
JUSTIFICATIVA 

 

O Ministério Público do Trabalho - MPT é o ramo do Ministério Público da União 
- MPU que tem como atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista 
quando houver interesse público, procurando regularizar e mediar as relações 
entre empregados e empregadores.  
 
Cabe ao Ministério Público do Trabalho - MPT promover a ação civil pública no 
âmbito da Justiça do Trabalho para defesa de interesses coletivos, quando 
desrespeitados direitos sociais constitucionalmente garantidos aos 
trabalhadores. Também pode manifestar-se em qualquer fase do processo 
trabalhista, quando entender existente interesse público que justifique. O MPT 
pode ser árbitro ou mediador em dissídios coletivos e pode fiscalizar o direito de 
greve nas atividades essenciais. 
 
Compete, ainda, ao Ministério Público do Trabalho - MPT propor as ações 
necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, 
decorrentes de relações de trabalho, além de recorrer das decisões da Justiça 
do Trabalho tanto nos processos em que for parte como naqueles em que oficie 
como fiscal da lei. 
 
Assim como os demais ramos do Ministério Público, o MPT exerce importante 
papel na resolução administrativa (extrajudicial) de conflitos. A partir do 
recebimento de denúncias, representações, ou por iniciativa própria, pode 
instaurar inquéritos civis e outros procedimentos administrativos, notificar as 
partes envolvidas para que compareçam a audiências, forneçam documentos e 
outras informações necessárias. 
 
Para cumprir suas atribuições, o Ministério Público do Trabalho - MPT dispõe de 
uma estrutura que inclui órgãos responsáveis pelo desenvolvimento de 
atividades administrativas e pela eficaz execução das funções finalísticas: 
Procuradoria-Geral; Procuradorias Regionais; Conselho Superior; Câmara de 
Coordenação e Revisão; Corregedoria Geral, Ouvidoria e o Colégio de 
Procuradores. 
 
O Ministério Público do Trabalho - MPT ramifica-se em 24 Procuradorias 
Regionais (PRTs) que se subdividem em Procuradorias do Trabalho nos 
Municípios (PTMs).  
 
Essas Procuradorias Regionais identificam-se regionalmente e numericamente 
de acordo com a referência atribuída ao Tribunal Regional do Trabalho no qual 
inserem o âmbito de sua atuação institucional.  
 
As PTMs são subsedes das PRTs e foram criadas com o objetivo de interiorizar 
as atividades do MPT em nível municipal ou intermunicipal. 
 
No interior de São Paulo, o MPT está presente na área da 15ª Região, que 
abrange 599 municípios do interior paulista, com sede administrativa em 
Campinas. 



 
Além da sua sede, a 15ª Região possui 8 PTMs que atuam de forma 
descentralizada, com total independência funcional.  
 
Importante destacar que a Procuradoria do Trabalho no Município de São José 
dos Campos foi a segunda unidade inaugurada no interior de SP, depois de 
Bauru que foi inaugurada em 2001, a primeira do Brasil.  
 
Seu funcionamento teve início em 18 de março de 2005, com um pequeno grupo 
de procuradores e servidores. Depois dela, outras 6 unidades foram inauguradas 
nos anos de 2006 e 2007, em Araraquara, Araçatuba, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba. 
 
Ocuparam inicialmente a Procuradora Ana Lucia Coelho de Lima e o Procurador 
Luís Fabiano de Assis e também as Servidoras: Debora Melissa Melo Carvalho, 
Souza, Renata Silveira de Brito Mochel, Vanessa Martin Marquez Batista e os 
Servidores: Álvaro José Guedes Ribeiro Emerson Toledo Albino, Jesus 
Benvindo Josende Prates, Wanderley Alves de Oliveira 
 
Atualmente a Procuradoria do Trabalho no Município de São José dos Campos 
conta com as seguintes Procuradoras do Trabalho: Ana Farias Hirano, Carolina 
de Almeida Mesquita, Celeste Maria Ramos Marques Medeiros, Mayla Mey 
Friedriszik Octaviano. 
 
E conta com as Servidoras: Beatriz Martins da Costa Diniz, Cinthia Michelle de 
Paula Rocha, Cristiane de Mendonça Araújo, Debora Melissa Melo Carvalho 
Souza,  Graziela Benedito, Simone Cristina de Oliveira Abreu Gonçalves, Vera 
Furlan dos Santos e os Servidores: Alexandre Alessi Bittencourt, Emerson 
Toledo Albino, Ireval Nascimento de Carvalho, Luciano Roberto Moura e Silva, 
Max Cleberson dos Santos Cunha e Ronaldo Martins. 
 
 
Atuações recentes emblemáticas: 
 
 
• Atuação do MPT na negociação junto à Embraer firmando um Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC) que obriga a empresa a permitir a realização de assembleias 
no bolsão de estacionamento da matriz da empresa, algo que não acontecia 
desde a década de 1990. O acordo aconteceu em uma reunião com o sindicato 
da categoria, a empresa e a Policia Militar, intermediada pelo MPT; 
 
• Ação civil pública na Justiça do Trabalho de São José dos Campos pedindo 
que a União fosse obrigada a condicionar a venda de parte da Embraer para a 
Boeing à apresentação, pelas empresas, de garantias de que a produção de 
aeronaves e os empregos não fossem remetidos ao exterior, evitando a extinção 
de milhares de empregos diretos e indiretos na região, além de perda de 
arrecadação e transferência de mão de obra qualificada e tecnologia ao exterior; 
 
 



• Audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal de São José dos 
Campos, em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos 
Campos, que debateu sobre os riscos à manutenção dos empregos na planta da 
Embraer após a compra de 80% da divisão de aviação comercial da Embraer 
pela norte-americana Boeing. O evento contou com a presença dos especialistas 
em mercado da aviação Marcos Barbieri, professor de economia da Unicamp, e 
Roberto Bernardes, coordenador do programa de pós-graduação em 
administração do Centro Universitário FEI, que palestraram na audiência; 
 
• Uma trabalhadora doméstica de origem indígena resgatada de condições 
análogas à escravidão de um apartamento na cidade de São José dos Campos, 
no interior de São Paulo. Ela era mantida por longos períodos sem receber 
dinheiro algum, trabalhando sete dias por semana, sem folgas e sem contato 
com a família. O casal foi preso em flagrante por crime de tráfico de pessoas. A 
operação de resgate foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), em 
conjunto com o Grupo Interinstitucional de Fiscalização Móvel, órgão do 
Ministério da Economia, e com a Polícia Federal.  Na ocasião, o casal assinou 
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) perante o MPT, se comprometendo a efetuar 
o pagamento de salários e verbas rescisórias da trabalhadora, além de custear 
a viagem de volta para sua aldeia no Amazonas; 
 
• Investigação com dedicação na atenção da saúde do trabalhador nos parques 
fabris de grandes empresas do Vale do Paraíba, culminando nas melhorias das 
condições de trabalho e diminuição dos acidentes e adoecimentos dos 
empregados; 
 
• Fiscalização de um restaurante de culinária japonesa, na cidade de São José 
dos Campos, que mantinha seus empregados em alojamentos sob condições 
degradantes. O inquérito continua em trâmite para possível responsabilização 
da empresa. 
 


