
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR 

ATA DA 148ª SESSÃO ORDINÁRIA
30 DE SETEMBRO DE 2010

(Aprovada na 149ª Sessão Ordinária)

Em trinta de outubro de dois mil e dez, às nove horas e vinte minutos, iniciou-se a 
centésima quadragésima oitava Sessão Ordinária, na sala de reuniões do Conselho 
Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  na  sede  da  Procuradoria-Geral  do 
Trabalho,  situada  no  12º  andar  do  Edifício  Parque  Cidade  Corporate,  no  Setor 
Comercial  Sul,  em Brasília-DF, sob a Presidência do Procurador-Geral  do Trabalho 
Otavio  Brito  Lopes.  Presentes  os  Conselheiros  José  Alves  Pereira  Filho,  Guiomar 
Rechia Gomes, Maria Guiomar Sanches de Mendonça (Vice-Presidente na presidência 
na parte da manhã), Ivana Auxiliadora Mendonça Santos (Secretária  ad hoc), Edson 
Braz da Silva, José Neto da Silva, Rogério Rodriguez Fernandez Filho e Luís Antônio 
Camargo de Melo. Presente a Corregedora-Geral Heloisa Maria Moraes Rego Pires. 
Ausente,  justificadamente,  o  Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho  (férias). 
Presente o Vice-Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de 
Azevedo  Lima.  A  Presidente  em  exercício  Maria  Guiomar  Sanches  de  Mendonça 
cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. Deliberações: 01 - Aprovação das 
atas de Sessões anteriores. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho aprovou,  por  unanimidade,  as atas da 154ª Sessão Extraordinária  e 147ª 
Sessão  Ordinária.  Ausentes,  justificadamente,  o  Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira 
Coelho  e,  momentânea  e  justificadamente  o  Presidente  Otavio  Brito  Lopes.  A 
Presidente em exercício justificou a ausência momentânea do Presidente Otavio Brito 
Lopes em reunião no CNMP para tratar do Planejamento Estratégico do MPU. O Vice-
Presidente  da  ANPT comunicou  que  o  Presidente  da  associação  Sebastião  Vieira 
Caixeta também participa da mesma reunião. A Conselheira Secretária  ad hoc Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos passou aos comunicados da Secretaria do Conselho: o 
Senhor  Procurador-Geral  do  Trabalho  encaminhou  à  Secretaria  do  CSMPT  os 
seguintes expedientes: (1) cópia de documentos referente ao indeferimento do pedido 
de deslocamento a serviço proposto pelo Procurador do Trabalho Rafael  de Araújo 
Gomes, para comparecer em sessão de julgamento do Processo nº 08130.004719-
2009,  perante  o  CSMPT,  para  o  qual  fora  intimado;  (2)  documentos  referente  ao 
deferimento do pedido de liberação das atividades na PGT, nos dias 14 e 15.10.2010, 
feito  pelo  Subprocurador-Geral  do  Trabalho  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo,  para 
proferir  palestra  sobre  o tema  O que é o Trabalho Escravo,  no  I  Seminário  sobre 
Combate ao Trabalho Escravo no Estado do Piauí, em Corrente-PI, sem ônus para o 
MPT;  (3)  documentos  referente  ao  deferimento  do  pedido  de  afastamento  das 
atividades institucionais do Procurador do Trabalho João Batista Berthier Leite Soares, 
nos dias 25 e 26.08.2010, para participar como expositor no Congresso A Atuação e 
Interação da AGU, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da  
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, sem ônus para o MPT; 
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(4) documentos referente ao deferimento do pedido de autorização para deslocamento 
a Florianópolis-SC, feito pelo Procurador Regional do Trabalho Ricardo José Macedo 
de  Britto  Pereira,  de  30.08  a  2.09.2010,  para  proferir  palestra  sobre  sindicatos  e 
negociação  coletiva,  para  Membros  e  Servidores  da  12ª  PRT,  a  convite  daquela 
Regional; e proferir palestra sobre o tema “O Direito Fundamental à Liberdade Sindical  
e seus Desdobramentos”, durante o Congresso  “Justiça, Ministério público e Direitos  
Fundamentais, XI encontro Latino-Americano de Advogados Laborais e I Congresso  
Nacional de Juízes e Procuradores do Trabalho, em Florianópolis-SC;  (5) cópias dos 
documentos  referente  ao  deferimento  do  pedido  de  afastamento  das  atividades 
institucionais da Procuradora do Trabalho Margaret Matos de Carvalho, para participar 
de eventos na cidade de Natal-RN, no dia 16.09.2010, sem custo adicional ao MPT; 
(6) cópias dos documentos referente ao deferimento da participação do Procurador do 
Trabalho Audaliphal Hildebrando da Silva, no XXXII CONAT – Congresso Nacional de  
Advogados Trabalhistas, a ser realizado em Florianópolis-SC, de 02 a 04.09.2010, sem 
custo adicional para o MPT;  (7) ofícios CONATPA – 111, de 18/08/2010, e 112, de 
18/08/2010, em que o Coordenador da CONATPA Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha 
encaminha (a) relatório final do grupo móvel realizado em Belém-PA, Vila do Conde -  
PA e Vigia de Nazaré-PA, no período de 26 a 30 de julho e (b) os relatórios finais dos 
grupos móveis realizados em Manaus-AM e região, 4º e 5º etapas do Projeto Manaus 
Moderna, ocorridos nos períodos de 14 a 18/06/2010 e 12 a 16/07/2010, conforme 
projeto aprovado pelo CSMPT; (8) cópias dos documentos referente ao deferimento de 
PDS do Coordenador da CONALIS, Procurador Regional do Trabalho Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira,  para proferir  palestra, dia 08.09.2010, em São Paulo-SP, 
durante a realização de seminário para realizar estudos que tratam da organização 
sindical, negociação coletiva, greve e afastamento de dirigente sindical, promovido pela 
Secretaria de Relações do Trabalho do MTE e por Centrais Sindicais;  (9) cópia de 
documentos referente ao deferimento de pedido de autorização feito pela Procuradora 
do  Trabalho  Maria  Stela  Guimarães  de  Martin,  para  participar  do  I  Seminário  de 
Diversidade e Deficiência no Mundo do Trabalho, dia 23/09/2010, em São Paulo/SP; 
(10) documentos referente ao indeferimento, considerando a manifestação contrária do 
Procurador-Chefe da 9ª Região, da solicitação de autorização feita pela  Procuradora 
do Trabalho Margaret Matos de Carvalho, para participar do 19º Congresso Brasileiro  
da Indústria de Águas Minerais e do 2º Simpósio Brasileiro de Crenologia e Hidrologia  
Médica, de 12 a 15.10.2010, em Natal/RN; (11) a Senhora Corregedora-Geral remeteu 
à Secretaria do CSMPT, Ofício nº 1245/10-CG-MPT, que encaminha o 2º Relatório 
Semestral referente ao Estágio Probatório dos Membros provenientes do 15º Concurso 
e  de  um Membro  do  14º  Concurso  (2ª)  posse  –  conforme  previsto  no  art.  6º  da 
Resolução  nº  71/2008  do  CSMPT.  A  Conselheira  Guiomar  Rechia  Gomes 
cumprimentou os novos Conselheiros José Alves Pereira Filho e Rogério Rodriguez 
Fernandez  Filho,  dando-lhes  boas  vindas  e  asseverando  acreditar  que  muito 
contribuirão  com este  Colegiado.  Todos os  Conselheiros,  a  Corregedora-Geral  e  o 
representante  da ANPT se  associaram aos  cumprimentos.  Ambos  os  Conselheiros 
homenageados  agradeceram  as  saudações.  O  Conselheiro  José  Neto  da  Silva 
acrescentou  que,  em havendo  choque  entre  o  interesse  privado  de  um colega  ou 
grupo,  que  prevaleça  o  interesse  maior  da  Instituição.  O  Conselheiro  Rogério 
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Rodriguez Fernandez Filho agradeceu as palavras a si dirigidas e registrou que atuará 
com  base  em dois  vetores:  colaborar  sempre  com  a  Instituição,  que  é  Estado,  e 
eventualmente com a Administração, que é governo e ter a sensibilidade, com relação 
aos Procuradores que o elegeram, sem vinculação a eventuais maiorias ou grupos. O 
Conselheiro Luiz Antônio Camargo registrou ter sido estagiário do Conselheiro Rogério 
Rodriguez no sindicato dos professores do Rio de Janeiro,  de quem é um amigo de  
longa data. Continuando, o Conselheiro felicitou a vitória obtida pelo Procurador-Geral 
do Trabalho Otavio Brito Lopes pela nomeação de cento e um aprovados no último 
concurso  público  para  o  cargo  de  Procurador  do  Trabalho,  que  anteriormente  se 
considerava apenas setenta e cinco,  o que certamente irá aplainar as expectativas de 
vários colegas que ligaram ou aqui estiveram na última semana, afirmando acreditar 
ser fato  inédito na instituição, razão pela qual louvou a iniciativa e o sucesso de Sua 
Excelência (inclusive pelo aporte de servidores, segundo noticias recentes). Todos os 
Conselheiros  presentes,  a  Corregedora-Geral  e  o  representante  da  ANPT  se 
associaram  ao  voto  de  louvor  registrado  pelo  Conselheiro.  A  Corregedora  Geral 
Heloísa  Maria  Moraes  Rego  Filho  comunicou  de  18  a   21  de  outubro  deste  ano 
realizará correição extraordinária na PRT da 11ª Região em decorrência de inspeção 
ali feita pelo CNMP no que concerne à questão dos acompanhamento dos Termos de 
Ajustamento de Conduta. O Conselheiro José Neto da Silva registrou que em relação 
ao Processo IA nº 08130.003899-2009, ao qual juntou voto e devolveu à Secretaria,  foi  
informado que  o  mesmo não  consta  da  pauta,  por  solicitação  do  Presidente,  pela 
ausência  justificada  do  Conselheiro  revisor.  O  Conselheiro  Edson  Braz  da  Silva 
registrou,  a  propósito,  que o Regimento Interno prevê a inclusão de processo com 
pedido  de  vista  regimental  na  próxima  Sessão  Ordinária  subseqüente  e  pediu  à 
Presidência  que  determine  à  Secretaria  que  conste  automaticamente  na  pauta 
seguinte. 02 - Processo nº  08130.004332/2010. Interessado: Ricardo José Macedo de 
Britto  Pereira  –  Procurador  Regional  do  Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de 
afastamento. Relator: Conselheiro Edson Braz da Silva. Revisor: Conselheiro Jeferson 
Luiz Pereira Coelho. Revisor ad hoc: Conselheiro José Alves Pereira Filho. Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, opinar 
favoravelmente ao afastamento do exercício das funções institucionais do Procurador 
Regional do Trabalho Dr. Ricardo José Macedo de Britto Pereira, para participar do 
“Curso  de  Formación  Judicial  Especializada  El  Nuevo  Derecho  Laboral  Y  La  
Jurisdicción Social”, promovido pelo “Consejo General del Poder Judicial de España”, a 
realizar-se na cidade de A Coruña, Espanha, no período de 08.11.2010 a 26.11.2010, 
nos termos do voto do Conselheiro relator. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro 
Jeferson Luiz Pereira Coelho e, momentânea e justificadamente o Presidente Otavio 
Brito  Lopes.   CSMPT,  148ª  S.  Ordinária,  30.09.2010.   03  -  Processo  nº 
08130.004343/2010. Interessado: Ricardo Bruel da Silveira – Procurador-Chefe da PRT 
da 9ª Região. Assunto: Solicita seja autorizado o remanejamento da PTM de Toledo-
PR  para  a  cidade  de  Pato  Branco-PR.  Relator:  Conselheiro  José  Neto  da  Silva. 
Revisor: Conselheiro Edson Braz da Silva. Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público  do Trabalho decidiu,  por  unanimidade,  nos termos do voto  do Conselheiro 
relator,  deferir  o remanejamento da Procuradoria do Trabalho de Toledo/PR para a 
cidade de Pato Branco/PR, cabendo ao Procurador-Geral  do Trabalho implementar 
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todas  as  medidas  necessárias  à  sua  materialização.  Ausentes,  justificadamente,  o 
Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho  e,  momentânea  e  justificadamente  o 
Presidente  Otavio  Brito  Lopes.   CSMPT,  148ª  S.  Ordinária,  30.09.2010.   04  - 
Processo  nº  08130.002588/2010.  Interessado:  PRT  12ª  Região/SC.   Assunto: 
Consulta  acerca  da  norma  estatuída  no  artigo  12,  §  1º,  da  Resolução  nº  86,  de 
27.08.2009, do CSMPT. Relator: Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo. Revisor: 
Conselheiro José Neto da Silva. Decisão anterior: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho adiou o julgamento para a próxima sessão, em razão da ausência 
justificada do Conselheiro José Neto da Silva (revisor). Ausentes, justificadamente, os 
Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, José Neto da Silva e Otavio Brito Lopes 
(Presidente). CSMPT, 147ª Sessão Ordinária, em 26.08.2010. Decisão: Prosseguindo, 
após releitura  do  voto  em razão  do  ingresso  dos novos  Conselheiros,  o  Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, conhecer da consulta e 
prestar os esclarecimentos, nos termos do voto do Conselheiro relator, vencidos os 
Conselheiros José Neto da Silva (revisor), José Alves Pereira Filho e Guiomar Rechia 
Gomes.  Ausentes,  justificadamente,  o  Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho  e, 
momentânea e justificadamente o Presidente Otavio Brito Lopes.  CSMPT, 148ª S. 
Ordinária, 30.09.2010.  05 - Processo  nº  08130.003068/2010. Interessado: Estanislau 
Tallon  Bózi  –  Procurador  do  Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de  declaração  de 
nulidade de ato administrativo da Chefia da PRT da 17ª Região, com pedido de liminar. 
Relatora:  Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos.   Revisor:  Conselheiro 
Edson  Braz  da  Silva.  Decisão:  Após  o  voto  da  Conselheira  relatora,  acolhendo 
parcialmente o pedido, determinando à Chefia da Procuradoria Regional do Trabalho 
da 17ª Região que se abstenha de impedir ou condicionar a participação de membro 
titular  ou  suplente  de  Coordenadoria  Nacional,  ou  daqueles  inscritos  no  cadastro 
previamente  aprovado  por  este  Conselho  Superior,  em atividades  de  interesse  da 
Instituição previstos no art. 28 da Resolução nº 86/2009, com base nas deliberações do 
Colegiado Regional, em respeito aos termos da Resolução 86/2009, especificamente 
dos seus arts. 3º, §7º; 8º, §6º; 13, §5º; e 28, pediu vista regimental o Conselheiro José 
Neto da Silva. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho 
e, momentânea e justificadamente o Presidente Otavio Brito Lopes.  CSMPT, 148ª S. 
Ordinária, 30.09.2010.  06 - Processo  nº  08130.002734/2010. Interessado: Estanislau 
Tallon Bózi – Procurador do Trabalho. Assunto: Consulta acerca de compensação na 
distribuição de feitos a membro voluntário da CONAETE. Relatora: Conselheira Ivana 
Auxiliadora  Mendonça  Santos.   Revisora:  Conselheira  Guiomar  Rechia  Gomes. 
Decisão: Após o voto da Conselheira relatora, em sede de preliminar, conhecendo da 
consulta,  e,  no  mesmo  sentido,  os  Conselheiros  José  Alves  Pereira  Filho,  Maria 
Guiomar Sanches de Mendonça, Edson Braz da Silva, Rogério Rodriguez Fernandez 
Filho   e  Luís  Antônio  Camargo de Melo  acompanhando a  relatora e os  votos  dos 
Conselheiros Guiomar Rechia Gomes e José Neto da Silva no sentido de não conhecer 
da consulta,  o julgamento foi  adiado,  por  indicação da Conselheira  relatora.    07 - 
Processo   nº   08130.003885/2010.  Interessado:  Alessandro  Santos  de  Miranda  – 
Procurador do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento.  Relator: Conselheiro 
José  Neto  da  Silva.   Revisora:  Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos. 
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por 
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unanimidade,  opinar  favoravelmente  ao  afastamento  do  exercício  das  funções 
institucionais do Procurador do Trabalho Alessandro Santos de Miranda, para participar 
do “Curso Máster Universitario en Derecho Constitucional”  da Universidade de Sevilha 
– Espanha, no período de 29.10.2010 a 29.04.2011 e prazo de dois dias antes e dois  
dias  depois  de  concluído  o  curso,  destinado  a  trânsito,  nos  termos  do  voto  do 
Conselheiro relator.  Ausentes, justificadamente,  o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira 
Coelho e, momentânea e justificadamente o Presidente Otavio Brito Lopes.  CSMPT, 
148ª S. Ordinária, 30.09.2010.  08 - Processo nº  08130.001080/2010.  Interessado: 
CODEMAT. Assunto: Programa Nacional de Acompanhamento das Obras Decorrentes 
da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil. Relatora: Conselheira Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos.  Revisor: Conselheiro José Neto da Silva.  Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, nos termos do 
voto da Conselheira relatora, aprovar o Programa Nacional de Acompanhamento das 
Obras Decorrentes da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil, da Coordenadoria 
Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho - CODEMAT  e encaminhar ao 
Procurador-Geral do Trabalho para  viabilizar no que entender de direito.  Ausentes, 
justificadamente,  o  Conselheiro  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho  e,  momentânea  e 
justificadamente  o  Presidente  Otavio  Brito  Lopes.   CSMPT,  148ª  S.  Ordinária, 
30.09.2010.  08 - Processo nº  08130.003023/2010. Interessado: André Luiz Riedlinger 
Teixeira – Procurador do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento.  Relator: 
Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo.  Revisora: Conselheira Guiomar Rechia 
Gomes.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por 
unanimidade, pelo arquivamento do feito, ante a perda do objeto, nos termos do voto  
do Conselheiro relator. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira 
Coelho e, momentânea e justificadamente o Presidente Otavio Brito Lopes.  CSMPT, 
148ª S. Ordinária, 30.09.2010.   10 - Processo nº  08130.001847/2010.  Interessado: 
PRT da 19ª Região. Assunto: Consulta acerca da interpretação do § 8º,  art.  3º,  da 
Resolução nº 86/2009 do CSMPT.  Relator: Conselheiro Edson Braz da Silva. Revisor: 
Conselheiro José Neto da Silva.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho decidiu, por maioria, pelo conhecimento, vencida a Conselheira Guiomar 
Rechia Gomes e, por unanimidade, nos termos do Conselheiro relator, pelo provimento 
parcial,  ressalvando  que  esta  deliberação  não  alcança  o  caso  específico  da 
redistribuição dos processos do Dr. Cássio de Araújo Silva, por já ter sido objeto de 
deliberação  por  parte  deste  Conselho.  Ausentes,  justificadamente,   o  Conselheiro 
Jeferson Luiz Pereira Coelho e, momentânea e justificadamente o Presidente Otavio 
Brito Lopes.  CSMPT, 148ª S. Ordinária, 30.09.2010. O Conselheiro Otavio Brito Lopes 
assumiu a presidência e registrou que o estudo encaminhado aos Conselheiros a título 
de sugestão de preenchimento das vagas  reflete suprimento da ordem de cem por 
cento em relação à metade das PRTs e entre noventa e três e noventa e sete por cento 
de  preenchimento  relativo  ao  restante  das  PRTs,  lembrando  que  não  foram 
consideradas  as  vagas  que  estão  presas  via  recurso  administrativo  nas  recentes 
promoções na carreira. O Conselheiro Edson Braz da Silva fez teceu considerações a 
respeito  da  desigualdade  histórica  da  distribuição  de  Servidores  e  Membros  no 
Ministério  Público  do  Trabalho,  levando-se  em  consideração  a  relação 
população/extensão  territorial,  ponderando  sobre  a  necessidade  de  se  fazer  uma 
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reengenharia  dessa  distribuição.  Registrou  que  oportunamente  apresentará  ao 
Conselho,  após  um  estudo  de  sua  viabilidade  jurídica,  um  projeto  que  trata  da 
reengenharia dessa distribuição em todo o País. O Conselheiro Luís Antônio Camargo 
de  Melo  fez  considerações  a  respeito  do  mal  dimensionamento  do  quadro  de 
Procuradores do Trabalho em algumas Regionais (exemplificou a situação da PRT da 
7ª  Região),  razão  pela  qual  propôs  a  formação  de  uma  comissão  para  levantar 
informações e dados das reais  necessidades de todas as Regionais.  O Presidente 
registrou que o sistema do MPT Digital tem condições de refletir a real situação de 
cada  Regional  se  cada  PRT  inserir  ali  os  dados  corretamente,  sendo  que  tais 
informações  subsidiará  o  CSMPT  em  futuras  decisões.   O  Conselheiro  Rogério 
Rodriguez Fernadez Filho elogiou a proposta do Conselheiro Edson Braz da Silva e a 
formação de comissão referida e mencionou outros critérios a serem analisados (PIB, 
índices setoriais, produtividade, etc) e, por fim, registrou a necessidade de se consultar 
a respeito o Colégio de Procuradores de forma efetiva, salientando que o  Membros 
Gamma não reflete a opinião de todos os membros. A Conselheira Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos elogiou a iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho em encaminhar 
a presente proposta que contempla critérios objetivos. O Presidente comunicou que 
determinará à DTI que proporcione mecanismo de consulta virtual aos membros, ao 
qual  terá  acesso  a  comissão  a  ser  formada  em  Sessão,  composta  por  membros 
inclusive das PTMs.  11 - Homologação dos resultados do 16º Concurso Público 
para  o  Cargo  de  Procurador  do  Trabalho  e  fixação de  lotação de  vagas  dos 
aprovados. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, 
por  unanimidade,  na  forma  do  art.  98,  inciso  XXI,  da  LC  nº  75/93,  opinar 
favoravelmente  à  homologação  do  resultado  final  do  16º  concurso  público  para  o 
provimento de Cargos de Procurador do Trabalho. Em seguida o Conselho decidiu, na 
forma do art. 194, § 1º, da LC nº 75/93, considerando o quantitativo de cento e um 
aprovados  no  concurso,  fixar  o  número  de  vagas  e  lotação  no  âmbito  de  cada 
Procuradoria  Regional  do  Trabalho  (Sede  e  PTMs),  na  forma  que  segue  abaixo, 
vencido parcialmente o Conselheiro Edson Braz da Silva, que considerando a base 
territorial e índice populacional alocava uma vaga da PRT da 1ª Região-RJ para a PRT 
da 3ª Região-MG e de uma vaga da PRT da 4ª Região-RS para a PRT da 11ª Região-
AM: PRT da 1ª Região-RJ, total de onze vagas, sendo seis vagas para a SEDE-RIO 
DE JANEIRO, uma vaga para PTM de CAMPOS DOS GOYTACAZES,  uma vaga para 
a PTM  de VOLTA REDONDA,  uma vaga para a PTM de NITERÓI, uma vaga para 
PTM de NOVA IGUAÇU e uma vaga para a PTM de PETRÓPOLIS;  PRT da 2ª Região 
– SP,  total de doze vagas, sem prioridades, sendo dez vagas  para a SEDE-SÃO 
PAULO, uma vaga para a  PTM de SANTOS e uma vaga para a PTM de OSASCO; 
PRT  da  3ª  Região  –  MG,  total  de  dez  vagas,  sendo  uma  vaga  para  CORONEL 
FABRICIANO, uma vaga para a PTM de TEÓFILO OTONI, duas vagas para a SEDE-
BELO HORIZONTE, uma vaga para a PTM de JUIZ DE FORA, duas vagas para a PTM 
de DIVINÓPOLIS, uma vaga para a PTM de GOVERNADOR VALADARES, uma vaga 
para a PTM de POUSO ALEGRE e uma vaga para a PTM de UBERLÂNDIA;  PRT da  
4ª  Região  –  RS,  total  de  dez  vagas,  sendo   duas  vagas  para  a  PTM de  NOVO 
HAMBURGO,  uma vaga para a PTM de PELOTAS, uma vaga para a PTM de CAXIAS 
DO SUL,    quatro vagas para a SEDE-PORTO ALEGRE, uma vaga para a PTM de 
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PASSO FUNDO,  uma vaga para a PTM de SANTA MARIA; PRT da 5ª Região –BA, 
total de onze vagas, sendo seis vagas para a SEDE-SALVADOR;  uma vaga para a 
PTM de BARREIRAS, uma vaga para a PTM de SANTO ANTONIO DE JESUS, uma 
vaga para a PTM de FEIRA DE SANTANA, uma vaga para a PTM de ITABUNA e uma 
vaga para a PTM de VITÓRIA DA CONQUISTA;  PRT da 6ª Região – PE, total de 
cinco vagas, sem ordem de prioridade, sendo três vagas  para a SEDE-RECIFE, uma 
vaga para a PTM de PETROLINA e uma vaga para a PTM de CARUARU; PRT da 7ª 
Região -   CE, total  de uma vaga, sendo a mesma para a PTM de JUAZEIRO DO 
NORTE;  PRT da 8ª Região – PA/AP, total de cinco vagas, sendo quatro vagas para a 
SEDE-BELÉM e uma vaga para a PTM de MACAPÁ;  PRT da 9ª Região – PR, total de 
sete vagas, sendo duas vagas  para a SEDE-CURITIBA, uma vaga para a PTM de 
LONDRINA, uma vaga para a PTM de CAMPO MOURÃO, uma vaga para a PTM de 
GUARAPUAVA, uma vaga para a PTM de FOZ DO IGUAÇU e uma vaga para a PTM 
de UMUARAMA;  PRT da 10ª Região – DF-TO, total de uma vaga, sendo a mesma 
para a SEDE-BRASÍLIA;  PRT da 11ª Região – AM, total de duas vagas, sendo as 
mesmas para a SEDE-MANAUS;  PRT da 12ª Região – SC, total de uma vaga, sendo 
a mesma para a SEDE-FLORIANÓPOLIS;  PRT da 13ª Região – PB, total de uma 
vaga, sendo a mesma para a SEDE-JOÃO PESSOA;  PRT da 14ª Região – RO-AC, 
total de uma vaga, sendo a mesma para a PTM de RIO BRANCO;   PRT da 15ª Região 
–  CAMP,  total  de  seis  vagas,  sendo  uma vaga  para  a  PTM de  SÃO JOSE DOS 
CAMPOS, uma vaga para a PTM de SOROCABA, uma vaga para a PTM de SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, uma vaga para a PTM de RIBEIRÃO PRETO, uma vaga para a 
PTM de ARARAQUARA, uma vaga para a PTM de PRESIDENTE PRUDENTE; PRT 
da 17ª Região – ES, total de três vagas, sendo uma vaga para a SEDE-VITÓRIA, uma 
vaga  para  a  PTM de CACHOIERO DO ITAPEMIRIM e uma vaga para  a  PTM de 
COLATINA; PRT da 18ª Região – GO, total de três vagas, sendo uma vaga para a 
PTM de RIO VERDE, uma vaga para a PTM de ANÁPOLIS e uma vaga para a PTM de 
LUZIÂNIA; PRT da 19ª Região – AL, total de duas vagas, sendo ambas para a SEDE; 
PRT da 20ª Região –SE, total de duas vagas, sendo ambas para a SEDE;  PRT da 21ª  
Região – RN, total de duas vagas, sendo uma vaga para a PTM de MOSSORÓ e uma 
vaga para a SEDE; PRT da 22ª Região – PI, total de uma vaga, sendo a mesma para a  
SEDE;  PRT da 23ª Região – MT, total de duas vagas, sendo uma vaga para a PTM de  
SINOP e uma vaga para a PTM de CÁRCERES;  PRT da 24ª Região – MS, total de  
duas vagas, sendo uma vaga para a SEDE-CAMPO GRANDE e uma vaga para a PTM 
de  CORUMBÁ.  12  -  Indicação  de  membro  suplente  para  a  Câmara  de 
Coordenação  e  Revisão  do  MPT. Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério 
Público  do  Trabalho  decidiu,  por  unanimidade,  que  compete  à  Coordenadora  da 
Câmara de Coordenação e Revisão do MPT a convocação do suplente para assumir a 
titularidade, nos termos do artigo 101 da lei Complementar nº 75/1993.  O Conselheiro 
Rogério  Rodriguez  Fernandez  Filho  chamou  à  ordem  o  Processo  nº 
08130.000671/2009 que tratou de dois temas, de tal forma que o primeiro tratou de 
alteração da Resolução nº 69/2007 do CSMPT e o outro a respeito da revisão do TAC 
(processo anexado),  sendo que quanto a este último assunto o Conselho não deu 
nenhum  encaminhamento,  mesmo  com  referência,  no  voto  da  então  Conselheira 
relatora,  de  que  a  matéria  deveria  ser  tratada  deforma  desvinculada  dos  autos 
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principais. O Presidente Otavio Brito Lopes determinou a redistribuição do Processo 
mencionado pelo Conselheiro a novo Relator, posto término do mandato do Relator 
original.  E,  para  constar,  lavrei  a  presente  ata  que,  após  lida,  achada conforme e 
aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 17h32. 
Brasília, 30 de setembro de dois mil e dez.

OTAVIO BRITO LOPES
Procurador-Geral do Trabalho

Presidente do CSMPT

IVANA AUXILIADORA MENDONÇA SANTOS
Conselheira Secretária ad hoc do CSMPT
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