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No dia quatro de setembro de dois mil e doze, às nove horas e vinte minutos, iniciou-se a 
centésima sexagésima sexta  Sessão Ordinária, na sala de reuniões 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 Luís Antônio Camargo de Melo, 
presentes os Conselheiros Heloisa Maria Moraes Rego Pires (Vice-Presidente), Otavio Brito 
Lopes, Lucinea Alves Ocampos, Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Vera Regina Della Pozza 
Reis, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Eduardo Antunes Parmeggiani (Conselheiro Secretário) 
e  Ronaldo Curado Fleury. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro José Alves Pereira Filho e o 
Corregedor-Geral do MPT José Neto da Silva (Correição Ordinária na PRT 13ª Região/PB). 
Presente o Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima. O 
Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. A apreciação das atas da 165ª Sessão 
Ordinária e 163ª Sessão Extraordinária foi adiada para o final da sessão. Posse solene dos 
membros eleitos para compor o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho – Biênio 
2012/2014.  O Presidente leu termo de compromisso e posse, que foi assinado pelos 
Excelentíssimos Subprocuradores-Gerais do Trabalho Heloisa Maria Moraes Rego Pires e Otavio 
Brito Lopes, eleitos pelo Colégio de Procuradores do Trabalho e Lucinea Alves Ocampos, eleita 
pelos Subprocuradores-Gerais do Trabalho, a contar de 1º de setembro de 2012, para mandato 
durante o biênio de 2012/2014. Franqueada a palavra aos Conselheiros que fizerem os registros a 
seguir. A Conselheira Heloisa Maria Moraes Rego Pires: “Agradeço e digo que estou 
imensamente feliz em estar participando deste Colegiado pela sexta vez, graças à confiança em 
mim depositada pelos colegas que votaram em meu nome e, como disse por ocasião da 
campanha, prometo não decepcioná-los. Terão de minha parte  trabalho, dedicação e empenho. 
Gostaria de, também, deixar o registro parabenizando os que findaram o mandato: a Dra. Maria 
Guiomar, o Dr. Edson e Dr. Rogério pela excelência do trabalho que realizaram”.  O Presidente 
da ANPT Carlos Eduardo de Azevedo Lima: “Gostaria de me filiar, em nome da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho, às homenagens aos Conselheiros que hoje tomam 
posse: Dra. Heloisa, Dra. Lucinea, Dr. Otavio e Dr. José Alves, e valer-me de expressão 
corriqueira aqui em Brasília – Conselheiros de ontem, de hoje e de sempre, parabenizando-os, na 
certeza de que teremos mandatos dos mais profícuos, cumpridos por Vossas Excelências”.  A 
Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos: “Senhor Presidente a minha manifestação é 
para prestar homenagem aos que estão assumindo hoje o encargo de Conselheiro e também 
reiterar, mais uma vez, a excelência do trabalho dos colegas que terminaram o mandato. A 
última sessão foi muito longa e tumultuada no final e não fiz o registro que acho merecido aos 
Conselheiros que não puderam concorrer, porque já estavam no segundo mandato, Conselheiros 
Edson Braz e Maria Guiomar. A Drª Maria Guiomar tem sido um esteio na Procuradoria Geral. 
Foi na administração do Dr. Otavio Brito e continua na de Vossa Excelência. Reafirmo portanto 
a excelência da atuação deles como Conselheiros e também do Conselheiro Rogério Rodriguez, 
hoje, um grande amigo. Na convivência no Conselho Superior, descobri um grande amigo, um 
colega extremamente valoroso, comprometido com a Instituição e que muito lamentei por não ter 
se disposto a continuar no nosso Colegiado. Espero que em um futuro próximo, sua posição 
posso ser regista. Registro também, os votos de boas-vindas aos colegas Heloísa, Otávio, Lucinea 
e José Alves, já em segundo mandato. Tenho certeza, que todos contribuirão e muito com o 
engrandecimento do Conselho Superior, zelando pela efetividade dos trabalhos do sereno 
relacionamento entre os Conselheiros”.  O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury: “Senhor 
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Presidente e  demais  Conselheiros, de fato nós cometemos uma falha imperdoável – justificável 
em razão da hora que terminou a sessão -, que foi não prestar as devidas homenagens aos 
colegas que saíram e não puderam retornar ao Conselho em razão de já terem sido reconduzidos 
ou de não terem sido eleitos. De tudo e do convívio, a gente sempre aprende com as pessoas, não 
interessa a cor, o credo, a posição social, a gente tem sempre o que aprender. E Guimarães Rosa 
já dizia que o verdadeiro mestre não é o que ensina, mas o que, às vezes, aprende. Com os 
colegas  Maria Guiomar, Rogério Rodriguez e Edson Braz eu aprendi muito. No meu caso 
principalmente por ser um neófito no Conselho – só um ano de Conselho – a gente vai tirando as 
lições e com os três eu aprendi muito. De cada um, uma lição específica  e tenho certeza de que 
este Conselho, agora, com a posse dos colegas Otávio – o José Alves já estava aqui – e das 
colegas Lucinea e Heloisa, vai ganhar muito; vai ganhar principalmente em experiência, porque 
nós temos uma característica  que é a juventude e os três, em que pese serem ainda muito jovens, 
têm uma farta experiência na Instituição. A Dra. Heloisa, ex-Corregedora; Dra. Lucinea várias 
vezes Conselheira, Subprocuradora-Geral há muito tempo; o Dr. Otavio, Procurador-Geral do 
Trabalho por quatro anos, terão muito a acrescentar e a ensinar a todos nós deste Conselho. 
Então deixo aqui não só os agradecimentos aos que saíram, mas principalmente aos que chegam, 
na certeza de que poderemos entregar à categoria um trabalho ainda mais aquilatado na mistura 
dessa ‘novidade’ – eu, Dr. Gustavo e Dr. Eduardo, estamos ainda no primeiro mandato como 
Conselheiros – com a experiência dos demais Conselheiros.” A Conselheira Vera Regina Della 
Pozza Reis: “Subscrevo as palavras dos colegas que me antecederam, com relação à posse dos 
novos colegas, pois são colegas que têm experiência na Instituição e neste Conselho, o que dá 
segurança e lhes impõem responsabilidades maiores para esse trabalho. Deixo saudação de 
parabéns e sucesso.  Com relação aos colegas que saíram acho que devemos mesmo fazer o 
registro e sugerir a Vossa Excelência que esses registros sejam encaminhados aos respectivos 
gabinetes dos Conselheiros Maria Guiomar, Edson Braz e Rogério Rodriguez para que saibam 
do nosso agradecimento, do nosso reconhecimento e também para que fique registrado o 
empenho desses colegas aqui nesse trabalho. A Dra. Maria Guiomar, como disse a Dra. Ivana, 
realmente tem sido um esteio para a Instituição e além de esteio, tem sido um exemplo de bom 
trato, de tranquilidade, de “finesse” no trabalho e tratamento com os colegas. Então isso é muito 
importante. Dr. Edson com brilhantes ideias e Dr. Rodriguez, igualmente, nos trazendo um 
trabalho muito pensado, estudado e muito positivo para que o andamento dos trabalhos e as 
regulamentações que daqui resultam tenham saído com bastante produtividade e eficácia. O 
Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani: “Gostaria de me associar aos votos já proferidos de 
boas-vindas aos novos Conselheiros e, quanto aos que já despediram, já fiz o registro na sessão 
passada.” O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas: “Gostaria de me associar ao que foi 
dito, dando boas-vindas aos amigos que chegam e agradecendo o brilhante trabalho e a profícua 
convivência com os amigos que saíram.” O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo: “Eu 
quero, realmente, aproveitar a oportunidade para registrar o meu agradecimento aos colegas 
que deixaram o Conselho, funcionaram até a última sessão no dia vinte e sete – foi  realmente 
uma sessão muito cansativa – terminamos já passava das oito da noite. Sem querer buscar uma 
desculpa, porque foi realmente lamentável não se ter feito um registro específico em relação a 
cada um dos colegas que estavam deixando o Conselho Superior, em especial à Dra. Maria 
Guiomar, ao Dr. Rogério Rodriguez e o Dr. Edson Braz – o Dr. José Alves permanece. Então fica 
aqui minha homenagem aos três colegas que deixaram o colegiado em face ao término de seus 
mandatos e, em alguns casos, a impossibilidade de recondução. Registro efetivo agradecimento à 
Dra. Maria Guiomar, Dr. Rogério Rodriguez e Dr. Edson Braz e solicito que seja encaminhado, 
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conforme proposta da Dra. Vera Reis, parte inicial da ata aos Gabinetes dos Conselheiros com o 
registro das homenagens do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.” Eleição do 
Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. O Presidente 
indicou a Subprocuradora-Geral do Trabalho Heloisa Maria Moraes Rego Pires, sublinhando que 
Sua Excelência  exerceu inúmeros postos de importância na Instituição e retorna ao Conselho 
sufragada pelo Colégio de Procuradores. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho elegeu, por unanimidade, a Conselheira Heloisa Maria Moraes Rego Pires, como Vice-
Presidente do CSMPT, para mandato de 1 (um) ano. A Conselheira Heloisa Maria Moraes Rego 
Pires agradeceu a homenagem e a confiança em si depositada.  Eleição de Conselheiro 
Secretário do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.  Indicado pelo 
Presidente, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho elegeu, por unanimidade, o 
Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani como Secretário do CSMPT, para mandato de 1 (um) 
ano. Comunicados da Secretaria: Ausências justificadas do Conselheiro José Alves Pereira 
Filho e do Corregedor-Geral José Neto da Silva. Comunicados do Presidente: (1) 
Encaminhamento ao Congresso Nacional, após extensa negociação, do Projeto de Lei de criação 
de doze novos cargos de Subprocuradores-Gerais do Trabalho, trinta e seis de analistas,  vinte e 
quatro  de técnicos e mais cargos e funções comissionadas, cuja dotação orçamentária pertinente 
já está consignada no orçamento de 2013; (2) tratativa com o Deputado Federal Sebastião Bala 
Rocha, Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP, da 
Câmara dos Deputados, que se comprometeu a imprimir agilidade na tramitação do aludido 
Projeto de Lei; (3) definida a data de posse dos Procuradores do Trabalho, aprovados no último 
concurso,  no dia 03 de dezembro, na Procuradoria Geral da República. (4) convite a todos para 
solenidade de posse, no dia de hoje, da aprovada no 13º concurso, por força de decisão do CNMP; 
(4) realização de reunião em seu gabinete, no dia de amanhã, da comissão conjunta de obras da 
nova sede da PGT. Comunicados dos Conselheiros. A Conselheira Heloisa Maria Moraes Rego 
Pires solicitou que fosse oportunizado aos Membros que atuam na Procuradoria-Geral do 
Trabalho, a possibilidade de inscrições no Cadastro Nacional de membros para comporem 
Comissões de PAD. O Conselheiro Eduardo Parmeggiani  informou que em razão da aprovação 
do novo Regimento Interno da Corregedoria do MPT, há previsão de extensão desse prazo para o 
mês outubro e que o cadastro  deveria ser remetido ao Corregedor-Geral, para que o aproveite e 
promova reabertura de prazo.  O Presidente comunicou a previsão de realização de curso para os 
inscritos. O Conselheiro Otavio Brito Lopes requereu a disponibilização de meio de comunicação 
direta entre o Conselho e os colegas do Colégio de Procuradores, a exemplo do que houve durante 
a campanha. O Presidente solicitou ao Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Eduardo 
Parmeggiani, a viabilização de tal expediente a todos os Conselheiros. A Conselheira Lucinea 
Alves Ocampos requereu, na forma regimental, o encaminhamento, com antecedência, de todas as 
matérias a serem tratadas na reunião, tais como eleição do Vice-Presidente e Secretário do 
CSMPT. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos parabenizou o Procurador-Geral do 
Trabalho pelo encaminhamento do Projeto de Lei da criação dos cargos e felicitou o Ministro do 
TST, Dr. João Batista Brito Pereira, egresso do Ministério Público do Trabalho, pela passagem de 
seu aniversário. Todos os Conselheiros acompanharam o voto de congratulações oferecido. O 
Presidente destacou a justa homenagem prestada ao Ministro Brito Pereira e ressaltou o decisivo 
empenho de Sua Excelência na inclusão da Orientação Jurisprudencial nº 130 para discussão 
durante a semana de jurisprudência do TST. A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis, em 
referência à parte do documento resultante de reunião do Procurador-Geral do Trabalho com os 
Procuradores-Chefes e Coordenadores Nacionais, em que aponta, dentre outros elementos citados, 
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como elemento dificultoso para a designação de membros como representantes locais das 
Coordenadorias Nacionais, os entendimentos sufragados pela CCR. Declarou-se surpresa e 
revelou não entender o motivo da dificuldade apontada na reunião da qual não participou. 
Sublinhou que na Reunião Nacional deste ano da CCR com os Coordenadores Custos 
Legis/CODIN, evento conduzido com extremado espírito participativo, em que todos os colegas 
puderam trazer suas sugestões, não foram aventadas tais dificuldades, conforme consta da ata 
amplamente divulgada. Ressaltou que a Câmara se propõe a promover soluções e está disponível 
para ajudar os colegas a solucionar os problemas, muito embora não possa decair de suas funções 
de revisão e coordenação da atividade funcional dos membros. A Conselheira relembrou dados 
divulgados à época, que dos 9.208 (nove mil, duzentos e oito) procedimentos julgados no 
primeiro semestre de 2012, foram homologados 8.826 (oito mil, oitocentos e vinte e seis), sendo 
que deste contingente, 0,9% foram consultas respondidas; 0,5% de conflitos de atribuições; 
menos de 2% foram de procedimentos não homologados; 2,39% de recursos julgados; 0,16% de 
julgamentos convertidos em diligência. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo disse que o 
referido documento traduz o que foi apontado naquela reunião e não significa uma espécie de 
cobrança em relação à Câmara. O Presidente reafirmou seu respeito à atuação da CCR, 
asseverando que o registro citado não significa cobrança ou descrédito ao Órgão e consignou a 
necessidade de se avançar para eliminar as dificuldades que existem e que acredita que a Câmara 
de Coordenação e Revisão do MPT está à frente desse processo. A Conselheira Vera Reis 
agradeceu o apoio do Presidente, colocando-se à disposição no auxílio para eliminação dessas 
dificuldades junto às Regionais. O Conselheiro Ronaldo Fleury prestou homenagem ao 
Procurador Regional do Trabalho Dr. Luiz Felipe Spezi, falecido recentemente. Todos os 
Conselheiros aderiram à homenagem. O Presidente mencionou encaminhamento de mensagem à 
família do colega, em nome do Colegiado. Segunda Parte – Ordem do dia. Deliberações.   01 - 
Processo CSMPT nº 08130.000855/2012. Origem: Corregedoria do MPT. Assunto: Inquérito 
Administrativo Disciplinar. Advogado: Dr. José Carlos Tavares de Moraes Sarmento – OAB-RJ 
nº 80.183. Relator: Conselheiro José Alves Pereira Filho. Revisora: Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos. Decisão: Retirado de pauta, em razão da ausência justificada do 
Conselheiro Relator José Alves Pereira Filho. 02 – Processo CSMPT nº 08130.000739/2012.  
Origem: Corregedoria do MPT. Assunto: Inquérito Administrativo Disciplinar. Relatora: 
Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Revisor: Conselheiro Eduardo Antunes 
Parmeggiani. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por 
maioria, extinguir o feito sem julgamento do mérito e determinar a remessa de cópias dos autos ao 
Senhor Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, para ciência e 
providências que entender cabíveis, nos termos do voto da Conselheira Relatora, vencido o 
Conselheiro Revisor, que votou pelo encaminhamento dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça 
do Trabalho para prosseguimento do feito, como assim o entender. A Conselheira Heloisa Maria 
Mores do Rego Pires declarou-se impedida para participar do julgamento.  03 – Processo 
CSMPT nº 08130.002142/2012. Origem: Corregedoria do MPT. Assunto: Inquérito 
Administrativo Disciplinar.BRelator:  Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Revisor: 
Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, à unanimidade e nos termos do voto do Conselheiro Relator, pela 
conversão do feito em diligência destinada a produção de novas provas, nos moldes do artigo 251, 
§ 2º, inciso I, da Lei Complementar  nº 75/93, determinando o retorno dos autos à Comissão de 
Inquérito, pelo prazo de 30 dias, devendo esta providenciar a juntada dos documentos elencados e 
proceder à sua análise, apontando as hipóteses em que houve a conduta irregular do indiciado 
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(falta de zelo).  Fez sustentação oral o próprio membro indiciado. 04 – Processo CSMPT nº 
08130.003809/2012.  Interessado: Marcos Duanne Barbosa de Almeida – Procurador do 
Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para cursar mestrado em Direito Público. 
Relatora: Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis. Revisora: Conselheira Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, 
preliminarmente e por maioria, pelo conhecimento do pedido de afastamento, vencido em parte o 
Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Em seguida, no mérito, o Conselho Superior 
opinou, por maioria e nos termos do voto da Conselheira Relatora, favoravelmente à concessão do 
afastamento do Procurador do Trabalho Marcos Duanne Barbosa de Almeida para frequentar o 
curso de mestrado em direito público, pela Universidade do Vale dos Sinos, nos períodos de 22 a 
25.08.2012, de 26 a 29.09.2012, de 24 a 27.10.2012, de 21 a 24.11.2012 e de 13 a 14.12.2012, 
ficando condicionado o deferimento, quanto aos anos de 2013 e 2014, dos dias (uma quarta-feira, 
uma quinta-feira e uma sexta-feira) e meses (janeiro ou julho) à comprovação, no prazo de 30 
(trinta) dias e por meio de documentação idônea, do período exato correspondente, vencidos os 
Conselheiros Ivana Auxiliadora Mendonça Santos (Revisora) e Eduardo Antunes Parmeggiani, 
que votaram pelo indeferimento do afastamento.  05 – Aprovação das atas da 165ª Sessão 
Ordinária e da 163ª Sessão Extraordinária. Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho aprovou, à unanimidade, a ata 165ª da Sessão Ordinária, com correções 
apontadas pelos Conselheiros  Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Gustavo Ernani Cavalcanti 
Dantas e Ronaldo Curado Fleury. O Presidente determinou a adequação da ata ao molde em que 
foi aprovada. Decidiu o CSMPT, ainda, pelo adiamento da apreciação da ata da 163ª Sessão 
Extraordinária. E, para constar, lavrei a presente Ata que, após lida, achada conforme e aprovada, 
vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 13h. Brasília-DF, 04 de 
setembro de 2012. 
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