
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR

ATA DA 137ª SESSÃO 
ORDINÁRIA

EM 28 DE MAIO DE 2009

Em vinte e oito de maio de dois mil e nove, às quatorze horas e nove minutos, iniciou-se 
a  centésima  trigésima  sétima  Sessão  Ordinária,  na  sala  de  reuniões  do  Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho, na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho, 
em Brasília-DF, sob a Presidência do Procurador-Geral do Trabalho Otavio Brito Lopes, 
presentes os Conselheiros: Guiomar Rechia Gomes, Ronaldo Tolentino da Silva, Maria 
Guiomar Sanches de Mendonça (Vice-Presidente), Lucinea Alves Ocampos, Terezinha 
Matilde Licks (Secretária), Edson Braz da Silva, Vera Regina Della Pozza Reis e José 
Neto da Silva. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho 
(licença-médica).  Presente  a  Corregedora-Geral  Heloísa  Maria  Moraes  Rego  Pires. 
Presente,  ainda,  o  representante  da  ANPT,  o  Procurador  do  Trabalho  João  Batista 
Martins Cesar. O Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a Sessão. As atas 
da 136ª Sessão Ordinária e 147ª Extraordinária foram aprovadas, por unanimidade. O 
Presidente Otavio Brito Lopes comunicou encontro com o Deputado Federal Antônio 
Carlos Biscaia (PT/RJ), em que tratou do projeto da Lei da Ação Civil Pública, ao qual 
fez proposições relacionadas à atuação do MPT, que, embora não mudem a essência 
do projeto,  encerram questões importantes para a Instituição, tais como inclusão de 
indenização por dano moral coletivo e multas firmadas nos TAC's, que foram muito bem 
recebidas pelo parlamentar, que inclusive antecipou convite para audiência pública que 
proporá naquela Casa. Sua Excelência comunicou também que teve encontro com o 
Deputado Flávio Dino (PC do B/MA) para tratar da PEC que versa sobre a competência 
da Justiça do Trabalho no caso dos servidores públicos lato sensu, competência essa 
que vem sendo reduzida, paulatinamente, e, por consequência, também a legitimação e 
campo  de  atuação  do  MPT.   Revelou  que  o  Deputado  (relator  da  PEC),  se 
comprometeu a defender a matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos  Deputados,  e,  a  partir  desta  etapa,  o  Procurador-Geral  do  Trabalho  pretende 
entabular negociações  com as associações de classe (AJUFE, ANAMATRA e ANPT), 
para definir o restabelecimento da competência da Justiça do Trabalho (o próprio TST 
também contribuiu desfavoravelmente ao cancelar sua OJ nº 205).  Comentou que a 
intenção é concentrar esforços no campo legislativo, pois no Supremo Tribunal Federal 
será difícil  reverter  essa situação. Finalizando, o Presidente mencionou, conforme já 
noticiado  na  reunião  dos  Procuradores-Chefes,  um  forte  contingenciamento 
orçamentário,  razão  pela  qual  o  orçamento  deste  ano  está  sendo  executado 
paulatinamente, sendo que há previsão para outro contingenciamento mais adiante. A 
Conselheira  Terezinha Matilde Licks deu boas vindas ao representante da ANPT,  o 
Procurador do Trabalho João Batista Martins César, Diretor de Assuntos Legislativos da 
entidade. O Dr.  João Batista agradeceu aos cumprimentos, dizendo-se honrado pela 
possibilidade de ter assento junto à alta representação da Instituição. Em seguida a 
Conselheria Secretária Terezinha Matilde Licks passou aos comunicados da Secretaria: 
o  Exmo.  Procurador-Geral  do  Trabalho  comunicou  deferimento  do  pedido  de 
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afastamento  das atividades institucionais  dos seguintes  Membros:  Dra.  Ileana Neiva 
Mousinho  e  Xisto  Tiago  de  Medeiros  Neto,  no  período  de  13  a  15/05/2009,  para 
comparecerem no Curso Técnicas de Investigação em Tutela Coletiva, na ESMPT, no 
Rio de Janeiro/RJ; Dra. Fernanda Brito Pereira, para participar do  Curso Identificação 
de  Irregularidades  na  Análise  de  Documentos  Trabalhistas  e  Contábeis,  de  05  a 
07/05/2009, em Cuiabá/MT; Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, no período de 18 a 
23/05/2009,  para  participar,  como  palestrante,  da  V  Semana  Universitária  do 
Nordeste/SEUNE, sobre o tema Direito Fundamental ao Trabalho e a Atual Conjuntura 
Econômica, em Maceió-AL, bem como proferir palestra, nos dias 29 e 30/05/2009, sobre 
o  lançamento   da  Cartilha  Trabalho  Legal  e  do  Manual  Carvoaria  Saudável,  da 
Comissão Permanente de Investigação e Fiscalização das Condições de Trabalho no  
Estado do Mato Grosso do Sul, sobre o tema Direitos Humanos Trabalhistas e Trabalho 
Escravo, em Campo Grande-MS; Dr. Rômulo Barreto de Almeida, no período de 26 a 
28/05/09, para participar do Congresso – Trabalho Infantil e Adolescente no Estado da 
Bahia,  Desafios e Propostas para Formulação e Implementação de Políticas Públicas, 
em  Salvador-BA;  Dr.  Rafael  Dias  Marques,  no  período  de  03  a  05/06/2009,  para 
participar  do  II  Simpósio  Trabalho  Infantil  e  Saúde,  promovido  pela  Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro-RJ;  Dr. Marcos Antônio Ferreira Almeida, 
no  período  de  03  a  06/06/2009,  para  participar,  como conferencista,  do  Congresso 
Saúde do Trabalhador e a Aplicação das Normas Regulamentadoras de Segurança e  
Saúde no Trabalho, em Natal-RN; Sua Excelência também encaminhou o Ofício nº 403-
GAB, recebido do Procurador-Chefe da PRT 1ª Região sobre divulgação do conteúdo 
das  decisões  deste  Conselho,  aos  Membros  da  Regional,   sobre  assistência  nas 
rescisões de contrato de trabalho e disponibilização e vista dos autos aos advogados, 
bem como cópias quando solicitadas. Informou o Procurador-Chefe que solicitou aos 
Coordenadores  previdências,  sobretudo  diante  do  caráter  normativo  da  respectiva 
decisão.  Sua  Excelência  o  Presidente  encaminhou,  ainda,  cópias  dos  Ofícios  nºs 
516/09-GAB  e  517/09-GAB,  de  13  de  maio  de  2009,  em  que  enviou  o  processo 
08130.004225/2008  ao  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  em  virtude  da 
declaração  de  suspeição  dos  Membros  deste  Colegiado,  juntamente  com  o 
requerimento  de  vista  dos  autos  do  referido  processo  interposto  pelo  Dr.  César 
Zacharias Mártyres. O  Coordenador da COORDINFÂNCIA Dr. Rafael Dias Marques, 
encaminhou à Secretaria síntese do  Projeto/COORDINFÂNCIA MPT NAS ESCOLAS, 
cujo lançamento está previsto para ocorrer durante a semana em que se celebra o Dia 
Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil; o Coordenador da CONATPA Dr. 
Eduardo Antunes Parmeggiani  encaminhou  ofício nº 049/09 -  CONATPA, de 15 de 
maio de 2009, convidando os membros do CSMPT para participar da reunião semestral 
da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário, a realizar-se no dia 04 
de junho de 2009, a partir  das 9h, no auditório dessa PGT. A Conselheira Guiomar 
Rechia Gomes registrou congratulações aos aniversariantes do mês, às quais aderiram 
todos  os  Conselheiros.  O  Conselheiro  Ronaldo  Tolentino  da  Silva  agradeceu, 
sensibilizado,  o  recebimento  de  condolências  enviadas  por  este  Conselho.  A 
Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis comunicou que acompanhou pela TV-Justiça 
a  sessão  de  Supremo  do  dia  20,  em  que  aquele  Tribunal  apreciou  processos  de 
reclamações  oferecidas  por   Municípios  (18ª  e  11ª  Região),  sendo  que  a  decisão 
referente ao Município de Uruaçu-GO contou com parecer oral do Procurador-Geral da 
República  no  sentido  de  não ser  competente  o MPT na questão de  improbidade e 
imoralidade públicas (MPT interpôs ACP em face de contratação de forma ilegal por 
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parte  da  Prefeitura),  posição  contrária  ao  entendimento  do  Ministério  Público  do 
Trabalho. A Conselheira entende que tal fato leva a crer que pode ser estabelecida uma 
baliza diferenciada, a partir de hoje, em relação às atribuições ministeriais. Prossegue a 
Conselheira  referindo-se  a  outra  questão  julgada  pelo  Pretório  Excelso  na  mesma 
sentada (11ª Região),  em que entenderam a maioria dos Ministros pela impossibilidade 
de  se  chegar  diretamente  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  via  Ministério  Público  do 
Trabalho, e sim pelo Procurador-Geral da República, não obstante os argumentos do 
Ministro Marco Aurélio. O Presidente Otavio Brito Lopes observou tratar-se de mais um 
caso  de  decisões  reiteradas  sobre  esse  tema.   Continuando,  a  Conselheira  fez 
referência à atuação de Membros da PRT da 4ª Região (em especial a Dra. Zulma H. 
Veloz),  a  respeito  de  investigação  contra  Companhia  Estadual  de  Energia  Elétrica 
(terceirização), sendo que houve decisão favorável à ACP do MPT que não foi cumprida 
pela  empresa  condenada,  e  os  colegas  daquela  Regional  conseguiram  reverter  o 
cumprimento  de  multa  de  quatro  milhões  de  reais  em  custeio  de  uma  campanha 
publicitária de alto efeito em prol  de ações e idéias do MPT (trabalho e prostituição 
infantis). O Presidente Otavio Brito Lopes consignou que essas decisões do Supremo 
tem sido reiteradas há mais de três anos, e também é antiga a posição contrária do 
MPF, por isso o trabalho feito pelo MPT atualmente está sendo no campo legislativo. 
Não havendo mais comunicados, passou-se à ordem do dia. Inversão da pauta.  01 - 
Processo  nº  08130.002197/2008.  Interessado:  PRT  –  18ª  REGIÃO.  Assunto: 
Transferência  do  Ofício  de  CALDAS  NOVAS/GO  para  LUZIÂNIA/GO.   Relator: 
Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho.  Revisora:  Conselheira  Guiomar  Rechia 
Gomes. Decisão: A apreciação do presente processo foi adiada para próxima Sessão 
do CSMPT, em razão da ausência, justificada, do Conselheiro Relator.  02 – Processo 
nº 08130.001073/2009. Interessado: Procuradora do Trabalho Virgínia Leite Henrique. 
Assunto:  Requerimento  de  afastamento.  Relator:  Conselheiro  José  Neto  da  Silva. 
Revisora:  Conselheira  Terezinha  Matilde  Licks.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, não conhecer do pedido formulado 
pela interessada, seja como pedido de reconsideração ou a título de novo pedido, nos 
termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator,  vencida  a  Conselheira  Vera  Regina   Della 
Pozza  Reis  que  conhecia  como  pedido  de  reconsideração.   03  -   Constituição  da 
Comissão Eleitoral  e  Apuradora  para  elaboração da lista  tríplice  para  a  escolha  do 
Procurador-Geral do Trabalho.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho indicou, por unanimidade, para integrarem a  Comissão Eleitoral e Apuradora 
para elaboração da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral do Trabalho, os 
seguintes Membros: os Procuradores Regionais do Trabalho Drs. Eliane Araque dos 
Santos (Presidente), Evany de Oliveira Selva (Membro), Enéas Bazzo Torres (Membro) 
e Márcia Raphanelli de Brito (Suplente). Decidiu, ainda, por unanimidade, nos termos do 
art. 11 c/c art. 3º, inciso I, da Resolução nº 78/08, estabelecer o prazo de sessenta e 
quatro dias de antecedência à eleição, para que Presidente do Colégio de Procuradores 
do  Trabalho  publique  edital  de  convocação  dos  Membros  para  a  eleição.    04  - 
Constituição da Comissão Eleitoral e Apuradora da eleição para a renovação parcial dos 
Membros do CSMPT - biênio 2009/2011.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho indicou, por unanimidade, para integrarem a  Comissão Eleitoral e 
Apuradora  para   a  renovação  parcial  dos  membros  do  CSMPT,  para  o  biênio 
2009/2011, os seguintes Membros: os Procuradores Regionais do Trabalho Drs. Eliane 
Araque  dos  Santos  (Presidente),  Evany  de  Oliveira  Selva  (Membro),  Enéas  Bazzo 
Torres  (Membro)  e  Márcia  Raphanelli  de  Brito  (Suplente).   05  -   Processo  nº 
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08130.004339/2007 (08130.003446/03 – apensado). Interessado: Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho. Assunto: Revisão do Regimento Interno do Conselho 
Superior do MPT. Relatora: Conselheira Guiomar Rechia Gomes. Revisor: Conselheiro 
Edson  Braz  da  Silva.  Decisão:  A  apreciação  do  presente  processo  foi  adiada  para 
próxima sessão do CSMPT.  E,  para constar,  lavrei  a  presente Ata que,  após lida, 
achada  conforme  e  aprovada,  vai  assinada  pelo  Presidente  e  por  mim  subscrita. 
Término: 15h e 08. Brasília, 28 de maio de 2009. 

OTAVIO BRITO LOPES 
Presidente do CSMPT   

TEREZINHA MATILDE LICKS 
Conselheira Secretária do CSMPT     
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