
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR

ATA  DA  134ª  SESSÃO ORDINÁRIA
EM 19 DE FEVEREIRO DE 2009

Em dezenove de fevereiro de dois mil  e nove,  às treze horas e quarenta e seis 
minutos, realizou-se a Centésima Trigésima Quarta Sessão Ordinária, na Sala de 
Reuniões do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, em Brasília-DF, 
sob a Presidência  do Procurador-Geral  do  Ministério  Público do Trabalho Otavio 
Brito Lopes, estando presentes os Senhores Conselheiros: José Alves Pereira Filho 
(Suplente  convocado),  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho  (Vice-Presidente),  Guiomar 
Rechia Gomes,  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, ainda, o representante da ANPT, o Procurador do Trabalho 
Fábio Leal Cardoso. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da 
Silva. O Presidente Otavio Brito Lopes cumprimentou a todos e declarou aberta a 
Sessão. A Ata da 133ª Sessão Ordinária foi aprovada, por unanimidade. Em seguida 
o Presidente comunicou a conclusão do Plano Estratégico do MPT e fez distribuir 
uma cópia a cada Membro do Conselho,  apontando no texto  algumas pequenas 
alterações feitas apenas na forma, revelando que seu conteúdo será apresentado 
em reuniões nas PRTs, para que se dê início à fase de execução, etapa em que a 
participação do Conselho será essencial.  Comunicou a indicação do Conselheiro 
Edson Braz da Silva como participante da Comissão de Gestão do MPT-Digital, que, 
após análise, se manifestará em relação às propostas de mudanças no âmbito do 
mapeamento  e  dos  processos  no  MPT,  quanto  ao  redesenho  e  rotinas  dos 
procedimentos afetos aos trâmites de processos da área finalística, especialmente 
no que se refere à Procuradoria-Geral do Trabalho, que tem funcionamento diferente 
daquele das Procuradorias Regionais do Trabalho. Em continuação, o Presidente 
solicitou sugestões de nomes para composição da Comissão Eleitoral e Apuradora 
para o preenchimento das vagas destinadas ao Ministério Público do Trabalho nos 
Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 9ª e 14ª Região, sugerindo, a seguir, que 
seja a mesma comissão responsável pela indicação de Membro do MPT a compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público. Após discussões, o Conselho Superior do 
Ministério  Público  do  Trabalho  indicou,  por  unanimidade,  para  integrarem  a 
Comissão  Eleitoral  e  Apuradora  para  Composição  das  Listas  Sêxtuplas  dos 
Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª,  9ª e 14ª Regiões e Comissão Eleitoral  e 
Apuradora  visando  o  preenchimento  de  vaga  destinada ao Ministério  Público  do 
Trabalho no Conselho Nacional  do Ministério  Público,  os seguintes Membros:  os 
Procuradores Regionais do Trabalho Drs. Eliana Araque dos Santos (Presidente), 
Evany  de  Oliveira  Selva  (Membro),  Enéas  Bazzo  Torres  (Membro)  e  Márcia 
Raphanelli de Brito (Suplente). Ainda com a palavra, o Presidente comunicou o pleno 
andamento do projeto-piloto do setor sucro-alcooleiro no Estado de Alagoas, que 
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será estendido aos Estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte (a partir de 02 
de março), na esteira da realização de um trabalho mais coordenado e planejado, 
como vem frisando, e com vistas à redução da histórica dependência em relação ao 
MTE (DRTs). Mencionou que o assunto merece reflexão por parte deste Conselho, 
por  tratar-se  de  questão  relativa  ao  futuro  da  instituição,  haja  vista  a  prática 
percebida  neste  Colegiado,  quando  das  apreciações  dos  arquivamentos  de 
procedimentos e inquéritos civis, de uma rotina adotada nas Regionais, revelada na 
primeira  providência  do  Membro  nos  autos,  no  sentido  de  oficiar  à  DRT, 
independentemente do tipo de denúncia (até assédio moral). Disse, inclusive, que 
em diversos Estados, alguns colegas entendem que o trabalho do MPT resume-se à 
matéria  de  natureza  jurídica,  não  lhes  cabendo  qualquer  saída  de  gabinete  ou 
participação em qualquer operação.  O Presidente asseverou que tais  operações, 
evidentemente,  não  constituem  o  dia-a-dia  do  MPT,  contudo,  é  necessário  ter 
objetivos e estratégias, e, se necessário, ir a campo verificar as situações, colher 
provas, etc. Noticiou o envio de mensagem a todos os Membros, abrindo inscrições 
para  esse  programa  (com  número  grande  de  voluntários),  extensivo  aos 
Conselheiros  para,  na  condição  de  observadores  ou  colaboradores,  participarem 
dessas operações, para relatar a este Colegiado a experiência, de modo a subsidiar 
o  Órgão  em  sua  função  normativa  nesta  fase  de  ações  mais  coordenadas  e 
definidas.  Concluindo,  o Presidente Otavio  Brito Lopes considerou que a ideia,  a 
partir  da  implantação  do  Plano  de  Gestão  que  todos  receberam  nesta  tarde,  é 
exatamente direcionar a qualificação de Membros e manejar recursos orçamentários 
para  aqueles  objetivos  que  foram  definidos  como  prioritários  para  a  Instituição. 
Asseverou que tudo isso envolve este Conselho, a Corregedoria e a CCR, numa 
participação organizada, na medida em que o MPT não é um arquipélago, devendo a 
Instituição  transformar-se  numa  verdadeira  organização.  Voluntariaram-se  para 
participar do referido projeto as Conselheiras Guiomar Rechia Gomes e Terezinha 
Matilde  Licks.  A  Conselheira  Secretária  Terezinha  Matilde  Licks  passou  aos 
comunicados da Secretaria  do  CSMPT:  recebimento  do  Memorando nº  06/2009-
GAB/RT/PGT, remetido pelo gabinete do Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva, 
em 17/02/2009,  informando a impossibilidade de seu comparecimento nesta 134ª 
Sessão Ordinária por já ter compromissos assumidos anteriormente e internação de 
sua genitora no  Hospital  Santa  Joana,  em Recife;  o  Exmo.  Procurador-Geral  do 
Trabalho  comunicou  deferimento  do  pedido  de  afastamento  da  Dra.  Cristiane 
Kraemer Ghelen Caravieri, de 10 a 12/12/2008, para tratar das ações relativas aos 
contratos de integração do fumo propostas no Paraná e Santa Catarina, e do Curso 
de Capacitação para Enfrentamento à Exploração Sexual Comercial de Crianças e  
Adolescentes,  em  Brasília-DF;  o  Coordenador  da  Câmara  de  Coordenação  e 
Revisão (em exercício),  encaminhou à Secretaria do Conselho Superior  cópia da 
deliberação e voto proferido nos autos do Processo PGT/;CCR/nº 7640/08 (cópia da 
íntegra foi encaminhada aos Conselheiros), apreciado na 36ª Reunião Extraordinária 
da  CCR,  realizada  no  dia  11/12/2008.  Seguiu-se  debate  e  o  Conselho  Superior 
decidiu que a matéria fosse autuada e distribuída a Relator e Revisor. O Presidente 
pediu a palavra, dizendo-se muito preocupado com questões dessa natureza que 
vêm acontecendo no MPT, e, a propósito, referiu-se a um voto apresentado pelo 
Conselheiro Edson Braz da Silva, acerca de designações e atribuições no âmbito da 
Instituição, devendo os Conselheiros apresentarem sugestões e críticas ao Relator, 
pois  a  matéria  é  de  extrema  importância  para  o  MPT,  e  por  isso  deve  ser 
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disciplinada.  Em face da identidade de matérias, decidiu-se que o o mencionado 
processo deverá ser distribuído, por dependência,  ao Conselheiro Edson Braz da 
Silva,  como Relator.  Em continuação, a Conselheira Secretária Terezinha Matilde 
Licks  agradeceu  formalmente  ao  servidor  Renato  Carlos  F.  de  Oliveira,  da  DTI 
(informática) o serviço prestado à Secretaria do Conselho quanto à disponibilização, 
na  intranet,  de  pesquisa   e  consulta  processual  do  CSMPT.  Registrou  que  a 
Secretaria providenciou a divulgação, na intranet, na página referente às Resoluções 
do CSMPT revogadas, a informação de que as “Resoluções de nº 36 e 37” não 
chegaram a entrar em vigor, fazendo breve explanação sobre a investigação feita. 
Insistiu sobre a necessidade de ementa nos votos, para disponibilização na intranet, 
tendo em vista a dependência deste elemento, por parte do sistema aplicativo, para 
a efetividade da pesquisa. Lembrou, ainda, sobre a necessidade do envio dos votos 
à Corregedoria do MPT. O Procurador do Trabalho Rildo Albuquerque Mousinho de 
Brito  encaminhou relatório  de suas atividades acadêmicas referentes ao primeiro 
semestre letivo, ocorrido entre setembro e dezembro de 2008, junto à Universidade 
de British Columbia, Canadá (juntado aos autos para ciência do Relator/Revisor); O 
Coordenador da CONAFRET, Dr. Geraldo Emediato de Souza encaminhou a Ata da 
9ª Reunião da CONAFRET com os seguintes temas,  entre  outros:  a)  revisão do 
Regimento  Interno  (consolidação  das  orientações);  b)  projeto  de  Lei  4302/98  – 
Terceirização (campanha contra); c) minuta de Portaria do TEM – Ponto Eletrônico; 
d)  trabalho  avulso  fora  do  posto;  e)  terceirização  nas  empresas  de  geração  e 
distribuição de energia elétrica. Registrou que a ata é extremamente bem elaborada, 
que, por sua objetividade favorece, rapidamente, uma visão dos temas e de como 
deles se ocupa a Coordenadoria. A Corregedoria do MPT encaminhou Relatório das 
Atividades de 2008, bem como Relatórios Semestrais dos Procuradores do Trabalho 
em Estágio Probatório Dr(a)s:  Eme Carla Pereira Cruz da Silva, Renata Ventorim 
Vago, Vitor Hugo Fonseca Carvalho, Lílian Vilar Dantas, Thalma Rosa de Almeida, 
Marcos  Duanne  Barbosa  de  Almeida,  Ulisses  Dias  de  Carvalho  e  José  Adilson 
Pereira da Costa;  A ANPT encaminhou publicação que trata de Seminário sobre 
Direito Portuário, que contou com a participação de seu Presidente. A Conselheira 
Terezinha Matilde Licks levantou questão sobre equívoco havido na redação do art. 
12 da Resolução que trata do Regimento Interno do Colégio de Procuradores do 
MPT:  Processo  nº  08130.004590/2007.  Origem:  PGT.  Interessado:  CSMPT. 
Assunto: Correção de erro material no art. 12, da Resolução nº 78/2008, do CSMPT 
(Regimento  Interno  do  Colégio  de  Procuradores  do  MPT).  Relatora:  Conselheira 
Terezinha  Matilde  Licks.  Revisora:  Conselheira  Maria  Guiomar  Sanches  de 
Mendonça. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, diante 
da constatação de erro material na redação do artigo 12, da Resolução nº 78/2008, 
do CSMPT,  decidiu, por unanimidade, alterar a expressão “devendo constituir”  e 
acrescer  ao citado dispositivo a expressão “devendo a Comissão constituir”.    O 
Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho comunicou que, em função da edição de 
ato  normativo  pelo  Procurador-Geral  do  Trabalho,  regulamentando  o  estágio 
acadêmico  no  âmbito  do  MPT,  adaptando-se  à  nova  legislação,  verifica-se  a 
necessidade de indicação de comissão (no âmbito da PGT) para gestão e tomada de 
providências.  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  indicou  os 
Subprocuradores-Gerais do Trabalho Drs. Vera Regina Della Pozza Reis e Rogério 
Rodriguez  Fernandez  Filho  como  integrantes  dessa  Comissão  de  Estágio 
Acadêmico.   Em  prosseguimento,  o  Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho 
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comunicou seu comparecimento perante o Conselho Nacional do Ministério Público, 
representando  o  Procurador-Geral  do  Trabalho  que  se  encontrava  cumprindo 
compromisso Institucional fora de Brasília, para tratar da questão da suspensão da 
prova do concurso público para o cargo de Procurador do Trabalho, medida deferida 
pelo  Conselheiro  Raimundo  Nonato.  O  Conselheiro  informou  que  apresentou 
requerimento  junto  ao  CNMP  solicitando  a  apreciação  do  processo  de  controle 
administrativo  referente  ao  concurso  público  tendo  em  vista  a  iminência  da 
realização  da  prova,  marcada  para  o  dia  07  (sete),  no  que  foi  atendido  pelo 
Presidente Dr. Antônio Fernando, que colocou a matéria aos demais Conselheiros, 
sendo  o  requerimento  rejeitado  por  maioria  dos  Conselheiros.  O  Conselheiro 
asseverou que o Chefe do Ministério Público da União, Dr. Antônio Fernando de 
Barros, após ouvir ponderações de Sua Excelência o Procurador-Geral do Trabalho 
Dr. Otavio Brito Lopes, impetrou Mandado de Segurança junto ao Supremo Tribunal 
Federal e obteve liminar permitindo a realização das provas nas datas previstas. Em 
conclusão,  o  Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho  parabenizou  o  Chefe  do 
Ministério Público da União pela presteza e eficácia empregados na condução da 
questão  que  acaba  de  relatar.  O  Presidente  do  CSMPT,  os  Conselheiros   e  o 
Presidente  da  ANPT  se  associaram  à  moção  de  congratulações  proferida.  O 
Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Fábio Leal Cardoso, cumprimentou a 
todos  e  comunicou  a  iminência  da  edição  de  resolução,  por  parte  do  CNMP, 
disciplinando a concessão de estágio em todo o Ministério Público, ao tempo em que 
registrou,  não obstante histórico de divergência da ANPT com Sua Excelência  o 
Procurador-Geral  da  República,  que  muitas  vezes  agiu  contrariamente  aos 
interesses dos associados, nesse caso do concurso para o MPT o Procurador-Geral 
da  República  agiu  de  forma  exemplar.     Em  relação  a  esse  comunicado,  o 
Presidente Otavio Brito Lopes registrou sua crescente preocupação pelo fato  de 
estar  o  CNMP  substituindo  os  órgãos  de  administração  do  MP  que  são  os 
Procuradores-Gerais e também os respectivos Conselhos, deixando à margem a sua 
função  de controle.  Considerou que  esse  poder  normativo  já  foi  questionado  no 
Supremo  Tribunal  Federal,  que  já  se  pronunciou,  e  sublinhou  a  dificuldade  de 
convivência com essa situação.   A Conselheira Guiomar Rechia Gomes registrou 
votos de condolências pelo falecimento da Procuradora do Trabalho Norma Augusto 
Pinto, extensivos a seus familiares, observando que Sua Excelência foi a primeira 
Presidente  da  ANPT.  O Presidente,  os  demais  Conselheiros,  a  Corregedora e  o 
Presidente da ANPT se associaram à moção de pesar. O Conselheiro Jeferson Luiz 
Pereira  Coelho  deu  conhecimento  da  realização  de  reunião  na  Secretaria  de 
Orçamento e Finanças, tendo recebido da Secretária daquele Órgão o compromisso 
de que garantirá, mediante destaque, a inclusão do aluguel do prédio do Ministério 
Público do Trabalho nos próximos orçamentos. Quanto à despesa de aluguel deste 
ano, deverá ser feito remanejamento de recursos previstos no orçamento de 2009, 
com cortes de obras internas. O Presidente Otavio Brito Lopes informou que a área 
finalística será transferida para o novo local. A Conselheira Lucinea Alves Ocampos 
registrou preocupação quanto ao conteúdo da Nota Técnica produzida pela DTI, a 
respeito  de  temas  afeitos  ao  MPT-Digital,  inclusive  se  referindo  a  questões  de 
iniciativas que deveriam ser tomadas por este Conselho. A Conselheira lembrou ter 
sido  informada  do  assunto  em reunião  havida  no  final  do  ano  passado,  porém, 
gostaria  de  saber  se  houve  algum  desdobramento,  tendo  em  vista  o  avançado 
estágio de implantação  do MPT-Digital. O Presidente Otavio Brito Lopes se reportou 
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ao  voto  do  Conselheiro  Edson  Braz  da  Silva,  mencionado  há  pouco,  que   faz 
referência  a  diversas  questões  que  podem  ser  resolvidas  no  âmbito  daquele 
processo, e recomendou aos Conselheiros que se debrucem sobre os conteúdos 
dos  dois  documentos  (voto  e  texto  do  Planejamento  Estratégico  distribuído),  se 
possível durante o feriado de carnaval. O Conselheiro Edson Braz da Silva registrou 
congratulações  pela  concessão  de  aposentadoria  aos  Procuradores  do  Trabalho 
Drs.  Aroldo  Lenza  e  José  Diamir  da  Costa,  mencionando  o  dúbio  sentimento 
proporcionado   pela  alegria  da  conquista  e  pela  tristeza  da  perda  do  convívio 
valoroso com os colegas. O Presidente, os Conselheiros, a Corregedora-Geral e o 
Presidente  da  ANPT se  associaram à  moção  de  congratulações.  Em seguida  o 
Conselheiro  comunicou  o  recebimento,  via  e-mail,  de  relatório  trimestral  do 
andamento  do  curso  de  aperfeiçoamento  (Master)  da  Procuradora  do  Trabalho 
Danielle Leite de Pinto Costa, na Espanha, o qual pediu para ser juntado aos autos. 
A respeito da Resolução n° 72/08-CSMPT, que dispõe sobre critérios para promoção 
por merecimento, o Conselheiro expôs que a Universidade Católica de Goiás adota 
interessante sistema disponibilizado em seu  site, sobre promoção de professores, 
consistindo em um relatório  com todos os  quesitos  que devem ser  pontuados e 
lançados  pelos  próprios  interessados,  sendo  alguns  itens  até  preenchidos  pelo 
departamento de pessoal ou quem tenha que fornecê-los. O Conselheiro distribuiu 
cópia  ilustrativa  do  sistema  aos  Conselheiros.  A  Conselheira  Vera  Regina  Della 
Pozza Reis comunicou estar reunindo, há mais de dois anos, elementos para propor 
à Administração e a este Conselho, a utilização da Lei do Voluntariado em face da 
carência  de  recursos  humanos  no  MPT,  a  exemplo  de  projeto  de  sua  autoria 
implantado no TRF da 4ª Região. A respeito de colegas que estão se aposentando 
considerou, após o merecido período de gozo do jubilamento, que talvez  pudessem 
aderir voluntariamente em trabalhos na Instituição nos moldes a serem propostos em 
momento oportuno. Afirmou que procurará elementos que possibilitem a avaliação 
de  que,  nestes  três  ou  quatro  anos  de  implantação  naquela  Região,  não  tenha 
havido  algum  problema  em  relação  à  realização  daquele  projeto.  A  seguir  a 
Conselheira  comunicou  o  recebimento  do  relatório  trimestral  do  andamento  do 
mestrado do Procurador Regional do Trabalho André Luiz Spies, da 4ª Região, e a 
determinação de sua juntada aos autos. Registrou, ainda, surpresa com a postura do 
Presidente da 7ª Turma da do TST,  Ministro Ives Gandra, demonstrada em Sessão 
daquele  Órgão  do  TST  (enviou  notas  taquigráficas  ao  Procurador-Geral  do 
Trabalho), em relação ao MPT, ao afirmar em pronunciamento (dia doze) que o MPT 
não tinha moral nem coerência, pois estaria se negando a emitir parecer e cumprir a 
lei. Ante protesto da Conselheira o Ministro se retratou quanto à “falta de moral”, mas 
manteve o discurso de “falta de coerência”.   A Conselheira Vera Regina Della Pozza 
Reis reproduziu seu pronunciamento, naquela Sessão, de que a bem da verdade o 
MPT não estava se negando e sim pedindo para proferir parecer, e, mais do que 
isso, o MPT estava garantindo o que determina a lei, que é garantir e defender as 
prerrogativas da Instituição, bem como estava buscando o princípio da unidade com 
muita  garra,  mesmo  respeitando  o  princípio  da  independência  funcional.  Em 
continuação, a Conselheira questionou procedimento da Divisão de Protocolo-Geral 
da PGT quanto ao recebimento de correspondências, considerando que aquele setor 
deveria registrar no sistema de protocolo eletrônico também as correspondências 
simples como o faz  nas vias  AR,  de  modo a resguardar  os registros quanto à 
aferição dos prazos. Concluindo, a Conselheira parabenizou a Conselheira Guiomar 
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Rechia  Gomes e  o  Procurador  do  Trabalho  Fábio  Leal  Cardoso  pela  passagem 
natalícia,  em  data  próxima,  bem  como  cumprimentou  a  Administração  pela 
excelência  do  trabalho  de  transferência  para  a  sede  provisória  da  PGT.    A 
Corregedora-Geral  Heloísa  Maria  Moraes Rego Pires comunicou a realização de 
correição ordinária na PRT da 1ª Região e nas seis Procuradorias do Trabalho nos 
municípios no Estado de Minas Gerais, do dia 10 ao dia 13/02/09, bem como visitou 
as obras da sede daquela Regional, sendo o relatório enviado ainda esta semana ao 
Procurador-Geral  do  Trabalho.  Comunicou  também  o  envio  ao  Conselho  do  1º 
relatório semestral das atividades do Procuradores do Trabalho aprovados no 14º 
concurso,  dia  16/02/09.  Em  seguida  fez  referência  ao  Processo  nº 
08130.004225/2008, item 8 da pauta, que tem como interessados o Subprocurador-
Geral  do  Trabalho  Dr  Cesar  Zacarias  Mártyres,  fazendo  distribuir  cópias  de 
documentos referentes a negativa de liminar proferida pelo CNMP em pedido de 
avocatória dos procedimentos que tramitam na Corregedoria do MPT em face de 
Sua  Excelência.  Informou  que  está  reunindo  as  informações  solicitadas  pelo 
Presidente deste Conselho sobre o mesmo caso. Não havendo mais comunicados 
passou-se  à  ordem  do  dia.  A  Conselheira  Secretária  Terezinha  Matilde  Licks 
suscitou  questão  de  ordem para  inversão da pauta,  com vistas  à apreciação do 
Processo nº Processo nº 08130.004034/2003, em razão da presença do Curador  Dr. 
Valdir Pereira da Silva. Após leitura do relatório e pronunciamento do Curador no 
sentido de que não fora intimado em tempo hábil para feitura de memorial do caso e 
que não tivera acesso aos autos após a realização da perícia complementar. Pediu 
vista em mesa o Presidente Otavio Brito Lopes.  A Conselheira Terezinha Matilde 
Licks levantou questão de ordem para se referir à sugestão da Conselheira Lucinea 
Alves Ocampos, no sentido de se passar à apreciação dos processos desta Sessão, 
a partir  do item 4 (quatro) saltando os remanescentes da Sessão anterior por se 
tratarem de matéria que suscitam demoradas discussões, ressalvando o caso do 
item 2 da pauta: Processo nº 08130.000527/2000 (08130.003452/2003 apensado). 
Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: Proposta de regularização da 
omissão de apreciação da inclusão de Requerimentos Digitais de Afastamento de 
Membros,  como Anexos da Resolução nº 75/08 do CSMPT. Relator:  Conselheiro 
Jeferson Luiz Pereira Coelho. Revisor: Conselheiro Edson Braz da Silva. Decisão: O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade, 
reconhecer que a omissão dos anexos -  Requerimentos Digitais de Afastamento de 
Membros – na Resolução nº 75/2008 do CSMPT deveu-se a erro material, ficando 
considerados os anexos como parte integrante e determinou  a sua republicação. 
Anulado o apregoamento do item 04 da pauta por inclusão indevida. Processo n° 
08130005086/2008.  Interessado:  Procuradora  do  Trabalho  Zulma  Hertzog 
Fernandes Veloz. Assunto: Retificação, com retorno à classificação da lista aprovada 
pela Resolução 74, de 27.03.2008, do CSMPT, por constatar na lista de antiguidade 
atualizada  pelo  DRH alteração  de  sua  classificação  de  16ª  para  38ª  colocação. 
Relatora:  Conselheira  Lucinea  Alves  Ocampos.  Revisor  ad  hoc:  Conselheiro 
suplente  José  Alves  Pereira  Filho.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, pelo arquivamento do presente feito, 
nos termos do voto da relatora, com ressalva da Conselheira Vera Regina Della 
Pozza Reis que conclui que a lista oficial é aquela aprovada pelo CSMPT e que este 
caso  seja  examinado  quando  proximamente  for  submetida  a  este  Conselho  a 
aprovação da nova lista de antiguidade anual. Decidiu-se pela retirada da “lista de 
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antiguidade atualizada” da página eletrônica do CSMPT, devendo ser disponibilizada 
somente a lista oficial aprovada por este Conselho. Processo: 08130.003531/2004. 
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:  Prosseguindo  o  julgamento,  após  devolução  da  vista  regimental  do 
Conselheiro Edson Braz da Silva e do voto do Conselheiro Jeferson Luiz Pereira 
Coelho acompanhando o Relator, renovou pedido de vista regimental o Conselheiro 
Edson Braz da Silva. Processo nº 08130.004785/2008. Interessado: Procurador do 
Trabalho  Sebastião  Vieira  Caixeta.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento. 
Relatora: Conselheira  Vera Regina Della  Pozza Reis. Revisora: Conselheira Maria 
Guiomar  Sanches  de  Mendonça.  Decisão:  Em  prosseguimento  da  deliberação 
iniciada  na  133ª  Sessão  Ordinária,  após  devolvida  a  vista  regimental  dos 
Conselheiros Ronaldo Tolentino da Silva e José Neto da Silva, O Conselho Superior 
do Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, opinar  favoravelmente à 
concessão do afastamento do Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta pelo 
período de 23 de março a 3 de abril de 2009, para frequentar a parte presencial do 
Curso de Políticas de Inclusión Social en la Construcción del Mercosur, promovido 
pelo IMEF – Instituto Mercosul de Formação, sob o patrocínio do Programa Itália-
Mercosul e execução da Sapienza Universitá di Roma, em Montevidéu/Uruguai, nos 
termos  do  voto  da  Conselheira  Relatora.  Processo  nº  08130.004225/2008. 
Interessado:  Corregedoria  do  MPT.  Assunto:  Exceção  de  suspeição.  Relator: 
Conselheiro Edson Braz da Silva. Revisor: Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. 
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por 
unanimidade,  rejeitar  os  embargos  declaratórios  nos  termos  do  voto  do  Relator. 
Ausente, justificadamente,  o Conselheiro revisor  Ronaldo Tolentino da Silva.  Não 
participou do julgamento a Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis por se ter 
declarado impedida. Processo nº 08130.000271/2009. Interessado: Procuradora do 
Trabalho  Carina  Rodrigues  Bicalho.  Assunto:  Requerimento  de  Afastamento. 
Relatora: Conselheira Guiomar Rechia Gomes. Revisora: Conselheira Lucinea Alves 
Ocampos. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, 
por maioria, opinar favoravelmente à concessão do afastamento da Procuradora do 
Trabalho Carina Rodrigues Bicalho, pelo período de 3 (três) meses, a contar de maio 
de 2009, para elaborar dissertação de mestrado, junto à Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, nos termos do voto da Conselheira Relatora. 
Processo  nº  08130.004865/2008.  Interessado:  Procurador  do  Trabalho  Chafic 
Krauss  Daher.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento.  Relatora:  Conselheira 
Terezinha  Matilde  Licks.  Revisora:  Conselheira  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis. 
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por 
maioria, opinar  favoravelmente  à  concessão  do  afastamento  do  Procurador  do 
Trabalho Chafic Krauss Daher, pelo período de 4 (quatro) meses, a contar de 06 de 
março  de  2009,  para  cursar  Mestrado  em  Direitos  Humanos  na  Universidade 
Católica de Pernambuco – UNICAP, nos termos do voto da Conselheira Relatora, 
vencidos, parcialmente, o Conselheiro Edson Braz da Silva que opinava pelo período 
de 1 ano e os Conselheiros José Alves  Pereira  Filho e José Neto da Silva que 
opinavam  pelo  indeferimento  do  pedido.  Pronunciou-se  favorável  ao  pedido  o 
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Presidente  da  ANPT  Fábio  Leal  Cardoso.  Processo  nº  08130.004034/2003. 
Interessado:  Corregedoria  do  MPT.  Assunto:  Processo  Administrativo  .  Relatora: 
Conselheira  Vera Regina Della  Pozza Reis.  Revisora:  Conselheira  Lucinea Alves 
Ocampos.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho, 
preliminarmente,  decidiu,  por  unanimidade,  indeferir  o  pedido  do  Curador  do 
acusado, suscitado em sustentação oral, de adiamento do julgamento. Após, decidiu, 
por unanimidade, determinar  a complementação da diligência pericial, para que a 
junta médica especial responda os quesitos até agora não respondidos, facultando 
ao Curador, antes do encaminhamento à Junta Médica, vista dos autos, bem como 
acompanhar o Curatelado na complementação da perícia, caso haja necessidade de 
exame  no  curatelado.  Nesta  sessão  fica  intimado  pessoalmente  o  Curador  do 
acusado, Dr. Valdir Pereira da Silva, do deferimento da vista dos autos,  a partir de 
20.02.2009. Processo nº 08130.004438/2006 . Interessado: Procurador do Trabalho 
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:  Prosseguindo  o 
julgamento, pediu vista regimental a Conselheira Relatora Vera Regina Della Pozza 
Reis,  para  melhor  exame.  Processo  nº  08130.000096/2009.  Interessado: 
Corregedoria  do  MPT.  Assunto:  Retificação  no  texto  da  Resolução  nº  17/96 
(Regimento  Interno  da  Corregedoria  do  MPT).  Relatora:  Conselheira  Terezinha 
Matilde  Licks.  Revisor:  Conselheiro  José  Neto  da  Silva.  Decisão:  O  Conselho 
Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade,  aprovar  a 
proposta  de  Resolução  que  altera  artigos  da  Resolução nº  17,  do  CSMPT,  que 
dispõe  sobre  o  Regimento  Interno  da  Corregedoria  do  Ministério  Público  do 
Trabalho, a ser editada como Resolução nº 79, de 19.02.2009, nos termos do voto 
da Relatora. Processo nº 08130.005193/2008. Interessado: Procurador do Trabalho 
Marcelo Freire Sampaio Costa. Assunto: Requerimento de Afastamento. Relatora: 
Conselheira  Terezinha Matilde  Licks.  Revisor  ad hoc:  Conselheiro  suplente  José 
Alves Pereira Filho. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu,  por  maioria,  não conhecer  do  pedido  de  afastamento  do  Procurador  do 
Trabalho Marcelo Freire Sampaio Costa, nos termos do voto da relatora, vencidos os 
Conselheiros Edson Braz da Silva, Vera Regina Della Pozza Reis e José Neto da 
Silva. O Presidente da ANPT Fábio Leal Cardoso pronunciou-se favoravelmente ao 
deferimento  do  pedido.   Processo  nº  08130.000345/2009.  Interessado: 
SINOSPETRO  -  DF.  Assunto:  Representação  contra  o  Procurador  do  Trabalho 
Adélio  Justino  Lucas.  Relatora:  Conselheira  Terezinha  Matilde  Licks.  Revisora: 
Conselheira  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do 
Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade,  não  conhecer  da 
representação, nos termos do voto da Conselheira Relatora. Chamamento à ordem 
pela  Conselheira  Terezinha  Matilde  Licks:  Processo  nº  08130.002864/2008. 
Interessado: PRT da 3ª Região. Assunto: Concurso público do MPT – Pessoas com 
deficiência visual – Uso de software . Relatora: Conselheira Maria Guiomar Sanches 
de  Mendonça.  Revisor:  Conselheiro   José  Neto  da  Silva.  Decisão:  O  Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho, diante do chamamento do feito à ordem, 
decidiu, por unanimidade, tornar sem efeito o voto da Conselheira Terezinha Matilde 
Licks, em razão de seu impedimento, mantendo inalterado o resultado do julgamento 
proferido por este Conselho em sua 133ª sessão ordinária. Devido ao adiantado da 
hora,   a  apreciação  do  Processo  08130.003034\08,  interessada:  CCR,  assunto: 
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Normatização de Procedimentos Administrativos para viabilizar a ação promocional, 
acompanhamento de Ações Judiciais e outros, sob vista regimental da Conselheira 
Vera Regina Della Pozza Reis (133ª Ordinária,  de 04/12/08) ficou adiado para a 
próxima Sessão.   O Presidente Otavio Brito Lopes, destacando a atribuição deste 
Conselho como órgão decisor estratégico, apresentou a síntese de todo o trabalho já 
realizado (reuniões, oitiva dos colegas, questionários, etc) sublinhando que o Plano 
Estratégico norteará as ações futuras, tendo em vista  sua natureza programática, 
que serão efetivadas pela implementação dos programas de execução. O Presidente 
acompanhou, juntamente com os demais Conselheiros, ponto a ponto, as pequenas 
modificações de redação, sem atingir a essência, feitas após  a última reunião do 
Comitê de Gestão. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, por unanimidade, aprovar o Planejamento Estratégico do Ministério Público 
do  Trabalho  apresentado  pelo  Procurador-Geral  do  Trabalho.  Após  tais  atos  os 
Conselheiros se pronunciaram louvando a iniciativa do Procurador-Geral  do MPT 
Otavio Brito Lopes, que por sua vez se reportou ao trabalho excepcional da equipe 
responsável pela compilação do material, composta por servidores e membros, que 
trabalhou ininterruptamente, inclusive durante feriados. Os elogios foram extensivos 
à  Conselheira  Lucinea  Alves  Ocampos  e  Edson  Braz  da  Silva,  membros  da 
comissão  gestora.  Processo  nº  08130.004184/2008.  Interessado:  Conselheira 
Lucinea Alves Ocampos. Assunto: Proposta  de Alteração da Resolução nº 75/2008, 
do CSMPT. Relator: Conselheiro José Neto da Silva. Revisora: Conselheira Guiomar 
Rechia Gomes. Decisão: Em razão do término da reunião, a apreciação do presente 
processo  ficou  adiada  para  a  próxima  sessão  do  CSMPT.  Processo  nº 
08130.004339/2007 (08130.003446/03- apensado). Interessado: Conselho Superior 
do  Ministério  Público  do  Trabalho.  Assunto:  Revisão  do  Regimento  Interno  do 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Relatora: Conselheira Guiomar 
Rechia Gomes. Revisor: Conselheiro Edson Braz da Silva. Decisão: Em razão do 
término da reunião, a apreciação do presente processo ficou adiada para a próxima 
sessão do CSMPT.  E, para constar, lavrei a presente ata que, após lida, achada 
conforme  e  aprovada,  vai  assinada  pelo  Excelentíssimo  Presidente  e  por  mim 
subscrita. Término: 18h 50 mim. Brasília, 19 de fevereiro de 2009.  

Otavio Brito Lopes
Presidente do CSMPT

Terezinha Matilde Licks
Conselheira Secretária do CSMPT
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