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Ata da  135ª Sessão Ordinária
Em 26 de março de 2009

Em vinte e seis de março de dois mil e nove, às treze horas e cinquenta e três minutos, iniciou-se 
a centésima trigésima quinta Sessão Ordinária,  na sala de reuniões do Conselho Superior do 
Ministério  Público  do  Trabalho,  em Brasília-DF,  sob  a  Presidência  do  Procurador-Geral  do 
Trabalho Otavio Brito Lopes (Presidente), presentes os Conselheiros: José Alves Pereira Filho 
(Suplente convocado), Jeferson Luiz Pereira Coelho, Guiomar Rechia Gomes, Maria Guiomar 
Sanches  de  Mendonça  (Vice-Presidente),  Lucinea  Alves  Ocampos,  Terezinha  Matilde  Licks 
(Conselheira Secretária), Edson Braz da Silva, Vera Regina Della Pozza Reis e José Neto da 
Silva.  Presente  a  Corregedora-Geral  Heloisa  Maria  Moraes  Rego  Pires.  Ausente, 
justificadamente, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. 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 ata da 134ª Sessão Ordinária foi aprovada, por unanimidade. 
O Presidente Otavio Brito Lopes comunicou sua viagem ao Rio Grande do Sul (assim como a 
Salvador e ao Centro-Oeste) apresentando o Planejamento Estratégico aos Membros do MPT, 
tendo percebido nessas reuniões que o engajamento dos colegas  confirma a legitimidade do 
Plano de Gestão aprovado pelo Conselho, pois toda indagação surgida sobre algum ponto tinha 
correspondência  com o texto do plano,  mostrando que o documento  retratou exatamente os 
problemas que afligem os colegas e que precisam de solução. Complementou o Presidente que 
será  dado  início  à  fase  de  execução  do  Planejamento  Estratégico,  sendo  essencial  a 
transformação de todas as diretrizes, pretensões e metas em realidade, para a qual será preciso a 
integração de todos: Procurador-Geral,  Câmara de Coordenação e Revisão e Corregedoria. A 
Conselheira  Secretaria  Terezinha  Matilde  Licks  passou  aos  comunicados  da  Secretaria:  foi 
convocado  o  Conselheiro  Suplente  José  Alves  Pereira  Filho  devido  à  impossibilidade  do 
comparecimento do Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva, em virtude de doença de sua mãe; 
foi  feita  em  Sessão  a  entrega  formal  ao   Procurador-Geral  do  Trabalho  do  Relatório  de 
Atividades  do  CSMPT  no  ano  de  2008;  a  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPT 
encaminhou o seu Relatório de Atividades do ano de 2008 a este Conselho; o Procurador-Geral 
do  Trabalho  comunicou  deferimento  de  afastamento  do  Dr.  Aderson  Ferreira  Sobrinho,  no 
período de 23 a 26/03/2009, para ministrar aulas no Curso de Pós-Graduação em Direito Penal  
Especial, na Escola Superior do Ministério Público da União e do Dr. João Batista Berthier Leite 
Soares, das 14h às 18h, em 17/03/2009, para ministrar palestra no VI Curso de Formação Inicial  
de Juízes da Escola Judicial do TRT/3ª Região; a Secretaria do Conselho forneceu informações 
ao  Procurador-Geral  do  Trabalho,  solicitadas  para  instruir  o  Procedimento  de  Controle 
Administrativo do CNMP Nº 29.2009.38, originado a partir de requerimento da OAB-MT sobre 
garantia de acesso e obtenção de cópias de IC; a Secretaria do Conselho, diante de mudança de 
procedimento da Corregedoria, passou a remeter Relatórios Bimestrais e Planilhas de Avaliação 
(cerca de quatro relatórios e duas fichas para cada processo) a Relator e Revisor, mesmo após 
juntada de voto. Trata-se de documentos que estão sendo enviados pela Corregedoria à Secretaria 
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após  o  encaminhamento  ao  Conselho  de  seu  relatório  circunstanciado  de  desempenho  dos 
estagiários,  decorrido  ano e  meio  da  posse.  A Conselheira  Secretária  esclareceu  que  faz  tal 
comunicado para não surpreender os Relatores e Revisores dos processos de estágio, devido a 
sucessivas  idas  e  vindas  dos  mesmos,  em  razão  desses  relatórios  periódicos  recebidos. 
Continuando os comunicados, a Conselheira Secretária comunicou que a Corregedoria do MPT 
recebeu cópias de processo deste Conselho, sobre pedido de afastamento, em que surgira questão 
de  residência  de  Membro,  tendo  aquele  Órgão  já  se  manifestado  com  informações  a  este 
Colegiado (ofício 581/09), que estão à disposição dos Conselheiros na Secretaria; a Secretaria do 
Conselho iniciou procedimento de promoção à vaga de Subprocurador-Geral do Trabalho, tendo 
já elaborado edital de recusa à promoção, a ser submetido ao Procurador-Geral do Trabalho, e a 
próxima etapa será publicação do edital previsto na Resolução nº 72|08 do CSMPT, já com base 
na lista de antiguidade após exclusão dos nomes dos que recusarem a promoção; a CCR solicita 
formalmente a efetivação da Subprocuradora-Geral do Trabalho Maria de Fátima Rosa Lourenço 
na função de titular e a indicação de novo Membro Suplente. Decisão:  O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, efetivar a Subprocuradora-Geral do 
Trabalho Dra. Maria de Fátima Rosa Lourenço, atual suplente, como membro titular da Câmara 
de  Coordenação  e  Revisão  do  MPT,  e  solicitar  àquele  Órgão  a  indicação  de  um  membro 
suplente. O Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho pediu a palavra para se referir à questão 
dos  processos  de  acompanhamento  de  estágio  de  Membros  a  que  se  referiu  a  Conselheira 
Secretária  Terezinha  Matilde  Licks,  expondo  seu  entendimento  de  que  a  competência  para 
aprovar  o  estágio  é  do Conselho,  mas  o acompanhamento  deve  ser  feito  pela  Corregedoria. 
Compreende, portanto, que o processo só deve voltar ao Conselho se houver algum elemento que 
impeça a aprovação do estágio. A Conselheira Secretária fez breve histórico da tramitação desses 
processos antes da Resolução n° 71/08 do CSMPT, destacando que após envio dos processos ao 
Conselho com relatório circunstanciado não havia remessa desses relatórios periódicos, pois os 
mesmos  eram  processados  na  própria  Corregedoria  e  encaminhados  ao  final  apenas  para 
arquivamento  na  Secretaria.  Expôs  que  a  sistemática  atual  proporciona  os  citados  reflexos 
burocráticos no âmbito do Conselho, todavia, revelou entendimento consoante ao do Conselheiro 
Jeferson Luiz Pereira Coelho, no sentido de que se a Corregedoria não fizer qualquer menção 
expressa a algum fato que mereça tal condução, está admitindo normalidade e que nada justifica 
a revisão do quanto já  relatado. Aduziu a Conselheira Secretária, caso seja esse o entendimento 
prevalente do Conselho, que a Secretaria juntaria essas peças e não remeteria, novamente, os 
autos a Relator e Revisor. A Corregedora-Geral Heloísa Maria Moraes Rego Pires registrou que 
a Corregedoria acompanha o estágio e remete peças ao entendimento de que  completariam o 
processo que é remetido ao Conselho seis meses antes do fim do estágio, para a Secretaria tomar 
as  providências  que  entender  necessárias.  Quanto  ao  caso  das  peças  que  envia  depois  da 
deliberação do Conselho, entende que seriam só para juntada. Então vê essas duas situações: 
antes  e  depois  da  deliberação  do  Conselho.  Após  debate  acerca  da  questão,  fixou-se  o 
entendimento de que à Secretaria cabe apenas a juntada dos Relatórios Bimestrais e Planilhas de 
Avaliações  sem  nenhuma  observação  pela  Corregedoria,  aos  autos  correlatos,  sem remessa 
obrigatória a Relator e Revisor e sem distinção de que seja anterior ou posterior à deliberação do 
Conselho. O Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho comunicou que está completando, até 
este  momento,  processo  de  remoção,  totalizando   cerca  de  416  (quatrocentos  e  dezesseis) 
servidores  no âmbito  do MPT, que representa  grande  impacto  na folha  de pagamento  deste 
Órgão,  sem que  tenha  sido  criada  qualquer  nova  vaga  por  lei,  e  que  também  estão  sendo 
nomeados 83 (oitenta e três) funcionários com subsídios provenientes do orçamento do MPF. O 
Conselheiro Edson Braz da Silva registrou que após a implantação do Planejamento Estratégico, 
MPT-Digital  e  Redesenho  de  Processos  todos  terão  um  Órgão  eficiente  e  atuante  com 
profissionalismo, bem como será possível trabalhar com segurança, sabendo-se de onde partir, 
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que caminho percorrer e que resultado será obtido, e que a participação significativa de Membros 
e Servidores faz com que o planejamento não seja da Direção, e sim de todos. Quanto á nova 
linha de atuação no grupo móvel, o Conselheiro considera louvável, acertada e alinhada com o 
princípio  da  eficiência  administrativa  prevista  na  Constituição,  pois  sempre  defendeu  que  o 
Membro deve eleger as suas prioridades dentro de um planejamento.  Comentou que o MPT, 
quando age, posteriormente, o faz como se fosse a última sentinela  em defesa do trabalhador, 
pois quando todos os outros co-legitimados falham o MPT age fazendo a diferença no momento 
crítico, por isso entende que não se deve competir com parceiros e co-legitimados. A Conselheira 
Vera Regina Della Pozza Reis registrou que há muito tempo entende que as Coordenadorias 
devem atuar em conexão direta com a Câmara de Coordenação e Revisão, assim como, seguindo 
linha de entendimento manifestada em voto neste Conselho quanto a critério para promoção por 
merecimento,  entende  que,  por  se  tratar  de  escolha  no  âmbito  nacional,  as  Coordenadorias 
deveriam ser instaladas na PGT, pois assim estariam mais próximas da CCR, do Procurador-
Geral do Trabalho,  do Conselho Superior,  etc.  O Conselheiro José Neto da Silva asseverou, 
ainda sobre a questão da força-tarefa, que o Ministério Público do Trabalho talvez devesse dispor 
de  outros  expedientes  para  atuação  nesses  casos,  como  firmar  Termo  de  Ajustamento  de 
Conduta,  ouvir  testemunha,  etc,  em que pese opinião de colegas no sentido da ineficácia  da 
presença do MPT por não poder autuar a empresa.  O Presidente da ANPT, o Procurador do 
Trabalho Fábio Leal Cardoso voltou à questão do trabalho escravo para registrar que de todas as 
manifestações havidas nessa Sessão não notou intenção de denunciar parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego, que dura mais de duas décadas, deixando claro que não se está acabando 
uma parceria com o MTE e sim fazendo um reexame de estratégia de atuação, assim como estão 
fazendo o MTE e a Policia Federal. A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis sugeriu ao 
representante da ANPT a abertura do espaço na pauta do próximo encontro de Procuradores do 
Trabalho para colheita de sugestões que contribuam para a discussão da conceituação de trabalho 
escravo, trabalho forçado, etc. O Presidente Otavio Brito Lopes informou que devido à urgência 
da questão haverá uma reunião específica para discutir esse tema, em que não só será debatido o 
marco  teórico  como  também estratégias  de  atuação,  objetivos  de  como  se  vai  atuar  com o 
enfoque triplo: prevenção, repressão e a inclusão social dos trabalhadores resgatados. Por isso 
não haverá como aguardar o congresso da ANPT. O Presidente da ANPT considerou que o tema 
pode  ser  tratado  no  âmbito  da  Associação  em  outro  evento  a  ser  determinado,  em  face  à 
definição da pauta atual, e solicitou que a Conselheira formalize tal sugestão a ser encaminhada à 
Associação. O Conselheiro Edson Braz da Silva informou que a CCR possui grupo de estudo 
com qualificação nessa área e pode auxiliar.  O Presidente Otavio Brito Lopes sublinhou que 
nesse trabalho de redesenho de ações e de planejamento não se pode ficar preso a um tipo de 
organização  que vigorou numa época em que não havia  planejamento,  daí  a idéia  da ampla 
discussão com a participação de todos no âmbito do MPT. Exemplificou, como produto de toda 
essa discussão aberta, a identificação de novo objetivo a ser alcançado na Instituição, como a 
liberdade  sindical.  A  Conselheira  Secretária  Terezinha  Matilde  Licks  pediu  a  palavra  e 
comunicou que em razão do término de mandatos de Conselheiros em agosto deste ano, serão 
realizadas Sessões Extraordinárias. O Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho sugeriu, e os 
Conselheiros  concordaram,  que as  Sessões  Extraordinárias  se  realizassem nos  dias  16.04.09, 
07.05.09  e  21.05.09,  com  início  previsto  para  nove  e  meia. A  Conselheira  Lucinea  Alves 
Ocampos falou da necessidade de que também as Sessões Ordinárias iniciem  às nove horas para 
dar vazão à pauta e solicitou que os processos que estão sob vista regimental, dos quais é relatora 
ou revisora,  fossem trazidos a deliberação,  em função do final de seu mandato neste ano. O 
Conselheiro  Edson  Braz  da  Silva  sugeriu  que  se  priorizassem  os  processos  de  todos  os 
Conselheiros  que estão em final  de mandato.  O Presidente  recomendou que se priorizasse o 
processo 8130.002704/04, cuja minuta já recebeu do Relator Edson Braz da Silva e pediu aos 
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demais Conselheiros que também analisassem antes da Sessão (inclusive com disponibilização 
para o Colégio de Procuradores), pelo fato de que o contido nesse processo é vital para o MPT-
Digital, mapeamento e redesenho de processos em andamento. Não havendo mais comunicados a 
fazer passou-se à ordem do dia. Eleição do Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho elegeu, 
nesta data, por unanimidade, a Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça para o cargo 
de  Vice-Presidente  do  Colegiado,  para  mandato  de  01  (um)  ano.  Processo  nº 
08130.003515/2008.  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 Membros do MPT. Relatora: Conselheira 
Guiomar  Rechia  Gomes.  Revisor:  Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho.  Decisão:  O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  maioria,  atribuir  caráter 
normativo  à  decisão  deste  Conselho  Superior  no  sentido  de  que  sejam disponibilizadas  aos 
advogados, quando solicitadas, vista dos autos  e obtenção de cópias, independente de petição e 
deferimento desta, devendo ser comunicado às Procuradorias Regionais o teor de tal decisão, nos 
termos do voto do Conselheiro Revisor Jeferson Luiz Pereira Coelho,  vencida a Conselheira 
Relatora.  Processo nº 08130.003034/2008. Interessado: Câmara de Coordenação e Revisão do 
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: Retomado o julgamento,  após devolvida a vista regimental  da 
Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis, antecipou a própria Conselheira voto acompanhando 
o  Relator.  Em seguida,  pediu  vista  regimental  o  Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho. 
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:  Após  concedida  vista  coletiva  aos 
Conselheiros,  a  apreciação  do  presente  processo  ficou  adiada  para  a  próxima  sessão 
extraordinária do CSMPT, a ser realizada no dia 16/04/2009. Processo nº 08130.004184/2008. 
Proponente: 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:  O Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho 
decidiu, por maioria, rejeitar  a proposta de resolução que alterava o artigo 2º, incisos VI, VII, 
VIII, IX e X e § 3º, da  Resolução nº 75/2008, do CSMPT,  nos termos do voto do Conselheiro 
Relator,  vencidas as Conselheiras  Lucinea Alves Ocampos e Vera Regina Della Pozza Reis. 
Decidiu, ainda, o Conselho Superior, por unanimidade, alterar a redação do último parágrafo do 
Anexo I, da Resolução 75/2008 do CSMPT, para acrescer a expressão  “sob as penas da lei”, 
passando  a  ter  a  seguinte  redação:   “Declaro,  sob  as  penas  da  lei,  que  cumpri  o  estágio  
probatório, e que nos 365 dias anteriores a esta data, não sofri sanção disciplinar e não estou  
respondendo a processo crime, nem a inquérito ou processo administrativo”.  Após debate o 
Conselho Superior decidiu, até o pleno funcionamento do sistema de requerimento eletrônico, 
que  a  Secretária  do  CSMPT não  processará  requerimento  de  afastamento  para  cursos  com 
insuficiência de instrução.  Processo nº 08130.004433/2008. Interessado: Ministério Público do 
Trabalho.  Assunto:  Possibilidade  da  assistência  do  MPE nas  homologações  de  rescisões  de 
contrato de Trabalho (Art.477, §3º CLT). Relator:  Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. 
Revisora:  Conselheira  Lucinea Alves Ocampos.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade,   que  o  artigo  477,  parágrafo  3º,  da  CLT 
permanece válido, tendo sido recepcionado pela atual Constituição Federal, devendo, portanto, 
ser recomendado  aos Procuradores do Trabalho  que prestem assistência quando da rescisão do 
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contrato de trabalho, na forma do citado dispositivo, nos termos do voto do Conselheiro Relator. 
Processo  nº  08130.003687/2008.  Interessado:  Procuradora  do  Trabalho  Luciene  Rezende 
Vasconcelos.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento.  Relatora:  Conselheira  Maria  Guiomar 
Sanches de Mendonça. Revisora: Conselheira Guiomar Rechia Gomes. Decisão: A apreciação do 
presente processo ficou adiada para a próxima sessão extraordinária do CSMPT, a ser realizada 
no  dia  16/04/2009.  Processo  nº  08130.000126/2009.  Interessado:  Corregedoria  do  MPT. 
Assunto: Normatização – Permanência de Membro em Sessão de Tribunal, independentemente 
da qualidade das partes ou natureza das matérias em pauta.. Relatora: Conselheira Lucinea Alves 
Ocampos.  Revisor:  Conselheiro  Edson  Braz  da  Silva.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do 
Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  maioria,  aprovar  a  proposta  de  Resolução  que 
regulamenta  a  atuação  dos  Membros  do  Ministério  Público  do  Trabalho  designados  para 
funcionar  em  Sessões  de  Tribunais  Trabalhista,  a  ser  editada  como  Resolução  nº   81,  de 
26.03.2009, nos termos do voto da Relatora, vencidas parcialmente as Conselheiras Terezinha 
Matilde Licks e Vera Regina Della Pozza Reis.  Processo nº 08130.005193/2008. Interessado: 
Procurador do Trabalho Marcelo Freire Sampaio Costa. Assunto: Pedido de reconsideração de 
decisão  do  CSMPT  em  apreciação  de  afastamento  das  atividades.  Relatora:  Conselheira 
Terezinha  Matilde  Licks.  Revisor  ad hoc:  Conselheiro José Alves Pereira  Filho.  Decisão:  O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho,  preliminarmente,  decidiu, por maioria, 
conhecer do pedido de reconsideração, vencido o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. No 
mérito,  após os votos da Relatora e do  Conselheiro Revisor  ad hoc, rejeitando o pedido de 
reconsideração  e  os  votos  dos  Conselheiros  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho,  Guiomar  Rechia 
Gomes, Maria Guiomar Saches de Mendonça, Lucinea Alves Ocampos, José Neto da Silva, Vera 
Regina Della Pozza Reis e Otavio Brito Lopes, acompanhando o voto divergente do Conselheiro 
Edson Braz da Silva, no sentido de conceder o pedido de afastamento do Procurador do Trabalho 
Marcelo Freire Sampaio Costa, sendo interrompido o julgamento, diante do pedido de vista do 
Conselheiro  Edson  Braz  da  Silva.  O  Presidente  da  ANPT  manisfestou-se  pelo  interessado. 
Processo nº 08130.004154/2007. Interessado: Procurador do Trabalho Edno Carvalho Moura. 
Assunto: Estágio Probatório – 13º Concurso Público . Relator: Conselheiro Edson Braz da Silva. 
Revisora:  Conselheira  Terezinha Matilde Licks.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, aprovar o estágio probatório do Procurador do 
Trabalho Edno Carvalho Moura, estando este apto a alcançar a vitaliciedade, nos termos do voto 
do  Relator.  Processo  nº  08130.00430/2009.  Interessados:  Procuradores  do  Trabalho  Adir  de 
Abreu e Marcelo Martins Dalpom. Assunto: Proposta de normatização dos critérios de lotação, 
quantificação e desconstituição de Ofícios. Relator: Conselheiro José Neto da Silva. Revisora: 
Conselheira  Lucinea  Alves  Ocampos.  Decisão:  Após  os  votos  antecipados  dos  Conselheiros 
Revisora, José Alves Pereira Filho, Jeferson Luiz Pereira Coelho, Guiomar Rechia Gomes, Maria 
Guiomar Sanches de Mendonça, Terezinha Matilde Licks, Edson Braz da Silva, acompanhando 
o voto do Relator no sentido de indeferir o pedido formulado, por não  ser, neste momento, 
conveniente  e  oportuno  apreciar  a  proposta  de  normatização,  pediu  vista  regimental  a 
Conselheira  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis.  Processo  nº  08130.003128/2008.  Interessados: 
Procurador Regional do Trabalho André Luiz Spies. Assunto: Requerimento de Afastamento. 
Relatora: Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis. Revisora: Conselheira Terezinha Matilde 
Licks.  Decisão:  A apreciação  do  presente  processo  ficou  adiada  para  a  próxima  sessão 
extraordinária do CSMPT, a ser realizada no dia 16/04/2009. Processo nº 08130.004225/2008. 
Interessados: Corregedoria do MPT e César Zacharias Mártyres. Assunto: Exceção de suspeição 
–  Embargos  de  declaração.  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,  e  remeter  cópias  dos  autos  à 
Corregedoria do MPT para prosseguir com as medidas adotadas contra o Excipiente, mesmo que 
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este venha a lançar mão de novos embargos  de declaração,   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. Ausente 
também, justificadamente, neste julgamento, o Conselheiro suplente José Alves Pereira Filho. 
Interrompida  a  transmissão  para  apreciação  do 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: Retomado o julgamento,  após devolvida a 
vista regimental da Conselheira relatora Vera Regina Della Pozza Reis, o Conselho Superior do 
Ministério  Público  do  Trabalho,  declarou,  por  maioria,  o  vitaliciamento  do  Procurador  do 
Trabalho Roberto Portela Mildner por decurso do prazo, vencidos o Conselheiro José Neto, que 
não declarava o vitaliciamento,  e os Conselheiros Edson Braz da Silva e Vera Regina Della 
Pozza Reis, que deliberavam pelo vitaliciamento a partir desta data. Decidiu, ainda, o Conselho 
Superior,  por maioria, rejeitar a proposta do Revisor de que, a falta imputada ao denunciado e 
reconhecida  no  voto  da  Relatora  deveria  ser  objeto  de  apuração  em  procedimento  próprio 
previsto  na  Lei  Complementar  nº  75/93,  vencidos,  também,  neste  ponto,  os  Conselheiros 
Terezinha Matilde Licks e José Neto da Silva. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o 
Conselheiro suplente José Alves Pereira Filho. Em seguida o Presidente declarou encerrada a 
135ª Sessão Ordinária. E, para constar, lavrei a presente Ata que, após lida, achada conforme e 
aprovada, vai assinada pelo Presidente e por mim subscrita. Término: 19h e 48 min. Brasília, 26 
de março de 2009.

Otavio Brito Lopes
Presidente do CSMPT

Terezinha Matilde Licks
Conselheira Secretária do CSMPT
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