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 Em vinte e sete de março de dois mil e oito, às dez horas e quatorze minutos, realizou-se a 
centésima vigésima sexta sessão ordinária, na sala de reuniões do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, em Brasília-DF, sob a Presidência do Procurador-Geral do 
Trabalho Otavio Brito Lopes, presentes os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho 
(Vice-Presidente), Guiomar Rechia Gomes, Ronaldo Tolentino da Silva, José Carlos 
Ferreira do Monte (Suplente convocado), Lucinea Alves Ocampos, Terezinha Matilde 
Licks (Secretária), Edson Braz da Silva (Suplente convocado),  José Neto da Silva e Luís 
Antônio Camargo de Melo. Ausentes, justificadamente, a Conselheira Vera Regina Della 
Pozza Reis e a Corregedora-Geral Heloisa Maria Moraes Rego Pires. Presente o Presidente 
da ANPT,  Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta. Antes da apreciação das atas, 
a Conselheira Secretária referiu-se ao expediente formal encaminhado pela Conselheira 
Vera Regina Della Pozza Reis (em gozo de licença-prêmio), ao Presidente,  solicitando que 
fossem adiadas as apreciações das atas das sessões anteriores, até o retorno de Sua 
Excelência. Informou que, não obstante o disposto no art. 13 do Regimento Interno do CS: 
“aberta a sessão, o secretário lerá a ata da sessão anterior que, não sendo impugnada, 
será aprovada independentemente de votação”, este Colegiado já enfrentou a questão na 
109ª sessão ordinária, ao apreciar pedido de igual teor formulado pela mesma Conselheira, 
tendo o Conselho decidido pelo indeferimento do adiamento de aprovação da ata. O 
Presidente sublinhou a existência do  precedente citado e exemplificou situação análoga de 
Conselheiro, em fim de mandato, que não comparece à sessão de aprovação da ata da 
última sessão de que participou, e nem por isso a ata  deixa de ser apreciada, não se 
opondo, entretanto, em colocar o tema novamente em votação, se assim entendido pelo 
Colegiado, mas não houve manifestação favorável por parte dos presentes. A ata da 126ª 
sessão ordinária e das 138ª e 139ª sessões extraordinárias foram aprovadas, à unanimidade, 
com observação feita pela Conselheira Lucinea Alves Ocampos. O Presidente deu boas-
vindas ao Conselheiro suplente convocado José Carlos Ferreira do Monte. Em seguida 
referiu-se à  força-tarefa promovida no setor sucro-alcooleiro, no Estado de Alagoas, que 
está produzindo resultado muito bom  (não obstante tenha sido implantada no final da 
safra), tendo o próprio Governo do Estado se envolvido nas negociações, juntamente com o 
Sindicato dos Produtores Rurais, no sentido de melhorar as condições de trabalho de muitos 
trabalhadores temporários (de safra) que vinham enfrentando situação degradante. 
Informou que participaram da referida força-tarefa três Coordenadorias Nacionais 
(CONAETE, CODEMAT e CONAP), tendo produzido resultados, e a idéia é ampliar esse 
esforço, pois sabe-se que não se tem condições, no dia-a-dia, de atender à demanda do setor 
que é muito grande (outras três Regionais estão pedindo força-tarefa). Registrou que o 
Procurador-Chefe da 19ª Região, Rodrigo Rafael, tem recebido, por parte da sociedade 
alagoana, o reconhecimento do trabalho desenvolvido naquele setor, por conta da 
repercussão da atuação do Ministério Público do Trabalho. Assinalou que os trabalhadores 



relatam que receberam colchões, água potável, etc, que são coisas simples mas que têm 
repercussão muito grande na opinião pública. Sublinhou que a idéia é ampliar o trabalho  
iniciado com vistas à safra seguinte, bem como expandir para outros Estados, logicamente, 
dentro das possibilidades que se têm, e abrir inscrição para os Procuradores do Trabalho (de 
todo o País) e aos Subprocuradores-Gerais interessados. Finalizando, o Presidente observou 
que o setor econômico sucro-alcooleiro está crescendo muito pelo fomento  dado ao setor 
pelo Governo Federal, mas o trabalhador precisa ser valorizado, consoante o papel  
atribuído ao Ministério Público do Trabalho pela Constituição Federal. A Conselheira 
Terezinha Matilde Licks comentou caso noticiado na imprensa a respeito da primeira prisão 
em flagrante,  por conta da exploração do trabalho escravo, no Estado do Mato Grosso. O 
Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo explanou que esse caso teve muita 
repercussão, todavia, tal prisão não foi a primeira, pois já houve várias prisões em flagrante 
de fazendeiros. Explicou que ocorreu a questão dos frigoríficos, que repercutiu no Estado 
do Mato Grosso, tendo sido assinado o pacto nacional dos empresários contra o trabalho 
escravo, por conta da pressão dos membros do MPT daquela Região (especialmente no 
ofício de Alta  Floresta, onde  oficia o colega Rafael de Araújo Gomes). A Conselheira 
Secretária Terezinha Matilde Licks passou aos seguintes comunicados da Secretaria do 
Conselho: em virtude da licença-prêmio da Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis foi 
convocado o Subprocurador-Geral José Carlos Ferreira do Monte, como suplente; a 
Corregedora-Geral Heloísa Maria Moraes Rego Pires comunicou à Secretaria o seu não 
comparecimento à esta sessão, em virtude do falecimento de sua mãe; por um equívoco 
havido na divulgação da pauta constaram os processos relativos à Lei da Ação Civil Pública 
de relatoria da Conselheira Vera Reis, sendo que ficarão remanescentes para a pauta da 
próxima sessão. O Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva lamentou o falecimento da 
Senhora mãe da Corregedora-Geral, parabenizou o suplente convocado José Carlos Ferreira 
do Monte e congratulou-se com o Ministro Gilmar Mendes, pela eleição de Sua Excelência 
como Presidente do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho decidiu pelo envio de 
felicitações ao Ministro, nos termos da manifestação do Conselheiro. O Conselheiro 
Suplente convocado José Carlos F. do Monte agradeceu às declarações de boas-vindas. A 
Conselheira Lucinea Alves Ocampos  associou-se aos cumprimentos proferidos nesta 
sessão. A Conselheira Terezinha Matilde Licks referiu-se à questão da servidora que 
prestou serviços à PGT por mais de sete anos e que agora, acometida de doença gravíssima, 
descobriu que a empresa (“terceirizada”) não recolheu contribuição para a Previdência 
Social. Acrescentou que paira uma dúvida quanto à situação dos demais funcionários, 
parecendo não ser individual a situação, mas de prática sistemática por parte da referida 
empresa, e, em vista disso, gostaria de obter uma posição formal por parte do setor 
competente ou da administração, a respeito da realidade e perspectivas a curto prazo.  O 
Presidente Otavio Brito Lopes asseverou que o foro competente seria um ofício da 
Conselheira ao Procurador-Geral, contudo pode esclarecer. O Conselheiro Luís Antônio 
Camargo de Melo completou dizendo lhe parecer que a situação atinge o Fundo de Garantia 
e reportou-se ao alerta do Conselheiro José Neto da Silva, de que as empresas,  no 
momento de justificar-se, apresentam documento em bloco, e por conta disso obtêm uma 
certidão do INSS de que estão “em dia” com suas obrigações, o que muitas vezes não 
reflete a realidade das contribuições individualizadas. Complementou que talvez a 
dificuldade da Administração seja revelada pelo entendimento de que tem a situação como 
regular e só toma conta do problema quando confronta os casos concretos.  Finalizando, o 
Conselheiro registrou ter notícia, ainda, de grave situação em que a empresa, ao ser cobrada 
pela funcionária em questão, demitiu seu filho, que também trabalhava na mesma empresa, 
ou seja, a empresa não só não admitiu que estava incorrendo em erro como retaliou.  O 



Presidente disse que, no caso, foram adotados todos os procedimentos que a lei exige, 
esclarecendo que o que acontece é que, às vezes, uma empresa em débito com a 
Previdência, como no caso, participa de um programa de parcelamento (Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS), previsto em lei, e a partir deste momento recebe uma certidão 
negativa que a habilita (está, em tese, “em dia” com a contribuição) a participar de qualquer 
licitação, sob pena de, caso impedida, impetrar Mandado de Segurança.  Disse que está 
tratando do assunto e que só ouviu falar na questão do FGTS neste momento, inclusive está 
verificando (um passo além daquilo que deveria fazer) se os documentos apresentados mês-
a-mês pela empresa são falsos ou não, e está aguardando o INSS se pronunciar no caso. 
Alertou que na hipótese de o INSS dizer que o passivo foi resolvido pela empresa, e, não 
obstante, gerar um problema para o trabalhador, infelizmente, o trabalhador   terá que entrar 
no Juizado Especial contra a Autarquia. O Conselheiro José Neto da Silva registrou que as 
contribuições previdenciárias (ou sua falta) em nada atrapalham a vida de quem está 
afastado por motivo de saúde (ou acidente de trabalho), e talvez ela esteja preocupada com 
os saques que quer fazer no Fundo de Garantia. O Conselheiro Luís Camargo disse que a 
ex-funcionária não conseguiu o auxílio-doença por conta dessa questão. O Presidente pediu 
vênia  aos Conselheiros para objetivar a sessão, porque esse assunto não é da competência 
do Conselho, dizendo que toda a documentação está à disposição de qualquer 
Suprocurador-Geral no Departamento de Administração, assinalando que quem realmente 
quiser ajudar a Senhora, que a encaminhe ao Juizado Especial Federal, que é o foro 
adequado, pois a Administração não tem como obrigar o INNS a pagar o benefício a que a 
Senhora tem direito, complementando acreditar que o juiz não irá negar uma tutela 
antecipada, ou coisa do gênero, a quem, com carteira assinada, mostrar que trabalhou esse 
tempo todo, etc. A Conselheira Terezinha Matilde Licks asseverou que essa empresa pode 
sofrer investigação por parte da PRT da 10 Região.  O Conselheiro Presidente insistiu que a 
ajuda eficaz é o encaminhamento da questão ao Judiciário e todo Subprocurador-Geral, que 
quiser, poderá ver a documentação no Departamento de Administração. O Conselheiro 
Ronaldo Tolentino da Silva informou que o dono dessa empresa esteve preso, por noventa 
dias, e só foi solto mediante Habeas Corpus, após compromisso de pagamento por meio do 
REFIS. O Conselheiro Edson Braz da Silva aderiu aos cumprimentos proferidos quanto à 
questão da força-tarefa, ao falecimento da mãe da Corregedora-Geral  Heloísa Moraes 
Rego Pires e a posse do Ministro Gilmar Mendes. O Conselheiro José Neto da Silva se 
associou aos cumprimentos proferidos. O Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo 
cumprimentou o Procurador-Geral pela organização da força-tarefa no Estado de Alagoas, 
associou-se às congratulações proferidas.  O Presidente da ANPT, o Procurador do 
Trabalho Sebastião Vieira Caixeta cumprimentou a todos e deu boas-vindas ao Conselheiro 
José Carlos Ferreira do Monte e, também, se associou aos cumprimentos proferidos por 
todos. Não havendo mais comunicados a fazer, passou-se à ordem do dia. 01 – Processo nº 
08130.003809/2007. Origem: PGT. Interessado: Conselho Administrativo da Escola 
Superior do Ministério Público da União.Assunto: Proposta apresentada pelo Dr. Ricardo 
José Macedo de Brito Pereira para elaboração de regras dos cursos de vitaliciamento e 
merecimento, no âmbito do MPT. Relator: Conselheiro José Neto da Silva.Revisora: 
Conselheira Guiomar Rechia Gomes.Decisão:  Em prosseguimento à deliberação iniciada 
na 124ª Sessão Ordinária, o  Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, 
por maioria, aprovar a proposta que institui no âmbito do Ministério Público do Trabalho os 
cursos de ingresso e vitaliciamento, destinado aos Procuradores do Trabalho em estágio 
probatório, a ser editada como Resolução nº 73, de 27 de março de 2008, vencidos, 
parcialmente, os Conselheiros Edson Braz da Silva, Lucinea Alves Ocampos e Terezinha 
Matilde Licks, que divergiam quanto à redação do art. 2º. 02 – Processo nº 



08130.004138/2007. Origem: PGT. Interessada: Procuradora do Trabalho Daniele Corrêa 
Santa Catarina. Assunto: Prorrogação de Afastamento. Relator: Conselheiro Edson Braz da 
Silva.Revisor: Conselheiro José Neto da Silva.Decisão: Devolvida a vista regimental pelo 
Presidente Otavio Brito Lopes, concedida na 138ª sessão extraordinária. Após discussão e 
votação, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, 
chamar o feito à ordem, vencido o Conselheiro José Neto da Silva. Em seguida, decidiu, 
por maioria, opinar favoravelmente à concessão parcial da prorrogação do afastamento, 
pelo período de 04 de abril a 30 de setembro de 2008,  para conclusão do Curso Máster em 
Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento da Universidade Pablo de 
Olavide, em Sevilha/Espanha, nos termos do voto do Conselheiro Relator, vencido 
parcialmente o Conselheiro Revisor José Neto da Silva que opinava pela concessão de 
3(três) meses. Manifestou-se  pela interessada o Presidente da ANPT. 03 – Processo nº 
08130.004082/2007. Origem: PGT. Interessado: Procurador do Trabalho Philippe Gomes 
Jardim.Assunto: Prorrogação de Afastamento. Relator: Conselheiro Luís Antônio Camargo 
de Melo.Revisora: Conselheira Lucinea Alves Ocampos.Decisão: Devolvida a vista 
regimental pelo Presidente Otavio Brito Lopes, concedida na 138ª sessão extraordinária, o 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, opinar 
favoravelmente à concessão parcial da prorrogação do afastamento,  pelo período de 1º de 
abril a 30 de setembro de 2008,  para conclusão do Curso Máster em Direitos Humanos, 
Interculturalidade e Desenvolvimento da Universidade Pablo de Olavide, em 
Sevilha/Espanha, nos termos do voto do Conselheiro Relator, vencido parcialmente o 
Conselheiro Revisor José Neto da Silva que opinava pela concessão de 3(três) meses. 
Manifestou-se  pelo interessado o Presidente da ANPT. 04 – Processo nº 
08130.003887/2007. Origem: PGT. Interessada: Procuradora do Trabalho Dulce Martini 
Torzecky.Assunto: Prorrogação de Afastamento .Relator: Conselheiro José Neto da 
Silva.Revisor: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho.Decisão: Devolvida a vista 
regimental pelo Presidente Otavio Brito Lopes, concedida na 138ª sessão extraordinária, o 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, opinar 
favoravelmente à concessão parcial da prorrogação do afastamento pelo período de 1º de 
abril a 30 de setembro de 2008, para conclusão do Curso Máster em Direitos Humanos, 
Interculturalidade e Desenvolvimento da Universidade Pablo de Olavide, em 
Sevilha/Espanha, nos termos do voto do redator designado, o Conselheiro Ronaldo 
Tolentino da Silva, vencidos os Conselheiros Relator,  Revisor, Guiomar Rechia Gomes e 
Terezinha Matilde Licks. Manifestou-se  pela interessada o Presidente da ANPT. 05 – 
Participação de Membros do MPT na 97ª Conferência Internacional da OIT, de 27 de maio 
a 13 de junho de 2008, em Genebra/Suíça.Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, opinar favoravelmente ao afastamento do 
Sub-Procurador-Geral do Trabalho José Neto da Silva e do Procurador do Trabalho 
Rodrigo Raphael Rodrigues de Alencar,  indicados pelo Procurador-Geral do Trabalho, 
para participarem da Conferência Anual da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
em Genebra/Suíça, entre os dias 27 de maio a 13 de junho de 2008. 06  – Processo nº 
08130.000610/2008. Origem: PGT. Interessado: Ministério Público do Trabalho.Assunto: 
Lista de Antiguidade dos Membros do MPT .Relator: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira 
Coelho.Revisora: Conselheira Lucinea Alves Ocampos. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, aprovar a lista de antiguidade 
dos Membros do Ministério Público do Trabalho, elaborada até 31 de dezembro de 2007,  
nos termos do voto do Conselheiro relator. 07 – Processo nº 08130.005185/2007 . Origem: 
PGT.Interessado: SINTHORESP – Sindicato  dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Flats, 
Pensões, Hospedarias, Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias, Bares, 



Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Bufets, Fasts-Foods e assemelhados de 
São Paulo e Região.Assunto: Designação de outro Membro do MPT para intervenção em 
processos judiciais.Relatora: Conselheira Guiomar Rechia Gomes.Revisor: Conselheiro 
Luís Antônio Camargo de Melo.Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, por unanimidade, pelo não conhecimento do pedido, nos termos do voto 
da Relatora. 08  – Processo nº 08130.000408/2007. Origem: PGT. Interessado: Procurador 
do Trabalho Luís Antônio Barbosa da Silva.Assunto: Requerimento de Afastamento 
.Relator: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho.Revisor: Conselheiro Ronaldo 
Tolentino da Silva.Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, por maioria, incluir o feito em pauta de julgamento para  apreciação,  vencidas as 
Conselheiras Lucinea Alves Ocampos e Terezinha Matilde Licks. Em seguida, decidiu, por 
maioria,   opinar  favoravelmente à concessão do afastamento, pelo período de 1º a 
30.04.2008,  para elaboração de monografia de conclusão do curso de especialização em 
Direito Constitucional do Trabalho pela Escola Judicial do TRT da 5ª Região/Universidade 
Federal da Bahia, vencida a Conselheira Terezinha Matilde Licks. Manifestou-se  pelo 
interessado o Presidente da ANPT. Em seguida, o Presidente declarou encerrada a 126ª 
sessão ordinária. E, para constar, lavrei a presente ata que, após lida, achada conforme e 
aprovada, vai assinada pelo Presidente e por mim subscrita. Término: 16h e 54 min. 
Brasília, 27 de março de 2008.  
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Presidente do CSMPT 

 
 

Terezinha Matilde Licks 
Conselheira Secretária do CSMPT 


