
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR

Ata da  129ª Sessão Ordinária
Em 26 de junho de 2008

Em vinte e seis de junho de dois mil e oito, às nove horas quarenta e três minutos, iniciou-
se a centésima vigésima nona sessão ordinária, na sala de reuniões do Conselho Superior 
do Ministério Público do Trabalho, em Brasília-DF, sob a Presidência do Vice Presidente 
Jeferson Luiz Pereira Coelho, presentes os Conselheiros  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.  Ausentes,  justificadamente,  o 
Conselheiro presidente Otavio Brito Lopes (Sessão plenária no TST) e a Corregedora-Geral 
Heloisa Maria Moraes Rego Pires (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais dos Estados 
e  da União).  Presente  o representante da ANPT, o Procurador do Trabalho Fábio Leal 
Cardoso. O Vice-Presidente Jeferson Luiz Pereira Coelho cumprimentou a todos e declarou 
aberta a sessão. As atas da 128ª sessão ordinária e da 141ª sessão extraordinária foram 
aprovadas, por unanimidade, sendo que a Conselheira Guiomar Rechia Gomes não votou 
por  não  ter  participado,  justificadamente,  de  ambas.  O  Conselheiro  Vice-Presidente 
Jeferson Luiz Pereira Coelho comunicou a ausência justificada do Presidente Otavio Brito 
Lopes, que se encontra em sessão do Tribunal Pleno do TST. A Conselheira Secretária 
Terezinha Matilde Licks fez os seguintes comunicados da Secretaria: a Corregedoria-Geral 
encaminhou relatório semestral referente a 41 (quarenta e um) membros aprovados no 13º 
Concurso Público para Provimento de Cargos de Procuradores do Trabalho,  bem como 
cópia  do  procedimento  “Pedido  de  Providências”,  autuado  relativamente  a  um  dos 
membros constante do referido relatório; a Corregedora-Geral Dra. Heloísa Maria Moraes 
Rego Pires,  encaminhou ofício  informando a impossibilidade  de seu comparecimento  à 
sessão, em virtude de participação na Reunião do Conselho Nacional dos Corregedores-
Gerais do Ministério Público do Estados e da União, no período de 25 a 27 de junho de 
2008, em Aracaju-SE.   A Procuradora do Trabalho Dra. Denise Maria Schellemberger, da 
4ª  Região,  encaminhou  relatório  de  atividades  referentes  ao  curso  de  Doutorado  em 
Direitos  Humanos  e  Desenvolvimento,  na  Universidade  Pablo  de  Olavide,  em 
Sevilha/Espanha, tendo sido o referido relatório e dois exemplares da tesina encaminhados 
ao Relator do feito em que se tratou do afastamento, em observância ao art. 11, VI, da 
Resolução  nº  75/2008;  a  CONAP  encaminhou  ata  da  sua  9ª  Reunião  Nacional,  para 
conhecimento,  juntamente com estudo realizado por Comissão de Estudos instituída  no 
âmbito  daquela  Coordenadoria  Nacional  para tratar  do “Programa Brasil  Alfabetizado”, 
considerando que a nota técnica foi aprovada pelo seu Colegiado em sua integralidade, 
passando,  assim,  a  fazer  parte  da  ata  da  reunião.  Informou,  ainda,  que,  deixa  de 
encaminhar,  por  ora,  o  estudo  realizado  por  Comissão  Mista  de  Estudos 
CONAP/COORDINFÂNCIA, que trata da “Aprendizagem na Administração Pública”, vez 
que a nota técnica elaborada foi apenas parcialmente aprovada, prevendo-se alterações e 
sendo futuramente encaminhada. A Conselheira Secretária informou que tais documentos 
serão enviados à Biblioteca da PGT. Continuando, a Conselheira Secretária comunicou que 
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os  processos  que  tratam  de  promoção  na  carreira  do  MPT,  inclusive  o  Processo  nº 
08130.00097/2008 que trata de promoção por antiguidade, já devolvido pela Conselheira 
Relatora, encontram-se na Secretaria do Conselho, sem ulteriores andamentos, em razão 
das  dificuldades  de  aplicação  da  nova  Resolução  72/2008 do  CSMPT,  apontadas  pela 
Corregedoria-Geral,  por  exemplo,  o  que  é  do  conhecimento  de  todos.  Por  fim,  a 
Conselheira  Secretária  se  referiu  à  publicação  mensal  do  mapa  demonstrativo  de 
movimento de processos  (Resolução nº 27/97), face a nova realidade no Conselho em que 
há distribuição de processos judiciais aos membros (mapa publicado pelo Departamento de 
Divisão Jurídica-DDJ) e não há mais distribuição de procedimentos relativos à Lei da Ação 
Civil Pública, por conta da Resolução nº 69/07 do CSMPT. O Conselheiro Jeferson Luiz 
Pereira Coelho observou que tudo mudará com a edição da Resolução nº 25 do CNMP, e 
essa questão deve ser  enfrentada,  talvez,  em uma sessão própria.  Quanto à  matéria  de 
promoção na carreira, o Conselheiro asseverou que o mais correto seria a formalização de 
procedimento junto ao Conselho para que seja  discutido e apreciado em sessão de que 
participe a Corregedora-Geral, para que explique as aludidas dificuldades. Ficou definido, 
então,  a  autuação  do  documento  enviado  à  Secretaria  pela  Corregedoria-Geral  e  sua 
distribuição a relator e revisor. Continuando, o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho 
registrou que em audiência com o Presidente do Núcleo Estratégico do Ministério Público 
no  CNMP,  Dr.  Nicolao  Dino   (da  qual  também  participou  o  Procurador-Geral  do 
Trabalho),  em  que  Sua  Excelência  foi  enfático  em  dizer  que  a  Resolução  deve  ser 
cumprida,  já que o CNMP tem função Constitucional,  e o que se quer é que os ramos 
remetam os dados no que for possível, e, naquilo que não for possível, que seja expedido 
um modelo considerando as peculiaridades de cada ramo explicando a  própria realidade, 
restando  o  não  envio  um  descumprimento  da  Resolução,  o  que  não  pode  acontecer. 
Prossegue o Conselheiro assinalando que no caso das promoções na carreira esse também 
deve ser o caminho, de se ver o que é possível fazer para atender o disposto na Resolução 
nº 72/08 do CSMPT. A Conselheira  Secretária  Terezinha Matilde Licks indagou, ainda 
quanto à estatística da produtividade do CSMPT, se  não seria o caso de ser debatida no 
âmbito do novo Regimento Interno. Complementando, o Conselheiro Edson Braz da Silva 
sugeriu que constasse na estatística, também, a data da distribuição ou do pedido de vista 
regimental por Conselheiro que tem tais processos em seu poder. A Conselheira Lucinea 
Alves  Ocampos  considerou  que  a  situação  atual  é  peculiar,  não  sendo  razoável  duas 
publicações distintas das atividades do Conselho, sendo ideal uma publicação  conjunta da 
estatística. A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis sugeriu que fosse disponibilizado 
na  página  eletrônica  do  Conselho  um  link informando  sobre  o  assunto,  qual  relator  e 
revisor, etc, dos processos administrativos, o que seria muito útil aos demais Conselheiros e 
aos  interessados  nas  Regionais.  O  Conselheiro  Edson  Braz  da  Silva  comunicou  o 
recebimento do Procurador da República, Dr. Pedro Antônio de Oliveira Machado, o ofício 
194/2008,  em que  encaminha  uma  denúncia  anônima  que  têm como   irregularidade  a 
correção das questões da 2ª prova do Concurso Público para Procurador do Trabalho por 
um  único  membro  da  banca,  e,  também,  a  ausência  de  especificação  da  nota 
(individualizada),  por  cada  questão.  O Conselheiro  registrou que participou da referida 
banca  e,  à  ocasião,  se  decidiu  que  as  questões  seriam  corrigidas  de  acordo  com  a 
especialidade de cada componente  (Direito  Constitucional,  Direito  do Trabalho,  Direito 
Processual Civil, e assim por diante), conforme previsão na Resolução aprovada por este 
Conselho, que diz que a correção poderá ser colegiada ou individualizada. Continuando, o 
Conselheiro considerou importante essa sistemática adotada por dar uma garantia científica 
maior  ao  candidato  ao  ser  avaliado  por  um  especialista,  que  consegue  verificar 
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horizontalidade  e  verticalidade  das  respostas,  pois  sua  preocupação  maior,  quando 
participava de concursos públicos, era se defrontar com uma banca que não conhecesse a 
fundo o tema e que não acompanhasse a evolução doutrinária e jurisprudencial da matéria. 
Quanto  à  segunda  parte  da  denúncia  (notas  individualizadas)  o  Conselheiro  disse  que 
houve nota individualizada sim, acrescentando que a comissão do concurso distribuiu um 
mapa a cada  examinador  para o lançamento  individualizado da nota,  que o devolvia  à 
comissão, para fornecimento ao candidato que solicitasse. Concluiu o Conselheiro Edson 
Braz da Silva que não houve qualquer irregularidade no certame, pois há expressa previsão 
na  Resolução  nº  67/2007 do  CSMPT,  e,  se  por  hipótese  houvesse,  seria  o  primeiro  a 
considerar  o  não  cumprimento  da  referida  Resolução.  A  Conselheira  Lucinea  Alves 
Ocampos  registrou  ter  recebido  ofício  do  Vice-Presidente  do  Conselho  informando  as 
providências  tomadas  quanto  a  esse  caso,  mostrando  que  não  houve  nenhuma 
irregularidade,  e,  face à preocupação demonstrada pelos Conselheiros  quanto à questão 
nesta  sessão,  propôs  que  fosse  transmitido  ao  Procurador  da  República  que  expediu  o 
ofício,  que  o  tema  foi  discutido  em plenário.    Todos  os  Conselheiros  aquiesceram à 
proposta  da  Conselheira.  A  Conselheira  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis  comunicou 
expedição de ofício ao Presidente do Conselho e ao Presidente da Comissão Eleitoral e 
Apuradora para a  renovação parcial  do Conselho Superior  do MPT, biênio 2008/2010, 
registrando que houve despacho do Presidente do Conselho, o qual acata, considerando, por 
fim que faz apenas essa referência, pois a questão está submetida à referida comissão. A 
Conselheira sugeriu que se disponibilizasse o teor das Resoluções do CSMPT revogadas, 
trazendo,  inclusive,  a  sessão  de  aprovação.  A  Conselheira  Lucinea  Alves  Ocampos 
registrou que deveria constar também, quanto às Resoluções revogadas, o ato revogatório e 
sua data de vigência. Continuando, a Conselheira referiu-se à publicação no boletim interno 
da PGT, de ato da referida comissão eleitoral, constando, não sabe se equivocadamente, 
como sendo ato do Conselho Superior.  O Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo 
registrou  que  não  houve  falha  da  comissão,  e  sim  da  publicação  do  boletim.  O 
representante da ANPT, Dr. Fábio Leal Cardoso saudou a todos os presentes, sublinhando a 
satisfação em colaborar com o Conselho e em defender os interesses dos associados e o 
interesse público.  O Conselheiro Jeferson Luiz Pereira  Coelho agradeceu,  em nome do 
Conselho, as palavras do Presidente da ANPT. Não havendo mais comunicados, passou-se 
à ordem do dia.     Deliberações:   01 - Proposta Orçamentária do Ministério Público do 
Trabalho para o exercício de 2009 – Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, aprovar a 
proposta orçamentária para o exercício de 2009.  02 -  Processo nº 08130.002205/2004 
Origem:  PGT.  Interessado:  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  da  7ª  Região.  Assunto: 
Atuação dos Procuradores Regionais do Trabalho nos processos de 1ª Instância.   Relator: 
Conselheiro  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo.  Revisora:  Conselheira  Guiomar  Rechia 
Gomes.  Decisão:  O Conselho Superior  do Ministério  Público do Trabalho decidiu,  por 
maioria,  reconhecer a competência da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público do Trabalho,  nos termos do voto da Redatora designada Conselheira  Terezinha 
Matilde  Licks,  vencidos  o Relator,  a  Revisora e  os  Conselheiros  Jeferson Luiz  Pereira 
Coelho e  José Neto da Silva.    03 -   Processo nº  08130.003531/2004.  Origem: PGT. 
Interessados: Procuradores do Trabalho Cláudio Alcântara Meireles, Nicodemos Fabrício 
Maia e Ileana Neiva Mousinho.  Assunto: Requerimento de Normatização sobre a Atuação 
dos Procuradores do Trabalho e Procuradores Regionais do Trabalho na 1ª e 2ª Instância 
(PRT –  7ª  Região).   Relator:  Conselheiro  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo.  Revisora: 
Conselheira Terezinha Matilde Licks. Decisão: Após o voto do Relator pela desnecessidade 
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de regulamentação da matéria e dos votos dos Conselheiros Ronaldo Tolentino da Silva, 
Terezinha Matilde Licks e Vera Regina Della Pozza Reis acompanhando o Conselheiro 
Edson Braz da Silva no sentido  de  regulamentar  a  matéria  nos  termos  de proposta  de 
resolução por ele apresentada, e também dos votos da Conselheira Guiomar Rechia Gomes 
não  conhecendo  do  pedido  e  da  Conselheira   Lucinea  Alves  Ocampos  no  sentido  de 
aguardar  a  edição  do  Regimento  Interno  do  Colégio  de  Procuradores,  pediu  vista 
regimental  dos  autos  o  Conselheiro  Jeferson Luiz  Pereira  Coelho.    04 -   Processo nº 
08130.002297/2008.          Origem: PGT. Interessado: Procurador do Trabalho Dr. Erich 
Vinicius Schramm Assunto: Requerimento de Afastamento  Relator: Conselheiro Ronaldo 
Tolentino da Silva Revisor: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho Decisão: O Conselho 
Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade,  opinar 
favoravelmente ao pedido de afastamento,  pelo período de 03 (três) meses,  a contar de 
04/08/2008,  para  elaborar  dissertação  de mestrado  em direitos  difusos  e  coletivos  pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, nos termos do voto do Relator. 
05 -  Processo nº 08130.002475/2008.    (Ad Referendum)                  Origem: PGT. 
Interessado: Procurador do Trabalho Dr. Jonas Ratier Moreno. Assunto: Requerimento de 
Afastamento.  Relator: Conselheira Terezinha Matilde Licks. Revisor: Conselheira Lucinea 
Alves Ocampos. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, 
por unanimidade, referendar a autorização do Procurador-Geral do Trabalho que concedeu 
o afastamento do requerente  para,  no período de 17 a 21/06/2008, participar  do evento 
intitulado “Taller sobre Inspección Laboral Y Trabajo Forzoso”, em Lima/Peru, nos termos 
do  voto  da  Relatora.    06-  Processo  nº  08130.003446/2003            Origem:  PGT. 
Interessados:  Luiz  da  Silva  Flores,  Guiomar  Rechia  Gomes  e  Maria  Aparecida  Gugel. 
Assunto: Proposta de  Resolução do CSMPT sobre procedimentos de votação de matérias 
de cunho normativo. Relatora: Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis Revisor: Luís 
Antônio  Camargo  de  Melo.  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 do Conselho Superior do MPT, nos termos do voto 
da Relatora, que encampou o voto da Conselheira Lucinea Alves Ocampos.   PROCESSOS 
RELATIVOS À LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA  01 - Nº do processo: PGT/CS/P/Nº 
08546/2007.   Origem:  PRT 17a.  Região.  Interessado:  Instituto  de  Advocacia  Racial  e 
Ambiental  -  IARA  e  Shell  Brasil  S.A..  Relator:  Conselheiro  Dr.  José  Neto  da  Silva 
Decisão: Em prosseguimento da deliberação iniciada na 141ª Sessão Extraordinária, após 
devolução  da  vista  regimental  da  Conselheira  da  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis,  o 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, não conhecer 
do recurso e encaminhar os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, nos termos 
do voto do Relator, vencida parcialmente a Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis. 
02  -  Nº  do  processo:  PGT/CS/REP/Nº  09982/2007.   Origem:  PRT  21a.  Região. 
Interessado: SHELL DO BRASIL e IARA; SINDIPETRO AL/SE. Relatora: Conselheira 
Dra.  Guiomar Rechia Gomes  Decisão:  O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso face à intempestividade, nos 
termos do voto da Relatora.    03 - Nº do processo: PGT/CS/REP/Nº 09983/2007.  Origem: 
PRT  21a.  Região.  Interessado:  PETROBRÁS  HOLDING  DO  BRASIL  e  IARA; 
SINDIPETRO AL/SE. Relatora:  Conselheira Dra. Guiomar Rechia Gomes,  Decisão: O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade,  não 
conhecer do recurso face à intempestividade, nos termos do voto da Relatora.    04 - Nº do 
processo:  PGT/CS/PInf./Nº  12293/2007.   Origem:  PRT  2a.  Região.  Interessado: 
EDUARDO  ATHAYDE  e  EMPREITEIRA   ADCR   E   FUNDAÇÃO  PARQUE 
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ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.  Relatora:  Conselheira  Dra.  Guiomar  Rechia  Gomes. 
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por 
unanimidade, homologar a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora, 
reformulado em sessão.    05 - Nº do processo: PGT/CS/PI/Nº 12544/2007.  Origem: PRT 
4ª-SANTA CRUZ DO SUL/RS. Interessado: FÁBRICA DE ESQUADRIAS DE MÓVEIS 
BRAATZ  e CEREST . Relatora: Conselheira Dra. Guiomar Rechia Gomes.  Decisão: O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade,  não 
homologar a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora.    06 - Nº do 
processo: PGT/CS/PI/Nº 01034/2008.  Origem: PRT 9a. Região. Interessado: SIGILOSO e 
INSTITUTO BONILHA. Relatora: Conselheira Dra. Guiomar Rechia Gomes.  Decisão: O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade,  não 
homologar  a promoção de arquivamento,  nos termos do voto da Relatora.   07 -  Nº do 
processo: PGT/CS/PI/Nº 01040/2008  .  Origem: PRT 9a. Região. Interessado: SIGILOSO 
e APARECIDO PEREIRA NUNES. Relatora: Conselheira Dra. Guiomar Rechia Gomes. 
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por 
unanimidade,  não  homologar  a  promoção  de  arquivamento,  nos  termos  do  voto  da 
Relatora.  08 - Nº do processo: PGT/CS/REP/Nº 01061/2008.  Origem: PRT 3ª-TEÓFILO 
OTONI/MG.  Interessado:  KWA  AGROPECUÁRIA  E  SERVIÇOS  LTDA.  e 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - SUBDELEGTACIA DO TRABALHO 
DE  GOVERNADOR  VALADARES/MG.  Relatora:  Conselheira  Dra.  Guiomar  Rechia 
Gomes.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu,  por 
unanimidade,  não  homologar  a  promoção  de  arquivamento,  nos  termos  do  voto  da 
Relatora.  09 - Nº do processo: PGT/CS/REP/Nº 00444/2008 .  Origem: PRT 7a. Região. 
Interessado:  CREFISA  SA  CRÉDITO,  FINANCIAMENTOS  E  INVESTIMENTOS. 
Relatora:  Conselheira  Dra.  Terezinha  Matilde  Licks.  Decisão:  O Conselho Superior  do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, não homologar a promoção de 
arquivamento, nos termos do voto da Relatora.  E, para constar, lavrei a presente ata que, 
após  lida,  achada  conforme  e  aprovada,  vai  assinada  pelo  Vice-Presidente  e  por  mim 
subscrita. Término: 12h e 05 min. Brasília, 26 de junho de 2008. 

Jeferson Luiz Pereira Coelho
Vice-Presidente do CSMPT

Terezinha Matilde Licks
Conselheira Secretária
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