
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR

Ata da 127ª Sessão Ordinária
Em 24 de abril de 2008

Em vinte e quatro de abril de dois mil e oito, às nove horas e trinta e cinco minutos, iniciou-
se a centésima vigésima sétima 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, Lucinea Alves Ocampos, 
Terezinha  Matilde  Licks  (Conselheira  Secretária),  Edson  Braz  da  Silva  (Suplente 
convocado), Vera Regina Della Pozza Reis, José Neto da Silva e  Luís Antônio Camargo de 
Melo. Presente a Corregedora-Geral Heloisa Maria Moraes Rego Pires. Presente o Presidente 
da ANPT, o Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta. O Vice-Presidente Jeferson 
Luiz  Pereira  Coelho  cumprimentou  a  todos  e  declarou  aberta  a  sessão,  comunicando  a 
ausência  do  Presidente  Otavio  Brito  Lopes,  que  se  encontrava  no  Tribunal  Superior  do 
Trabalho, participando de sessão extraordinária do Pleno daquela Corte, cuja pauta continha 
relevantes matérias, tais como o Regimento Interno daquela Corte, razão pela qual sugeriu 
que de imediato se passasse à ordem do dia, ficando a primeira parte do expediente para 
quando Sua Excelência  retornasse daquele  Tribunal.  Em discussão,  antecipou-se a sessão 
ordinária  do CSMPT para o dia 20/05/2008. Iniciada a apreciação da ata da 126ª sessão 
ordinária,  a  Conselheira  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis,  ressalvando não  ter  participado, 
justificadamente,  da sessão referente,  sugeriu ao Vice-Pesidente que chamasse à ordem o 
Processo  Administrativo  08130.003809/2007  -  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,  tendo  em  vista  ter  sido  apreciado  na  126ª  sessão 
ordinária,  não obstante  estivesse sob sua vista regimental,  juntamente com o Conselheiro 
Edson  Braz  da  Silva,  concedidas,  sucessivamente,  na  mesma  sessão.  A  Conselheira 
considerou a necessidade de se preservar as prerrogativas do Conselho e dos Conselheiros, 
previstas no Regimento Interno e a Lei Complementar nº 75/93, acrescentando que pretendia 
apresentar proposta de alteração à matéria discutida. O Vice-Presidente asseverou que será 
apreciado,  naquele  momento,  apenas  a  questão  da  vista  regimental,  e  não  seja  discutida 
questão  meritória,  por  ser  matéria  já  ultrapassada.  O  Conselheiro  Edson  Braz  da  Silva, 
pedindo  venia à Conselheira, considerou não haver vício formal no caso, sublinhando seu 
entendimento de que a vista sucessiva concedida pressupõe a liberação, por parte do primeiro 
Conselheiro,  a partir  do momento que disponibiliza  ao segundo, e por isso entendeu que 
ambas as vistas estariam resolvidas, daí a liberação do processo para a pauta, em seguida 
(inclusive a razão da vista simultânea é exatamente para imprimir rapidez ao processamento). 
A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis leu certidão contida no processo a que se faz 
referência  e  declarou  que  o  sentido  que  imprimiu  à  palavra  “sucessivamente”  foi  de 
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“concomitância”,  em  alusão  apenas  à  forma  que  foi  formulada  os  pedidos:  primeiro  a 
Conselheira, e, em seguida, o Conselheiro, e por essa razão o referido processo foi ao seu 
gabinete e recebeu despacho: “vistos, encaminhe-se os autos, com urgência, ao gabinete do 
Conselheiro Subprocurador-Geral Dr. Edson Braz”, que, em nenhum momento, está dizendo 
que  concorda  com o voto já  lançado.  A Conselheira  Secretária  Terezinha  Matilde  Licks 
asseverou que o mais razoável seria que o Conselheiro que pediu vista regimental lançasse 
suas  razões  nos  autos,  por  escrito,  quando há  previsão de seu afastamento,  sob pena do 
Conselho  ficar  refém de  um processo,  que já  passou por  relator  e  revisor,   e  que  fique 
“parado” por conta  de um terceiro  que pediu vista  regimental.  A Conselheira  Vera Reis 
registrou que formulou pedido de licença em fevereiro, e ao lançar o visto não havia sequer 
possibilidade de pensar que o processo seria apreciado no dia 27 de março.  O Conselheiro 
Edson Braz da Silva referiu-se à praxe nos Tribunais (com previsão em todo e qualquer 
Regimento Interno) que prevê a seqüência: distribui-se o processo ao relator (que apõe seu 
visto); remete-se ao revisor, que o libera, mediante visto, para que entre em pauta, sendo que 
em havendo pedido de vista regimental, também lança-se o visto e em seguida encaminha-se 
os autos. Por conta disso interpretou que o processo já se encontrava liberado, quando lhe 
chegou  às  mãos.  A  Conselheira  Vera  Reis,  considerando  que  houve  um  lapso  no 
processamento desse processo, entende que o mesmo deveria ser chamado à ordem para que 
pudesse se  manifestar  nos  autos.  Todavia,  se  o  Conselho  entendesse de  forma diferente, 
poderia  encaminhar  manifestação  nos próprios autos,  talvez até na forma de proposta  de 
revisão da Resolução aprovada.  A Conselheira  Guiomar Rechia Gomes considerou que a 
questão encontra-se superada (inclusive  publicada), restando à Conselheira Vera Reis propor 
um aditivo, ou proposta do gênero, para que o Conselho oportunamente delibere a respeito. O 
Conselheiro  Ronaldo  Tolentino  da  Silva  entendeu  que  a  vista  regimental  deveria  ser 
preservada. A Conselheira Lucinea Alves Ocampos considerou que a norma já foi editada 
pelo Conselho e não há nenhum prejuízo decorrente desse ato, lembrando que o Colegiado 
vem revendo suas normas, e  neste contexto não está descartada a possibilidade de revisão 
desse  e  de  outros  atos  que  produziu.  Continuando,  a  Conselheira  alertou  que  a  vista 
regimental sempre é apreciada “na sessão seguinte”, e, na hipótese, como não foi proferido 
voto  pela  Conselheira  que  pediu  vista  regimental,  e  como  nenhum Conselheiro  recebeu 
minuta dessa manifestação (certamente levantaria a questão em sessão, se tivesse recebido 
essa minuta), o entendimento prevalente foi que Conselheira tivesse dispensado a vista. A 
Conselheira Terezinha Matilde Licks associou-se ás considerações da Conselheira Lucinea 
Alves Ocampos. A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis leu o artigo 21 do Regimento 
Interno do Conselho Superior, ressaltando que tal dispositivo não prevê que o lançamento de 
“visto” nos autos signifique abrir mão do pedido de vista regimental. O Conselheiro Edson 
Braz da Silva reiterou não haver nulidade, pois o próprio Regimento Interno diz que “a vista  
adia a apreciação para a sessão seguinte”, o que implica no retorno do processo à pauta, 
significando que a não devolução do processo para a sessão seguinte caracteriza mora por 
parte do Conselheiro, concluindo, portanto, que o Regimento foi cumprido. O Conselheiro 
José  Neto  da  Silva  considerou  que  não  há  previsão  legal  ou  regimental  para  que  se 
condicione uma deliberação à presença do Conselheiro que já devolveu os autos, objeto de 
vista regimental. O Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo entende que a sucessão dos 
atos: pedido de vista, acesso aos autos, lançamento de visto, devolução à Secretaria, indica 
que o processo está pronto para ser votado. Posto o tema em votação, decidiu o Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, vencida a Conselheira Vera Regina 
Della Pozza Reis e o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva, pelo não chamamento à ordem 
o  Processo  nº  08130.  003809/2007.  A  Conselheira  Secretária  Terezinha  Matilde  Licks 
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comunicou  o  recebimento  do  relatório  parcial  das  atividades  acadêmicas  do  Procurador 
Regional do Trabalho Pedro Luiz Gonçalves Serafim da Silva (6ª Região), juntamente com 
certidões  e  outros  documentos,  no  Curso  de  Doutorado na  Espanha,  durante  período de 
01/11/2003 a  01/11/2007,  nos termos do art.  6º  da Resolução nº  33/98 do CSMPT.   A 
Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis saudou a iniciativa pioneira dos colegas da 4ª 
Região, pelo convênio que aquela Regional fez com as Varas do Trabalho daquela Região, 
no  sentido  de  se  reservar,  não  só  pauta  própria,  como  também  malote  especial  para  o 
encaminhamento  de  processos  ao  Ministério  Público  do  Trabalho.  Prosseguindo,  a 
Conselheira louvou a iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho em disciplinar a compra de 
passagens aéreas para locomoção, a serviço, de Membros e Servidores do MPT, para que se 
consiga  bilhetes  a  preços  promocionais,  ou,  ao  menos,  mais  acessíveis,  e  propôs  que  a 
Instituição considerasse a possibilidade de convencer as Companhias aéreas para que reverta 
as “milhas” acumuladas em favor do Ministério Público, e não em nome do passageiro. O 
Vice-Presidente Jeferson Luiz Pereira Coelho registrou que a proposta da Conselheira é a 
mesma da Administração Pública, sendo que  as Companhias aéreas recusaram a proposta 
sob  o  argumento  da  falta  de  previsão  legal,  e  informou  que  está  tramitando  na  Câmara 
Federal um Projeto de Lei neste sentido, do qual se aguarda a tramitação. O Conselheiro 
Ronaldo Tolentino da Silva registrou o falecimento da Ministra do Tribunal  Superior  do 
Trabalho Cnéa Cimini Moreira de Oliveira,  egressa do Ministério Público do Trabalho. O 
Conselho Superior,  à  unanimidade,  aprovou o envio de votos de pesar  à  família  de Sua 
Excelência,  aos  quais  se  associaram  a  Corregedora-Geral  e  o  Presidente  da  ANPT.  A 
Corregedora-Geral Heloísa Maria Moraes Rego Pires comunicou a realização de correição 
ordinária  na PRT da  10ª  Região,  nos  dias  15 a  18 de abril  de 2008.  O Vice-Presidente 
Jeferson Luiz Pereira Coelho comunicou sua participação na reunião do Conselho Nacional 
dos  Procuradores-Gerais  de  Justiça,  em  Belém/PA,  revelando  que  continua  intensa  a 
discussão a respeito da Resolução nº 25 do CNMP, recomendado que seria de bom alvitre 
que todos tomassem conhecimento de seu teor, haja vista a questão do prazo ali mencionado, 
já ultrapassado (foi prorrogado),  sendo que não se tem condições materiais de cumprir o 
previsto na referida Resolução. Continuou o Vice-Presidente sublinhando que o CNMP está 
cumprindo seu papel Constitucional, todavia sendo necessário se chegar a um termo factível, 
de forma que a finalidade almejada seja alcançada, qual seja: dar transparência a cada ramo 
ministerial. Não havendo mais comunicados, passou-se à ordem do dia. 01 -  Processo nº 
08130.001267/2006 - Origem: PGT - Interessado: Ministério Público do Trabalho - Assunto: 
Processo Administrativo - Relatora: Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis - Revisor: 
Conselheiro José Neto da Silva - Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho, resolvendo preliminar argüida em sustentação oral pelo Dr. Fábio Goulart Villela, 
defensor dativo do acusado, no sentido de adiar o julgamento do presente  feito,  por não ter 
tomado  conhecimento  do  teor  do  relatório  conclusivo  da  Comissão  de  Processo 
Administrativo,  decidiu,   por  unanimidade,  acolhê-la  e  determinar  que  se  proceda  à 
notificação pessoal do acusado e do defensor dativo, dando-lhes ciência do inteiro teor do 
relatório conclusivo. Os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, Guiomar Rechia Gomes 
e  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis  registraram  ressalva  quanto  ao  julgamento  em  sessão 
pública.   Ausente,  justificadamente,  neste  julgamento,  o  Presidente  Otavio  Brito  Lopes. 
Após, o Presidente Otavio Brito Lopes tomou assento, cumprimentou a todos, e anunciou que 
haverá exposição sobre planejamento estratégico, na parte da tarde, a ser apresentado pelo 
Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás, Dr. Eduardo Abdon, visando o 
“Ministério Público Contemporâneo”, lembrando que o referido projeto envolve o Conselho 
Nacional do Ministério Público e Colégio de Procuradores-Gerais. Continuou sublinhando a 

3



Ata da 127ª Sessão Ordinária do CSMPT, em 24/04/2008

importância  de se ouvir as sugestões que serão apresentadas,  haja vista a necessidade de 
haver uma linha geral a ser seguida pelos diversos “ramos” do Ministério Público (MPU e 
MPs Estaduais), embora o MPT já tenha se ocupado, há muito tempo, com essa questão do 
planejamento  estratégico.  O  Presidente  citou  o  MPT-Digital,  dentre  outros  projetos  em 
andamento,  que  envolvem  unificação  procedimental  em  todo  o  País  (sistema  CODIN, 
COINTER, distribuição, etc), que devem ser referenciados no âmbito do Conselho Nacional, 
e  que são altamente  relevantes  nesse contexto,  pois,  para  se  trabalhar  com planejamento 
estratégico, é imprescindível a coleta de elementos/dados, como premissa necessária a uma 
eficaz   mensuração  de  resultados  e  planejamento.  02  –  Processo  nº  08130.000527/2000 
(08130.003452/2003  apensado)  -   Origem:  PGT  -  Interessado:  Ministério  Público  do 
Trabalho  -  Assunto:  Proposta  de alteração  da  Resolução nº  33/98 do CSMPT -  Relator: 
Conselheiro Jeferson Luiz Pereira  Coelho -  Revisor:  Conselheiro Edson Braz da Silva.  - 
Decisão: Após devolução da vista regimental da Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis 
concedida na 124ª Sessão Ordinária,  o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, por maioria,  aprovar a proposta de Resolução que dispõe sobre o afastamento de 
Membros do Ministério Público do Trabalho do exercício de suas funções  para freqüentar 
cursos de aperfeiçoamento e estudos, para elaboração de monografias, dissertações, trabalhos 
e teses;  para comparecer e ministrar seminários ou congressos, bem como missões oficiais, a 
ser editada como  Resolução nº 75, de  24.04.2008, nos termos do voto do Relator, vencidos 
parcialmente os Conselheiros Revisor (§ 3º do art. 1º; inciso IV do art. 2º), Guiomar Rechia 
Gomes  (inciso IV do art.  2º),  Lucinea  Alves  Ocampos  (inciso  IV do art.  2º),  Terezinha 
Matilde Licks (inciso IV do art. 2º) e Vera Regina Della Pozza Reis (art. 1º  caput, e § 3º; 
incisos VIII  e X do art. 2º; art. 3º  caput; art. 9º e parágrafo único; art. 10,  caput; art. 11, 
caput; incisos II e VIII do art. 12; art. 15, parágrafo único; art. 18, caput; inciso II do art. 19; 
art.  21,  caput;  incisos I, III e IV do art.  22),  que juntará voto vencido. O Presidente da 
ANPT, Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta,  pedindo a palavra,  agradeceu a 
acolhida que a Associação obteve neste Egrégio Conselho, sublinhando entender que essa 
participação, em defesa das posições estatutárias, representou um dos marcos da atual gestão, 
assim como entende  deva  ser  reconhecido  o mérito  deste  Colegiado.  Acrescentou  que a 
presença da ANPT sempre se deu com o intuito de colaborar com os trabalhos  do Conselho, 
que é o mais alto Órgão do MPT, que tem atribuição normativa, e, a participação classista 
oportunizou aos colegas um contato menos formal e mais efetivo com os Conselheiros. Por 
fim, agradeceu mais uma vez a acolhida pessoal e institucional que obteve, revelando que tal 
fato coloca o Órgão em consonância com o princípio Constitucional democrático, princípio 
este  que tem o Ministério Público seu defensor permanente. O presidente Otavio Brito Lopes 
parabenizou o Presidente da ANPT, Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta e a 
Dra.  Juliana  Vignolli  (presente  em  plenário),  pelos  quatro  anos  de  mandato,  pois,  na 
condição de associado, se sente muito à vontade em reconhecer o que foi feito, e elogiou 
também a atuação do Conselho, que tem sido um Órgão bastante democrático,  porquanto 
dentre o complexo jurídico brasileiro (Judiciário e Ministério Público), este Órgão ocupa a 
vanguarda no quesito democracia. O Presidente finalizou afirmando ter certeza que o retorno 
do colega Sebastião Vieira Caixeta às suas funções irá acrescentar muito à Instituição. Todos 
os  Conselheiros  e  a  Corregedora-Geral  se  associaram  às  palavras  do  Presidente.  O 
Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho parabenizou toda a Diretoria da ANPT, dizendo 
que a boa convivência foi salutar (o que não é muito comum), não obstante, por conta das 
posições institucionais, às vezes estivessem em pólos divergentes. O Conselheiro Edson Braz 
da Silva considerou que embora estivesse, por um período, com divergência institucional, 
não está impedido de reconhecer o valor pessoal do Dr. Sebastião Caixeta e da Dra. Juliana 
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Vignoli, bem como de toda a  Diretoria da ANPT, que foi educada, dedicada e afável no 
tratamento. Completou aduzindo que foi uma gestão excelente, que teve acesso aos diversos 
Órgãos, o que certamente alavancou não só os interesses dos associados como de toda a 
Instituição.   A sessão  foi  suspensa  às  12h e  25  mim,  e  reaberta  ás  14h e  47  mim.   O 
Presidente  Otavio  Brito  Lopes  anunciou  a  presença  do  Procurador-Geral  de  Justiça  do 
Ministério Público do Estado de Goiás, Dr. Eduardo Abdon, que veio apresentar uma visão 
do “Ministério Público Contemporâneo”, sob o enfoque do planejamento estratégico, como 
havia falado na primeira parte desta sessão.   O Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho 
comunicou que, em cumprimento à determinação do Exmo. Procurador-Geral do Trabalho, 
esteve no Estado do Maranhão para tratar dessa questão do planejamento estratégico junto ao 
Conselho Superior do Colégio de Procuradores-Gerais, para que o MPT possa desenvolver 
suas atividades, tanto na área administrativa quanto institucional. Revelou que na reunião do 
Colégio  de  Procuradores-Gerais,  em  Belém/PA,  esse  projeto  do  “Ministério  Público 
Contemporâneo”  estava  em pauta,  e,  considerando  que  de  uma  forma  ou  de  outra  tem 
assuntos interligados com o MPT, convidou o Dr. Eduardo Abdon, que gentilmente atendeu 
ao pedido.  O Dr. Eduardo Abdon cumprimentou a todos, em nome da Comissão Mista de 
Procuradores-Gerais e Corregedores-Gerais, da qual participa, e agradeceu a oportunidade 
que lhe foi  concedida  pelo Dr.  Otavio Brito  Lopes.  Após a  explanação o palestrante  foi 
aplaudido    pelos  presentes.  O  Presidente  agradeceu  e  comentou  assuntos  tratados  na 
apresentação, com destaque para o risco da quebra da credibilidade que o Ministério Público 
possui, face à sociedade, e que esse patrimônio imaterial revela-se um escudo que pode cair 
ou  enfraquecer,  em decorrência  da  ação  dos  inimigos,  que  sempre  estão  à  espreita.  Em 
seguida o Presidente anunciou a assinatura, naquele momento, de portaria que cria comissão 
com o propósito de fazer um “link” entre o MPT e a comissão mista a que pertence o Dr. 
Eduardo Abdon. Após a assinatura, o Presidente Otavio Brito Lopes agradeceu mais uma vez 
e solicitou que Sua Excelência levasse mensagem ao Conselho Nacional dos Procuradores-
Gerais, no sentido de que o Ministério Público do Trabalho se engaja nesse processo. Aberta 
a palavra, a Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis elogiou o trabalho do Dr. Eduardo 
Abdon, observando que o mesmo possui uma mente muito arejada, e que certamente suas 
idéias serão exitosas. Observou que o Conselho Nacional ainda não encontrou seu destino, e 
quase restringe sua atuação à questão correicional, ou à edição de Resoluções prescindidas de 
um trabalho ou estudo maior, a exemplo da questão a respeito da residência na comarca de 
atuação,  que é  mais  afeta  ao Ministério  Público  Estadual  que  ao Ministério  Público  da 
União. A Conselheira entende que por meio de uma via de duas mãos pode-se chegar a um 
resultado melhor, embora reconheça que o Conselho Nacional tenha atuado de modo a dar 
uma satisfação à sociedade,  em correspondência à justificativa de sua criação.  Por fim, a 
Conselheira Vera Reis parabenizou o Presidente Otavio Brito Lopes e o Conselheiro Vice-
Persidente  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho  por  todo  esse  trabalho  e  colocou  seu  nome  à 
disposição para colaborar nesse processo, ao tempo em que considerou que agora a resposta 
está  sendo  dada  à  sociedade  e  que  se  encontrou  um  caminho,  necessitando  realmente 
desmistificar as diferenças que existem e a necessidade de trabalhar conjuntamente, levando 
à  frente  o  princípio  de  indivisibilidade  e  unidade  do  Ministério  Público.  A Conselheira 
Terezinha Matilde Licks endossou as palavras da Conselheira Vera Reis e declarou que a 
palestra do Dr. Abdon revela um sopro de renovação no Ministério Público. Após breves 
considerações,  e,  em seguida,  pequeno intervalo,  retornou-se  à  pauta.   03  –  Processo nº 
08130.000670/2008   -  Origem: PGT - Interessado: Procurador do Trabalho Miron Tafuri 
Queiroz - Assunto: Solicitação de Afastamento - Relator: Conselheiro José Neto da Silva - 
Revisora:  Conselheira  Lucinea  Alves  Ocampos  -  Decisão:  O  Conselho  Superior  do 
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Ministério Público do Trabalho decidiu, por  maioria, opinar favoravelmente ao pedido de 
afastamento,  pelo  período  de  04  (quatro)  meses,  a  contar  de  02/07/2008,  para  elaborar 
dissertação de conclusão do Curso de Mestrado em Direito do Trabalho tendo como tema, 
“As  Convenções  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  no  Ordenamento  Jurídico 
Brasileiro:  Natureza  Jurídica,  ratificação,  Hierarquia  e  Denúncia”,   pela  Faculdade  de 
Direito da Universidade de São Paulo, nos termos do voto da Conselheira Revisora. Vencido, 
parcialmente,  o  Conselheiro  Relator,  que  concedia  03  (três)  meses.  Ausente,  nesta 
deliberação,  o  Conselheiro  Ronaldo  Tolentino  da  Silva.  -  04    –  Processo  nº 
08130.004034/2003    -  Origem:  PGT  -  Interessado:  Ministério  Público  do  Trabalho  - 
Assunto:  Processo  Administrativo  Disciplinar  -  Relatora:  Conselheira  Vera Regina  Della 
Pozza  Reis  -  Revisora:  Conselheira  Lucinea  Alves  Ocampos -  Decisão:  Após   lido  o 
relatório, pediu vista regimental dos autos o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. Os 
Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho,  Guiomar Rechia Gomes e Vera Regina Della 
Pozza Reis  registraram ressalva quanto ao julgamento  em sessão pública.  Ausente,  nesta 
deliberação,  o  Conselheiro  Ronaldo  Tolentino  da  Silva.  -   -  05  –  Processo  nº 
08130.001085/2008 - Origem: PGT - Interessado: Procurador do Trabalho Fábio de Assis 
Ferreira  Fernandes  -  Assunto:  Solicitação  de  Afastamento  -  Relator:  Conselheiro  Luís 
Antônio Camargo de Melo - Revisor: Conselheiro José Neto da Silva - Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por  maioria, opinar favoravelmente ao 
pedido de afastamento,  pelo período de 04 (quatro) meses, a contar da publicação do ato 
autorizatório, para elaborar dissertação de conclusão do Curso de Mestrado em Direito do 
Trabalho  tendo  como  tema,  “Inspeção  do  Trabalho.  Competência  Administrativa 
Concorrente do Ministério do Trabalho e Emprego e do SUS”,  pela Pontifícia  Universidade 
Católica  de  São Paulo  –  PUC/SP,  nos  termos  do  voto  do  Conselheiro  relator.  Vencido, 
parcialmente,  o  Conselheiro  Revisor,  que  concedia  03  (três)  meses.  Ausente,  nesta 
deliberação,  o  Conselheiro  Ronaldo  Tolentino  da  Silva.   -  06  –  Processo  nº 
08130.004528/2005  - Origem: PGT - Interessado: Ministério Público do Trabalho - Assunto: 
Normatização  dos  conflitos  de  atribuições  no  âmbito  do  MPT  -  Relatora:  Conselheira 
Terezinha  Matilde  Licks  -  Revisor:  Conselheiro  Luís  Antônio  Camargo  -  Decisão:  O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade,  pelo 
apensamento dos presentes autos ao Processo que trata de revisão do Regimento Interno da 
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPT.  Ausente,  nesta  deliberação,  o  Conselheiro 
Ronaldo Tolentino da Silva.   - 07 -  Processo nº 08130.000376/2008  -  Origem: PGT - 
Interessado:  Ministério  Público  do  Trabalho  -  Assunto:  Temário  Unificado  do  MPT  - 
Relatora:  Conselheira  Lucinea  Alves  Ocampos  -  Revisor:  Conselheiro  Luís  Antônio 
Camargo  de  Melo  -  Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho 
decidiu, por unanimidade, aprovar a proposta de Resolução que cria o Temário Unificado do 
Ministério Público do Trabalho e dá outras providências,  a ser editada como a “Resolução nº 
76/2008”,  de  24/04/2008,  nos  termos  do  voto  da  Conselheira  Relatora.  Ausente,  nesta 
deliberação, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. - 08 - Nº do processo: PGT/CS/PI/Nº 
09663/2007 - Origem: PRT 12a. Região - Interessado: ASSOCIAÇÃO BONATÃO EMPR. 
COMÉRCIO  DE  MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  -  Relatora:  Conselheira  Dra.  Vera 
Regina  Della  Pozza Reis  -  Decisão:  Em prosseguimento  do julgamento  iniciado na 124ª 
Sessão Ordinária, após a devolução da vista regimental do  Conselheiro Ronaldo Tolentino 
da  Silva,  o  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  maioria, 
homologar  a  promoção  de  arquivamento,  nos  termos  do  voto  da  Redatora  designada 
Conselheira  Terezinha  Matilde  Licks,  vencidos  a  Relatora  e  o  Conselheiro  Ronaldo 
Tolentino  da  Silva  que  já  havia  lançado  voto   nos  autos.  Ausente,  nesta  deliberação,  o 

6



Ata da 127ª Sessão Ordinária do CSMPT, em 24/04/2008

Conselheiro  Ronaldo  Tolentino  da  Silva.  -  09  -  Nº  do  processo:  PGT/CS/PPrep/Nº 
06226/2007  -  Origem:  PRT  22a.  Região  -  Interessado:  HSBC  BANK  BRASIL  S.A.  - 
Relatora: Conselheira Dra. Vera Regina Della Pozza Reis - Decisão: Retirado de pauta, por 
inclusão  indevida.  Ausente  o  Conselheiro  Ronaldo  Tolentino  da  Silva.  O  Conselheiro 
Jeferson Luiz Pereira Coelho sugeriu que se convocasse a sessão extraordinária, para o dia 19 
de maio,  cuja pauta constasse apenas os procedimentos relativos à LACP. Em seguida,  o 
Presidente declarou encerrada a 127ª 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: 18h e 36 min. Brasília, 24 de abril de 2008.  

OTAVIO BRITO LOPES
Presidente do CSMPT

TEREZINHA MATILDE LICKS
Conselheira Secretária do CSMPT
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