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Aprovada na 179ª sessão ordinária, em 03/12/2013 

 

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

centésima septuagésima oitava 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. A Conselheira Secretária, Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano, após cumprimentar a todos, pediu escusas por não ter sido possível trazer ao 

Conselho a ata da 177ª sessão ordinária para aprovação, em virtude de ter sido uma reunião muito 

extensa e ter havido problemas com a sua elaboração, solicitando à Secretaria que providenciasse 

sua conferência, correção e encaminhamento para devida apreciação. Comunicados do Presidente: 

O Presidente comunicou que já contatou alguns Conselheiros sobre o convite recebido da 

Organização Internacional do Trabalho para participar da discussão do projeto Acciones para la 

prevención y persecución de la trata de personas em Guatemala (Ações, Prevenção e 

Enfrentamento do Tráfico de Pessoas na Guatemala), que ocorrerá na República da Guatemala, 

promovido pela OIT para a América Central, Haiti, Panamá e República Dominicana. Salientou que 

fez a indicação da Procuradora do Trabalho, Christiane Vieira Nogueira, lotada na PTM de 

Guarulhos, na Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, sendo indispensável a manifestação 

do Conselho, para que a colega possa se ausentar do País para referido evento, que se realizará no 

período de 18 a 21/11/2013. Esclareceu que o deslocamento será com ônus limitados para o MPT, 

recebendo apenas o subsídio, e que a Portaria já foi publicada. Em seguida, o Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho (CSMPT) referendou, à unanimidade, o ato do Procurador-Geral do 

Trabalho que autorizou o afastamento da Procuradora, Christiane Vieira Nogueira, para participar 

do evento citado. O Presidente, ainda com a palavra, registrou o recebimento de um ofício da 

Escola Superior de Guerra (ESG), referente ao Curso de Altos Estudos de Políticas e Estratégias da 

Escola Superior de Guerra, cuja inscrição termina em 18/11/2013. Enfatizou que há interesses de 

colegas em participar desse curso, principalmente os do Rio de Janeiro. Questionou sobre a 

necessidade de instauração de procedimento e ulterior distribuição a relator e revisor, ou se seria 

discutida, nesta sessão, a indicação, ou não, de Procuradores para atender ao curso, pois o 

Procurador-Geral seguiria a decisão do Colegiado. O Conselheiro José Neto da Silva indagou o 

período de duração do curso, sendo informado pelo Presidente que será de 10/02/2014 a 

28/11/2014, na cidade do Rio de Janeiro. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas 

comentou que, no seu entender, o ofício citado convida apenas para participar do processo seletivo 

da Escola Superior de Guerra e que o Colegiado seria consultado se o Procurador interessado fosse 
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selecionado; assinalou que o ofício não está claro e sugeriu que se faça como na Escola Superior do 

MPU: abre-se um edital, noticiando qual o critério a ser utilizado. O Conselheiro Otavio Brito 

Lopes acredita que esse curso é sério, importante e mostra ao Procurador uma realidade que ele 

desconhece. Realçou que comunga com as preocupações do Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 

Dantas e, a princípio, é favorável à participação de procuradores no curso. Ademais, entende ser 

plausível ver se a Escola Superior de Guerra tem interesse em firmar um convênio com o MPU ou 

com o próprio MPT, com regras bem claras, para que o Conselho possa se manifestar. O 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho cumprimentou a todos e ponderou que o curso é 

ótimo. Evidenciou que a questão é como justificar a “mudança de giro”. Teceu comentário sobre a 

conveniência, ou não, de se admitir apenas candidatos do Rio de Janeiro (1ª Região), a quem não 

haveria necessidade de a Instituição pagar diárias, mas concluiu que este curso não deve ser dirigido 

só para os Membros da 1ª Região, pois, além de eventual prejuízo ao trabalho, não haveria como 

explicar aos outros colegas tal privilégio. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani 

cumprimentou a todos e concordou com a sugestão do Conselheiro Otávio Brito Lopes. 

Recomendou que se abrisse um edital e que os nomes obtidos fossem encaminhados à Escola 

Superior de Guerra, destacando que aqueles selecionados deveriam se submeter à autorização do 

Conselho. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury lembrou que a PGT, à semelhança do Poder 

Judiciário, arcava com o pagamento das diárias e, por esse motivo, dado o elevado custo para a 

Instituição, e pelo regulamento da Escola Superior de Guerra, não se vislumbra a obrigatoriedade do 

MPT em arcar com esses ônus. Observou que quem vai dizer quais serão os custos são os Membros 

e que não vê problema em lançar edital explicando que os custos ficarão por conta do participante. 

O Presidente solicitou a palavra e citou o Doutor Maurício Correia de Melo sobre um processo do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho: “voto no sentido de que não há ilegalidade no 

deferimento de afastamento solicitado por Magistrado do Regional para participar de curso de 

altos estudos de políticas estratégicas – EPE, ministrado pela Escola Superior de Guerra, pelo 

Órgão Especial deste Tribunal. Todavia voto pelo indeferimento da concessão de diárias para este 

Magistrado afastado para esse fim”. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury agradeceu a 

colaboração do Presidente e reforçou este posicionamento. Ressaltou ser essencial recuperar a 

aproximação com as Forças Armadas. O Conselheiro Rogério Fernandez Filho pediu a palavra e 

destacou que com o esclarecimento sugerido pelo Conselheiro Ronaldo Curado Fleury sobre a 

inclusão no edital de quem arcará com os custos faz com que qualquer deselegância desapareça. O 

Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas considerou que o Conselho precisa de mais 

informações para decidir. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury propôs que, no edital para seleção 

dos Membros que quisessem participar do curso na Escola Superior de Guerra, constasse o número 

de vagas. O Presidente anunciou que solicitará a orientação do Colegiado, buscará informações 

mais rápidas com a Escola Superior de Guerra e, se houver possibilidade, abrirá um edital para 

permitir que os colegas se habilitem. Consignou que, pela informação que consta no ofício, caberá à 

Escola Superior de Guerra a seleção, não havendo garantias de vagas, e que do edital deverá constar 

que os ônus serão limitados. Se houver algum colega interessado e selecionado pela Escola Superior 

de Guerra, deverá encaminhar ao Conselho seu pedido de afastamento. O Conselheiro Ronaldo 
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Curado Fleury indagou, mais uma vez, sobre o número de vagas. O Presidente elucidou que a 

Escola Superior de Guerra irá decidir. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

ressaltou que teria de se limitar o número de vagas de acordo com as regionais. O Conselheiro 

Antonio Luiz Teixeira Mendes anuiu com os demais no sentido de que o edital fosse bem 

detalhado, além de oferecer o menor número de vagas possível. Acentuou que fossem atendidos 

todos os critérios da Resolução 75, com relação à conveniência do serviço e ao interesse público. 

Quanto às diárias, concorda que não há hipótese de pagamento pela Instituição. A Conselheira 

Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano reforçou que deveria ser um candidato por regional, com o 

consenso do Procurador-Chefe. O Presidente sugeriu que se fixasse o total de duas vagas, no que foi 

acompanhado pelos demais e se houver alguma questão mais relevante, o Presidente consultará 

informalmente os Conselheiros. Diante do exposto e da relevância para a Instituição, o Conselho 

Superior do Ministério Público do Trabalho, definiu a fixação de 02 (duas) vagas, que serão 

oferecidas por edital publicado em data futura, cujos inscritos passarão por processo seletivo interno 

na Escola Superior de Guerra – ESG. Os Procuradores selecionados solicitarão ao CSMPT pedido 

de afastamento de acordo com a Resolução nº 75/2008. Comunicados da Secretaria do CSMPT. 

A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano informou que não há outros 

comunicados além daqueles disponibilizados aos Conselheiros, a saber: que o Senhor Procurador-

Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, encaminhou ao CSMPT, nos termos do art. 

17 da Resolução nº 75/2008, (1) cópia do deferimento do pedido de afastamento do Procurador do 

Trabalho Antônio Gleydson Gadelha de Moura para participar, como painelista, no 1º Congresso 

Regional de Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário, nos dias 21 e 22.11.2013, em 

Campinas/SP (Nota da Secretaria: não há menção quanto ao ônus); (2) cópia do deferimento do 

pedido de afastamento do Subprocurador-Geral do Trabalho Ronaldo Curado Fleury para ministrar, 

sem ônus adicional ao MPT, palestra sobre o tema: “Direito Portuário”, nos dias 24 e 25/10/2013, 

em Rio Grande/RS e (3) cópia do deferimento do pedido de afastamento do Procurador do Trabalho 

Márcio Amazonas Cabral de Andrade, para participar do XX Congresso Nacional do Ministério 

Público, sem ônus adicional para o MPT, no período de 30/10 a 2/11/2013, em Natal/RN. 

Comunicados dos Conselheiros: O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani referiu-se ao 

questionamento feito à Administração na sessão anterior, a respeito do processo dos servidores 

anistiados, tendo, naquela oportunidade, respondido a todas as questões formuladas. Destacou que 

houve um pedido de reconsideração da decisão da Administração, formulado pelo Procurador 

Regional do Trabalho Fábio Leal Cardoso. Manifestou o desejo de ler para conhecimento dos 

Conselheiros: (sic) “Aduz o peticionante, em suas razões, que a decisão seria nula por “falta de 

atribuição da assessoria jurídica para funcionar como instância revisora da manifestação de 

membro da instituição e da violação da independência funcional da CCR e dos membros que 

ajuizaram ações com o objeto do estudo”. É o breve relatório. Não se trata, data vênia, de atuação 

da Assessoria Jurídica como instância revisora. A questão tratada nos autos não se refere à 

atuação institucional de membros do MPT, mas sim de tema a ser tratado e discutido no âmbito da 

Administração do Ministério Público do Trabalho, o que obriga, nos termos do art. 50 da Lei nº 

9.784/99, a motivação da decisão. O parágrafo 1º do citado artigo prevê a possibilidade de a 
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motivação dar-se por meio de declaração de concordância com pareceres, laudos, propostas ou 

relatórios oficiais, que serão parte integrante do ato decisório. Na esteira deste entendimento, o 

parecer é facultativo quando fica a critério da Administração solicitá-lo ou não, além de não ser 

vinculante para quem o solicitou. Todavia, se for indicado como fundamento da decisão, passará a 

integrá-la, por corresponder à própria motivação do ato. O parecer somente será vinculante 

quando a Administração for obrigada a solicitá-lo e a acatar sua conclusão. Não é o caso dos 

autos. Já no que diz respeito ao fato de o parecer da Assessoria Jurídica ter sustentado que, tanto a 

decisão acerca da contagem do tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, quanto do 

enquadramento, verbas remuneratórias e reajuste salarial fugiriam à atribuição institucional do 

Ministério Público do Trabalho, esclareço que, por não estarem vinculados ao MPT, decisões que 

digam respeito a estes assuntos deverão ser exaradas pelos órgãos a que estão vinculados os 

anistiados. Não se está a falar da atuação do Ministério Público do Trabalho como órgão agente, e 

sim da ação administrativa do Órgão. Desta feita, registro que não há como, no âmbito do MPT, 

decidir acerca dos temas citados por serem os anistiados regidos por legislação específica e 

submetidos a regras próprias e diferenciadas, estabelecidas pelos seus órgãos de origem. Assim, 

esclareço que não houve qualquer decisão visando limitar a atuação ministerial, tampouco ir de 

encontro às deliberações da Câmara de Coordenação e Revisão. Ante o exposto, esclarecida a 

questão, relativa à falta de atribuição administrativa do Procurador-Geral do Trabalho para 

decidir acerca de contagem do tempo de serviço para efeitos de aposentadoria e do 

enquadramento, verbas remuneratórias e reajuste salarial dos servidores anistiados, mantenho a 

decisão ora vergastada, por seus próprios fundamentos, incluído o esclarecimento supracitado. 

Dê-se ciência ao peticionante e, após, tornem os autos à Diretoria-Geral”. Em seguida, o 

Conselheiro Ronaldo Curado Fleury questionou a respeito de um pleito feito ao Presidente, na 

sessão passada, sobre convite a eventos que ocorrem na Procuradoria-Geral do Trabalho, em 

especial a reuniões das Coordenadorias Nacionais. Observou que, apesar do pedido feito 

anteriormente, em decorrência da inexistência de convite para as homenagens feitas à CODEMAT e 

aos Ex-Coordenadores, e, muito embora tenha havido a promessa do Presidente de que iria 

determinar que os Coordenadores Nacionais avisassem sobre  seus eventos, houve, recentemente, 

duas outras reuniões, das quais  os Membros não receberam os respectivos convites. Deixou claro  

seu descontentamento com a situação, que, sob  seu ponto de vista,  dá a entender, de forma 

equivocada, a ausência de interesse dos Membros em participar dessas reuniões, reiterando sua 

solicitação anterior. O Presidente elucidou  que já oficiou os Coordenadores Nacionais,  para que 

informem, formalmente, o Procurador-Geral de toda e qualquer reunião e, a partir daí, será feito 

convite, também formal,  aos colegas que oficiam aqui na PGT. O Conselheiro Ronaldo Curado 

Fleury, ainda com a palavra, referindo-se aos servidores anistiados, teceu comentários sobre o 

comunicado do Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani em manter sua decisão de acatar o 

parecer da Assessoria Jurídica, em detrimento da posição da Comissão de Membros. O Conselheiro 

Ronaldo Curado Fleury mostrou-se irresignado não pelo fato de não ter sido acolhida a posição dos 

Membros, mas pela forma  como ocorreu. Questionou para quê constituir uma comissão, se a 

intenção era de submeter a questão  à Assessoria Jurídica. Lamentou que tenha ocorrido dessa 
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maneira e espera que, em nome da eficiência administrativa, que tal fato não se repita. O 

Corregedor-Geral Manoel Orlando de Melo Goulart cumprimentou a todos e informou  que, no mês 

de novembro, irá à Cuiabá para realizar correição. Relatou ao Presidente sua preocupação com a 

situação encontrada na Regional de Campo Grande/MS, seja no que tange à segurança, que está 

defasada, seja no que se refere à saúde mental dos colegas. Destacou que a situação o deixou muito 

triste e atento, inclusive com os pareceres e as atuações alteradas de colegas.  Fez um apelo ao 

Conselheiro Otavio Brito Lopes, quanto ao item da pauta que trata da implementação do Programa 

de Atenção à Saúde de Membros e Servidores, para que incluísse previsão de exames anuais para 

prevenir os problemas alusivos à saúde mental. O Corregedor asseverou que se preocupa com várias 

questões, além da verificação processual e, por isso, conversa com membros, diretores e servidores 

de modo a auxiliar a Administração nesses aspectos. O Presidente agradeceu e explanou ao 

Colegiado que o documento que recebeu do Corregedor-Geral foi enviado à Seção de Assistência 

Integral à Saúde – SAIS, da qual recebeu resposta através de ofício, mas que não teve tempo hábil 

para lê-lo. Entretanto, tem plena certeza de que as informações e as propostas do Corregedor serão 

objetos de atenção do referido departamento. A Ouvidora Heloisa Maria Moraes Rego Pires 

cumprimentou a todos e anunciou o envio da estatística do mês de outubro ao Presidente do 

Conselho e sua participação na Reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério 

Público, CNAMP, em Natal/RN. Ainda com a palavra, noticiou o endereçamento, ao Presidente 

deste Conselho, de ofício e de documentos sobre a segurança institucional que a Procuradora do 

Trabalho Lia Magnoler Guedes de Azevedo Rodrigues, da PTM de Araraquara, encaminhou à 

Ouvidoria, sobre um problema gravíssimo que ocorreu naquela localidade. Relatou o conteúdo 

desse ofício e realçou, inclusive em expediente enviado ao Presidente do Conselho, que o episódio 

deve ser abordado, tanto no que se refere à segurança institucional da PTM, como pela 

possibilidade de ser enviado à Corregedoria do MPT. A Ouvidora observou que o Conselho 

Nacional editou uma Resolução, onde prevê que o Procurador é obrigado a receber as partes, mas, 

nesse caso, permitir que um denunciante agressivo (conforme relatado no ofício da Dra. Lia 

Magnoler Guedes) ingresse na PTM, poderá colocar em risco a segurança dos procuradores e 

servidores. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo revelou que o documento, encaminhado 

pela Ouvidora, já fora remetido à Corregedoria do MPT e lembrou que a Procuradora Lia Magnoler 

Guedes apontou que o ocorrido se deu no intervalo do almoço e que não havia vigilante no 

momento. O Presidente declarou que a própria PRT da 15ª Região, em uma de suas administrações 

anteriores, abriu mão desse posto de vigilância. O Presidente advertiu que, em sessão passada, pediu 

aos Procuradores-Chefes que tratassem dessas questões de segurança local como absolutamente 

prioritárias. O Corregedor-Geral Manoel Orlando de Melo Goulart destacou que tem cobrado do 

gestor contratual a aplicação de cursos de reciclagem para os vigilantes, salientando que todo 

contrato tem essa cláusula específica.  O Conselheiro Otavio Brito Lopes comentou que não acha 

adequado transferir a responsabilidade de segurança para as unidades regionais. Discorreu que há 

uma política aprovada pelo Conselho Superior do MPT que não está sendo cumprida, já que 

segurança é um problema do Ministério Público e deve ser tratada de forma orgânica e coordenada. 

Frisou que tem uma resolução deste Colegiado que disciplina todas as questões a respeito desse 
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assunto. O Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima, 

acentuou sua preocupação com a PEC nº 57, relativa ao Trabalho Escravo, que deve ser votada hoje 

ou amanhã, pois entende que, com a regulamentação, está-se tentando mudar o conceito sobre 

trabalho escravo, ou seja, expropriam-se as terras e propriedades urbanas ou rurais de quem 

explorar o trabalho em condições análogas a escravo, mas, ao mesmo tempo, altera-se seu 

conceito, retirando-se suas condições degradantes, o que resultará em verdadeiro retrocesso. 

Registrou, ainda, que o Brasil é exemplo do combate à neoescravidão e reiterou a solicitação de que 

todos os Conselheiros e colegas que puderem contribuir com essa questão, que o façam. O 

Presidente agradeceu ao Presidente da ANPT, Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, e esclareceu 

que foi pedida a colaboração dos Procuradores-Chefes a respeito da PEC nº 57, com o 

encaminhamento de material sobre a proposta que está sendo apresentada pela Comissão Mista, 

ressaltando que os Procuradores-Chefes fizeram contato com os senadores, solicitando apoio à 

proposta incrementada, tanto pelo MPT (CONAET), como pela Secretaria dos Direitos Humanos e 

pela OIT. Em seguida, passou-se à ordem do dia. Deliberações: inversão da pauta. Inversão da 

pauta.  01 – Processo Administrativo Disciplinar CSMPT nº 08130.001267/2006 (Apenso: 

Processo de Incidente de Insanidade Mental CSMPT nº 08130.002283/2008 e Corre junto: 

Inquérito Administrativo Disciplinar - Processo CSMPT n 08130.005158/2010). Defensor 

dativo: Procurador do Trabalho Fábio Goulart Villela. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. 

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

do Trabalho, preliminarmente, decidiu, à unanimidade, (1) não nomear novo curador, conforme 

Súmula nº 352 do STF; (2) não haver necessidade de dar vista do laudo médico pericial ao acusado; 

e (3) não acolher o incidente de insanidade mental.  No mérito, quanto ao Processo Administrativo 

Disciplinar CSMPT nº 08130.001267/2006, o Conselho Superior do Ministério Público do 

Trabalho decidiu, por maioria, declarar a prescrição e, em consequência, determinar o seu 

arquivamento, com fulcro no artigo 97, § 1º, c/c artigo 98, § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993, 

nos termos do voto do Conselheiro José Neto da Silva, vencidos o Conselheiro relator e os 

Conselheiros Ronaldo Curado Fleury, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano e o Presidente Luís 

Antônio Camargo de Melo, que propuseram a aplicação da penalidade de demissão. Determinou, 

ainda, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, o encaminhamento 

de cópias dos autos dos Processos CSMPT nºs 08130.001267/2006 e 08130.002283/2008 à 

Corregedoria do MPT, para apurar eventual infração administrativa, cometida por Subprocuradores 

que atuaram no processo epigrafado que, de forma deliberada ou não, tenham concorrido para a 

prescrição do direito de punir. No tocante ao Inquérito Administrativo Disciplinar CSMPT nº 

08130.005158/2010, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 

unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro relator Otavio Brito Lopes, pelo acolhimento da 

súmula de acusação e instauração de processo administrativo disciplinar em face do Procurador do 

Trabalho Cássio de Araújo Silva, por infração ao artigo 236, incisos I, IV e IX, da Lei 

complementar nº 75/1993. Foi designada Comissão de Processo Administrativo composta pela 

Procuradora Regional do Trabalho ANA EMILIA ANDRADE ALBUQUERQUE DA SILVA 

(Presidente) e pelos Procuradores do Trabalho MARCELO BRANDÃO DE MORAIS CUNHA 
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(membro), PACÍFICO ANTÔNIO LUZ DE ALENCAR ROCHA (membro) e LUIS ANTONIO 

BARBOSA DA SILVA (suplente). Os Conselheiros José Neto da Silva, Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho e Eduardo Antunes Parmeggiani ressalvaram o reexame da prescrição quando do 

julgamento do PAD. Declararam impedimento os Conselheiros José Alves Pereira Filho e Gustavo 

Ernani Cavalcanti Dantas. Fez sustentação oral nos Processos nºs 08130.001267/2006 e 

08130.002283/2008 o Defensor dativo, Procurador do Trabalho Fábio Goulart Villela. 02 - 

Processo CSMPT nº 2.00.000.023835/2013-50. Interessado: 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 anterior: O Conselheiro relator votou no sentido de 

não reconhecer competência ao 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. CSMPT, 177ª sessão ordinária, 15/10/2013. Decisão: Após vista 

regimental da Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, o Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, no sentido que seja aberto prazo de 05 (cinco) 

dias para que o Colégio de Procuradores aponte sugestões ao anteprojeto de lei e, posteriormente, 

seja submetido à deliberação deste Conselho Superior, nos termos do voto da Conselheira Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano (revisora), vencidos os Conselheiros José Neto da Silva (relator) e 

Eduardo Antunes Parmeggiani. 03 - 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 encaminhamento 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 anterior: Após o voto do Conselheiro relator pelo não conhecimento do pedido de 

revisão e os votos dos Conselheiros Rogério Rodriguez Fernandez Filho e Ronaldo Curado Fleury 

pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios, reconhecendo que a conduta 

praticada pela indiciada não configurava ilícito penal, mas tão somente falta de urbanidade, os quais 

foram acompanhados no voto de mérito antecedente pelos  Conselheiros José Alves Pereira Filho, 

Antonio Luiz Teixeira Mendes e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, pediu vista regimental o 

Conselheiro Otavio Brito Lopes. O Presidente aguardará a vista regimental. Declararam 

impedimento para participar do julgamento os Conselheiros José Neto da Silva e Gustavo Ernani 

Cavalcanti Dantas. Presente o advogado da indiciada. CSMPT, 177ª sessão ordinária, 15/10/2013. 

Decisão: Após devolução da vista regimental do Conselheiro revisor, o Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho, por maioria, acolheu os embargos declaratórios, com efeitos 

modificativos, para reconhecer que a conduta praticada pela indiciada não configurara ilícito penal, 

mas tão somente falta de urbanidade, vencidos os Conselheiros relator e revisor. Em consequência, 
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o Conselho Superior decidiu, à unanimidade, declarar a prescrição da falta e arquivar o inquérito 

administrativo disciplinar instaurado em face da Procuradora do Trabalho Cláudia Marques de 

Oliveira, nos termos do voto a ser redigido pelo Conselheiro relator. Declararam impedimento os 

Conselheiros José Neto da Silva e Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. 04 - 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 encaminhamento 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 anterior: Em seguida ao 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 de participar do julgamento. 

CSMPT, 177ª sessão ordinária, 15/10/2013. Decisão: Após a vista regimental da Conselheira 

Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano acompanhando o relator, pediu vista regimental o 

Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani.  05 - Processo CSMPT nº 08130.000121/2013. 

Interessada: Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT. Assunto: Requer 

implantação de Programa de Atenção à Saúde de Membros e Servidores do Ministério Público do 

Trabalho. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: Conselheiro Eduardo Antunes 

Parmeggiani. Decisão anterior: Após o voto do Conselheiro relator aprovando 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. CSMPT, 177ª 

sessão ordinária, 15/10/2013. Decisão: Renovou pedido de vista regimental o Presidente Luís 

Antônio Camargo de Melo. 06 - 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: Quésia 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 anterior: 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. CSMPT, 177ª sessão ordinária, 15/10/2013. Decisão: O 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, retirar o processo de 

pauta, devendo a Secretaria intimar a Interessada para que especifique a área do curso de mestrado 

(licenciatura, profissionalizante etc.) que está frequentando, bem como o período das aulas 

presenciais e dos exames. Em seguida, retornarão os autos ao Conselheiro relator. O Conselho 

Superior decidiu, ainda, conceder à Requerente mais 30 (trinta) dias de afastamento. 07 - Processo 
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CSMPT nº 2.00.000.005722/2013-25. Interessado: PRT 1ª Região - Teresa Cristina D’Almeida 

Basteiro, Procuradora-Chefe. Assunto: Autorização aos Procuradores Regionais do Trabalho para 

atuarem em 1º Grau de Jurisdição. Relator: Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Revisor: 

Conselheiro Otavio Brito Lopes. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

decidiu, por maioria, autorizar que os Procuradores Regionais do Trabalho Júnia Bonfante 

Raimundo, Cynthia Maria Simões Lopes e José Antônio Vieira de Freitas Filho continuem atuando 

perante as Varas do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos termos do voto 

do Conselheiro revisor, vencidos o Conselheiro relator e o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 

Dantas. Decidiu, ainda, o Conselho Superior, por maioria, nos termos do voto do Conselheiro 

revisor, pelo balizamento de um marco inicial a partir da publicação do Edital CSMPT nº 12, de 

11/06/2013, publicado no DOU -2, de 12/06/2013, p. 70, e como marco final o advento da fixação 

de cargos de Procurador Regional do Trabalho, vencidos os Conselheiros Gustavo Ernani 

Cavalcanti Dantas, Eduardo Antunes Parmeggiani e, parcialmente, a Conselheira Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano apenas quanto à fixação do marco inicial.   08 - Processo CSMPT nº 

2.00.000.023023/2013-12. Interessada: Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região. Assunto: 

Requer autorização para que os Procuradores Regionais do Trabalho Luercy Lino Lopes, Mariane 

Josviak e Margaret Matos de Carvalho atuem perante o 1º grau de jurisdição.  Relatora: Conselheira 

Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisor: Conselheiro José Alves Pereira Filho. Decisão: O 

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

da Conselheira relatora, autorizar a atuação perante as Varas do Tribunal Regional do Trabalho da 

9ª Região apenas dos Procuradores Regionais do Trabalho Luercy Lino Lopes e Mariane Josviak. 

Quanto à Procuradora Regional do Trabalho, Margaret Matos de Carvalho, o Conselho Superior 

decidiu, por não ter alcançado o quórum mínimo de 2/3 dos votos, negar a autorização. Nesse caso, 

votaram pela autorização, acompanhando a Conselheira relatora, os Conselheiros José Neto da 

Silva, Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Eduardo Antunes 

Parmeggiani e o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. Votaram contra a autorização, os 

Conselheiros José Alves Pereira Filho (revisor), Otavio Brito Lopes, Ronaldo Curado Fleury e 

Antonio Luiz Teixeira Mendes. Em seguida, o Conselho Superior determinou ao Procurador-Chefe 

da Regional a imediata designação da Dra. Margaret Matos de Carvalho para oficiar perante o 

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.  09 - Processo CSMPT nº 2.00.000.022647/2013-12. 

Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: Elaboração de lista tríplice destinada à 

promoção por merecimento ao cargo de Procurador Regional do Trabalho. Relator: Conselheiro 

Antonio Luiz Teixeira Mendes. Revisora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. 

Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu elaborar lista tríplice para 

promoção pelo critério de merecimento, nos termos do voto do Conselheiro relator, para 

preenchimento de vaga, decorrente da aposentadoria da Procuradora Regional do Trabalho, Neli 

Andonini, conforme Portaria nº 567, de 26/07/2013, publicada no DOU, de 01/08/2013, composta 

pelos Procuradores do Trabalho a seguir nominados: 1º lugar: RENÉE ARAÚJO MACHADO; 2º 

lugar: MARIA CRISTINA SANCHEZ GOMES FERREIRA, ambos os nomes já indicados,  à 

unanimidade, em listas; e 3º lugar: CÉLIA REGINA CAMARCHI  STANDER, por maioria, 
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vencido o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho, que votou em Nicodemos Fabrício 

Maia. A Procuradora do Trabalho Renée Araújo Machado figura pela terceira vez consecutiva em 

lista tríplice elaborada pelo CSMPT.  10 – Extrapauta – Revogação da autorização concedida ao 

Procurador-Geral do Trabalho para convocar Procuradores Regionais do Trabalho para 

substituir Subprocurador-Geral do Trabalho e, ainda, designar Procuradores Regionais do 

Trabalho para atuarem junto à Procuradoria-Geral do Trabalho. Decisão: O Conselho 

Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, revogar as autorizações 

concedidas na 10ª sessão ordinária, de 20/05/1994 e 167ª sessão ordinária, de 02/10/2012, para que 

o Procurador-Geral do Trabalho convocasse Procuradores Regionais para substituir os 

Subprocuradores-Gerais do Trabalho e para atuar junto à Procuradoria-Geral do Trabalho, 

mantendo-se as atuais convocações de Procuradores Regionais, oriundos da PRT da 10ª Região e  

os convocados para a CCR/MPT.  A outra convocação em curso tem seu termo final fixado, em 

30/11/2013. 11 – Padronização de procedimento relativo aos documentos encaminhados por 

membro beneficiado por afastamento, nos termos do artigo 11 da Resolução CSMPT nº 

75/2008. Decisão: Adiada a apreciação.  E, para constar, lavrei esta ata da 178ª sessão ordinária 

que, após lida, achada conforme e aprovada, segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim 

subscrita. Término: 19h45.  
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