieira Caixeta, manifestando-se 
pelo não conhecimento do pedido.  05 – Processo nº 08130.002649/2004  Interessado: 
Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal  e Ministério Público da União no 
Estado do Maranhão - SINTRAJUFE - MA  Assunto: Requerimento de licença 
remunerada ao Servidor Saulo Costa Arcangeli, para desempenho de mandato classista, 
com fundamento no art. 92 da Lei 8.112/90.  Relator: Conselheiro Edson Braz da Silva 
Revisora: Conselheira Maria Aparecida Gugel Decisão: Prosseguindo o julgamento 
iniciado nas 107ª e 108ª Sessões Ordinárias, após a devolução da vista regimental e da 
releitura do relatório, o Conselho Superior do Ministério decidiu, por maioria, não conhecer 
do recurso, nos termos do voto do Redator designado Conselheiro Otavio Brito Lopes, 
vencidos o Relator e as Conselheiras Maria Aparecida Gugel e Vera Regina Della Pozza 
Reis. Não participou do julgamento o Conselheiro suplente convocado Antônio Carlos 
Roboredo em razão da Conselheira titular Vera Regina Della Pozza Reis já haver 
antecipado voto na 108ª Sessão Ordinária. O Presidente da ANPT manifestou-se pelo 
não conhecimento do recurso. Em seguida Sua Excelência a Presidente, declarou 
encerrada a 109ª Sessão Ordinária, agradecendo a todos os presentes e aqueles que 
acompanhavam via Intranet. E, para constar, lavrei a presente ata que, após lida, achada 
conforme e aprovada, vai assinada pela Excelentíssima Presidente e por mim subscrita. 
Término: 13h 40. Brasília, vinte e sete de abril de dois mil e seis. 
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