
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR

Ata da  131ª Sessão Ordinária
Em 25 de setembro de 2008

Em vinte e cinco de setembro de dois mil e oito, às nove horas e quarenta e quatro 
minutos,  iniciou-se  a  centésima  trigésima  primeira  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 Dr. Otavio Brito Lopes, presentes os Conselheiros Jeferson Luiz 
Pereira  Coelho  (Vice-Presidente),  Guiomar  Rechia  Gomes,  Ronaldo  Tolentino  da 
Silva,  Maria Guiomar Sanches de Mendonça, Lucinea Alves Ocampos, Terezinha 
Matilde Licks (Secretária), Edson Braz da Silva, Vera Regina Della Pozza Reis e 
José  Neto  da  Silva.  Presente  a  Corregedora-Geral  Heloísa  Maria  Moraes  Rego 
Pires.  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,  ao  tempo em que conduziu  ato  solene  de posse dos Subprocuradores-
Gerais do Trabalho Edson Braz da Silva e Maria Guiomar Sanches de Mendonça, 
eleitos pelo  Colégio  de Procuradores e dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho 
Ronaldo Tolentino da Silva e Vera Regina Della Pozza Reis, eleitos pelos pares; 
todos empossados formalmente em 1º de setembro de 2008. O Presidente deu boas 
vindas aos Conselheiros, desejando, como tem sido tradição neste Colegiado, um 
trabalho profícuo. Todos os Conselheiros, o Presidente da ANPT e a Corregedora-
Geral se associaram aos cumprimentos proferidos pelo Presidente. As atas da 130ª 
sessão ordinária e da 143ª extraordinária foram aprovadas, por unanimidade, sendo 
que a Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça não votou, por ser esta a 
primeira  sessão em que Sua Excelência  participava.  Prosseguindo,  o  Presidente 
comunicou  o  início  dos  trabalhos  do  Planejamento  Estratégico,  informando  que 
desse trabalho resultará um plano de gestão, que será encaminhado ao Procurador-
Geral e ao Conselho Superior, para que sejam tomadas decisões e seja elaborado 
um plano de execução, como fase a posteriori, onde entrará questão de logística e 
questões atinentes à normatização interna, o que será feito pelo Conselho, já numa 
segunda etapa de execução. Lembrou que foram escolhidos dois membros para o 
comitê de Planejamento Estratégico, sendo um indicado pelo Conselho Superior (Dr. 
Edson Braz da Silva) e outro pelo Procurador-Geral (Dra. Lucinea Alves Ocampos), 
ambos  Conselheiros,  que  participarão  de  todas  as  etapas  desse  processo. 
Comentou que os trabalhos estão se desenvolvendo muito bem, parabenizando a 
Dr.  Juliana  Vignolli  e  sua  equipe  de  Servidores,  que,  com dedicação  exemplar, 
conseguiram, em apenas 10 dias, organizar evento de porte, com participação de 
grande  quantidade  de  Membros.   Comunicou  que  nesta  etapa  de  colheita  de 
informações que está sendo feita nas Regionais, sobre pontos fortes, pontos fracos, 
ameaças externas, oportunidades externas para a Instituição, etc, serão incluídos os 
Servidores do MPT, além dos dois Procuradores em cada Regional, Coordenadores 
daquela  equipe  que fez   o  diagnóstico  dos Ofícios,  para  que seja  colhida  visão 
interna sobre a própria Instituição.  Comunicou que o MPT/Digital  está em pleno 
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andamento,  contando  atualmente  com  duas  Regionais  integradas,  nesta  etapa, 
sendo que até o final do ano cerca de oito Regionais também estarão agregadas. 
Comunicou que, atendendo ao convite do Ministro Rider de Brito, indicou o colega 
Alex Duboc Garbellini de Campinas, idealizador do PRT/15-Digital (que foi o embrião 
do MPT-Digital) para participar, na condição de representante do MPT, de um grupo 
de trabalho formado no âmbito da Justiça do Trabalho. Comentou que, já à época, 
pensou em adotar a PRT de Campinas como um grande laboratório para passar à 
fase nacional, devido o  conhecimento que o Dr. Alex possui em informática, e, por 
isso, ser o mais indicado à tarefa para que os sistemas  (do MPT e da Justiça do 
Trabalho)  caminhem  integradamente  e  se  comuniquem  de  forma  mais  rápida  e 
eficiente; não obstante, o MPT não vai esperar as coisas acontecerem para depois 
correr atrás do prejuízo, pois  vamos ter nosso procedimento digital  até antes da 
Justiça do Trabalho implementar o processo digital.    Prosseguindo, o Presidente 
comunicou sua participação na inauguração da sede da PRT da 13ª Região/PB, 
elogiando  vários  aspectos  da  nova  sede,  notadamente  o  valor  da  obra,  que  foi 
bastante razoável, e por isso parabenizou os colegas da Paraíba por essa vitória, 
que  na realidade  é  de  todos do  MPT.  Citou  outro  acontecimento  em que todos 
saíram vitoriosos,  que foi  caso da alteração da OJ 350/TST,  que demandou um 
trabalho de convencimento dos Magistrados ao longo dos anos,  inclusive  com a 
solidariedade  de  tese  do  Ministro  Luiz  Philippe  Vieira  de  Mello  Filho,  que 
compreendeu o papel  do MPT e defendeu a tese com dedicação.  Informou que 
vários  membros  participaram da  sessão  de  revisão  da  referida  OJ,  inclusive   o 
Conselheiro  Edson  Braz  da  Silva,  e  que  estiveram,  uma  semana  antes,  nos 
Gabinetes dos Ministros,  o Procurador-Geral  do Trabalho Otavio  Brito Lopes e o 
Vice-Procurador-Geral do Trabalho Jeferson Luiz Pereira Coelho, falando com todos 
os Ministros e deixando um memorial preparado pelo  Dr. Gustavo Ernani Cavalcanti 
Dantas para aqueles que não estavam.   A Conselheira Secretária Terezinha Matilde 
Licks passou aos seguintes comunicados da Secretaria:  a  Procuradora-Chefe da 
PRT 16ª Região, Dra. Virgínia Azevedo Neves Saldanha, informou que promoverá o 
1ª Encontro do Ministério Público do Trabalho no Maranhão e do Ministério Público 
do Estado do Maranhão, para elaboração de estratégia de atuação articulada de 
enfrentamento à exploração sexual infanto-juvenil, a ser realizada nos dias 13 e 14 
de  outubro  do  corrente  ano,  na  sede  do  Ministério  Público  do  Trabalho  da  16ª 
Região; os Procuradores Regionais do Trabalho Drs. Pedro Luiz F. Serafim da Silva 
e Ricardo José Macedo de Britto Pereira encaminharam relatório referente à primeira 
etapa da pesquisa ESMPU, que tem  como tema “A atuação do Ministério Público do 
Trabalho na hipótese de exploração de trabalhadores brasileiros no exterior: Portugal 
e  Espanha”,  que  será  juntado  aos  autos  do  Processo  nº  08130.001480/2008  e 
remetido aos Conselheiros Relator/Revisor, nos termos da Resolução nº 75/2008; o 
Procurador-Chefe  da  PRT  da  19ª  Região,  Dr.  Rodrigo  Raphael  Rodrigues  de 
Alencar,  encaminhou ofício ao Presidente do Conselho, comunicando que recebeu, 
no dia 12 de setembro de 2008,  ofício de Sua Excelência, dando-lhe ciência da 
decisão do CSMPT no Processo nº 08130.003120/2008 (Pedido de Providências – 
19ª Região), e que determinou, naquela mesma data, a redistribuição dos feitos em 
poder do Procurador do Trabalho Cássio de Araújo  Silva. A Conselheira Secretária, 
considerando que existem no momento  seis  vagas  a  promoção para  Procurador 
Regional  do  Trabalho,  três  por  merecimento  e  três  por  antiguidade,  e  que  os 
procedimentos  na  Secretaria  permaneceram  paralisados  enquanto  pendente  de 
deliberação do CSMPT a questão apresentada pela Corregedoria-Geral  quanto a 
dificuldades na execução da Resolução n° 72/2008 do CSMPT, informou que, diante 
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da deliberação no sentido da perfeita exequibilidade das normas dessa Resolução, 
as providências de competência da Secretaria voltaram a ser tomadas normalmente. 
Informou,  de  outra  parte,  que  a  Secretaria  do  Conselho  dispõe  de  um  quadro 
demonstrativo do afastamento de Membros para curso no exterior e de outro com os 
afastamentos para curso no Brasil, sendo que tais quadros demonstrativos estarão 
disponibilizados na página do Conselho na intranet.  O Conselheiro Jeferson Luiz 
Pereira  Coelho  comunicou  sua  participação  na  reunião  do  Conselho  de 
Assessoramento Superior do MPU, em que ficou decidido o retorno à jornada de 7 
horas  diárias  dos  servidores,  bem  como  comunicou  a  edição  de  nova  portaria 
regulamentando a questão das diárias no âmbito do MPU.    O Conselheiro Ronaldo 
Tolentino  da  Silva  prestou  condolências  à  família  do  Dr.  Marcus Pina  Mugnaini, 
Presidente  do  TRT  da  12ª  Região.   O  Presidente,  os  demais  Conselheiros,  a 
Corregedora-Geral  e o Presidente da ANPT se associaram à nota de falecimento. 
A Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça agradeceu a todos os colegas 
os votos obtidos e a confiança em si depositada, declarando que fará o possível e o 
impossível  para  não  decepcioná-los.    A  Conselheira  Lucinea  Alves  Ocampos 
agradeceu ao Procurador-Geral  do Trabalho por sua indicação como membro do 
comitê do Planejamento Estratégico, dizendo que dará sua melhor contribuição para 
o  sucesso  do  planejamento  em  andamento,  sublinhando  que  o  treinamento  foi 
altamente instrutivo e produtivo, e fez apelo aos membros e servidores para que 
colaborem, preenchendo o formulário que será distribuído a todos,  apontando os 
pontos  fortes  e  fracos,  as  ameaças  e  oportunidades  do  MPT.  Complementou 
enfatizando  que  o  sucesso  do  planejamento  estratégico  depende  do 
comprometimento  e  engajamento  de  todos.    Prosseguindo,  a  Conselheira 
comunicou o envio de proposta de modificação da Resolução nº 75/08 CSMPT, ao 
Presidente do CSMPT, observando que na primeira oportunidade que teve de relatar 
ou revisar pedido de afastamento sob a égide da nova Resolução, teve algumas 
dificuldades nessa fase  inicial  de  implantação (verificou  resquícios  da  Resolução 
33/08), dificuldades essas compartilhadas por outros Conselheiros. Por essa razão 
fez  a  proposta,  não  com  a  intenção  de  impor  as  mudanças,  mas  sim  abrir  a 
discussão no Conselho pra que se tente aperfeiçoar e aclarar a norma, facilitando a 
tramitação  dos  processos  de  afastamento,  dando  mais  segurança  aos  colegas 
requerentes.   O  Conselheiro  Edson  Braz  da  Silva  agradeceu  a  confiança  em si 
depositada pelo  Colégio de Procuradores ao elegê-lo Conselheiro, aduzindo que 
fará  o  melhor,  pois  o  possível  todo  mundo  faz.  Em  seguida  fez  registro  do 
falecimento da  Desembargadora Dra. Lalba-Luza Guimarães de Mello, do Tribunal 
Regional do Trabalho da 18ª Região, registrando voto de pesar. O Presidente, os 
demais Conselheiros, a Corregedora-Geral e o Presidente da ANPT se associaram 
aos votos de pesar. Continuando, o Conselheiro comunicou que seriam realizadas, 
na  terça-feira  seguinte,  reuniões  de  hora  em  hora  com  os  Servidores  para 
esclarecimentos sobre o preenchimento de questionário, sendo que posteriormente 
seriam agendada reunião com os Subprocuradores-Gerais, para efetivar essa coleta 
de dados, pois esse Planejamento Estratégico configurará um divisor de águas no 
Ministério Público do Trabalho. A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis fez 
registro da votação especial que recebeu do Colégio de Procuradores, colocando-a 
na condição de primeira suplente naquele pleito, e agradeceu aos pares o voto de 
confiança por tê-la reconduzido ao Conselho, dizendo que fará tudo que estiver ao 
seu  alcance  para  bem  desempenhar  suas  funções.  A  seguir  parabenizou  o 
Procurador-Geral e o Vice-Procurador-Geral  do MPT pelo Planejamento Estratégico 
da Instituição, por ser da maior importância a adoção de uma visão profissional do 
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trabalho  do  MPT,  que  pode  fazer  mais  do  que  tem  feito,  em face  à  crescente 
exigência  da  sociedade,  pois  estamos,  no  dia-a-dia,  perante  advogados, 
magistrados,  instituições  e  todos  estão  se  esforçando  em  seu  aperfeiçoamento. 
Disse que está encontrando alguma dificuldade de acesso, via atual sistema wireless 
disponibilizado  aos  computadores  laptops,  pela  lentidão  do  sistema,  quando 
necessita conectar-se fora da Instituição, notadamente quando precisa trabalhar à 
noite, em casa, não sendo uma dificuldade só sua, mas de outras pessoas também, 
até  fora do MPT.  Continuando, a Conselheira mencionou  outra preocupação, já 
revelada,  a respeito do prazo para emissão de pareceres como  custos legis nos 
processos judiciais, em decorrência de um ofício que o Procurador-Geral emitiu a 
todos os membros que oficiam na PGT, quanto à exigência do Conselho Nacional do 
Ministério  Público,  para os efeitos da distribuição e do prazo,  referenciados pela 
Emenda  Constitucional  nº  45/04.  Lembrou  que  os  Conselheiros  recebem  os 
processos de competência do Conselho e também os Judiciais, e, às vezes, não é 
possível fazer os pareceres  custos legis em oito  dias, diante das prioridades dos 
processos administrativos do Conselho.    A Conselheira expressou preocupação ao 
referir-se à sessão da primeira turma do TST, em setembro, em que se deparou com 
o processo de nº 106/2006 oriundo da 14ª região, e que teve a relatoria do Ministro 
Luiz Felipe Vieira de Melo Filho (parece que tem outros casos), em que o Tribunal 
Regional  do  Trabalho  não  considerou  o  parecer  Ministerial,  por  intempestivo.  A 
Conselheira comentou que entende não ser o mesmo intempestivo, em que pese o 
parecer estar com dez dias do prazo de distribuição a Procurador do Trabalho em 
estágio probatório.   Comentou, também, que o Ministro ficou de enviar-lhe seu voto, 
quando terminá-lo, e, oralmente, Sua Excelência disse que isso é questão interna, 
administrativa, de cada Instituição.   Manifestou-se, ainda, pela necessidade de se 
fazer uma atualização da bibliografia disponível  na PGT, pois todos os Membros 
estão  com  livros  vencidos.  Prosseguindo,  referiu-se  a  uma  resenha  da 
Coordenadoria de Recursos Judiciais — CRJ contendo uma serie de compilações 
que  servem  para  utilização  nos  recursos,  sugerindo  que  fosse  feito  até  um 
levantamento maior e deixado esse material pronto no Tribunal, à mão, por ocasião 
da  sustentação  dos  membros  que  lá  atuam.  Prosseguindo,  a  Conselheira 
parabenizou  a  todos  que  participaram dos  encaminhamentos  que  resultaram no 
cancelamento  da  OJ  350/TST,  não  obstante  ainda  se  encontre  objeções  do 
Judiciário com relação à legitimidade do Ministério Público, haja vista o retorno do 
debate  (que  parecia  superado)  acerca  da  questão  do  conceito  de  direitos  ou 
interesses homogêneos, comentando, ao final, que já alertou os Ministros que nas 
Ações Civis o Ministério Público do Trabalho promove economia processual dentro 
do Tribunal,  pois uma ACP substitui  cerca de 200 ou 300 ações individuais.   A 
Conselheira Lucinea Alves Ocampos comentou que participou da referida sessão do 
TST, e, observando ementa que lhe chamou a atenção, conversou, no intervalo, com 
o Ministro Vieira de Melo, que, sempre muito atencioso e compreensivo, entendeu os 
argumentos  e  fez  adaptações  na  ementa,  entendendo  que  era  altamente 
comprometedor para a atuação do MPT, seguido pela Turma, quanto a esse caso. 
O Presidente Otavio Brito Lopes considerou, com vistas à otimização do tempo e dos 
recursos tendentes ao melhor resultado da atuação do Conselho, que fosse adotado 
o encaminhamento mais apropriado, nesses casos, pois existem muitas situações 
igualmente preocupantes que são referidas em sessão, comentando, por exemplo, 
que  as providências adotadas pela Conselheira Lucinea Alves Ocampos em oficiar à 
Coordenadoria de Recursos Judiciais e o contacto com o Ministro foram adequadas. 
Sobre a prestação de serviço que a Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis se 
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referiu, o Presidente solicitou que fosse formalizada a reclamação, pois na hipótese 
de, eventualmente, a empresa não estar cumprindo o contrato, será  a partir daí que 
se poderá tomar alguma providência.   A Corregedora-Geral Heloísa Maria Moraes 
Rego  Pires  se  associou  às  notas  de  pesar  noticiadas  e  parabenizou  os  novos 
Conselheiros, desejando-lhes sucesso na nova etapa. O Conselheiro Edson Braz da 
Silva comunicou que a Dra. Daniele Correa apresentou relatório bimestral sobre seu 
afastamento, conforme exigência da Resolução nº 75/08 do CSMPT.    Não havendo 
mais  comunicados  a  fazer,  passou-se  à  ordem  do  dia.  Deliberações:   01— 
Solicitação da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, no sentido da efetivação 
de atual suplente à vaga de titular e indicação de mais um suplente para a CCR. O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade, 
efetivar  o Subprocurador-Geral  do Trabalho Dr.  Guilherme Mastrichi  Basso,  atual 
suplente,  como membro titular,  e  indicar  o  Subprocurador-Geral  do  Trabalho  Dr. 
José Alves Pereira Filho como membro suplente, para a Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPT.    02  –  Indicação da Banca Examinadora  da  1ª  Prova do 15º 
Concurso Público para provimento de cargos de Procurador do Trabalho.  Decisão: 
O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  acatando  sugestão  do 
Procurador-Geral  do  Trabalho,  decidiu,  por  unanimidade,  designar  os  seguintes 
membros para compor a Banca Examinadora da 1ª prova do 15º Concurso Público 
para o provimento de cargos de Procurador do Trabalho: o Subprocurador-Geral do 
Trabalho Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho como suplente do Presidente Otavio Brito 
Lopes;  as Subprocuradoras-Gerais do Trabalho Dra. Lucinea Alves Ocampos, como 
membro, e a Dra. Guiomar Rechia Gomes como sua suplente; a Procuradora do 
Trabalho  Dra.  Abiael  Franco  Santos,  como membro,   e  o  Dr.  Cristiano  Bocorny 
Corrêa como seu suplente; o Juiz do Trabalho Dr. Douglas Alencar Rodrigues, como 
jurista, e o Procurador do Trabalho Dr. Márcio Roberto de Freitas  Evangelista como 
seu suplente;  e um membro e seu suplente,  a serem indicados pela Ordem dos 
Advogados do Brasil  - OAB.  03 – Indicação da Equipe Multiprofissional para dar 
assistência ao Ministério Público do Trabalho, durante o 15º Concurso Público para 
Procurador  do  Trabalho,  quanto  aos  candidatos  com  deficiência.   Decisão:  O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade, 
indicar  a  Equipe  Multiprofissional  para  dar  assistência  ao  Ministério  Público  do 
Trabalho, com a seguinte composição: como Presidente, a Subprocuradora–Geral 
do Trabalho Dra. Terezinha Matilde Licks; como membros, o Procurador Regional do 
Trabalho Dr.  Maurício  Correia  de  Mello,  a  Procuradora do  Trabalho Dra.  Soraya 
Tabet Souto Maior e as servidoras Médicas Dra. Cristiane Maria de C. Bezerra e Dra. 
Adriana Brant M. Ferro.  Inversão da pauta.  04 – Processo nº 08130.000097/2008 
Origem:  PGT Interessado:  Ministério  Público  do  Trabalho  Assunto:  Promoção ao 
Cargo de Procurador Regional do Trabalho pelo Critério de Antiguidade (Apreciação 
de questão preliminar de instauração de procedimento próprio de eventual recusa ao 
primeiro colocado na lista de antiguidade) Relatora: Conselheira Vera Regina Della 
Pozza Reis Revisor: Conselheiro José Neto da Silva  Decisão: O Conselho Superior 
do Ministério Público do Trabalho decidiu,  por maioria,  não conhecer da questão 
preliminar  de  abertura  de  procedimento  acessório.  Em  seguida  decidiu  pela 
apreciação da presente promoção por antiguidade em momento próprio, atendida a 
ordem  das  promoções,  sem  prejuízo  da  atual  distribuição  do  feito,  vencidos   a 
Conselheira  Relatora   e  o  Conselheiro  Revisor.   05  -   Processo  nº 
08130.003515/2008 Origem:PGT Interessada: PRT 17ª Região Assunto: Remessa 
de  petição  do  SINDIADVOGADOS-ES  sobre  acesso  aos  autos  de  processo 
administrativo, requerendo  tratamento isonômico entre Magistrados, Advogados e 
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Membros  do  MPT.   Relatora:  Conselheira  Guiomar  Rechia  Gomes  Revisor: 
Conselheiro  Jeferson Luiz  Pereira  Coelho   Decisão:   Concedida  vista  regimental 
conjunta aos Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho,  José Neto da Silva e Vera 
Regina Della Pozza Reis.     06 -  Processo nº 08130.003035/2008 Origem:PGT 
Interessada: Dra. Rosangela Rodrigues Dias de Lacerda Assunto: Requerimento de 
afastamento  Relatora:  Conselheira  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis  Revisora: 
Conselheira Guiomar Rechia Gomes  Decisão: O Conselho Superior  do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, opinar favoravelmente à concessão 
do  afastamento  da  Procuradora  do  Trabalho  Dra.  Rosângela  Rodrigues  Dias  de 
Lacerda, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 03 de novembro de 2008, para 
elaboração de monografia de conclusão de Curso, pós-graduação,  lato sensu, em 
Direito Constitucional do Trabalho,  pela UFBA/TRT 5ª Região, nos termos do voto 
da  Conselheira  Relatora.   07  -   Processo  nº  08130.003514/2006  Origem:  PGT 
Interessado: Dr. Marcelo Goulart Assunto: Requerimento de afastamento Relatora: 
Conselheira Lucinea Alves Ocampos Revisora: Conselheira Guiomar rechia Gomes 
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por 
unanimidade, opinar favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador do 
Trabalho Dr. Marcelo Goulart, pelo período de 06 (seis) meses, a contar de 1º de 
janeiro de 2009, para participar do curso de pós-graduação, lato sensu, Master em 
Direitos  Humanos pela  Universidade Pablo  de  Olavide  em Sevilha/Espanha,  nos 
termos do voto da Conselheira Relatora..   08 -  Processo nº 08130.003228/2008 
Origem:PGT  Interessada:  Dra.  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano  Assunto: 
Requerimento de afastamento Relator:  Conselheiro  José Neto da Silva  Revisora: 
Conselheira Lucinea Alves Ocampos  Decisão: O Conselho Superior  do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por unanimidade,  opinar favoravelmente à concessão 
do  afastamento  da  Procuradora  Regional  do  Trabalho  Dra.  Cristina  Aparecida 
Ribeiro Brasiliano, pelo período de 03.11.2008 a 24.04.2009, para freqüentar o curso 
de pós-graduação em Direito Constitucional pela Universidade de Sevilha/Espanha, 
nos termos do voto do Conselheiro Relator.  09 -  Processo nº 08130.002733/2007 
Origem:PGT  Interessada:  Dra.  Ana  Cláudia  Nascimento  Gomes  Assunto: 
Requerimento de prorrogação de afastamento Relator:  Conselheiro  Jeferson Luiz 
Pereira Coelho Revisor:  Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva Decisão: Após o 
voto do Relator opinando pelo indeferimento do afastamento, e, no mesmo sentido, 
os  Conselheiros  Revisor,  Guiomar  Rechia  Gomes,  Maria  Guiomar  Sanches  de 
Mendonça, Terezinha Matilde Licks e José Neto da Silva, pediu vista regimental dos 
autos o Conselheiro Edson Braz da Silva e Vera Regina Della Pozza Reis.    10 - 
Processo nº 08130.003687/2008 Origem:PGT Interessada: Dra. Luciene Rezende 
Vasconcelos  Assunto:  Requerimento de  afastamento  Relatora:  Conselheira  Maria 
Guiomar  Sanches  de  Mendonça  Revisora:  Conselheira  Guiomar  Rechia  Gomes 
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por 
unanimidade, opinar favoravelmente à concessão do afastamento da Procuradora do 
Trabalho  Dra.  Luciene  Rezende  Vasconcelos,  pelo  período  de  22.10.2008  a 
25.04.2009,  para  participar  do  curso  “Máster  en  Derecho  Constitucional” pela 
Universidade de Sevilha/Espanha, nos termos do voto da Conselheira Relatora.   11 
-  Processo nº 08130.003724/2008 Origem:PGT Interessada: Dra. Danielle Leite de 
Pinto  Costa  Assunto:  Requerimento  de  afastamento  Relator:  Conselheiro  Edson 
Braz  da  Silva  Revisor:  Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho   O  Conselho 
Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade, opinar 
favoravelmente à concessão do afastamento da Procuradora do Trabalho  Danielle 
Leite de Pinto Costa, pelo período de 22.10.2008 a 25.04.2009, para freqüentar o 
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curso “Máster en Derecho Constitucional” da Universidade de Sevilha/Espanha, nos 
termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator.   12  -   Processo  nº  08130.003725/2008 
Origem:PGT  Interessada:  Dra.  Maria  de  Lourdes  Hora  Rocha  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 à 
concessão  do  afastamento  da  Procuradora  do  Trabalho  Maria  de  Lourdes  Hora 
Rocha, pelo período de 1º.01.2009 a 30.06.2009, para freqüentar o Curso de Pós-
Graduação Máster -  Derecho Humanos y Desarrolo  da Universidade Pablo Olavide, 
Sevilha/Espanha, nos termos do voto do Conselheiro Relator.   13 – Processo nº 
08130.001204/2007  Origem:PGT  Interessado:  Ministério  Público  do  Trabalho 
Assunto: Procedimentos Relativos à Ação Civil Pública – Proposta de Normatização. 
Relator:  Conselheiro  Otavio  Brito  Lopes  Revisora:  Conselheira  Terezinha Matilde 
Licks Decisão: Após o voto do relator não conhecendo da proposta de normatização 
ante  a  sua  perda  de  objeto  diante  da  Resolução  do  CSMPT  nº  69,  de  12  de 
dezembro de 2007, e, no mesmo sentido, a Conselheira Revisora e os Conselheiros 
Jeferson Luiz Pereira Coelho, Guiomar Rechia Gomes, Ronaldo Tolentino da Silva, 
Maria  Guiomar  Sanches de Mendonça,  Lucinea Alves  Ocampos,  Edson Braz  da 
Silva e José Neto da Silva, pediu vista regimental  dos autos a Conselheira Vera 
Regina Della Pozza Reis.    14 -  Processo nº 08130.001178/2007 Origem: PGT 
Interessada:  Dra.  Dinamar  Cely  Hoffmann  Assunto:  Estágio  Probatório  -  12º 
Concurso Público Procurador do Trabalho Relator: Conselheiro Ronaldo Tolentino da 
Silva Revisora: Conselheira Guiomar Rechia Gomes Decisão: O  Conselho Superior 
do Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, nos termos do art. 98, 
inciso XVI, da Lei Complementar 75/93 e art. 5º,  caput, da Resolução nº 71/08, do 
CSMPT, aprovar o estágio probatório da Procuradora do Trabalho Dra. Dinamar Cely 
Hoffmann, estando a mesma apta a alcançar a vitaliciedade, nos termos do voto do 
Relator.   15  -   Processo  nº  08130.001179/2007  Origem:  PGT Interessada:  Dra. 
Gabriela Tavares Miranda Maciel Assunto: Estágio Probatório - 12º Concurso Público 
Procurador do Trabalho Relator: Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva Revisora: 
Conselheira Guiomar Rechia Gomes Decisão: O  Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, nos termos do art. 98, inciso XVI, da 
Lei Complementar 75/93 e art. 5º, caput, da Resolução nº 71/08, do CSMPT, aprovar 
o  estágio  probatório  da Procuradora  do  Trabalho  Dra.  Gabriela  Tavares  Miranda 
Maciel,  estando a mesma apta a alcançar a vitaliciedade, nos termos do voto do 
Relator.    16  -  Processo  nº  08130.001180/2007  Origem:  PGT Interessada:  Dra. 
Lorena  Pessoa  Bravo  Assunto:  Estágio  Probatório  -  12º  Concurso  Público 
Procurador do Trabalho Relator: Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva Revisora: 
Conselheira Guiomar Rechia Gomes Decisão: O  Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, nos termos do art. 98, inciso XVI, da 
Lei  Complementar  75/93  e  art.  5º,  caput,  da  Resolução  nº  71/08,  do  CSMPT, 
aprovar o estágio probatório da Procuradora do Trabalho Dra. Lorena Pessoa Bravo, 
estando a mesma apta a alcançar a vitaliciedade, nos termos do voto do Relator. 
17  -   Processo  nº  08130.003033/2008  Origem:PGT  Interessada:  Câmara  de 
Coordenação  e  Revisão  do  MPT.  Assunto:  Proposta  de  normatização  sobre  a 
destinação  dos  recursos  provenientes  do  descumprimento  de  TAC  e  outros 
procedimentos.   Relatora:  Conselheira  Guiomar  Rechia  Gomes  Revisora: 
Conselheira  Terezinha Matilde Licks Decisão:  O Conselho Superior  do Ministério 
Público  do  Trabalho  decidiu,  preliminarmente,  e  por  maioria,  reconhecer  a  sua 
competência  para  normatizar  a  destinação  das  multas  extrajudiciais,  judiciais  e 
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indenizações  oriundas  de  TAC  e  Ações  Judiciais,  vencidos  os  Conselheiros 
Relatora, Ronaldo Tolentino da Silva, Lucinea Alves Ocampos e José Neto da Silva 
que reconheciam a incompetência e a Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis 
que baixava  os  autos  em diligência  à  CCR para colheita  de sugestões junto ao 
Colégio de Procuradores e remessa ao CSMPT. Em seguida, apreciando o mérito, o 
Conselho decidiu, por maioria, encaminhar os autos à Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPT para  que aquele  Órgão,  ouvido  o  Colégio  de  Procuradores  do 
Trabalho, proponha ao CSMPT minuta de Resolução regulando a matéria, vencido o 
Conselheiro  Ronaldo  Tolentino  da  Silva  e  com  ressalva  de  entendimento  das 
Conselheiras Lucinea Alves Ocampos e Guiomar Rechia Gomes.   18 -  Processo nº 
08130.004590/2007  Origem:PGT  Interessado:  Ministério  Público  do  Trabalho 
Assunto: Proposta de Regimento Interno do Colégio de Procuradores do Trabalho 
Relatora: Conselheira Terezinha Matilde Licks Revisora: Conselheira Maria Guiomar 
Sanches de Mendonça Decisão: Retirado de pauta para ser apreciado em sessão 
específica.    20  -   Processo  nº  08130.004438/2006  (apenso  processo  nº 
08130.003791/2008) Origem: PGT Interessado: Dr. Roberto Portela Mildner Assunto: 
Estágio  Probatório  -  12º  Concurso  Público  Procurador  do  Trabalho  Relatora: 
Conselheira  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis  Revisor:  Conselheiro  Jeferson  Luiz 
Pereira Coelho  Decisão: Em prosseguimento ao julgamento iniciado na 142ª sessão 
extraordinária,  em  12/08/2008,  o  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do 
Trabalho  decidiu,  preliminarmente,  por  maioria,  apreciar  o  processo  em  sigilo, 
vencidos os Conselheiros Edson Braz da Silva, Terezinha Matilde Licks e Otavio 
Brito  Lopes.  A  seguir  o  CSMPT  decidiu,  por  unanimidade,  excluir  os  autos  do 
processo apenso e deliberou, com base no artigo 8º da Resolução Nº 71/2008 do 
CSMPT,  pela  realização,  pela  Corregedoria-Geral,  no  prazo  de  15  dias,  das 
seguintes  diligências:  1)  indagar,  do  Serviço  Médico  da  PGT/MPT-DASI,  se  foi 
protocolizado e homologado ou glosado atestado médico expedido em favor do Dr 
Roberto Portela Mildner, referente ao afastamento pelo período de 21 a 25 de julho 
de  2008;  2)  indagar,  do  Procurador-Chefe  da  PRT  da  12ª  Região,  sobre  as 
circunstâncias referentes à apresentação de justificativa médica para a ausência do 
Dr Roberto Mildner ao Ofício de Chapecó-SC nos dias 21 a 25 de julho de 2008; 3) 
indagar, à Médica-Chefe do DASI-PGT, se algum documento médico relativo ao Dr 
Roberto Mildner ingressou naquele Serviço Médico Geral e, se for o caso, em que 
data; 4) manifestar-se sobre o desfecho dos trâmites administrativos dos itens 1) 2) e 
3) desta deliberação, bem como sobre a efetiva observância da Portaria PGT Nº 
499/2004;  5)  facultar,  ao  Dr.  Roberto  Portela  Mildner,  a  juntada  aos  autos  de 
comprovantes  de  protocolização  dos  expedientes  e/ou  peças  administrativas  e 
processuais, que constam dos autos apenas por cópia, algumas apócrifas, e todas 
sem autenticação de entrega ao destinatário, pertinentes aos períodos de 16, 17, 18 
e 29 de julho de 2008, supostamente de afastamento ou ausência de sua base de 
lotação; 6) facultar, ao Dr. Roberto Portela Mildner, a apresentação de cópia de sua 
conta telefônica de celular  ou celulares,  referentes ao mês de julho de 2008;  7) 
facultar, ao Dr. Roberto Portela Mildner, a apresentação de cópias de bilhete aéreo 
ou de outros meios de transporte, pertinentes a seus deslocamentos, principalmente 
no dia 16 de julho de 2008; 8) facultar, ao Dr. Roberto Portela Mildner, a alegação de 
impedimento para a tempestiva comunicação, aos servidores e chefe da unidade, de 
sua ausência no período da denúncia, isto é, de 18.07.2008 a 29.07.2008;  e  9) 
obter, da Regional e do Ofício, a indicação dos meios de comunicação disponíveis 
na  Sede  e  no  Ofício.     21  -   Processo  nº  08130.001086/2006  Origem:  PGT 
Interessado: MPT (PRT 13ª Região) Assunto: Proposta de adoção do Projeto de 
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Arbitragem pelo MPT Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes Revisor: Conselheiro 
Edson Braz da Silva Decisão: Em prosseguimento à deliberação iniciada na 130ª 
sessão  ordinária,  em  28/08/2008,  após  devolução  da  vista  regimental  pela 
Conselheira  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis,  o  Conselho  Superior  do  Ministério 
Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade,  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, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Não votaram 
as Conselheiras Maria Guiomar Sanches de Mendonça e Terezinha Matilde Licks, 
por não terem participado da sessão de início desta deliberação.  E, para constar, 
lavrei a presente ata da 131ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e 
aprovada, vai assinada pelo Presidente e por mim subscrita. Término: 17h e 36 min. 
Brasília, em 25 de setembro de 2008. 

Otavio Brito Lopes
Presidente do CSMPT

Terezinha Matilde Licks
Conselheira Secretária do CSMPT
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