
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR

Ata da  130ª Sessão Ordinária
Em 28 de agosto de 2008

Em vinte e oito de agosto de dois mil e oito, às nove horas e cinqüenta e um 
minutos, iniciou-se a centésima trigésima sessão ordinária, na sala de reuniões do 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, na sede da Procuradoria-
Geral  do Trabalho,  em Brasília-DF,  sob a Presidência  do Procurador-Geral  do 
Trabalho  Otavio  Brito  Lopes,  presentes  os  Conselheiros  Luiz  da  Silva  Flores 
(Suplente convocado) Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice-Presidente),  Guiomar 
Rechia Gomes, Ronaldo Tolentino da Silva, Lucinea Alves Ocampos (Secretária 
ad hoc),  Edson Braz da Silva (Suplente convocado),  Vera Regina Della Pozza 
Reis, José Neto da Silva. Presente a Corregedora-Geral Heloísa Maria Moraes 
Rego Pires.  Ausentes,  justificadamente,  a Conselheira  Terezinha Matilde Licks 
(férias) e  o Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo (compromisso externo). 
Presente  o  representante  da  ANPT,  o  Procurador  do  Trabalho  Fábio  Leal 
Cardoso.  O  Presidente  Otavio  Brito  Lopes  cumprimentou  a  todos  e  declarou 
aberta a sessão. A Conselheira Lucinea Alves Ocampos foi indicada Secretária ad 
hoc, para auxiliar os trabalhos nesta sessão. As atas da 129ª sessão ordinária e 
da  142ª  extraordinária  foram  aprovadas,  por  unanimidade,  sendo  que  o 
Conselheiro  suplente  convocado  Luiz  da  Silva  Flores  não  votou,  por  não  ter 
participado de ambas. Prosseguindo, o Presidente indagou da necessidade de 
convocação  de  sessão  extraordinária  para  a  posse  dos  novos  Conselheiros 
(Biênio 2008/2010). Por sugestão do Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho, o 
Conselho Superior  decidiu,  por  unanimidade,  que será dada posse formal  aos 
Conselheiros eleitos, com assinatura no Livro de Posse, no dia 1º de setembro de 
2008, e, na primeira sessão ordinária do CSMPT será dada a posse solene.  Em 
seguida  a   Conselheira  Secretária  Lucinea  Alves  Ocampos  passou  aos 
comunicados  da  Secretaria  do  CSMPT:   o  Exmo.  Sr.  Procurador  Geral  do 
Trabalho comunicou ao CSMPT, nos termos do artigo 17 da  Resolução nº 75/08, 
a  autorização para o afastamento e deslocamento dos seguintes membros do 
MPT:  Dr.  Antônio  de  Oliveira  Lima  (7ª  Região),  para  participar  como palestrante  no 
Fórum  sobre  “EDUCAÇÃO:  Resposta  Certa  Contra  o  Trabalho  Infantil”,  em  Porto 
Velho/RO, no dia 28.08.2008;    Dr. Raimundo Simão de Melo (15ª Região), para proferir 
palestra sobre o tema: Direito Fundamental e Saúde do Trabalhador, no dia 21.08.2008, 
na cidade de Erechim/RS, no “1º Fórum de Segurança e Saúde no Trabalho na Região  
do  Alto  Uruguai,  promovido  pela  empresa  Camil  Carocerias  e  Ônibus  Ltda,  sob  a 
organização do Ministério Público do Trabalho da 4ª Região, Ofício de Passo Fundo/RS, 
como forma de satisfação de multa devida pela empresa, pelo descumprimento do TAC 
firmado no VTC 021/2006, e, também, para proferir palestra sobre o tema Meio Ambiente 
do Trabalho e a Saúde do Trabalhador, no dia 28 e 29/08/2008, em seminário promovido 
pela PRT da 18ª Região/GO;  Dra. Liliana Maria Del Mary (15ª Região), para participar do 
Congresso Brasileiro de Carreiras Jurídicas de Estado, no período de 10 a 13.06.2008, 
em Brasília-DF, com custeio de passagem/hospedagem por conta da AGU;  Dr.  João 
Batista Berthier Leite Soares (1ª Região), para, no período de 11 e 12.08.2008, ministrar 
palestra  sobre  o  tema “Direitos  Fundamentais  e  Democracias”,  organizado  pela 
Universidade Paranaense, que arcará com os custos;  O Dr. Hideraldo Luiz de Souza 
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Machado (PRT 8ª)  e a Dra.  Denise Lapolla  de Paula Aguiar  Andrade (PRT 2ª),  para 
participarem do Seminário Oficina de Trabalho Diálogo Tripartite sobre Políticas Públicas  
de  Migração  para  o  Trabalho,  nos  dias  25  a  28.08.08,  em  São  Paulo/SP,  com  as 
despesas de estadia do Dr. Hideraldo custeadas pelos organizadores (MTE e OIT);  Dr. 
José Cláudio Monteiro de Brito Filho, para proferir palestra de abertura no V Encontro de 
Operadores do Direito do Trabalho e III Seminário do Fórum de Prevenção e Combate à  
Discriminação  do  AM,  sob  a  responsabilidade  da  11ª  PRT,  no  dia  01.09.08,  em 
Manaus/AM;   Dr.  Ricardo  Tadeu  Marques  da  Fonseca  (PRT  9ª),  para  participar  da 
Reunião Ordinária do CONADE,  de 08 a 13/09/08,  em Santos-SP,  bem como proferir 
palestra  no  Encontro  dos  Países  Lusófonos  para  Implementação  e  Divulgação  da 
Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência;  Dra. Guiomar Rechia 
Gomes,  Dr. José Cláudio Monteiro de Brito Filho e o Dr. Ronaldo Lima dos Santos, para 
participarem do “V Encontro de Operadores de Direito do Trabalho da 11ª Região”,  a 
realizar-se na cidade de Manaus/AM, dos dias 1º a 3/09/08; a Secretaria do Conselho 
Superior enviou  e-mail aos membros do MPT que se encontram afastados para 
participar  de  cursos  de  aperfeiçoamento  e  estudos  no  Brasil  e  no  Exterior, 
informando a edição da Resolução nº 75/08, cujo texto foi encaminhado anexo à 
mensagem, juntamente com o texto revogado da Resolução 33/98; o Procurador 
do Trabalho Dr. Jonas Ratier Moreno encaminhou relatório da sua participação no 
evento organizado pela Regional da Organização Internacional do Trabalho-OIT 
para a América Latina e Caribe, ocorrido na cidade de Lima/Peru, nos dias 18 a 20 
de junho do corrente ano, intitulado  “Taller sobre Inspección Laboral y Trabajo  
Forzoso”;  a CONAP – Coordenadoria  Nacional  de Combate às Irregularidades 
Trabalhistas na Administração Pública encaminhou ata da 9ª Reunião Nacional e 
cópia do trabalho realizado por  Comissão de Estudos que trata  do “Programa 
Brasil Alfabetizado”; o  Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo encaminhou 
ofício comunicando a impossibilidade de seu comparecimento à sessão ordinária 
deste mês, em razão de viagem que fará para proferir palestra no Encontro de 
Procuradores,  Juízes  e  Auditores  Fiscais  do  Trabalho,  em  Goiânia/GO.  O 
Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho  comunicou  o  envio  de  ofício  aos 
membros que atuam na Procuradoria-Geral do Trabalho, solicitando a liberação 
dos  servidores  para  palestra  (em  dois  horários  diferentes,  para  melhor 
organização) que será ministrada pela equipe responsável pelo trabalho de O&M 
que está sendo feito  (projeto  piloto),  aqui  na  PGT,  e  nas PRTs da 10ª  e  18ª 
Regiões,  visando   melhor  eficiência  dos  serviços  burocráticos  no  MPT.  O 
Conselheiro suplente convocado Luiz da Silva Flores despediu-se dos colegas, 
agradecendo  a  acolhida  que  teve  nas  diversas  oportunidades  em  que  foi 
convocado,  já  que  tantas  vezes  atuou  como  efetivo  desde  a  fundação  do 
Conselho (por 11 anos) e entende que os novos membros irão lograr êxito nos 
trabalhos,  a  exemplo  do  planejamento  estratégico,  tão  bem  conduzido  pelo 
Procurador-Geral do Trabalho e da Associação dos Procuradores do Trabalho, 
que  está  muito  bem  conduzida  pelo  Dr.  Fábio  Leal  Cardoso.  O  Conselheiro 
Ronaldo Tolentino da Silva registrou que o Dr. Luiz da Silva Flores só não se 
elegeu por vontade própria,  pois houve apoio declarado à sua candidatura, da 
qual Sua Excelência declinou.  A Conselheira Guiomar Rechia Gomes  agradeceu 
a  companhia  do  Dr.  Luiz  da  Silva  Flores,  desejando-lhe  sorte  e  sucesso  na 
continuidade  de  seu  trabalho  junto  ao  MPT.  A  Conselheira  Lucinea  Alves 
Ocampos se associou à manifestação da Conselheira Guiomar Rechia Gomes, 
ressaltando o anseio de que o Conselheiro retorne ao Colegiado, por ocasião das 
próximas  eleições,  vez  que  este  Órgão  não  pode  prescindir  da  presença  do 
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decano Luíz da Silva Flores. O Conselheiro Edson Braz da Silva igualmente se 
associou às palavras dirigidas ao Dr. Luiz da Silva Flores, acrescentando que sua 
excelência  goza  da  simpatia  da  maioria  esmagadora  entre  seus  pares.  A 
Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis se associou aos colegas quanto aos 
cumprimentos dirigidos ao Dr. Luiz da Silva Flores. Em seguida reiterou sugestão 
para que se colocasse  link de acesso às Resoluções revogadas do CSMPT, na 
página do Conselho. O Presidente Otavio Brito Lopes solicitou à Conselheira que, 
em  casos  como  esse,  fosse  feita  proposição  diretamente  à  Secretaria  do 
Conselho,  que  prepararia  informação  para  ser  apreciada  em  sessão.  A 
Conselheira Secretária Lucinea Alves Ocampos comunicou que a ata da última 
sessão (143ª extraordinária), será apreciada na próxima sessão. Os Conselheiros 
José Neto da Silva, Jeferson Luiz Pereira Coelho, o Presidente, a Corregedora-
Geral e o Presidente da ANPT se associaram às manifestações em homenagem 
ao Conselheiro suplente convocado Luiz da Silva Flores. Em seguida o Presidente 
Otavio  Brito  Lopes  comunicou  que  esteve  reunido  com  Diretores  da  Caixa 
Econômica Federal para conhecer o sistema das “chaves” da assinatura digital 
(token)  que terá implementação,  primeiramente, aqui  na Procuradoria-Geral  do 
Trabalho e na PRT da 10ª Região, sendo que será marcada data para que a 
equipe técnica exponha o que vem a ser esse “token”, como funciona, como ser 
usado  e  quais  as  implicações  jurídicas,  sublinhando  a  importância  dessa 
exposição, vez que a comunicação interna aqui na PGT deverá ser efetivada por 
meio  desse  sistema,  sem a  utilização  do papel.  Complementou  que,  logo em 
seguida, haverá a chamada etapa cartorária da assinatura digital, sendo que cada 
membro terá que apresentar documentação própria para habilitação, pois o órgão 
certificador,  tem que observar  uma série  de  requisitos  da Lei  para  que possa 
conceder essa assinatura digital (são ao todo cerca de  3.000 assinaturas, sendo 
disponibilizadas; nesta etapa de testes, 100 assinaturas para a PGT e  PRT da 
10ª Região). O Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva parabenizou o Procurador-
Geral  do Trabalho Otavio  Brito  Lopes pelo  acordo assinado entre  o  Ministério 
Público do Trabalho e FURNAS, estendendo os cumprimentos ao Procurador do 
Trabalho Fábio Leal Cardoso, que também participou do processo, em seu início. 
O Presidente Otavio Brito Lopes asseverou que na realidade sua participação foi 
supletiva, tendo todo o trabalho iniciado na 1ª Região com a Dra. Guadalupe e 
durado sete anos, gerando cerca de sete processos (quatro Ações Civis Públicas 
e outras onze, dentre Cautelares, Medidas de Seguranças, etc), revelando-se um 
verdadeiro trabalho em equipe.  O Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho 
Fábio  Leal  Cardoso,  observou  que  esse  processo  foi  bastante  complexo, 
envolvendo várias Regionais (inclusive com o apoio Institucional do Procurador-
Geral do Trabalho),  tendo sido a Dra. Guadalupe, da 1ª Região, submetida à 
escolta da Polícia Federal por três meses, por conta de ameaças de morte que 
sofreu.  O  Conselheiro  Luiz  da  Silva  Flores,  na  linha  dessa  discussão  da 
participação  do  MPT  na  defesa  dos  interesses  e  direitos  de  categorias 
profissionais  e  econômicas,  lembrou  do  recente  acordo  firmado  pela  Rede 
Ferroviária  Nacional,  após  superação  de   dificuldade  em  relação  aos 
aposentados,  após  sugestão  sua,  acolhida  pelo  Ministro  Moura  França.   O 
Conselheiro Edson Braz da Silva destacou a participação, neste caso, do Ministro 
Rider  de  Brito,  Presidente  do  TST,  que  de  forma  paciente  e  determinante, 
contribuiu para o desfecho definitivo da questão, dando um basta nas protelações 
de FURNAS, que não teve outra escolha senão a composição com o MPT. O 
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Presidente concordou com o Conselheiro, lembrando o firme despacho de Sua 
Excelência  o  Presidente  daquela  Corte,  revogando  liminar  anteriormente 
concedida. O Conselheiro Luiz da Silva Flores comunicou que tem recebido (como 
todos  os  demais  colegas),  ofícios  da  Corregedoria-Geral  indagando  se  tem 
comércio próprio, se é sócio de cooperativa, se dá aulas em faculdade, etc. Tem 
percebido que isso não parte da Corregedora-Geral do MPT, que tem como dever 
fiscalizar a atuação cumulativa dos membros, em face da vedação constitucional, 
e  sim   de  um membro  do  CNMP.  Concluindo,  indagou  da  legalidade  do  ato 
daquele  membro  (CNMP),  ao  pedir  que  Subprocuradores-Gerais  do  Trabalho 
respondam, diretamente a ele. O Presidente Otavio Brito Lopes esclareceu que o 
CNMP tem função correicional e expede portarias a que todos os membros do 
Ministério Público no Brasil devem observância, e, que no organograma interno 
daquele Órgão há previsão de diversas comissões, cujos Presidentes expedem 
essas notificações dando cumprimento a uma decisão do Plenário,  na condição 
de  Secretário  (apesar  de  assinar  individualmente,  representa  o  Conselho 
Nacional), para as Corregedorias-Gerais de todos os ramos do Ministério Público. 
Após essa explanação, concluiu o Presidente que os membros do MPT devem 
prestar tais declarações. Ainda com a palavra, o Presidente Otavio Brito Lopes 
observou  que  o  CNMP é  um Órgão  novo  e  o  controle  que  exerce  pode  ser 
aprimorado, ao longo do tempo, com as sugestões que vão sendo apresentadas; 
sendo que, in casu, se deveria formalizar sugestão para que seja encaminhada à 
representante do MPT junto àquele Conselho Nacional.  O Conselheiro Jeferson 
Luiz  Pereira  Coelho  compartilhou o entendimento do  Dr.  Luiz  da  Silva  Flores, 
enfatizando  que  na  medida  em  que  se  subverte  o  espírito  da  Lei,  que  é 
promocional, é causado um incômodo a todos, quando na realidade a declaração 
deveria ser prestada só por aqueles que se enquadram no previsto na Lei, por 
exemplo, que não se ministra aulas, que não responde a processo criminal, etc. O 
presidente reiterou a necessidade de formalização,  ao argumento de que isso 
facilita o diálogo,  pois não configura só a posição do Procurador-Geral, e sim a 
opinião de vários colegas. Continuando, enfatizou que o Conselho Nacional ainda 
não  encontrou  seu  papel  mais  importante,  que  se  traduz  no  planejamento  e 
organização, dentre outras coisas, e não apenas a atividade correicional, que foi 
abraçada fortemente, haja vista a situação atual, com a qual o Conselho Nacional 
não  está  preocupado,  em  que  existem  ramos  do  Ministério  Público  que 
agradeceriam imensamente receber equipamentos que para o MPT são sucatas, 
ou seja, têm-se situações inteiramente díspares, em termos de recursos materiais 
e de pessoal. Nesse contexto, o Presidente lembrou o fato recente de ter recebido 
telefonema de relator de processo no CNMP, pedindo informações (no mesmo dia 
em que o próprio  recebeu a representação)  sobre requerimento de pedido de 
posse de aprovado em concurso para Procurador do Trabalho (candidato obteve 
decisão  transitada  em  julgado),  logo  em  seguida  à  entrada  do  referido 
requerimento aqui na Procuradoria-Geral. Disse o Presidente ter ficado perplexo 
com a rapidez, e respondeu ao interlocutor que tinha recebido, no dia anterior, o 
referido  pedido,  e,  obviamente,  estava  dentro  do  prazo  de  lei,  ainda  não 
ultrapassado, para deferir ou não, além do que ainda há previsão no Regimento 
Interno  da  PGT  de  submissão  à  Consultoria  Jurídica,  remessa  ao  DRH,  etc. 
Concluiu o Presidente Otavio Brito Lopes  enfatizando que o Conselho Nacional 
não pode substituir o Procurador-Geral do Trabalho em suas atribuições, como 
nesse caso, pois não havia nenhuma sinalização, à época, de posicionamento 
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num ou noutro sentido. A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis reportou-se à 
questão das Resoluções editadas pelo CNMP, às quais devem se adequar as 
Resoluções do MPT,  comentando, sem nenhum demérito àquele órgão, o qual 
respeita,  que  se  verifica  situações  esdrúxulas  devido  ao  foco  de  atuação,  às 
atividades, ou mesmo circunstâncias típicas do Ministério Público Estadual, que 
tem aspectos de controle correicional diferenciados daqueles do MPU. Daí sua 
sugestão, por ocasião de votação de Resolução em processo do qual foi relatora 
(promoção na carreira), de que se fizesse exposição de motivos dizendo porque 
foi  feita  adequação  daquela  forma,  até  mesmo  colaborando  com  o  Conselho 
Nacional, levantando algumas questões, porque tem notado  que alguns colegas 
têm  apontado  que  algumas  questões,  resoluções  ou  determinações,  são 
inconstitucionais (mencionou a decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou 
decisão  do  CNMP  em  relação  ao  MPF,  sobre  promoções).   Continuando,  a 
Conselheira sugeriu que se marcasse reunião com a representante do MPT no 
Conselho Nacional, observando que a Dra. Ivana Auxiliadora não é representante 
do CNMP no MPT, e sim representante do MPT naquele Colegiado Nacional, e, 
para  isso,  espera  auxílio  da  ANPT para  levantar  algumas questões,  em curto 
espaço  de  tempo,  para  serem  levadas  junto  àquele  Órgão.  Consignou  a 
Conselheira não se tratar de insurgência, e comentou conhecer o Dr. Cláudio de 
Barros,  que não obstante pouco tempo de Ministério  Público já  galgou postos 
elevados, dizendo ser Sua Excelência um profissional admirável e firme em sua 
atuação, contudo, tem visão muito específica de Ministério Público Estadual, o que 
não é nenhuma crítica.  Finalizou dizendo que, em alguns casos, pode até ser 
chamado o Conselheiro  relator  naquele Órgão,  para essa eventual  reunião.  O 
Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva comunicou que há Projeto de Lei na pauta 
de  quarta-feira,  no  Congresso  Nacional,  referente  às  atribuições  do  Conselho 
Nacional do MP.  O Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Fábio Leal 
Cardoso,  registrou  que  essa  preocupação  dos  Conselheiros   é  geral,  tendo 
suscitado descontentamento e, por conseqüência, questionamentos de ilegalidade 
e  de  inconstitucionalidade  de  uma  série  de  atos  normativos  expedidos  pelo 
CNMP,  o  que  motivará  a  Associação  a  fazer  uma análise  da  conveniência  e 
oportunidade  de  questionamento  judicial  dessas  questões.  Continuou  dizendo 
entender que o Conselho Nacional pretende legitimar-se por meio dessas ações 
correicionais e não quer ser taxado de órgão corporativo, razão pela qual têm 
aplicado excesso de rigor na análise de algumas questões.  Registrou que há, 
realmente,  um Projeto  de Lei  de iniciativa do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, do qual não fez análise aprofundada, mas sabe que o mesmo estabelece 
remuneração dos Conselheiros, prevê algumas vedações, todavia não lhe parece 
alterar substancialmente as atribuições do Conselho Nacional. Ante a reiteração 
da sugestão da Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis, quanto à reunião, o 
Presidente  considerou  que  se  deveria,  primeiramente,  fazer  levantamento,  no 
âmbito  deste  Conselho  e  pela   Associação,  para  dar  objetividade  à  referida 
reunião,  ao  ser  levada  uma  situação  concreta  e  o  pedido  de  solução.  A 
Conselheira Lucinea Alves Ocampos sugeriu a formação de uma comissão para 
fazer  um  levantamento  preliminar,  a  ser  apresentado  ao  Conselho.  A 
Corregedora-Geral  Heloísa  Maria  Moraes  Rego  Pires  solicitou  que  lhe  fosse 
repassada essa apuração,  tão logo concluída, tendo em vista possibilidade de ser 
o assunto discutido com os demais Corregedores-Gerais nos Encontro Nacional 
de Corregedores-Gerais, do qual participa o Corregedor Nacional do CNMP. Não 
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havendo mais comunicados passou-se à ordem do dia. A Conselheira Secretária 
ad hoc Lucinea Alves Ocampos anunciou a necessidade de se nomear revisor ad 
hoc para  os  processos  de  nº  01  e  05  da  pauta,  em  função  das  férias  da 
Conselheira  Terezinha  Matilde  Licks,  revisora  original  dos  referidos  feitos. 
Deliberações:  01 -  Processo nº 08130.001480/2008. Origem: PGT. Interessados: 
Drs. TERESA CRISTINA D’ALMEIDA BASTEIRO e JAIRO LINS ALBUQUERQUE 
SENTO-SÉ.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento.  Relatora:  Conselheira 
Guiomar  Rechia  Gomes  Revisor  ad  hoc:  Conselheiro  Luiz  da  Silva  Flores. 
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, preliminarmente, 
decidiu,  por unanimidade,  designar revisor  ad hoc o Conselheiro Luiz da Silva 
Flores. Decidiu, ainda,  no mérito, por unanimidade, opinar favoravelmente aos 
pedidos de afastamento da Procuradora do Trabalho, Teresa Cristina D’Almeida 
Basteiro e do Procurador Regional do Trabalho Jairo Lins Albuquerque Sento-Sé, 
pelo período de 06 a 20/10/2008, para participarem do projeto de pesquisa que 
tem como tema: A atuação do MPT na hipótese de exploração de trabalhadores  
brasileiros no exterior: Portugal e Espanha, a ser realizada em Sevilha/Espanha e 
Lisboa/Portugual, nos termos do voto da Conselheira relatora, com ressalva de 
fundamentação das Conselheiras Lucinea Alves Ocampos e Vera Regina Della 
Pozza Reis. A  Conselheira  Vera  Regina  Della  Pozza Reis  juntará  voto.  02  - 
Processo  nº  08130.002411/2008  Origem:PGT  Interessada:  Dra  SÉFORA 
GRACIANA  CERQUEIRA  CHAR.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento. 
Relatora: Conselheira Guiomar Rechia Gomes. Revisor: Conselheiro Jeferson Luiz 
Pereira Coelho. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu,  por unanimidade,  opinar favoravelmente ao pedido de afastamento da 
Procuradora do Trabalho Séfora Graciana Cerqueira Char, pelo período de 1º a 
30/10/2008, para elaborar  Monografia de Conclusão de Curso de Especialização 
em Direito Constitucional do Trabalho, pós-graduação lato sensu, promovido pela 
Escola Judicial do TRT da 5ª Região em parceria com a Universidade Federal da 
Bahia, nos termos do voto da Relatora.  03 -  Processo nº 08130.001086/2006. 
Origem: PGT. Interessado: MPT (PRT 13ª Região). Assunto: Proposta de adoção 
do  Projeto  de  Arbitragem pelo  MPT.  Relator:  Conselheiro  Otavio  Brito  Lopes. 
Revisor: Conselheiro Edson Braz da Silva. Decisão: Após voto do Relator pela 
necessidade de consulta  ao Colégio de Procuradores do Trabalho,  a  partir  da 
definição dos objetivos e prioridades debatidos no planejamento estratégico do 
Ministério Público do Trabalho, atualmente em andamento, e, no mesmo sentido, 
os  Conselheiros  revisor,  Luiz  da  Silva  Flores,  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho, 
Guiomar Rechia Gomes, Ronaldo Tolentino da Silva, Lucinea Alves Ocampos e 
José Neto da Silva, pediu vista regimental dos autos  a Conselheira Vera Regina 
Della  Pozza  Reis.   04  –  Processo  nº  08130.003034/2008  Origem:PGT. 
Interessado: CÂMARA DE COORDENAÇAO E REVISÃO/MPT. Assunto: Proposta 
de  regulamentação  dos  procedimentos  administrativos  para  viabilizar  a  ação 
promocional,  acompanhamento  de  ações  judiciais,  mediação/arbitragem  e 
aferição da legalidade de ACT/CCT..  Relator:  Conselheiro José Neto da Silva. 
Revisor: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. Decisão: Retirado de pauta, a 
pedido  do  Conselheiro  relator  José  Neto  da  Silva.  Ausente,  justificadamente, 
nesta  deliberação,  o  Presidente  Otavio  Brito  Lopes.    05  -   Processo  nº 
08130.003128/2008. Origem: PGT. Interessado: Dr ANDRÉ LUIS SPIES. Assunto: 
Requerimento de afastamento. Relatora:  Conselheira Vera Regina Della Pozza 
Reis  Revisor  ad  hoc:  Conselheiro  Luiz  da  Silva  Flores.  Decisão:  O  Conselho 
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Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  preliminarmente,  decidiu,  por 
unanimidade, designar revisor ad hoc o Conselheiro Luiz da Silva Flores. Decidiu, 
ainda,   no  mérito,  por  unanimidade,  opinar  favoravelmente  à  concessão  do 
afastamento, e, por maioria, pelo período de 06 (seis) meses, a contar de 22 de 
outubro de 2008, para participar do curso de mestrado em Direito Constitucional 
(Master em Derecho Constitucional), promovido e realizado pela Universidade de 
Sevilha/Espanha,  nos  termos  do  voto  da  Conselheira  Relatora,  vencidos  os 
Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, Ronaldo Tolentino da Silva e Edson 
Braz da Silva, que opinaram pelo período previsto no Edital. Vencidos, ainda, os 
Conselheiros  Luiz  da  Silva  Flores  e  José  Neto  da  Silva  que  votaram  pela 
insuscetibilidade de prorrogação do afastamento. Ausente, justificadamente, nesta 
deliberação,  o  Presidente  Otavio  Brito  Lopes   06  -   Processo  nº 
08130.003036/2008.  Origem:  PGT.  Interessado:  Dra  CLARISSA  RIBEIRO 
SCHINESTSCK.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento.  Relator:  Conselheiro 
Jeferson Luiz  Pereira  Coelho.  Revisora:  Conselheira  Vera Regina Della  Pozza 
Reis. 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 19 de setembro de 2008, para elaborar dissertação 
de  mestrado  em Direito  Difusos  e  Coletivos  junto  à  Faculdade  de  Direito  da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, nos termos do voto do 
Relator.  Ausente, justificadamente, nesta deliberação, o Presidente Otavio Brito 
Lopes   07  -  Processo  nº  08130.002638/2008.  Origem:  PGT.  Interessado: 
CORREGEDORIA-GERAL  DO  MPT.  Assunto:  Apuração  da   produtividade  e 
presteza  para a promoção na carreira por merecimento (Resolução nº 72/08 – 
CSMPT) . Relatora: Conselheira Lucinea Alves Ocampos. Revisora: Conselheira 
Vera  Regina  Della  Pozza  Reis.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por maioria, pelo arquivamento do feito, nos termos 
do voto da Conselheira relatora, vencidos a Conselheira revisora e o Conselheiro 
Luiz da Silva Flores, que votaram pela suspensão do feito nos termos do voto da 
Conselheira  revisora.  Manifestou-se  o  Presidente  da  ANPT  o  Procurador  do 
Trabalho  Fábio  Leal  Cardoso.  Ausente,  justificadamente,  nesta  deliberação,  o 
Presidente  Otavio  Brito  Lopes   08 -  Processo nº  08130.003120/2008.  Origem: 
PGT. Interessado: PRT - 19ª Região/AL. Assunto: Pedido de Providências: PRT 
da 19ª Região/AL. Relator: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. Revisora: 
Conselheira Lucinea Alves Ocampos . Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, não autorizar a lotação provisória 
de 02 (dois)  Procuradores do Trabalho na PRT – 19ª Região,  e determinar  a 
imediata redistribuição dos feitos em poder do Procurador do Trabalho Cássio de 
Araújo Silva aos membros lotados naquela Regional. Determinou, ainda, que seja 
dada  ciência,  com  urgência,  do  teor  desta  decisão  ao  Procurador-chefe  da 
Regional,  para que este informe ao E.  Conselho,  no prazo de quinze dias,  as 
providências adotadas. Decidiu,  ainda, o Conselho Superior pela remessa dos 
autos à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Trabalho para acompanhar o 
caso,  como entender  de  direito,  prestando  oportunamente  informações  a  este 
Colegiado,  nos  termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator,  que  encampou  os 
fundamentos  da  Conselheira  Revisora.  Manifestou-se  a  Corregedora-Geral 
Heloísa Maria Moraes Rego Pires. Ausente, justificadamente, nesta deliberação, o 
Presidente Otavio Brito Lopes.   09 – O Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho decidiu, por unanimidade, pela publicação das Atas das Correições 
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promovidas pela Corregedoria-Geral  do Ministério  Público do Trabalho E, para 
constar, lavrei a presente ata da 130ª sessão ordinária que, após lida, achada 
conforme e aprovada, vai assinada pelo Presidente e por mim subscrita. Término: 
13h e 18 min. Brasília, 28 de agosto de 2008.

Otavio Brito Lopes
Presidente do CSMPT

Lucinea Alves Ocampos
Conselheira Secretária ad hoc 
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