
Ministério Público do Trabalho 

Conselho Superior 

Ata da 43ª Sessão Ordinária  

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de mil novecentos e noventa e oito, 
às dez horas, realizou-se a quadragésima-terceira Sessão Ordinária, na Sala de 
Reuniões do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, em Brasília, 
estando presentes os Conselheiros: Jeferson Luiz Pereira Coelho (Presidente), 
José Alves Pereira Filho, Lucia Barroso de Britto Freire, designada Secretária "ad 
hoc", Heloísa Maria Moraes Rego Pires, Jorge Eduardo de Sousa Maia e Otavio 
Brito Lopes. Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores 
Conselheiros, Doutores Ronaldo Tolentino da Silva, Maria Guiomar Sanches de 
Mendonça Paiva e Maria Aparecida Gugel. Também presente à Sessão, a 
Excelentíssima Senhora Doutora Guiomar Rechia Gomes, Corregedora-Geral do 
Ministério Público do Trabalho. Aberta a Sessão às dez horas e doze minutos, 
pelo Presidente do CSMPT, Excelentíssimo Senhor Doutor Jeferson Luiz Pereira 
Coelho, destinada a seguinte ordem do dia: aprovação da ata da Sessão anterior, 
comunicados do Presidente do Conselho Superior, comunicados da Secretária do 
Conselho, comunicados dos Conselheiros e deliberações sobre os processos da 
pauta. Preliminarmente, aprovada a ata da 42ª Sessão Ordinária, sem correções. 
A seguir, o Excelentíssimo Senhor Presidente do CSMPT, Doutor Jeferson Luiz 
Pereira Coelho, se reportou a um processo do órgão especial enfatizando a 
independência funcional de Membro da Instituição quando atua como órgão 
agente e como órgão interveniente e considerou aceitável a descordância de 
entendimento jurídico, mas inaceitável a censura entre Membros do parquet. 
Propôs também, a edição de uma Resolução para regulamentar as designações 
para funcionar nas sessões dos Tribunais "intuitu personae", para evitar a troca 
desordenada entre colegas e o descumprimento da Portaria que os designou. Foi 
designado o Excelentíssimo Senhor Conselheiro e Vice-Presidente do Conselho 
Superior, Dr. Otávio Brito Lopes, para redigir minuta de Resolução para submissão 
ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Comunicou, ainda, que a 
inauguração da sede da Procuradoria Regional da décima-sétima Região ocorrerá 
no próximo dia primeiro de outubro. Disse da necessidade do Conselho Superior 
apreciar as alterações nas normas atuais do Concurso, no que concerne ao 
pagamento da taxa de inscrição, que passaria a ser exigida após o exame da 
documentação e do atendimento às normas legais e regulamentares pelos 
candidatos quanto às inscrições preliminares. Aprovadas as alterações, foi editada 
a Resolução nº 40/98, que segue em anexo. Não havendo mais comunicados a 
fazer o Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Superior passou a palavra 
ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Doutor Jorge Eduardo de Sousa Maia que 
comunicou aos demais Conselheiros a autuação de um processo na Câmara de 
Coordenação e Revisão sobre a determinação de Juiz do Trabalho para que o 
Ministério Público do Trabalho recolhesse o valor devido a título de honorários 
periciais. Salientou S. Exa. que tal processo deve ser objeto de exame pelo 
Conselho Superior para que seja adotada posição a respeito. A proposta foi 



acatada à unanimidade pelos demais Conselheiros, tendo-se decidido, ato 
contínuo, fosse efetuada a distribuição. Em seguida a Excelentíssima Senhora 
Conselheira-Secretária "ad hoc", Doutora Lucia Barroso de Britto Freire informou 
que foi recebido o relatório parcial do Curso de Doutorado do Excelentíssimo 
Senhor Procurador do Trabalho Atahualpa Fernandez Neto em Barcelona, 
Espanha, estando à disposição dos demais Conselheiros para consulta na 
Secretaria do Conselho Superior. Após, deliberou-se acerca do processo da 
pauta. Nº do Processo: 08130/003066/98. Origem: PGT. Interessado: Ministério do 
Trabalho - Secretaria de Relações do Trabalho. Assunto: Curso de Análise 
Comparativa dos Sistemas de Relações do Trabalho da Alemanha, Itália e 
Espanha. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, à unanimidade, indicar o Excelentíssimo Senhor Procurador Regional do 
Trabalho, Dr. Eduardo Antunes Parmeggiani, e os Excelentíssimos Senhores 
Procuradores do Trabalho, Drs. Maria Isabel Cueva Moraes e Claude Henry Appy 
para participarem do Curso de Análise Comparativa dos Sistemas de Relações do 
Trabalho da Alemanha, Itália e Espanha, em Turim, na Itália, no período de vinte e 
seis a trinta de outubro de mil novecentos e noventa e oito, com ônus parcial para 
o Ministério Público do Trabalho. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão às 
doze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos 
e noventa e oito. E para constar, mandei lavrar a presente ata que, após lida, 
achada conforme e aprovada, vai assinada pelo Presidente e por mim subscrita. 
Brasília, vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e oito. 

  

Jeferson Luiz Pereira Coelho
Presidente do CSMPT  

Lucia Barroso de Britto Freire
Secretária "ad hoc" do CSMPT 

  

ANEXO 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
CONSELHO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 24 DE SETEMBRO DE 1998. 

Estabelece 
normas para o 
ingresso na 
carreira do 
Ministério 
Público do 
Trabalho. 



O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, no 
exercício de sua competência, prevista no art. 98, I, "b", e em cumprimento ao art. 
186, parágrafo único, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 
edita a presente RESOLUÇÃO. 
I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º - O Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira do 
Ministério Público do Trabalho terá âmbito nacional, destinando-se ao 
preenchimento de todas as vagas existentes e das que ocorrerem no prazo de 
validade. 
Art. 2º - O edital de abertura do Concurso conterá a relação dos cargos vagos, 
com a respectiva lotação, e fixará, para as inscrições, prazo não inferior a trinta 
dias. 
Parágrafo único - O número de vagas e as localidades indicadas no edital, podem 
apresentar alterações por motivos supervenientes, no decorrer do prazo de 
validade do concurso, devendo, ainda, ser observado o disposto no artigo 42 
desta Resolução. 
Art. 3º - O Concurso compreenderá as matérias distribuídas pelos seguintes 
grupos: 
GRUPO I 
Direito Constitucional 
Direito do Trabalho 
Direito Processual do Trabalho 
Direito Processual Civil 
Direito Administrativo 
GRUPO II 
Direito Civil 
Direito Previdenciário 
GRUPO III 
Direito Penal 
Direito Internacional Público e Privado 
Direito Comercial 
Direito Tributário 
Art. 4º - As provas serão elaboradas em conformidade com os programas 
constantes do anexo à presente Resolução. 
Art. 5º - O Concurso compreenderá provas, realizadas sucessivamente, na 
seguinte ordem:  
I - 03 (três) escritas, sendo a primeira objetiva, englobando as matérias dos três 
grupos, a segunda subjetiva, concernente às matérias dos Grupos I e II, a terceira 
prática, podendo versar sobre qualquer ponto do programa das matérias dos três 
grupos;  
II - provas orais, de cada matéria do Grupo I; e 
III - aferição de títulos. 
§ 1º - Os títulos serão computados para fins exclusivos de classificação apenas 
para os candidatos aprovados nas diferentes provas, essas de caráter 
eliminatório. 



§ 2º - Será eliminado o candidato que faltar a qualquer uma das provas, ou que 
não comparecer ao local da prova no horário estipulado nos arts. 18, § 1º, 25 e 33 
da presente Resolução. 
Art. 6º - É reconhecido habilitado no concurso o candidato que obtiver nota final de 
aprovação igual ou superior a 60 (sessenta).  
§ 1º - A nota final de aprovação do candidato será a média aritmética ponderada 
das médias obtidas nas provas escritas e orais, aplicando-se os seguintes pesos: 
I - média das provas escritas: 03 (três) 
II - média das provas orais: 02 (dois)  
§ 2º - A média das provas escritas será obtida pela média aritmética das notas 
atribuídas à prova objetiva, à prova subjetiva e à prova prática.  
§ 3º - A média das provas orais será obtida pela média aritmética das notas 
atribuídas a cada uma das matérias examinadas. 
§4º - A média final do candidato habilitado é resultante da média aritmética 
ponderada referente às médias obtidas nas provas escritas, orais e na nota de 
títulos, aplicando-se os seguintes pesos:  
I - média das provas escritas: 03 (três) 
II - média das provas orais : 02 (dois) 
III - nota de títulos : 01 (hum)  
§ 5º - Fica eliminado o candidato que não obtiver nas provas objetiva, subjetiva e 
prática e em cada uma das matérias da prova oral a nota mínima de 50 
(cinqüenta), na escala de 0 (zero) a 100 (cem). 
§ 6º - É vedado a qualquer título o arredondamento de médias, inclusive da média 
final, devendo ser desprezadas as frações abaixo de centésimos.  
Art. 7º - As provas escritas serão realizadas nas cidades dos Estados que sediam 
Procuradorias Regionais do Trabalho e no Distrito Federal, em conformidade com 
as inscrições dos candidatos; a prova oral, exclusivamente, no Distrito Federal e 
os exames de higidez física e mental onde for determinado no edital. 
Art. 8º - O prazo de validade do concurso, para efeito de nomeação, será de dois 
anos contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez por igual 
período.  
II - DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR 
Art. 9º - A solicitação de inscrição preliminar deverá ser procedida, nas sedes das 
Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal, mediante 
preenchimento de formulário, ao qual devem ser anexados os seguintes 
documentos: 
I - instrumento de procuração, quando for o caso, com a especificação de poderes 
para promover a inscrição; 
II - duas fotografias recentes, tamanho 3x4. 
§ 1º - Ao preencher o formulário de Solicitação de Inscrição Preliminar, o 
candidato ou procurador deverá estar de posse do diploma de Bacharel em 
Direito, devidamente registrado, que será devolvido ao portador após informar os 
dados nele contidos, declarando, sob as penas da lei, serem verdadeiras as 
informações nele prestadas e, além disso, que conhece e aceita as regras 
pertinentes ao concurso. 
§ 2º - Não existe a hipótese da inscrição condicional. 



§ 3º- Encerrado o prazo de inscrição preliminar, os Presidentes das Comissões de 
Execução e Fiscalização encaminharão ao Secretário do Concurso os processos 
contendo a documentação exigida neste artigo. 
Art. 10 - Encerrado o prazo para a inscrição preliminar, o Presidente da Comissão 
Examinadora, após análise das mesmas, fará publicar edital com a relação 
nominal dos candidatos cujas inscrições atenderam às exigências legais e às 
previstas no artigo anterior, indicando os dados necessários ao pagamento da 
taxa de inscrição, o prazo para retirada do Cartão de Identificação e os locais em 
que farão as provas escritas. 
§ 1º- Após a publicação do Edital, o candidato cujo nome constar da relação, 
deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no concurso e somente mediante 
a apresentação do comprovante do referido pagamento e do da solicitação de 
inscrição preliminar terá sua inscrição admitida podendo retirar o Cartão de 
Identificação que lhe dará acesso às provas, devendo ser exibido sempre que 
solicitado em subseqüentes etapas. 
§ 2º - Não será admitida a devolução da taxa de inscrição. 
§ 3º - Publicado o edital, fixando a data da realização das provas escritas, o 
candidato não poderá alterar a opção dos locais escolhidos para retirar o Cartão 
de Identificação e para prestá-las. 
  
III - DAS COMISSÕES EXAMINADORAS 
Art. 11 - As Comissões Examinadoras terão por Presidente o Procurador-Geral do 
Trabalho e serão integradas por dois Subprocuradores-Gerais do Trabalho, por 
um jurista de ilibada reputação, escolhidos pelo Conselho Superior, por um 
advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 
seus respectivos suplentes.  
§ 1º - Haverá uma Comissão Examinadora para cada uma das provas. 
§ 2º - Às Comissões Examinadoras compete presidir a realização das provas 
escritas e orais, formular questões, arg 
 


