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

centésima septuagésima nona 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, Antonio 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 cumprimentou a todos e 

informou que a primeira parte do expediente seria a aprovação das atas da 177ª e 178ª 

das sessões ordinárias. O Presidente as colocou em discussão e, não havendo nenhum 

questionamento, declarou aprovadas as atas da 177ª e 178ª sessões ordinárias do 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Comunicados do Presidente: O 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo trouxe uma questão que necessita de solução 

imediata. Lembrou que foi definida, na última sessão, a composição de uma comissão 

de processo administrativo, composta pela Procuradora Regional do Trabalho Ana 

Emília Andrade de Albuquerque Silva e pelos Procuradores Marcelo Brandão de 

Moraes Cunha, Pacífico Antônio Luiz de Alencar Rocha, que se encontra nesta sessão, 

e, como suplente, Luís Antônio Barbosa da Silva. Salientou que a Drª Ana Emília 

encaminhou expediente onde solicitou sua substituição,  alegando motivos pessoais e de 

trabalho que a impossibilitariam  de presidir essa comissão. Sendo assim, o Presidente 

Luís Antônio Camargo de Melo propôs, com urgência, a convocação da Procuradora do 

Trabalho Sandra Marlicy de Souza Faustino, na condição de mais antiga desse grupo, 

para presidir a comissão e lembrou que todos os integrantes são da Bahia. Como não 

houve objeção dos Conselheiros presentes, o Presidente decidiu pela referida 

substituição. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas sugeriu que a Secretaria 

verificasse, na ata anterior, quais os Conselheiros impedidos para votar nesta questão, e, 

após averiguação, constatou-se estarem impedidos os Conselheiros José Alves Pereira 

Filho e Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Na sequência, o Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo comunicou o recebimento de expediente, via e-mail, do Dr. Rafael 

Dias Marques, Coordenador da Coordinfância, concernente a reuniões que serão 

realizadas no Estado de Chiapas, no México, para as quais se deseja obter a cooperação 

do Ministério Público do Trabalho, com o fim de aplicar, em Chiapas, o Projeto 
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Estratégico de Políticas Públicas, exposto pela Coordinfância na 3ª Conferência Global 

Sobre o Trabalho Infantil, ocorrida em Brasília, no mês de outubro passado. O objetivo 

precípuo é a apresentação de todas as políticas e boas práticas desenvolvidas pelo 

Ministério Público do Trabalho e, em consequência, seus bons resultados em coibir e/ou 

erradicar o trabalho infantil. Destacou que o convite formal acompanhará o ofício que 

ainda deverá chegar ao seu gabinete. Esclareceu que o evento contará com a 

participação do Coordenador Dr. Rafael Dias Marques e da Vice Coordenadora Drª 

Thalma Rosa de Almeida, no período de 24 a 28/02/2014. O Conselheiro Ronaldo 

Curado Fleury sugeriu que a Coordinfância escolhesse quem deveria comparecer ao 

evento, vez que não há foro mais adequado para indicar os participantes, ad referendum 

do Conselho. O Corregedor Manoel Orlando de Melo Goulart sugeriu que quem fosse 

indicado deveria estar em dia com suas atividades e salientou que Membros estão se 

afastando sem estar em dia com suas atribuições, atrasando as devoluções e os trâmites 

de feitos que estão em seu poder, acrescentando que não tem recebido as informações 

sobre as atividades dos Membros e quando as recebe é com atraso de mais de dois 

meses. No que tange a essa questão específica, o Presidente afirmou que a Corregedoria 

sempre é informada e/ou consultada. A Conselheira Secretária Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano indagou se os dois Coordenadores iriam ao mesmo tempo. O 

Presidente salientou que esta seria a proposta do Dr. Rafael Dias Marques, já que eles 

estariam mais habilitados a apresentar o que vem sendo desenvolvido pelo Ministério 

Público do Trabalho no campo de enfrentamento ao trabalho infantil, com o quê o 

Presidente concorda. A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

comentou que permanecia com dúvidas e que precisaria de mais detalhes. O 

Conselheiro Otavio Brito Lopes questionou a necessidade da presença de mais de um 

participante no referido evento, ressaltando o questionamento do Conselheiro Rogério 

Rodriguez Fernandez Filho sobre a simultaneidade ou não das sessões. A seu ver, um só 

participante poderia fazer a apresentação e destacou que acha realmente um gasto 

desnecessário de dinheiro público enviar dois Membros para um trabalho que pode ser 

realizado por apenas um. O Presidente salientou que situação semelhante aconteceu 

recentemente na Guatemala, onde a Procuradora Christiane Vieira Nogueira foi atender 

a um convite da OIT e que, em uma conversa informal, ela comentou que teve que se 

desdobrar frente às diversas atividades que lhe foram atribuídas. O Conselheiro Otavio 

Brito Lopes ponderou que se desdobrar em um evento como esse é natural, porque 

“quando se sai de casa é para se desdobrar”. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury 

complementou que a CONATPA foi três vezes convidada a participar de conferências 

da OIT. Na primeira ele foi como Coordenador, na segunda vez foi como convidado e 

levou para plenário o Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani, eleito Vice pela 

plenária da CONATPA e no terceiro convite a plenária decidiu enviar o Dr. Cláudio 

Gadelha. Então, ele entende ser o procedimento adotado pela CONATPA o mais 

democrático e o mais correto. Esclareceu que por uma questão de democracia interna, 

deve-se possibilitar a participação de todos e se a Coordenadoria entender que devem ir 

o Coordenador e a Vice, ele aprova a ideia, muito embora comungue com a 

preocupação do Conselheiro Otavio Brito Lopes. O Presidente Luís Antônio Camargo 

de Melo concluiu que, diante dos argumentos discutidos nessa sessão, solicitará ao Dr. 

Rafael Dias Marques para que faça essa consulta interna na Coordinfância e, em 

havendo retorno, fará a designação ad referendum do Conselho. Ainda com a palavra, o 

Presidente comunicou que a Conselheira Secretaria Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano encaminhou um pedido do Procurador Regional Roberto Rangel Marcondes, 

da 2ª Região, solicitando, como Vice Representante Regional da CONALIS, 

autorização do Conselho para oficiar, excepcionalmente, na audiência que se realizará 
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na 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, no dia 04/12/2013, referente ao processo nº 

2269/2013. O Presidente salientou que não via obstáculo em atender ao pedido do 

Procurador Regional, entretanto, submetia o assunto aos Conselheiros para discussão, 

após o quê indagou se poderia considerar  o pedido autorizado, tendo recebido a 

aquiescência de  todos os presentes.  Solicitou que fosse registrado em ata e agradeceu à 

Conselheira Secretaria Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Comunicados da 

Secretaria do CSMPT: A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

registrou que não há outros comunicados, além daqueles disponibilizados aos 

Conselheiros, a saber: (1) a Senhora Ouvidora do MPT, a Subprocuradora-Geral do 

Trabalho Dra. Heloisa Maria Moraes Rego Pires, encaminhou ao CSMPT o relatório 

estatístico mensal da movimentação da Ouvidoria referente a outubro de 2013 (ofício nº 

169/2013/Ouvidoria, 05/11/2013) e (2) o Coordenador Nacional da 

COORDINFÂNCIA, o Procurador do Trabalho Dr. Rafael Dias Marques, encaminhou à 

Secretaria do CSMPT, para ciência, a ata da XXV Reunião Nacional da 

COORDINFÂNCIA (ofício nº 112/2013/Coordinfância, 20/11/2013), ocorrida nos dias 

23 e 24/10/2013. Comunicados dos Senhores Conselheiros: O Conselheiro Otavio 

Brito Lopes manifestou sua preocupação relativa à questão dos cargos do Ministério 

Público do Trabalho, mormente pela demora com que o MPT tratou a remessa do 

Projeto de Lei respectivo, diferentemente do que ocorreu com o  Projeto de Lei do 

Ministério Público Federal que  está seguindo seu curso; tal conduta levará  o MPT  a 

atingir o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de permanecer ,  nos próximos 

20 anos, com o mesmo número de servidores que o MPT tem hoje, considerando os que 

foram aprovados sob lei vigente  durante sua gestão, porque o limite do Ministério 

Público para Lei de Responsabilidade Fiscal é pequeno. Salientou que na época em que 

foi Procurador-Geral era discutida a possibilidade de se aumentar o porcentual de 

cargos, mas houve uma resistência muito grande por parte do Executivo. Assim, 

salientou que a única forma de modificar este cenário, seria o aumento de arrecadação , 

caso contrário, corria-se o risco de inclusão na Lei da Responsabilidade Fiscal, 

resultando, entre outros, na exoneração de servidores em cargos comissionados. 

Solicitou o registro deste assunto em ata, pois naquela oportunidade a discussão 

mencionada não foi objeto de registro. Reforçou que, se esse projeto andar, calcula que 

nos próximos vinte anos, obviamente ele não estará mais aqui, estaremos pagando o 

custo do que nós não fizemos no momento próprio. Salientou que o Subprocurador 

Geral Guilherme Mastrichi Basso, na época como Procurador-Geral, nada fez para 

alterar este quadro. Argumentou que não sabe se é verdade, mas Sua Excelência 

comentou em Bauru-São Paulo, que teria sido vítima de bullying aqui na Procuradoria-

Geral, depois que acabou o seu mandato. Questionou ao Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo, se realmente houve esse episódio. O Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo respondeu que o Subprocurador-Geral Guilherme Mastrichi Basso 

comentou em público ter sofrido bullying, depois que acabou seu mandato. O 

Conselheiro Otavio Brito Lopes destacou que o Subprocurador-Geral Guilherme 

Mastrichi Basso sendo vítima de bullying, deveria fazer uma denúncia formal. 

Salientou, ainda, que tendo sofrido tal ação e tendo ocupado o cargo de Subprocurador-

Geral do Trabalho, o fato de não fazer nada a respeito demonstra que, ou não honra o 

cargo que ocupou, ou está mentindo. Sugeriu que a Corregedoria deveria ouvi-lo a fim 

de saber quem praticou tal assédio ou que ele fosse representado por mentir em público, 

expondo o nome da instituição. Ressaltou que não admite que um ex-Procurador-Geral 

do Trabalho sofra bullying aqui dentro e não tome providência. O Conselheiro Otavio 

Brito Lopes indagou “Que condição tem esse membro de defender a sociedade se não 

defende nem a si próprio?”. Disse ainda que seria considerada uma infração disciplinar, 
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caso a denúncia fosse falsa, e que seria uma irresponsabilidade acusar genericamente, 

sugerindo que fosse indicado quem cometeu tal ação contra o ex-Procurador-Geral 

Guilherme Mastrichi Basso. Enfatizou que nunca presenciou o bullying alegado. 

Ofereceu-se, ainda,  para representar contra o Subprocurador-Geral do Trabalho, nessa 

situação, porque informou ter quase certeza ser uma declaração falsa, por ter sido muito 

genérica. Solicitou que se pedisse ao  Subprocurador-Geral do Trabalho Guilherme 

Mastrichi Basso o nome do autor de  referido assédio, a fim de que o responsável  ou os 

reponsáveis  pudessem  se defender. O Presidente Luiz Antônio Camargo de Melo 

confirmou que o ex-Procurador-Geral Guilherme Mastrichi Basso afirmou ter sofrido 

bullying perante toda a plateia que estava presente no seminário de homenagens em 

Bauru. O Conselheiro Otávio Brito Lopes enfatizou que, na época que o Procurador 

Guilherme Mastrichi Basso era Procurador- Geral, para compor um projeto de lei para 

criar novos cargos de Servidores,  pediu apenas 500 cargos, embora a Instituição 

precisasse do dobro, o que causou  consequências sentidas até hoje. Realçou  que o ex-

Procurador-Geral do Trabalho Guilherme Mastrichi Basso  afirmou, em sua defesa, que 

o ex-Procurador Geral da República Geraldo Brindeiro não  permitiu, na época, a 

criação de mais cargos. O Conselheiro Otavio Brito Lopes ressaltou que, no mesmo 

projeto de lei, foram criados 750 cargos para o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, ou seja, 50% a mais que o Ministério Público do Trabalho. Salientou que até 

hoje estão pagando o preço de uma decisão errônea tomada há dez anos e ainda pagarão 

por muito tempo, questionando o fato de, mesmo após tudo isso, o ex-Procurador-Geral 

Guilherme Mastrichi Basso ainda reclamar de sofrer bullying. O Presidente Luís 

Antônio Camargo de Melo informou que estaria registrado na ata tudo que foi dito, e 

que esta seria encaminhada ao senhor Corregedor. O Conselheiro José Neto da Silva 

informou que não tinha comunicados a fazer. O Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho manifestou-se de acordo com a posição do Conselheiro Otavio Brito 

Lopes no que tange a se dar conhecimento ao  ex-Procurador-Geral  Guilherme 

Mastrichi Basso dos fatos declinados nesta reunião de forma a lhe permitir ampla 

defesa. Solicitou, em seguida, o respectivo registro em ata.  O Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo informou que já estava registrada a manifestação do Conselheiro 

Rogério Rodriguez Fernandez Filho e que o Corregedor-Geral tomará as providências 

necessárias. O Conselheiro Otavio Brito Lopes informou ter sido exatamente o que 

solicitou anteriormente e que representou a Corregedoria, verbalmente, para que o 

Subprocurador-Geral do Trabalho Guilherme Mastrichi Basso indique o autor do  

bullying contra ele. Ainda com a palavra, o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernadez 

Filho prestou homenagem ao Servidor Geraldo Monteiro de Farias (motorista), que se 

aposentou recentemente, e, em seguida, mencionou a falta de cartão de acesso à 

garagem da Sede I da PGT, destacando que, por não possuírem o referido cartão, “ficam 

expostos a um ambiente hostil”. Realçou que não gostaria de discutir esse assunto no 

Conselho, porém gostaria de saber quem seria o responsável pela falta desses cartões. O 

Conselheiro José Neto da Silva informou que foi a própria Administração quem tomou 

os cartões e que  tentou averiguar os fundamentos, porém até hoje não os tem. O 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho solicitou, então, que o responsável 

pelo transporte da PGT explicasse o motivo de estar ocorrendo essa situação, para 

posterior análise dos Conselheiros, assim como pela expedição de uma carta 

convocatória endereçada às pessoas que os Conselheiros tenham interesse em ouvir, a  

fim de  saber a razão de não possuírem o cartão de acesso. O Conselheiro Gustavo 

Ernani Cavalcanti Dantas, referindo-se à última sessão do Conselho que tratou da 

cessação da convocação de colegas de outras regiões, solicitou que constasse nessa ata 

os agradecimentos aos Procuradores Regionais do Trabalho Manoel Jorge e Silva Neto, 
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Claudia Maria Rego Pinto Rodrigues da Costa, Victor Hugo Laitano,  Luiz Eduardo 

Guimaraes Bojart,  Cícero Virgulino da Silva Filho, Cinara Sales Graeff, Mariane 

Josviak,  Abiael Franco Santos, cujo  auxílio a essa Procuradoria- Geral  foi de grande 

importância. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo informou que seria 

registrado na ata e encaminhado um oficio a cada um dos colegas com a assinatura do 

Presidente do Conselho. Ainda com a palavra, o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 

Dantas fez um segundo comunicado relativo ao  processo 8130.004413/2011 – que trata 

sobre o afastamento da Procuradora do Trabalho Márcia Bacher Medeiros, informando 

que o Conselho havia concedido prazo para a apresentação da tese final do trabalho e, a 

seu ver, o prazo tinha se esvaído sem que a tese final fosse ofertada. O Conselheiro 

Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas comunicou ter despachado,  intimando Sua 

Excelência para que prestasse esclarecimento. Caso os esclarecimentos não sejam 

prestados,  trará o processo ao Conselho para ver qual atitude poderá ser tomada pelo 

Colegiado. E finalmente, o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas lembrou que 

o Procurador do Trabalho Thiago Gurjão Alves Ribeiro havia apresentado  relatórios 

sobre seu afastamento, autorizado pelo  Conselho, contudo tais relatórios não constaram 

das  atas anteriores, razão pela qual solicitou seu registro em ata. O Conselheiro 

Eduardo Antunes Parmeggiani, referindo-se ao Regimento Interno do Conselho, 

informou aos Conselheiros que a Comissão Permanente de Regimento Interno, por ele 

presidida,  está realizando uma revisão do Regimento do Conselho e gostaria de receber 

sugestões dos demais Conselheiros para eventuais modificações, concluindo que 

pretende trazer o resultado desta revisão na sessão de março de 2014 para apreciação 

dos Conselheiros. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, referindo-se a dois processos 

sobre afastamento para frequentar o VI Curso Avanzado em Derecho del Trabajo para 

Postgraduados, da Universidade de Sevilha, na Espanha: da Procuradora Regional do 

Trabalho Cynthia Maria Simões Lopes (08130.000364/2013)  e da Procuradora do 

Trabalho Marcela Monteiro Doria (2.00.000.006199/2013-00), informou que ambas 

encaminharam os relatórios e explicitou que os trouxe apenas para comunicação ao 

Conselho. Ainda com a palavra, teceu elogios à Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano – Secretária do Conselho Superior – pelo trabalho que está realizando na 

organização da estrutura administrativa, atribuições, e processos dos trabalhos da 

Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. O Conselheiro 

citou o pedido feito por ele na primeira sessão que participou, há dois anos, ocasião em 

que foi solicitada uma inclusão mínima de tecnologia e elogiou a Conselheira Secretária 

Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano por estar realizando, em tão pouco tempo, um 

trabalho de excelência, iniciando o sistema, já em funcionamento, de minutas das atas,  

de distribuição de pauta e dos votos. A Conselheira Secretária Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano, em resposta ao elogio do Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, 

ressaltou sua expectativa de que esse trabalho, assim como o manual elaborado, sejam 

úteis para que a Secretaria seja colocada em ordem. Em seguida, o Conselheiro Ronaldo 

Curado Fleury referiu-se ao que foi dito pelo Conselheiro Otavio Brito Lopes sobre a 

alegação do ex-Procurador-Geral  Guilherme Mastrichi Basso  e salientou o impacto 

que podem ter sobre os novos Membros, que estão há um ano nessa Instituição. 

Ressaltou que é extremamente pertinente solicitar que o ex-Procurador-Geral Guilherme 

Mastrichi Basso revele  quem o assediou. Ainda com a palavra, o Conselheiro Ronaldo 

Curado Fleury informou ser essa a terceira vez que solicita ser comunicado das reuniões 

de Coordenadorias e de todos os eventos do Ministério Público do Trabalho que 

ocorram dentro dessa Casa, para que haja ciência e acompanhamento dos mesmos. O 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo informou que já foi encaminhado o pedido 

de Sua Excelência e que os eventos já estariam sendo informados, porém o Conselheiro 
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Ronaldo Curado Fleury informou não ter sido comunicado de tais eventos. A 

Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano pediu a palavra e se ofereceu para, a 

partir de agora, cobrar a comunicação dos eventos, junto ao setor responsável. Por fim, 

O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury questionou a distribuição dos processos feita ao 

Procurador Regional do Trabalho Maurício Correia de Mello, destacando o fato de o 

mesmo estar auxiliando o Corregedor-Geral, e salientou a prática do Conselho de 

afastar, se necessário, o membro da distribuição, quando é designada a ele uma 

atribuição. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury solicitou que, independentemente da 

aprovação das alterações no Regimento, o Procurador Maurício Correia de Mello fosse 

afastado imediatamente da distribuição, pois está designado para auxiliar o Corregedor-

Geral. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo comunicou que o pedido do 

Conselheiro seria atendido de imediato. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury registrou 

os parabéns aos colegas que tomaram posse no dia 03 de dezembro de 2012 e desejou 

que todos permaneçam com o mesmo vigor que têm demonstrado nesse primeiro ano. O 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo passou a palavra ao Conselheiro Antonio 

Luiz Teixeira Mendes, o qual informou que não tinha comunicados a fazer. O 

Presidente passou a palavra à Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano, a qual informou que não tinha comunicados a fazer. O Corregedor Manoel 

Orlando de Melo Goulart comunicou ao Conselho que está realizando a correição na 

PRT 10ª Região, em Palmas. Propôs ser feito, pela Corregedoria, um curso de mediação 

e arbitragem para os novos membros. Informou que ao receber a ata, fará o ofício ao ex-

Procurador-Geral Guilherme Mastrichi Basso para que ele  informe sobre o assédio que 

sofreu e indique quem o fez. E, por  fim, fez um apelo ao Presidente que repense sobre a 

saída da Corregedoria para a  outra  sede, pois, segundo o Corregedor, essa mudança 

inviabilizaria os trabalhos da Corregedoria. A Ouvidora Heloísa Maria Moraes Rego 

Pires cumprimentou os Conselheiros e associou-se à manifestação do Conselheiro 

Ronaldo Curado Fleury, parabenizando a Secretária Conselheira Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano pelo excelente trabalho à frente da secretaria do Conselho, assim 

como felicitou os novos Membros. Apresentou a estatística da Ouvidoria do mês de 

novembro, e informou que obtiveram o total de 501 manifestações, havendo um 

aumento das manifestações, internas e externas, na Ouvidoria. Comunicou ainda que 

enviou um ofício ao gabinete do Procurador-Geral, solicitando a implantação dos 

serviços de atendimento ao cidadão – SAC e Serviços de Informação ao Cidadão – SIC, 

e, ainda, explanou sobre a falta de informação que existe sobre a diferença entre o SIC e 

a Ouvidoria, o que gera esse aumento de manifestações, de forma equivocada. Não 

havendo mais comunicados, passou-se à ordem do dia.    01 - 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 

anterior: Após a vista regimental da Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

acompanhando o relator, pediu vista regimental o Conselheiro Eduardo Antunes 
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Parmeggiani. CSMPT, 178ª sessão ordinária, 05/11/2013. Decisão:  Após a vista 

regimental do Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani, o Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, conhecer de ofício a omissão e 

acolher os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para propor diretamente a 

pena de suspensão por 45 (quarenta e cinco) dias ao acusado Procurador do Trabalho 

Bernardo Leôncio Moura Coelho, nos termos do voto do Conselheiro vistor Eduardo 

Antunes Parmeggiani, o qual foi adotado pelo Conselheiro relator, vencido o 

Conselheiro Otavio Brito Lopes, que negou provimento aos embargos declaratórios. O 

Conselheiro José Neto da Silva declarou-se impedido de participar do julgamento. O 

Conselheiro Otavio Brito Lopes pediu o registro em ata da elucidação de seu voto. 

Transcrição do esclarecimento do Conselheiro Otavio Brito Lopes: (sic) “Como eu 

fiquei vencido, eu queria aclarar um pouco as razões do meu voto. A partir de meu voto 

no sentido de que o Conselho não poderia  aplicar pena de demissão,  vi os colegas, em 

suas argumentações, defendendo a aplicação ou da demissão ou da suspensão. O meu 

voto foi no sentido de que não cabe a esse Conselho aplicar a pena de demissão a 

ninguém, até em homenagem ao princípio da vitaliciedade, razão pela qual,   na época 

da Doutora Ivana Auxiliadora Mendonça Santos,  concordei plenamente com o voto do 

Ministro Celso de Mello, em homenagem a um princípio que é muito caro ao Ministério 

Público, que é o princípio da vitaliciedade. Porque se eu admito que o Conselho pode 

converter a pena, eu estou, como pressuposto, admitindo que o CNMP pode demitir. 

Porque o Conselho, quando julga diz: “entendo aplicada a pena de demissão e a 

converto em suspensão”. Para mim esse pressuposto é totalmente contrário à 

Constituição. Nem o nosso Conselho, nem o CNMP pode aplicar a pena de demissão a 

Procurador algum. Encaminhamento do processo ao Procurador-Geral da República 

significa que o colega terá todas as chances de defesa. E esse sopesamento que nós 

estamos fazendo aqui, um juiz isento vai fazer também. É o que diz a Lei. Foi isso que 

eu disse: que na realidade meu voto não é pela aplicação de demissão. Eu disse que 

não cabe a este Conselho aplicar a pena de demissão, e,  naquela época, ainda  falei 

que se nós admitíssemos isso, estaríamos abrindo um precedente, que  no futuro 

poderia ser usado, inclusive contra o princípio da vitaliciedade. Porque é muito fácil eu 

perseguir um colega e dizer que será aplicada pena de demissão, mas aí converto, 

quando, na realidade, não seria pena de demissão. Aí o Conselho pode transformar 

tudo em pena de demissão e aplicar 45 dias para um colega, que para mim é uma pena 

muito grave. Ou simplesmente dizer que, se já há vários precedentes no sentido de que 

esse Conselho pode converter a demissão em suspensão, o pressuposto é que podemos 

demitir o Procurador. E eu sei que estamos lá no Congresso Nacional lutando contra 

Emendas Constitucionais, as quais querem acabar exatamente com a nossa 

vitaliciedade... dizer que os Conselhos podem, a partir de agora, demitir Procurador, 

quando a minha tese é no sentido de que a vitaliciedade é sagrada. Nem o nosso 

Conselho, nem o CNMP pode colocar a mão. Eu queria que ficasse registrado isso em 

ata para que, amanhã, não venham dizer que eu estou aplicando pena de demissão. 

Não é esse meu voto não”. 02 - Processo CSMPT nº 2.00.000.018371/2013-60. 

Interessado: Teresa Cristina D’Almeida Basteiro – Procuradora-Chefe da PRT 1ª 

Região. 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 
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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 anterior: Adiado o julgamento para a 

próxima sessão. Ausente, justificadamente, o Conselheiro José Alves Pereira Filho. 

CSMPT, 176ª sessão ordinária, 03/09/2013. Decisão anterior: 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 seu voto.  CSMPT, 177ª sessão ordinária, 

15/10/2013. Decisão: Após a vista regimental da Conselheira Cristina Aparecida 

Brasiliano, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por 

maioria, nos termos do voto da Conselheira vistora Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano, julgar prejudicada a apreciação do feito em face do resultado do julgamento 

do Processo CSMPT nº 2.00.000.005722/2013-25. 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. Ausente, momentânea e justificadamente, o 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. Ao final, o Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho solicitou à Secretaria a  degravação do áudio do julgamento deste processo nº 

2.00.000.018371/2013-60 e dos processos CSMPT nºs 2.00.000.005722/2013-25 – PRT 1ª 

Região  e 2.00.000.023023/2013-12 – PRT 9ª Região. Inversão da pauta.  03 - Processo 

CSMPT nº 2.00.000.031259/2013-14. Interessada: Adriana Maria Silva Candeira – 

Procuradora do Trabalho. Assunto: Requer a retificação da lista de antiguidade dos 

membros do Ministério Público do Trabalho, reposicionando a requerente. Relatora:  

Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisor: Conselheiro Otavio Brito 

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

maioria, nos termos do voto da Conselheira relatora, pelo não conhecimento do pedido, 

por intempestivo, com ressalva do Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani, 

acompanhado pelo Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, vencidos os Conselheiros José 

Neto da Silva, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho que votaram pelo conhecimento de ofício. Ausente, momentânea e 

justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. Fez sustentação oral a 

Interessada. 04 – Padronização de procedimento relativo aos documentos 

encaminhados por membro beneficiado por afastamento, nos termos do artigo 11 

da Resolução CSMPT nº 75/2008. Decisão anterior: Adiada a apreciação. CSMPT, 

178ª sessão ordinária, 15/10/2013. Decisão: Retirado de pauta. Ausente, momentânea e 

justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 05 - Processo CSMPT 

nº 2.00.000.000610/2013-25.  Interessada: Corregedoria do MPT. Assunto: Inquérito 

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

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

do Trabalho decidiu, à unanimidade e nos termos do voto do Conselheiro relator, com 

ressalva de fundamentação dos Conselheiros Otavio Brito Lopes e Ronaldo Curado 

Fleury, pelo arquivamento do inquérito administrativo disciplinar instaurado em face da 

Procuradora do Trabalho Fabíola Bessa Salmito Lima. O Conselheiro Ronaldo Curado 
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Fleury juntará justificativa de voto. O Conselheiro José Neto da Silva declarou-se 

impedido. Ausente, momentânea e justificadamente, o Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo. 06 - Processo CSMPT nº 2.00.000.018831/2013-50.  Interessada: 

Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. Assunto: Proposta de revogação de 

Precedentes do CSMPT que guardam correlação com a atividade revisional de 

procedimentos que possam desaguar na ACP e/ou procedimento de autoria do MPT.  

Relator: Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho.  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, que seus Precedentes n
os

 07; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19 e 20 

permanecerão vigentes até serem modificados – parcial ou totalmente – ou cancelados 

pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. Quanto ao Precedente nº 13, já 

cancelado, o Conselho Superior entendeu prejudicada a sua análise. Ausentes, 

momentânea e justificadamente, o Conselheiro José Neto da Silva e o Presidente Luís 

Antônio Camargo de Melo. 07 - Apregoado o Processo CSMPT nº 

2.00.000.023532/2013-37, que trata da promoção por antiguidade ao cargo de 

Procurador Regional do Trabalho, que tem como relator o Conselheiro José Alves 

Pereira Filho e o Conselheiro José Neto da Silva como revisor. Com a palavra, o 

Conselheiro relator passou à leitura do relatório e da apresentação do voto, asseverando 

que, para que não haja afronta ao princípio da isonomia, dever-se-ia levar em 

consideração precedente semelhante (processo CSMPT nº 08130.004419/2011), no qual 

a promoção por antiguidade ao cargo de Procurador Regional do Trabalho foi conferida, 

pela maioria deste colegiado, ao Procurador do Trabalho Luís Carlos Córdova Burigo, 

apesar de constar daqueles autos de promoção que o Procurador estava respondendo a 

inquérito administrativo. O Conselheiro relator considerou que o fato de o membro estar 

respondendo a inquérito administrativo não significa que já lhe tenha sido imputada 

alguma penalidade disciplinar e, deste modo, votou pela promoção do Dr. Adélio 

Justino Lucas, mais antigo na lista de antiguidade na classe de Procurador do Trabalho. 

O Conselheiro revisor José Neto da Silva informou que os fatos atribuídos ao primeiro 

nome da lista, o Procurador do Trabalho Adélio Justino Lucas, são ainda objeto de 

inquérito administrativo, e que, pela Lei, assemelha-se, praticamente, a uma sindicância.  

Na opinião do Conselheiro revisor, o enquadramento no inquérito foi uma vedação 

prevista na Lei Complementar, cuja punição só chegaria até uma suspensão de, no 

máximo,  quarenta e cinco dias. Diante dessas considerações, acompanhou o voto do 

Conselheiro relator, integralmente. O Conselheiro Otavio Brito Lopes registrou que, 

com base no histórico funcional do colega Adélio Justino Lucas, não tem motivos para 

recusa de seu nome à promoção e, por isso, acompanhou o voto do Conselheiro relator. 

Concluiu ainda que em outro processo, foi promovido a Procurador Regional, membro 

que recebera diversas punições administrativas, e que continuava a recebê-las, tendo 

sido vencido, naquela oportunidade. Esta situação é, contudo, diferente daquela.  O 

Conselheiro Rogerio Rodriguez Fernandez Filho acolheu a ponderação feita pelo 

Conselheiro José Neto da Silva quanto à provisoriedade do inquérito e destacou que, no 

processo referente à promoção do Dr. Luís Carlos Córdova Burigo, entendeu que seria 

desaconselhável que houvesse a promoção de forma definitiva, restando vencido, 

naquele feito. Informou, em arremate, acompanhar o voto do relator com relação ao 

colega Adélio Justino Lucas. O Presidente em exercício, durante este julgamento, Dr. 

José Alves Pereira Filho, informou que o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 

Dantas declarou-se suspeito. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani acompanhou 

o voto do Conselheiro relator.  O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury acompanhou o 

voto do Conselheiro relator e destacou o fato de o Dr. Adélio Justino Lucas ter 
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aproximadamente 20 anos de serviço e ser esse o primeiro inquérito aberto contra ele. 

Asseverou que volta a aplicar o principio do in dubio pro reo, pois os indícios são do 

não cometimento da falta, pelos esclarecimentos prestados pelo Corregedor-Geral. O 

Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes acompanhou o voto do relator e associou-se 

aos argumentos já apresentados anteriormente sobre o caso.  A Conselheira Secretária 

Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano indagou se o inquérito já teria sido arquivado, ao 

que esclareceu o Corregedor-Geral que a Comissão de Inquérito opinou pelo seu 

arquivamento. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani informou que o inquérito 

em referência encontra-se em seu poder, na condição de relator. Com os 

esclarecimentos do Conselheiro Otavio Brito Lopes de que até a instauração deste 

inquérito o Procurador sempre teve atuação reconhecida e destacada na sociedade de 

Brasília, a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano acompanhou o voto do 

Conselheiro relator. Em seguida, o Presidente em exercício, durante este julgamento, 

Dr. José Alves Pereira Filho, proclamou o resultado na forma da decisão a seguir: o 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu indicar, à unanimidade, 

nos termos do voto do Conselheiro relator, para ocupar a vaga decorrente da 

aposentadoria do Procurador Regional do Trabalho Danton de Almeida Segurado, 

conforme Portaria PGT nº 581, de 1º/08/2013, publicada no DOU de 12.08.2013, a ser 

provida pelo critério de antiguidade, o Procurador do Trabalho Dr. ADÉLIO JUSTINO 

LUCAS. Declarou-se suspeito o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. 

Ausente, momentânea e justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo.  

O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury solicitou o registro da presença do Procurador do 

Trabalho, Dr. Maurício Coentro Pais de Melo (PRT da 20ª Região), Coordenador 

Nacional Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário – CONATPA.  

08 - Processo CSMPT nº 08130.002142/2012. Interessada: Corregedoria do MPT. 

Assunto: Processo Administrativo Disciplinar.  Relator: Conselheiro Gustavo Ernani 

Cavalcanti Dantas.  Revisor:  Conselheiro Antônio Luiz Teixeira Mendes. Decisão: Os 

Conselheiros Relator e o Revisor votaram pela aplicação da pena de advertência. Os 

Conselheiros Otavio Brito Lopes, José Alves Pereira Filho, Eduardo Antunes 

Parmeggiani, Ronaldo Curado Fleury, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano e o 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo votaram pela aplicação da pena de censura. 

Declararam-se impedidos os Conselheiros José Neto da Silva e Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho. Apurados os votos, o Conselho Superior decidiu, pela maioria 

absoluta de seus membros, propor ao Procurador-Geral do Trabalho (Art. 259, III, da 

LC nº 75/93) a aplicação  ao acusado, Procurador Regional do Trabalho Luís Carlos 

Cordova Burigo, da pena de censura, com base no art. 240, II, da LC nº 75/93, nos 

termos do voto do Conselheiro relator Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, restando 

vencidos, quanto à sanção aplicada, o relator e o revisor. O Presidente solicitou juntada 

de voto. Em seguida, resolvendo QUESTÃO DE ORDEM, o Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho, em sua composição plena decidiu, por maioria, que as 

decisões deste Colegiado, em procedimentos disciplinares, sejam tomadas pelo voto da 

maioria absoluta de seus membros, nos termos do artigo 93, X c/c o § 4º, do artigo 129 

da Constituição da República Federativa do Brasil, ambos com redação da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, vencido o Conselheiro José Neto da Silva que entendeu pela 

necessidade do quórum de 2/3, previsto no artigo 98, § 2º, da Lei Complementar nº 

75/1993. Os Conselheiros José Neto da Silva e Rogério Rodriguez Fernandez Filho 

participaram apenas da votação da questão de ordem. Fez sustentação oral o Procurador 

processado. 09 - Processo CSMPT nº 2.00.000.035593/2013-47. Interessada: Izabel 

Christina Baptista Queiroz Ramos – Procuradora do Trabalho. Assunto: Requer 

afastamento para elaborar dissertação de Mestrado em Direito Constitucional em curso 
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na UFRN. Relator: Conselheiro José Neto da Silva. Revisor: Conselheiro Eduardo 

Antunes Parmeggiani. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 

Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar favoravelmente à concessão do afastamento da 

Procuradora do Trabalho Izabel Christina Baptista Queiroz Ramos, no período de 

06/03/2014 a 06.06.2014, para elaborar dissertação de mestrado em Direito 

Constitucional pela Universidade Federal  do Rio Grande do Norte, nos termos do voto 

do Conselheiro relator. 10- Processo CSMPT nº 2.00.000.031798/2013-53. 

Interessada: Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região (Procuradora-Chefe - 

Dra. Janilda Guimarães de Lima). Assunto: Requer remanejamento de uma vaga de 

Procurador do Trabalho da PTM de Anápolis para a sede da PRT da 18ª Região e 

remoção da Dra. Suse Lane do Prado e Silva para aquela Regional. Relator: Conselheiro 

José Alves Pereira Filho. Revisor: Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Decisão: 

O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, pelo 

indeferimento do pedido de remanejamento de uma vaga de Procurador do Trabalho da 

PTM de Anápolis para Sede de PRT da 18ª Região, com a consequente remoção da 

Procuradora do Trabalho Suse Lane do Prado e Silva, por falta de amparo legal, nos 

termos do voto do Conselheiro relator, vencido o Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho, que não conheceu do pedido. 11 - Processo CSMPT nº 

2.00.000.034388/2013-64. Interessada: Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª 

Região (Procuradora-Chefe - Dra. Catarina Von Zuben). Assunto: Requer providências 

quanto à necessidade de reestruturação do quadro de Procuradores e Servidores da PRT 

da 15ª Região. Relator: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. Revisor:  

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

do Trabalho decidiu, à unanimidade,  nos termos do voto do Conselheiro relator, pelo 

não conhecimento do pedido e posterior encaminhamento dos autos ao Procurador-

Geral do Trabalho, para análise e adoção das providências que julgar pertinentes. 12 - 

Processo CSMPT nº 2.00.000.021004/2013-43.  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 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. Decisão anterior: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

decidiu, à unanimidade, retirar o processo da 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, deferir o afastamento, por mais 30 (trinta) dias. Decisão:  O 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria,  nos termos 

do voto do Conselheiro Ronaldo Curado Fleury (revisor), opinar favoravelmente à 

concessão parcial do afastamento da Procuradora do Trabalho Quézia Araújo Duarte de 

Aguiar, no período de 10/09/2013 a 02/06/2014, já incluído o período de trânsito de 4 

(quatro) dias, para cursar Mestrado na Universidade de Lisboa – Portugal, ficando 

ressalvado que, caso seja requerido previamente e, comprovada a necessidade da 

presença da requerente, este CSMPT poderá conceder período adicional, limitado a 

15/09/2014, data de entrega dos relatórios,  vencidos, parcialmente, o Conselheiro 

relator que opinou pelo deferimento do pedido  até 15/09/2014, e, integralmente, o 
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Conselheiro José Neto da Silva que votou pelo indeferimento do afastamento.   13- 

Processo CSMPT nº 2.00.000.032181/2013-55. Interessada: Corregedoria do MPT 

(Corregedor-Geral Manoel Orlando de Melo Goulart) Assunto: Encaminha proposta de 

alteração da Resolução CSMPT nº 107, de 04/09/2012. Relatora: Conselheira Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisor:  Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Decisão:  

Após leitura do relatório, pediu vista regimental o Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho.  14- Processo CSMPT nº 2.00.000.014199/2013-75. Interessado: 

Ministério Público do Trabalho. Assunto: Consulta às Procuradorias Regionais do 

Trabalho sobre eventual interesse em receber Procuradoria do Trabalho em Município. 

Relator: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Revisor: Conselheiro Antonio Luiz 

Teixeira Mendes. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

decidiu, à unanimidade, pela instalação da Procuradoria do Trabalho no Município de 

Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Conselheiro relator. E, para 

constar, lavrei esta ata da 179ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e 

aprovada, segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 18h44. 
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