
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO 

CONSELHO SUPERIOR 

 

ATA DA 176ª SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2013 

 

 

No dia três de setembro de dois mil e treze, às nove horas e vinte e três minutos, iniciou-se a 

centésima septuagésima 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 e presentes os Senhores Conselheiros: Otavio Brito Lopes, José Neto da Silva, 

Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Ronaldo Curado 

Fleury, Antonio Luiz Teixeira Mendes e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Ausentes, 

justificadamente, o Conselheiro José Alves Pereira Filho (Vice-Presidente) e o Corregedor-

Geral do MPT José Carlos Ferreira do Monte. Presentes a Ouvidora do MPT Heloisa Maria 

Moraes Rego Pires e o Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de 

Azevedo Lima. Comunicados do Presidente. O Presidente do Conselho Luís Antônio 

Camargo de Melo iniciou a sessão afirmando que, embora a posse solene fosse tratada no 

segundo item da pauta, todos os presentes já haviam assinado o respectivo livro, vez que 

entendia não ser possível começar a sessão sem que os novos Conselheiros estivessem   

efetivamente empossados  e aptos a cumprir com as funções de Conselheiros.   Em sequência, 

consignou sua alegria de ter a permanência, após o processo eleitoral, do Conselheiro Gustavo 

Ernani Cavalcanti Dantas e pela chegada dos novos Conselheiros Antonio Luiz Teixeira 

Mendes e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, que participam do Conselho pela primeira 

vez; parabenizou o retorno do Conselheiro José Neto da Silva; cumprimentou os Conselheiros 

Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Otavio Brito Lopes, ressaltando que ambos 

engrandeciam o Colegiado; destacou que o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury permanecia  

no Conselho depois de eleito pelo Colégio de Procuradores, assim como foi com a Dra. 

Cristina. Registrou a ausência justificada do Conselheiro José Alves Pereira Filho e do 

Corregedor-Geral do MPT José Carlos Ferreira do Monte, que se encontrava em Correição. 

Por derradeiro, referiu-se à aprovação da ata da sessão anterior que estaria prejudicada por ser 

complexa e que seria aprovada na próxima sessão ordinária do mês de outubro de 2013. 

Comunicados dos Conselheiros: O Conselheiro Otavio Brito Lopes desejou boas vindas aos 

novos e antigos Conselheiros e acreditava que todos teriam um período muito profícuo de 

trabalho. O Conselheiro José Neto da Silva disse não ter nenhum comunicado e agradeceu o 

apoio recebido dos colegas da Procuradoria-Geral pelos votos recebidos. O Conselheiro 

Rogério Rodriguez Fernandez Filho salientou que na sessão passada, diante da dificuldade 

que se estabeleceu com a saída de três Conselheiros e da Conselheira Heloisa Maria Moraes 

Rego Pires para a Ouvidoria, assumiu o encargo de Conselheiro e atuou de forma objetiva,   

apesar da situação excepcional. Concluiu que por conta desse caráter seria possível interpretar 

a norma incidente de forma a possibilitar sua candidatura nas próximas eleições. Em seguida, 

solicitou à secretaria que distribuísse um documento intitulado “A conciliação do princípio da 

independência com a democracia no tratamento da NUPEC”, aduzindo que a criação desse 

Núcleo de Conciliação no TST, incomodou-o muito e o fez refletir. O Conselheiro explanou 

sobre o conteúdo do documento distribuído e teceu considerações acerca do tema 

compartilhado, fazendo um sumário sobre a possibilidade de se instituir Núcleos de 

conciliação no Ministério Público, demonstrando sua pertinência além do âmbito do dissídio 
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coletivo. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas parabenizou os colegas, em 

especial os que estavam chegando e esclareceu que seu mandato será apenas de um ano. 

Registrou que, quanto à questão posta pelo Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho, 

a Procuradoria tem refletido muito sobre as instâncias de decisão. Ponderou que a Justiça e o 

MP mudaram, sendo necessário que todos acompanhem e facilitem o acesso aos interessados. 

Não há condições de ficar vinculado unicamente à decisão do Procurador-Geral, impondo-se a 

criação de outras instâncias, como já é feito em todo o Ministério Público, inclusive com as 

Coordenadorias, sugerindo a institucionalização da Procuradoria Geral. Solicitou que fosse 

registrado que não sabia do afastamento da Vice-Procuradoria-Geral, o Subprocurador-Geral 

Eduardo Antunes Parmeggiani, assim gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho realizado e pela 

disponibilidade que teve com este Conselho no cargo de Secretario e desejou que o Presidente 

do Conselho tivesse sucesso na indicação do próximo Vice-Procurador-Geral, que é um cargo 

muito importante na aproximação dos Subprocuradores. O Conselheiro Ronaldo Curado 

Fleury cumprimentou a todos, deu boas vindas aos dois novos Conselheiros, registrando que 

são colegas que, com certeza, somarão muito ao Conselho e se considera uma pessoa 

privilegiada, salientando que, desde que entrou para o Conselho, a característica que tem 

marcado este Órgão Colegiado é a intensa discussão eminentemente técnica de  problemas, 

absolutamente divorciada de questões políticas. As discussões e a qualidade dos Conselheiros 

são o diferencial. Com relação às questões postas pelo Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho, confessou desconhecer o fato de que ele traria a questão do NUPEC. No 

entanto, defendeu que haja um debate interno, mormente sobre a conveniência, ou não, da 

participação dos Membros da Procuradoria e de seu Conselho e ressaltou a existência de uma 

falha na PGT que deveria ser reconhecida, esclarecendo que a democracia é um processo 

contínuo de construção e consolidação, que já é ampla nas Regionais e que deve chegar à 

PGT; defendeu a intensa discussão para o estabelecimento de Coordenadorias e de seus 

critérios de ocupação, pois acreditava ser o momento mais apropriado para tais discussões. 

Declarou que seu ponto de vista era compartilhado com os Conselheiros Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho e Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e  acrescentou  estar muito seguro de 

sua posição com relação à divisão da Resolução 86/09, resultando em outras  Resoluções, 

destinadas às Procuradorias Regionais, à Procuradoria Geral, às Coordenadorias, já que  

vários eram os Órgãos mencionados na referida Resolução 86/09. Concluiu que não se 

poderia dar tratamento idêntico à PGT e às Regionais, no tocante  às suas atuações. Renovou 

sua alegria em estar de volta ao Conselho, eleito pelo Colégio dos Procuradores, e mantinha o 

compromisso de sempre ouvir o Colegiado. O Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes 

agradeceu a confiança dos colegas e disse ter convicção, neste primeiro momento, que sua 

estada seria mais um aprendizado com os que possuíam mais experiência no Conselho. 

Comungou com o entendimento do Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho e, em 

relação à Resolução 86/09, no seu entender, não atendia mais às atividades, tanto na PGT, 

como nas Regionais, já que possuía muitas lacunas. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano agradeceu a recepção e desejou que todos os Conselheiros tivessem um bom 

entendimento e um trabalho profícuo no Conselho. Registrou que comungava com as 
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ponderações do Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho, aduzindo que é necessário 

fazer reformulação geral nas Resoluções, o que levaria tempo e reflexão. A Ouvidora Heloisa 

Maria Moraes Rego Pires fez algumas comunicações, informando que a Ouvidoria, no mês de 

agosto, recebeu 500 manifestações, das quais 226 denúncias, 235 solicitações de providências, 

06 críticas, 09 sugestões, 22 reclamações e 02 elogios, registrando, ainda, que começou a 

utilizar a tabela do CNMP, a qual seria publicada, a partir do mês de agosto, na página da 

Ouvidoria. Parabenizou a iniciativa da PRT da 10ª Região, por instaurar um procedimento 

com relação ao programa “Mais Médicos”, diante da avalanche de solicitações recebidas pela 

Ouvidoria, requerendo um posicionamento do MPT. Assim, a partir da instauração de 

inquérito, foi possível informar o que estava sendo feito de concreto. Comungou com os 

demais colegas a respeito das deficiências da Resolução 86/09. Registrou as boas vindas aos 

novos colegas e aos que estão retornando, desejando, a todos, êxito nesta nova jornada de 

trabalho. O Presidente da ANPT, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, saudou e desejou boas 

vindas aos novos Conselheiros e aos que retornam a esse Colegiado. Solicitou que fosse 

registrado, em nome da ANPT, o reconhecimento pela relevância do trabalho desenvolvido 

pelo Excelentíssimo Subprocurador-Geral Eduardo Antunes Parmeggiani, tanto como 

Conselheiro, como Secretário deste Conselho. Trouxe à discussão o Projeto de Lei nº 4.330, 

que trata da terceirização e da respectiva regulamentação do serviço terceirizado, que em sua 

opinião provocava a precarização das relações de trabalho; informou que talvez esse projeto 

fosse votado na mesma data daquela sessão, pela Comissão de Constituição de Justiça da 

Câmara dos Deputados e que, estrategicamente, seria melhor que não fosse votado. Assim, a 

ANPT conclamou todos os colegas para comparecerem à sessão que se iniciaria às quatorze 

horas e trinta minutos. Por último, convidou, verbalmente, todos para o Encontro Nacional 

dos Procuradores do Trabalho, a ser realizado entre os dias 07 e 10 de novembro, na Bahia, 

razão pela qual solicitou, se possível, a alteração da data da reunião ordinária do CSMPT de 

novembro.  O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury pediu a palavra para propor uma Moção do 

Conselho contra o Projeto de Lei da Terceirização, mencionado pelo Presidente da ANPT. 

Lembrou que é um assunto preocupante, que prejudicará as relações de trabalho no País, 

ressaltando que todos deveriam tomar conhecimento, não só do seu teor, como também das 

consequências da aprovação deste nefasto projeto. O Presidente do Conselho sugeriu que a 

moção fosse encaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados e aos integrantes da CCJ, 

da qual faz parte o relator do projeto de lei, Deputado Artur de Oliveira Maia, o que foi aceito 

por todos os presentes. O Presidente, Luís Antônio Camargo de Melo, solicitou aos 

Conselheiros Ronaldo Curado Fleury e José Neto da Silva que elaborassem a redação da 

Moção e a encaminhassem ao seu gabinete para ser enviada,  o mais rápido possível, à 

Câmara dos Deputados. Deliberações: 01 – POSSE SOLENE DOS MEMBROS ELEITOS 

PARA O CONSELHO SUPERIOR DO MPT EM AGOSTO DE 2013. O Presidente Luís 

Antônio Camargo de Melo, em ato solene, consignou que tomaram posse como Conselheiros 

os Excelentíssimos Subprocuradores-Gerais do Trabalho Ronaldo Curado Fleury e Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano, eleitos pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, e Antonio 

Luiz Teixeira Mendes e José Neto da Silva, eleitos pelos Subprocuradores-Gerais do 
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Trabalho, para mandato durante o biênio de 2013/2015,  a contar de 2 (dois) de setembro de 

2013. Prosseguindo, consignou ainda, que tomou posse, como Conselheiro, o Subprocurador-

Geral do Trabalho Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, eleito pelo Colégio de 

Subprocuradores-Gerais do Trabalho, para complementar mandato, vago por renúncia da 

Conselheira Lucinea Alves Ocampos, relativo ao biênio 2012/2014. 02 – APROVAÇÃO DA 

ATA DA 175ª SESSÃO ORDINÁRIA. Decisão: Adiada a aprovação para a próxima sessão 

ordinária, em razão da extensão e complexidade. 03 – INDICAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE 

PARA ESCOLHA DO CORREGEDOR-GERAL DO MPT. Decisão: O Conselho 

Superior do Ministério Público do Trabalho elaborou, por maioria, a seguinte lista tríplice 

para Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho a ser nomeado pelo Procurador-

Geral do Trabalho assim composta, nesta ordem: 1º lugar: O Subprocurador-Geral do 

Trabalho Manoel Orlando de Melo Goulart, vencidos a Conselheira Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano e o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo, que votaram no 

Subprocurador-Geral do Trabalho Eduardo Antunes Parmeggiani; 2º lugar: O 

Subprocurador-Geral do Trabalho José Carlos Ferreira do Monte, vencidos a Conselheira 

Cristina Aparecida Brasiliano e o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo, que votaram no 

Subprocurador-Geral do Trabalho Eduardo Antunes Parmeggiani; e em 3º Lugar: A 

Subprocuradora-Geral do Trabalho Lucinea Alves Ocampos, vencidos o Conselheiro Rogério 

Rodriguez Fernandez Filho e o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo.. 04 – 

INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO 

MPT. Decisão: O Procurador-Geral do Trabalho indicou a Subprocuradora-Geral do 

Trabalho Vera Regina Della Pozza Reis para compor a Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPT, para a função executiva de Coordenadora. Em seguida, o Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho indicou, à unanimidade, na seguinte ordem, para composição 

daquele Órgão: a Subprocuradora-Geral do Trabalho Vera Regina Della Pozza Reis, a 

Procuradora Regional do Trabalho Adriana Silveira Machado (Membro) e o Procurador 

Regional do Trabalho Fabio Leal Cardoso (Membro), para mandato de 2 (dois) anos. 05 - 

EXTRAPAUTA – INDICAÇÃO DO OUVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO SUBSTITUTO. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 

Trabalho, à unanimidade, designou como Ouvidor do MPT substituto o Procurador Regional 

do Trabalho Maurício Correia de Mello. 06 – ELEIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Decisão: O 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho elegeu, à unanimidade, o Conselheiro 

José Alves Pereira Filho, como Vice-Presidente do CSMPT, para mandato de 1 (um) ano. 07 

– ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO DO CONSELHO SUPERIOR DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Decisão: O Conselho Superior do Ministério 

Público do Trabalho elegeu, à unanimidade, a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano, como Secretária do CSMPT, para mandato de 1 (um) ano. 08 – Processo CSMPT 

nº 2.00.000.018371/2013-60. Interessado: Teresa Cristina Dalmeida Basteiro – Procuradora-

Chefe da PRT 1ª Região. Assunto: Consulta sobre quais são as providências cabíveis 

determinadas pelo CSMPT no Ofício nº 114/2013-CSMPT, que trata de ciência das certidões 
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de julgamento das decisões nos Processos nºs. 2.00.000.000081/2013-60, 

2.00.000.006205/2013-11 e 2.00.000.010846/2013-70. Relator: Conselheiro Eduardo Antunes 

Parmeggiani. Revisor: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Decisão anterior: Após o voto do 

Conselheiro relator e do Conselheiro Otavio Brito Lopes (revisor), respondendo à consulta 

formulada no sentido de que os membros promovidos ao cargo de Procurador Regional do 

Trabalho Júnia Bonfante Raimundo, Cynthia Maria Simões Lopes e José Antônio Vieira de 

Freitas Filho deverão, imediatamente, passar a oficiar perante o Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região e que a requerente designe, na ordem inversa da antiguidade na 

categoria e consoante necessidade do serviço, tantos Procuradores do Trabalho que hoje 

atuam perante segundo grau de jurisdição para atuação em primeiro grau de jurisdição 

quantos forem os indispensáveis para o atendimento daquela necessidade, pediu vista 

regimental o Conselheiro José Alves Pereira Filho. Anteciparam votos acompanhando o 

relator o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e a Conselheira Vera Regina Della 

Pozza Reis que inclui, na conclusão, dispositivos da LC nº 75/93. Os demais Conselheiros 

aguardam. CSMPT, 175ª sessão ordinária, 20.08.2013. Decisão:  Adiado o julgamento para a 

próxima sessão. E, para constar, lavrei essa ata da 176ª, sessão ordinária, que vai assinada 

pelo Presidente e por mim, secretária do CSMPT. Término: 10h31. 
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