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No dia quinze de outubro de dois mil e treze, às nove horas e quinze minutos, iniciou-se 

a centésima septuagésima sétima 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 Senhores Conselheiros: José Alves 

Pereira Filho (Vice-Presidente), Otavio Brito Lopes, José Neto da Silva, Rogério 

Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Eduardo Antunes 

Parmeggiani, Ronaldo Curado Fleury, Antônio Luiz Teixeira Mendes e Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano (Conselheira Secretária). Presentes o Corregedor-Geral do 

MPT Manoel Orlando de Melo Goulart, a Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes 

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

Azevedo Lima. O Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. 

Aprovação das atas da 175ª e 176ª sessões ordinárias: Decisão: o Conselho Superior 

do Ministério Público do Trabalho aprovou, à unanimidade, as atas da 175ª e 176ª 

sessões ordinárias. Comunicados do Presidente: O Presidente registrou, com muita 

alegria, a posse dos Procuradores-Chefes Regionais no dia 1º de outubro de 2013, 

aduzindo que essa unificação de mandatos de chefia repercutirá em melhoria na gestão 

administrativa a curto e médio prazos; registrou, ainda, a presença, naquela solenidade 

de posse, do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Carlos Alberto Reis 

de Paula; comunicou a visita do Diretor-Geral da OIT, Sr. Guy Ryder, a esta sede da 

PGT, evento que considera da maior relevância e do qual participaram vários colegas; 

propôs um voto de solidariedade a ser encaminhado ao Procurador-Geral da Justiça de 

Pernambuco e à  família do Promotor que foi barbaramente assassinado naquele Estado; 

ressaltou  não ter notícia com relação ao motivo  desse crime, cometido contra um 

colega do Ministério Público que estava no exercício de sua função; salientou, por fim, 

que a ANPT divulgou uma nota  a respeito. Todos os Conselheiros, o Corregedor-Geral, 

a Ouvidora e a ANPT se associaram ao voto de solidariedade, proposto pelo Presidente. 

Comunicados da Secretaria do Conselho. A Conselheira Secretária Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano fez referência aos comunicados enviados previamente aos 

Senhores Conselheiros, a saber: (1) o Senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luís 

Antônio Camargo de Melo (1.1) encaminhou ao CSMPT (a) o Ofício nº 153, de 

30/08/2013, do CNMP, informando que na 3ª sessão extraordinária, realizada em 

20/08/2013, o Plenário do CNMP deliberou acerca da dedicação exclusiva dos membros 

às atividades do Conselho, resultando no afastamento de suas funções nos órgãos de 

origem, o que abarca o Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Jeferson Luiz Pereira 

Coelho; (b) o Ofício nº 2089/2013-SGM/P, de 16/09/2013, subscrito pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, comunicando a publicação 

do Ofício-Circular nº 1111/2013-GAB/PGT (Moção contrária ao Projeto de Lei nº 

4.330/2004), em extrato, no Diário da Câmara dos Deputados, para conhecimento da 
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Casa, bem como seu encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania; (1.2) nos termos do art. 17 da Resolução nº 75/2008, comunicou: (a) 

deferimento do pedido de afastamento da Procuradora Regional do Trabalho Margaret 

Matos de Carvalho, sem ônus adicional ao MPT, para participar do IV Encontro de 

Catadores do Estado do Tocantins, nos dias 11 e 12.09.2013, em Palmas/TO; (b) 

deferimento do afastamento do Procurador do Trabalho Leomar Daroncho, para 

participar, sem ônus adicional ao MPT, do III Congresso Ibero-americano de Direito 

Sanitário, no período de 02 a 04/10/2013, em Brasília/DF; (c) deferimento do 

afastamento da Procuradora do Trabalho Janilda Guimarães de Lima, para participar, 

sem ônus adicional ao MPT, do III Congresso Brasileiro de Psicodinâmica e Clínica do 

Trabalho, no período de 22 a 26/10/2013, em Gramado/RS; (d) deferimento de 

afastamento da Procuradora Regional do Trabalho Margaret Matos de Carvalho, para 

participar do I Seminário Regional da Secretaria Nacional de Economia Solidária – 

Regiões Centro-Oeste e Sul, no dia 23/09/2013, em Foz do Iguaçu/PR; (Nota da 

Secretaria: não há menção quanto ao ônus); (e) deferimento de afastamento do 

Procurador do Trabalho Élisson Miessa dos Santos, sem ônus adicional ao MPT, para 

ministrar aula na 10ª Semana Temática da Formação Inicial para Juízes do Trabalho 

Substitutos em fase de vitaliciamento, em 22.10.2013, na Cidade de Campinas/SP; (f) 

deferimento de afastamento das Procuradoras do Trabalho Marcela de Almeida Maia 

Asfóra e Marici Coelho de Barros Pereira, para participarem do 1º Congresso 

Internacional de Proteção do Trabalho dos Profissionais da Saúde, a ser realizado no 

período de 18 a 20/09/2013, em Goiânia/GO. (Nota da Secretaria: não há menção 

quanto ao ônus); (2) a Senhora Ouvidora do MPT, Dra. Heloisa Maria Moraes Rego 

Pires, endereçou ao CSMPT relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria do 

MPT, referentes aos meses de agosto e setembro de 2013; (3) o Sr. Corregedor do MPT, 

Dr. Manoel Orlando de Melo Goulart, enviou o ofício nº 742/2013/CMPT, datado de 

08/10/2013, à Conselheira Secretária, Dra. Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, no 

qual informa o arquivamento do Pedido de Providências nº 2.00.000.029117/2013-97, 

instaurado no âmbito daquele Órgão, destinado à apuração dos fatos noticiados por este 

Conselho, mediante envio de cópias extraídas do Inquérito Administrativo nº 

08130.004941/2012. (4) a Conselheira Secretária do Conselho, Dra. Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano informou o encaminhamento de um portfólio aos gabinetes dos 

Conselheiros, contendo projeto de manual de rotinas da Secretaria e manual de acesso a 

um sistema de cadastramento eletrônico de votos, pautas e minutas de atas, a ser 

incorporado na página do CSMPT na intranet, ferramenta eletrônica que irá facilitar o 

entrosamento e as rotinas da Secretaria. O Conselheiro Otavio Brito Lopes registrou que 

gostaria de examinar melhor esta proposta para, se for o caso, apresentar algumas 

sugestões. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas comentou que se trata, em 

suma, de uma ferramenta parecida com a do TST, por meio da qual se lança o voto e 

cada membro possui senha para ter acesso aos votos que o colega já disponibilizou, 

sublinhando que, a partir da implantação, ajustes poderão ser feitos, caso haja 

necessidade. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury parabenizou a Conselheira Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano pela iniciativa, asseverando ter certeza de que, na medida 

em que for implantada e utilizada, será uma ferramenta que estará sempre em evolução, 

lembrando que no início de seu mandato propôs medida similar. Comunicados dos 

Conselheiros: O Conselheiro Otavio Brito Lopes iniciou, comentando sobre a 

representação do colega Manoel Jorge e Silva Neto no CNMP, acerca das convocações 

dos Procuradores Regionais, que já obteve uma liminar, ressaltando que, na prestação 

de informações pela Administração, não constou o nome do colega Victor Hugo 

Laitano, que atua aqui na PGT. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani 
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esclareceu que a liminar concedida foi específica, ou seja, referiu-se a determinadas 

portarias e a resposta da Administração limitou- se ao seu objeto, e o ato que designou o 

colega Vitor Hugo Laitano não fez parte do rol. Quando da abertura de edital, o Dr. 

Victor Hugo Laitano foi o único interessado naquele sistema de convocação. O 

Conselheiro José Neto da Silva indagou se a portaria de sua convocação fora publicada 

no Diário Oficial. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani informou que a portaria 

foi publicada no DOU e complementou que, por ter um único candidato habilitado 

naquela sistemática, foram feitos outros editais, prevendo convocação para todo o 

período (vinte e nove dias). O Presidente elucidou que existe uma limitação 

determinada por portaria do Procurador-Geral da República. O Conselheiro Ronaldo 

Curado Fleury lembrou que a limitação de sessenta diárias existe desde a época do Dr. 

Antônio Fernando. O Presidente explicou que, nesse período, vários Procuradores foram 

convocados e não houve, por parte da Administração, escolha de colegas. Lembrou que, 

provavelmente, a causa do incidente que proporcionou essa provocação tenha sido o 

fato de o Dr. Manoel Jorge estar de férias no período da publicação do edital e, por isso, 

dele não teve conhecimento. Acrescentou, ainda, que o próprio Dr. Manoel Jorge Silva 

Neto foi convocado e trabalhou aqui na PGT, não havendo escolha ou impedimento em 

relação ao colega, ou seja, abre-se o edital e quem se habilita é convocado. O 

Conselheiro Ronaldo Curado Fleury solicitou que a Administração revisse seu ponto de 

vista concernente às convocações dos Procuradores Regionais, cancelando aqueles 

editais e editando novos, para que fossem convocados colegas que pudessem cooperar 

com o funcionamento da PGT. Destacou, ainda, que seu apelo à Administração era feito 

em nome de um bem maior, pois os colegas que atuaram na PGT fizeram um excelente 

trabalho. Além disso, salientou que a situação atual é pautada pela ausência de qualquer 

ajuda, salvo aquela exercida pelos Procuradores da PRT da 10ª Região.  O Presidente 

esclareceu que, neste primeiro momento, observar-se-á a publicação de edital para 

verificar quais os colegas que querem participar, não perdendo de vista a limitação da 

portaria do PGR. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani ressalvou seu ponto de 

vista pessoal de que o momento não é propício para novas convocações, por não se 

saber qual a orientação do CNMP a esse respeito. O Conselheiro Otavio Brito Lopes, 

ainda com a palavra, registrou outro tema que o preocupa e que diz respeito aos 

anistiados da CONAB e, ao que parece, o processo encontra-se em poder do Vice 

Procurador-Geral do Trabalho para decisão. Lembrou que, desde a época de sua 

Administração, a AUDIN criava problemas no tocante a esses servidores anistiados, 

tratando-os como se fossem de segunda categoria. Por conta disso, fora nomeada 

comissão de alto nível, formada por membros que já foram Procuradores-Chefes, para 

responder aos questionamentos da AUDIN. Concluiu, solicitando todas as vênias, que o 

Dr. Parmeggiani reconsidere, caso a questão esteja com Sua Excelência, em grau de 

recurso, ou então, que a Administração reveja seus atos, quanto ao tema. O Conselheiro 

Ronaldo Curado Fleury acompanhou a posição do Conselheiro Otavio Brito Lopes. O 

Presidente esclareceu que em momento algum tratou esses servidores de forma 

diferenciada. O Conselheiro Otavio Brito Lopes acrescentou que a AUDIN está 

impondo tratamento aos convocados anistiados, como se fossem de segunda categoria, 

na medida em que não permite que o MPT os qualifique, nem lhes conceda 

gratificações, o que é uma posição discriminatória. O Presidente Luís Antônio Camargo 

de Melo sublinhou que logo que assumiu havia uma determinação do Conselho 

Nacional do Ministério Público para devolver todos estes servidores, mas conseguiu 

reverter esta decisão, garantindo a permanência dos anistiados. Afirmou que o caso 

ainda está com o Dr. Eduardo Antunes Parmeggiani que o reestudará e deixou claro que 

não possui dificuldade em rever sua posição, pois jamais assumiu, neste Colegiado, 
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postura de arrogância ou infalibilidade. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury declarou 

não ter dúvidas que este estudo da Comissão deve ser o fundamento para a decisão da 

Administração. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani aguardou os 

questionamentos para esclarecer, ponto a ponto, em acréscimo ao que foi exposto pelo 

Presidente, a situação anistiados.  O Conselheiro Otavio Brito Lopes abordou outro 

tema, destacando que este Conselho criou, a partir de uma série de estudos elaborados 

por colegas designados no final de seu mandato, o Sistema de Inteligência Estratégica 

do Ministério Público do Trabalho – SIMPT.   Asseverou que não houve conclusão do 

serviço de inteligência e fez apelo ao Presidente que o reinstalasse em todo o País, com 

urgência, diante da necessidade de segurança que todos do MPT necessitam. O 

Conselheiro José Neto da Silva registrou sua preocupação quanto a esse assunto e 

relatou comentários de colegas, em ralação à falta de segurança e ameaças que sofrem 

no exercício de suas funções. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury ressaltou que a 

ANPT entrou com um pedido, neste Conselho, para regulamentar a questão da 

segurança e que o Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani, como relator, considerou 

não ser atribuição deste Conselho. Ponderou o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury que 

este Conselho é competente por já ter regulamentado o sistema de inteligência e, por 

isso, pode normatizar a respeito, bem como entende ser necessária a implantação de um 

sistema de segurança.  O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo salientou que o 

apelo do Conselheiro Otavio Brito Lopes já está sendo atendido e que todas as situações 

ocorridas, envolvendo membros do MPT, durante os últimos anos, foram enfrentadas, 

citando exemplos e acentuando que precisa e vai realizar muito mais. Informou que na 

reunião do dia 1º/10/2013 com os Procuradores-Chefes, determinou a Suas Excelências 

a inclusão, nos orçamentos das respectivas regionais, de dotação orçamentária para 

segurança que é competência de cada unidade (despesa continuada). O Conselheiro 

Rogério Rodriguez Fernandez Filho registrou que, na sua função de Conselheiro, irá se 

debruçar sobre temas que achar relevante, sempre com pensamento crítico e reflexivo 

em relação à Instituição.  O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas 

acompanhou o comunicado do Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho e 

ressaltou que, em virtude da suspensão das convocações, este Conselho deveria rever o 

critério de distribuição de processos judiciais aos integrantes desse Colegiado, 

atualmente à razão de cinquenta por cento. Parabenizou a CODEMAT e CONAP pela 

atuação nesses dez anos. Parabenizou também a Subprocuradora-Geral do Trabalho, 

Dra. Maria Aparecida Gugel, por sua colaboração junto ao Conselho Nacional do 

Ministério Público. O Presidente esclareceu que a Dra. Gugel não se afastará de suas 

funções nesta PGT. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas comunicou, por 

fim, o recebimento de relatório trimestral, referente ao afastamento para curso de 

aperfeiçoamento de que trata o processo nº 08130.003809/2012, encaminhado pelo Dr. 

Marcos Duanne Barbosa de Almeida. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury também 

parabenizou a Dra. Maria Aparecida Gugel por sua indicação para colaborar com o 

CNMP. Em seguida, solicitou que as reuniões de Coordenadorias Nacionais, que 

ocorrerem nesta PGT, bem como outros eventos com participação de colegas, sejam 

comunicados aos Subprocurdores-Gerais.  O Presidente registrou que proporá aos 

Coordenadores Nacionais que, por meio da SECOORD, dêem conhecimento aos 

membros que oficiam na PGT, das reuniões aqui realizadas. O Conselheiro Ronaldo 

Curado Fleury, ainda com a palavra, indagou sobre a participação do Dr. Erlan José 

Peixoto do Prado no seminário sobre tráfico de pessoas realizado em Foz do Iguaçu, que 

consta no portal MPT Transparente. O Presidente esclareceu que o Dr. Erlan participou 

a convite do Procurador-Geral do Trabalho, ressaltando que houve divulgação de sorteio 

para os membros participarem do Seminário acima mencionado.  O Conselheiro 
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Ronaldo Curado Fleury parabenizou os novos Procuradores-Chefes, e aqueles que 

saem, pelo trabalho realizado. A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano comunicou que, apesar de ser Secretária do 18º Concurso e deste Conselho, 

para minimizar o impacto da suspensão das convocações, solicitou distribuição de 

processos ao seu gabinete, para colaborar com todos. O Corregedor do MPT Manoel 

Orlando de Melo Goulart agradeceu aos Conselheiros sua indicação para a 

Corregedoria, bem como ao Presidente pela nomeação. Informou, ainda, que irá a 

Maceió/AL com intuito de apaziguar o mal entendido entre colegas e realizará correição 

ordinária em Campo Grande, dia 21/10. O Presidente expressou os parabéns ao novo 

Corregedor e votos de uma gestão de sucesso à frente do Órgão e êxito na missão em 

Maceió.  Os Conselheiros, a Ouvidora e o Presidente da ANPT se associaram à 

manifestação do Presidente. A Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires se 

uniu a todas as homenagens e manifestações proferidas e registrou ser importante a 

participação da Ouvidoria nas mencionadas reuniões, vez que esse intercâmbio 

contribui para soluções de demandas do Órgão. Concluiu, ainda, que a estatística da 

Ouvidoria do mês de setembro foi encaminhada a este Conselho. O Presidente reiterou 

recomendação para que as Coordenadorias comuniquem aos membros que atuam na 

PGT, bem como à Corregedoria, à Ouvidoria e à CCR, a realização de suas reuniões 

nesta sede. Inversão da pauta. 01 – Processo CSMPT nº 2.00.000.005130/2013-51 – 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) Interessada: Corregedoria do MPT. Assunto: 

Oposição de Embargos de Declaração contra decisão plenária que, à unanimidade, 

instaurou Processo Administrativo Disciplinar em face da Procuradora do Trabalho 

Cláudia Marques de Oliveira, com remessa dos autos ao Corregedor-Geral do 

Ministério Público do Trabalho para formulação de súmula de acusação, na forma do 

art. 251, § 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93 e, por maioria, determinou o 

envio de cópia integral dos autos ao Procurador-Geral da República para as 

providências pertinentes. Advogado: Rafael Santos de Barros e Silva – OAB-DF nº 

28.377. Relator: Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Revisor: Conselheiro 

Otavio Brito Lopes. Decisão: O Conselheiro relator votou pelo não conhecimento do 

pedido de revisão, o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho votou pelo 

conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios por reconhecer, no mérito, 

que a conduta praticada pela indiciada não configura ilícito penal, mas tão somente falta 

de urbanidade; o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury votou no mesmo sentido do 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho; acompanharam o voto de mérito 

antecedente os Conselheiros José Alves Pereira Filho, Antônio Luiz Teixeira Mendes e 

Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. O Conselheiro Otavio Brito Lopes pediu vista 

regimental, além de solicitar à secretaria a degravação dos votos orais dos Conselheiros 

Rogério Rodriguez Fernandez Filho e Ronaldo Curado Fleury, proferidos do julgamento 

deste processo.  O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani argumentou que, se não 

restar caracterizado ilícito penal, a falta estaria prescrita. O Presidente aguardará a vista 

regimental. Declararam impedimento os Conselheiros José Neto da Silva e Gustavo 

Ernani Cavalcanti Dantas. Presente o advogado da indiciada.  02 - Processo CSMPT nº 

2.00.000.017761/2013-12. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) Interessado: Colégio 

de Procuradores do Trabalho da PRT da 19ª Região Embargante: Colégio de 

Procuradores do Trabalho da PRT da 19ª Região – (Victor Hugo Fonseca Carvalho, 

Matheus Gama Correia, Rafael Gazzanéo Júnior, Rodrigo Rafael Rodrigues de Alencar, 

Eme Carla Cruz da Silva Carvalho e Virgínia de Araújo Gonçalves Ferreira). 

Embargada: Rosemeire Lopes de Lobo Ferreira - Procuradora do Trabalho. Assunto: 

Oposição de embargos de declaração contra decisão plenária que, à unanimidade, 

opinou favoravelmente à concessão parcial do afastamento da Procuradora do Trabalho 
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Rosemeire Lopes Lobo Ferreira, no período de 07.01.2014 a 13.06.2014, para 

frequentar a fase presencial do Curso Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad 

y Desarrollo, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Relator: 

Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Revisor: Conselheiro José Alves Pereira 

Filho. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por 

maioria, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Conselheiro 

revisor José Alves Pereira Filho, vencidos os Conselheiros Eduardo Antunes 

Parmeggiani (relator) e Ronaldo Curado Fleury.  03 – Indicação de membros titulares 

e suplentes para a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do 

Trabalho. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho indicou, à 

unanimidade, para compor a Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, como 

membros titulares: Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho: OTAVIO BRITO 

LOPES E IVANA AUXILIADORA MENDONÇA SANTOS e como membros 

suplentes: Os Procuradores Regionais do Trabalho: ADRIANA SILVEIRA 

MACHADO, FABIO LEAL CARDOSO e EDELAMARE BARBOSA MELO, para 

mandato de 2 (dois) anos, contados, para os titulares e a última suplente, a partir de 

15/10/2013, e para os dois primeiros suplentes a partir  de 03/09/2013. A Conselheira 

Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano consignou a presença, durante a 

indicação, do Procurador Regional do Trabalho Fábio Leal Cardoso, membro da 

CCR/MPT.  04 – Definição da ordem para convocação dos Suplentes eleitos para o 

CSMPT, pelos Subprocuradores-Gerais do Trabalho, para mandato referente ao 

biênio 2013/2015. Decisão: Diante do esclarecimento do Departamento de Recursos 

Humanos do MPT, em cuja lista de antiguidade constou o Subprocurador-Geral do 

Trabalho Guilherme Mastrichi, posicionado na 12ª colocação, já com a dedução do 

período em que esteve afastado, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

definiu a ordem de convocação dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho suplentes na 

eleição do CSMPT para o Colégio de Subprocuradores, para o biênio 2013/2015, como 

1º suplente o Subprocurador-Geral do Trabalho Guilherme Mastrichi Basso e como 2º 

suplente a Subprocuradora-Geral do Trabalho Vera Regina Della Pozza Reis.    05 – 

Indicação de membros da Comissão Permanente de Regimento Interno do 

CSMPT, em cumprimento ao art. 63, parágrafo único, da Resolução 85/2009. 

Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho indicou os 

Conselheiros EDUARDO ANTUNES PARMEGGIANI (Presidente), ANTONIO 

LUIZ TEIXEIRA MENDES (membro) e CRISTINA APARECIDA RIBEIRO 

BRASILIANO (membro), para integrar a Comissão Permanente de Regimento Interno 

do CSMPT. 06 - Processo CSMPT nº 2.00.000.018371/2013-60. Interessado: PRT da 

1ª Região - Teresa Cristina D’Almeida Basteiro, Procuradora-Chefe. Assunto: Consulta 

sobre quais são as providências cabíveis determinadas pelo CSMPT (ofício nº 

114/2013-CSMPT) a respeito de designação de Procuradores para exercício de 

atribuições em graus distintos da carreira. 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 

oficiar em primeiro grau quantos forem os indispensáveis para o atendimento daquela 

necessidade. Pediu vista regimental o Conselheiro José Alves Pereira Filho. 
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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 anterior: Adiado o julgamento para a próxima sessão. 

Ausente, justificadamente, o Conselheiro José Alves Pereira Filho. CSMPT, 176ª sessão 

ordinária, 03/09/2013. Decisão: Após o voto vista do Conselheiro José Alves Pereira 

Filho acompanhando o Conselheiro relator, pediu vista regimental a Conselheira 

Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. O Conselheiro José Neto da Silva não participou 

do julgamento por suceder a ex-Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis, que já havia 

antecipado voto.  CSMPT, 177ª sessão ordinária, 15/10/2013. 07 - Processo CSMPT nº 

08130.002818/2011 – (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). Interessada: Corregedoria 

do MPT. Assunto: Oposição de Embargos de Declaração contra decisão plenária que 

determinou, à unanimidade, o endereçamento dos autos ao Procurador-Geral da 

República propondo, nos termos do artigo 259, IV, “a”, da LC 75/1993, o ajuizamento 

de ação civil em face do Procurador do Trabalho Bernardo Leôncio Moura Coelho, por 

infração ao art. 236, IX c/c o art. 240, V, “a”, da Lei Complementar 75/93.  Advogado: 

Paulo Henrique dos Santos Lucon – OAB-SP nº 103.560. Relator: Conselheiro Rogério 

Rodriguez Fernandez Filho. Revisor: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Decisão: Após o 

voto do Conselheiro relator no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos de 

Declaração, pediu vista regimental a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. 

O Conselheiro José Neto da Silva declarou-se impedido.  08 - Processo CSMPT Nº 

2.00.000.026421/2013-82. Interessado: Excipiente: Luís Carlos Cordova Burigo – 

Procurador Regional do Trabalho. Exceptos: Conselheiros José Neto da Silva e Rogério 

Rodriguez Fernandez Filho. Assunto: Arguição de impedimento dos Conselheiros José 

Neto da Silva e Rogério Rodriguez Fernandez Filho para integrarem o julgamento do 

PAD nº 08130.002142/2012. Relator: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. 

Revisor: Conselheiro Antônio Luiz Teixeira Mendes. Decisão: O Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, determinou a anotação dos 

impedimentos dos Conselheiros José Neto da Silva e Rogério Rodriguez Fernandez 

Filho na capa dos autos principais, PAD nº 08130.002142/2012 e indeferiu a 

convocação do Conselheiro Suplente do Conselheiro José Neto da Silva, nos termos do 

voto do Conselheiro relator.  09 - Processo CSMPT nº 2.00.000.021004/2013-43. (Ad 

referendum – Portaria 372, de 05/09/2013, publicada no DOU-2, de 06/09/2013). 

Interessada: Quézia Araújo Duarte de Aguiar – Procuradora do Trabalho. Assunto: 

Requer afastamento para cursar mestrado em Direito da Universidade de 

Lisboa/Portugal.  Relator: Conselheiro José Alves Pereira Filho. Revisor: Conselheiro 

Ronaldo Curado Fleury. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 

Trabalho decidiu, à unanimidade, retirar o processo da pauta e encaminhá-lo ao 

Conselheiro relator para baixar em diligência. Em seguida, por não ter sido apreciado o 

mérito do pedido de afastamento nesta Sessão, decidiu o Conselho Superior, à 

unanimidade, opinar favoravelmente ao afastamento da interessada  por mais 30 (trinta) 

dias além do prazo concedido pela portaria nº 372, de 05/09/2013. 10 - Processos 

CSMPT nº 2.00.000.024730/2013-18 – (Ad referendum - Portaria PGT 728, de 

24/09/2013, republicada no DOU 2, pág. 66, de 04/10/2013). Interessada: Cinara 

Sales Graeff – Procuradora Regional do Trabalho. Assunto: Requer afastamento, no 

período de 21.10.2013 a 15.11.2014, para cursar o Master en Derecho Constitucional, 

pela Universidade de Sevilla/Espanha. Relator: Conselheiro José Alves Pereira Filho. 

Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Decisão: O Conselho Superior 

do Ministério Público do Trabalho referendou, à unanimidade, o ato do Procurador-

Geral do Trabalho que autorizou o afastamento do País e de suas funções institucionais, 
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com ônus limitado, de 19.10.2013 a 18.05.2014, incluído trânsito, da Procuradora 

Regional do Trabalho CINARA SALES GRAEFF, para participar do Curso acima 

citado, nos termos do voto do Conselheiro relator.  11 – Extrapauta - Processo 

CSMPT nº 2.00.000.033229/2013-42 – (Ad referendum - Portaria PGT 779, de 

07/10/2013, publicada no DOU 2, pág. 51, de 08/10/2013 e retificada no DOU 2, de 

10/10/2013). Interessada: Organização Internacional do Trabalho – OIT. Assunto: 

Convite para participar do evento Launch of Anti-Human Trafficking Week, de 16 a 

20/10/2013, em Genebra - Suiça. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 

do Trabalho referendou, à unanimidade, o ato do Procurador-Geral do Trabalho que 

autorizou o afastamento do País e de suas funções institucionais, com ônus, de 

16/10/2013 a 20/10/2013, incluído trânsito, do Procurador do Trabalho THIAGO 

GURJÃO ALVES RIBEIRO, para participar do evento.  12 –Extrapauta – Processo 

CSMPT nº 2.00.000.030665/2013 (Ad referendum – Portaria PGT nº 775, de 

02/10/13). Interessado: Vanderlei Avelino Rodrigues – Procurador do Trabalho. 

Assunto: Requer afastamento para participar do curso Master en Derecho 

Constitucional, pela Universidade de Sevilha/Espanha, de 21/10/2013 a 16/10/2014. 

Relator: Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. Revisor: Conselheiro José 

Neto da Silva. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

referendou, à unanimidade, o ato do Procurador-Geral do Trabalho que autorizou o 

afastamento do País e de suas funções institucionais, com ônus limitado, de 19/10/2013 

a  18.05.2014, incluído trânsito, do Procurador do Trabalho VANDERLEI AVELINO 

RODRIGUES, para participar do Curso acima citado, nos termos do voto do 

Conselheiro relator.  13 - Processo CSMPT nº 08130.005631/2012. Interessada: 

Juliane Mombelli – Procuradora do Trabalho. Assunto: Apresentação de documentos, 

nos termos do artigo 11 da Resolução CSMPT nº 75/2008, referentes à conclusão de 

curso de especialização (Assunto original: Requer afastamento para elaboração de 

trabalho de conclusão de curso de especialização, promovido pela ESMPU). Relator: 

Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Revisora: Conselheira Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 

Trabalho decidiu, à unanimidade, declarar cumprido o disposto no artigo 11, incisos VII 

e VIII da Resolução CSMPT nº 75/2008 e determinar o encaminhamento de cópia do 

trabalho de conclusão do curso, intitulado Importância do Adequado Gerenciamento 

dos Resíduos de Serviços de Saúde: uma questão de saúde pública e do trabalhador, à 

biblioteca do Ministério Público do Trabalho, nos termos do voto do Conselheiro 

relator.  14 - Processo CSMPT nº 2.00.000.023835/2013-50. Interessada: Ministério 

Público do Trabalho – PGT. Assunto: Anteprojeto de Lei Complementar que dispõe 

sobre a criação, organização e as atribuições da Ouvidoria do MPT. Relator: 

Conselheiro José Neto da Silva. Revisora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano. Decisão: Após o voto do Conselheiro relator no sentido de não reconhecer 

competência do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho para exame da 

matéria e determinar o arquivamento dos autos, pediu vista regimental a Conselheira 

Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano.  15 - Processo CSMPT nº 08130.000126/2013. 

Interessado: Marco Antônio Ribeiro Tura – Procurador do Trabalho Assunto: 

Apresentação de documentos, nos termos do artigo 11 da Resolução CSMPT nº 75/2008 

(Assunto original: Requer afastamento para elaboração de monografia do curso de 

especialização de Direito sanitário, promovido pela ESMPU). Relator: Conselheiro 

José Alves Pereira Filho Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. 

Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 

unanimidade, homologar o relatório de conclusão do Curso de Especialização 

semipresencial em Direito Sanitário, considerando-o satisfatório e determinar o envio de 
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cópia do trabalho de conclusão do curso, intitulado Nova Administração Pública: o 

desempenho dos hospitais paulistas sob administração de organizações sociais segundo 

dados do Tribunal de Contas do Estado, à biblioteca do Ministério Público do Trabalho, 

nos termos do voto do Conselheiro relator. 16 - Processo CSMPT nº 

08130.000121/2013. Interessado: Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – 

ANPT. Assunto: Requer implementação de Programa de Atenção à Saúde de Membros 

e Servidores do Ministério Público do Trabalho. Relator designado: Conselheiro Otavio 

Brito Lopes. Revisor: Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Decisão: Após o 

voto do Conselheiro relator designado no sentido de aprovar integralmente a proposta 

de Resolução que institui, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, o Programa de 

Atenção à Saúde e o voto parcialmente divergente do Conselheiro revisor, pediu vista 

regimental o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. Os demais aguardam a vista 

regimental.  17 - Processo CSMPT nº 2.00.000.023569/2013-65. Proponentes: Ivana 

Auxiliadora Mendonça Santos – Subprocuradora-Geral do Trabalho, Gustavo 

Ernani Cavalcanti Dantas – Subprocurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado 

Fleury – Subprocurador-Geral do Trabalho. Assunto: Proposta de anteprojeto de 

Resolução que regulamenta o exercício pelos Procuradores Regionais do Trabalho da 

faculdade prevista no § 3º do artigo 199 da LC 75/93. Relator: Conselheiro Otavio Brito 

Lopes. Revisor: Conselheiro Antônio Luiz Teixeira Mendes. Decisão: O Conselho 

Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, nos termos do voto 

do Conselheiro relator, aprovar e editar a Resolução CSMPT nº 113, de 15/10/2013, que 

regulamenta o exercício, pelos Procuradores Regionais do Trabalho, perante o Conselho 

Superior, da faculdade prevista no § 3º do artigo 199 da Lei Complementar nº 75/1993, 

estabelecendo que aqueles membros que não desejarem concorrer à promoção a 

Subprocurador-Geral do Trabalho deverão, até o dia 31 de maio de cada ano, 

manifestar-se, por escrito, ao Conselho Superior, que elaborará à lista dos que 

recusaram a promoção, a qual terá validade de um ano. 18 - Processos CSMPT nº 

2.00.000.022710/2013-11 – (Apenso: Processo CSMPT nº 2.00.000.023185/2013-42 - 

PRT da 10ª Região/DF). Interessado: Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª 

Região/MT. Assunto: Proposta de alteração do artigo 7º da Resolução CSMPT nº 

69/2007. Relator: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Revisor: Conselheiro José Neto 

da Silva. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por 

maioria, que, salvo na hipótese da existência de sigilo devidamente fundamentado pelo 

membro, a parte que figura como interessada no feito e o procurador legalmente 

habilitado nos autos ou munido de regular mandato gozam do direito à vista dos autos e 

extração de cópia de peças de quaisquer processos administrativos que tramitem no 

Ministério Público do Trabalho, independentemente de ingressar com petição nesse 

sentido, nos termos do voto do Conselheiro revisor José Neto da Silva que, em 

consonância com este decisum, apresentará ao Colegiado nova redação ao inciso V, do 

art. 7º da Resolução CSMPT nº 69/2007, vencido o Conselheiro relator.  Desta decisão 

será comunicado o Conselho Nacional do Ministério Público.   19 - Processo CSMPT 

nº 2.00.000.023960/2013-60. Interessados: Ricardo Bruel da Silveira – Procurador-

Chefe da PRT 9ª Região e Darlene Borges Dorneles – Procuradora Regional do 

Trabalho. Assunto: Requer autorização para a Procuradora Regional do Trabalho 

Darlene Borges Dorneles, atuar em primeiro grau de jurisdição – PTM/Maringá (artigo 

98, inciso XI, da LC 75/93). Relator: Conselheiro José Neto da Silva. Revisor: 

Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Decisão: O Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, não autorizar a atuação da 

Procuradora Regional do Trabalho Darlene Borges Dorneles perante as Varas do 

Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos termos do voto do 
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Conselheiro revisor Eduardo Antunes Parmeggiani, vencidos os Conselheiros José Neto 

da Silva (relator), José Alves Pereira Filho e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano.  20 

– Extrapauta – Processo CSMPT nº 08130.000271/2012. Interessada: Ana Francisca 

Moreira de Souza Sanden – Procuradora do Trabalho. Assunto: Apresentação de 

documentos, nos termos do artigo 11 da Resolução CSMPT nº 75/2008, referentes ao 

Curso de Doutorado. (Assunto original: Requerimento de afastamento para elaboração 

de tese de doutorado pela Faculdade de Direito da USP). Relator: Conselheiro Ronaldo 

Curado Fleury. Decisão: O Conselheiro relator comunicou a apresentação, pela 

Procuradora do Trabalho Ana Francisca Moreira de Souza Sanden, de cópia da tese de 

doutorado aprovada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo- USP, 

intitulada A Proteção de Dados Pessoais do Empregado no Direito Brasileiro: um 

estudo sobre os limites na obtenção e no uso pelo empregador da informação relativa 

ao empregado, determinando seu encaminhamento à biblioteca do Ministério Público 

do Trabalho.  O Presidente declarou encerrada a sessão. E, para constar, lavrei esta ata 

da 177ª Sessão Ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, vai assinada pelo 

Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 16h59. 
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