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No dia quatro de fevereiro de dois mil e quatorze, às nove horas e quinze minutos, iniciou-se a 

centésima octogésima 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, o Ouvidor substituto do MPT, Maurício Correia de Mello 

e o Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima. O 

Presidente cumprimentou e fez saudação aos Conselheiros, ao Presidente da ANPT, aos membros 

presentes aos servidores e aos colegas que assistiam e, pelo fato de ser a primeira sessão de 2014, 

renovou votos de um ano de muito trabalho, sucesso e alegria para o MPT.  A Conselheira 

Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano trouxe para aprovação a ata da 179ª sessão 

ordinária. Colocada pelo Presidente em discussão, o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury levantou 

questão relativa ao registro da designação do Procurador Regional do Trabalho Maurício Correia 

de Mello para atuar na Corregedoria, ressaltando que deveria constar expressamente essa 

designação. A propósito desse tema, o Corregedor Manoel Orlando de Melo Goulart solicitou que 

o CSMPT determinasse a atuação do Procurador Regional do Trabalho Maurício Correia de Mello 

na Corregedoria porque, durante suas férias, foi comunicado que o membro retornaria à PRT 10ª 

Região. O Conselheiro Otavio Brito Lopes questionou se seria caso de nova determinação, 

lembrando que já havia deliberação no sentido de que o Dr. Maurício Correia de Mello ficaria à 

disposição da Corregedoria, aguardando o deslinde do processo que trata do Regimento Interno da 

Corregedoria, que está com o Conselheiro Rogério Rodriguez. Com esses esclarecimentos, ficou 

determinado que se fizesse o registro solicitado pelo Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, tendo 

sido aprovada a ata da 179ª Sessão Ordinária, por unanimidade.  Comunicados do Presidente: O 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo registrou homenagem à Subprocuradora Geral do 

Trabalho Dra. Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, que deixou a Diretoria Geral Adjunta da 

Escola Superior do Ministério Público da União. O Presidente destacou que em sua atuação, a 

homenageada desenvolveu, como de praxe, excelente trabalho, de forma diligente, profícua e 

especial. Em seguida, aproveitou para parabenizar o Dr. Maurício Correia de Mello que assumiu a 

Diretoria Geral Adjunta da ESMPU, desejando-lhe muito sucesso e felicidade, na certeza de que 

naquela instituição o Ministério Público do Trabalho continuará sendo bem representado. Em 

seguida, comunicou que será dado início a processos de promoção de Subprocuradores-Gerais do 

Trabalho, vez que o Projeto de Lei nº 53/13, que criou doze cargos de Suprocuradores-Gerais do 

Trabalho foi aprovado no Congresso Nacional e já sancionado. Por último, o Presidente, fazendo 

menção a tema já levantado nesta sessão, relativo à atuação do auxiliar da Corregedoria, lembrou 

que o CSMPT, na sessão de novembro de 2013, referendou a permanência dos Procuradores 

Regionais lotados na PRT 10ª Região, entendendo que os mencionados membros devem continuar 

atuando na PGT. Sua Excelência frisou que isso decorreu de provocação de um dos membros do 

MPT perante o Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de impugnação de 
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editais de convocações de Procuradores Regionais do Trabalho. Prosseguiu dizendo que diante da 

proposição do colega junto àquele Órgão, o Conselho Superior do MPT entendeu por revogar uma 

autorização feita há muitos anos ao Procurador-Geral do Trabalho para convocação dos 

Procuradores Regionais, mas, no entanto, este órgão superior cuidou de referendar a convocação 

dos Procuradores Regionais da 10ª Região, decidindo que os Procuradores Regionais lotados na 

10ª Região continuarão atuando na PGT. Recordou, ainda, o Presidente, que no final do ano de 

2013, mais precisamente em 23/12, foi publicada decisão do Conselho Nacional do Ministério 

Público, que traz aos membros necessidade de reflexão e tomada de posição. Sob o ponto de vista 

do Presidente Luís Antônio Camargo de Melo, a decisão do CNMP interfere no posicionamento 

do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, mas não a ponto de fazer com que os 

colegas tenham que retornar. Sua Excelência expôs a razão: No voto do Conselheiro Leonardo de 

Farias Duarte, logo na ementa, há uma determinação de nulidade com efeitos ex nunc, dos editais 

nº 05, 07 e 08 de 2013 da PGT, bem como de outros que padecem dos mesmos vícios. O 

Presidente frisou que essa situação atingiria, também, os colegas da 10ª Região, visto ser hipótese 

expressamente definida na norma, pois as convocações realizadas com base no art. 98, XI da Lei 

complementar nº 75 de 1993, que autoriza designação de membros para exercício e atribuições 

processuais na PGT, devem observar a necessidade de demonstração, no caso concreto, da 

excepcionalidade a que se refere o dispositivo legal, sob pena de nulidade. Para o Presidente, o 

que está definido é que o Conselho Superior do MPT pode ratificar a decisão tomada no mês de 

novembro, tornando sem efeito as Portarias do mês de janeiro. Assim, a situação voltaria ao status 

quo ante, com a permanência de todos os Procuradores Regionais na PGT. Então, encaminhar-se-

ia notícia ao CNMP, acompanhada de fundamentação sobre a necessidade da permanência dos 

membros na PGT, pois, a própria aprovação da Lei 12.883/2013, de 21/11/2013, que criou doze 

cargos de Subprocuradores-Gerais do Trabalho já demonstra a necessidade de aumento no quadro 

de membros lotados na PGT. O Presidente comunicou, ainda, que deixou para assinar, naquele 

momento, portaria tornando sem efeito aquelas editadas do mês de janeiro, dizendo ser possível 

resolver assim a questão. Prosseguindo, disse que teve oportunidade de falar com os Procuradores 

Regionais do Trabalho Ricardo José Macedo de Britto Pereira, Adriane Reis de Araújo e Eliane 

Araque e com a Subprocuradora-Geral do Trabalho Maria Aparecida Gugel, que em nenhum 

momento a Administração pretendeu devolver os Procuradores Regionais do Trabalho para a PRT 

10ª Região. Acentuou, ainda, que as medidas tomadas em janeiro foram no sentido de 

preservação, porque, diante da existência de decisão do CNMP, interferindo na forma de atuação 

do MPT, não seria interessante tomar nenhuma atitude mais drástica, sem que este Colegiado 

tratasse do assunto. O Presidente frisou que, como o Conselho Superior do MPT decidiu manter a 

convocação dos Procuradores Regionais do Trabalho, e, diante da deliberação do CNMP, não 

poderia ser outro o caminho a não ser trazer, nesta oportunidade, a discussão para o colegiado, em 

virtude de férias e recesso em janeiro. Assim, o Presidente apresentou proposta no sentido de que 

o CSMPT ratificasse a decisão de manutenção dos Procuradores Regionais do Trabalho da 10ª 

Região para atuar na PGT, e que, de imediato, tornem-se sem efeito as mencionadas portarias, 

fazendo-se comunicação ao CNMP, na qual conste esclarecimento acerca da permanência dos 

referidos membros na PGT, sob o fundamento de necessidade de serviço e, principalmente, pela 
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edição da Lei nº 12.883/2013. Dito isso, o Presidente passou a ouvir a opinião dos Conselheiros. O 

Conselheiro Otavio Brito Lopes se posicionou por não concordar com a proposta lançada pelo 

Presidente, salientando que o CSMPT ratificou as convocações dos Procuradores Regionais do 

Trabalho da 10ª Região antes da publicação da Lei que criou os 12 cargos de Subprocuradores-

Gerais do Trabalho e antes da decisão do CNMP. Prosseguiu dizendo que hoje o quadro jurídico é 

diferente, pois antes não havia as mencionadas vagas de Subprocuradores-Gerais do Trabalho 

abertas. Propôs que se convoque Procuradores Regionais do Trabalho para substituir nos cargos 

vagos, até que o processo de promoção seja concluído, sugerindo que antes de se fazer as 

substituições, seja feito contato junto ao CNMP, mediante nomeação de comissão para tratar do 

assunto junto àquele órgão superior. Relembrou que quando da decisão liminar no CNMP, 

proferida no PCA CNMP nº 1372/2013-86, os Subprocuradores-Gerais do Trabalho Manoel 

Orlando de Melo Goulart, José Neto da Silva e Heloísa Moraes Rego Pires compareceram ao seu 

gabinete para conversar. Naquela oportunidade, o Conselheiro Otavio Brito Lopes disse aos 

referidos membros que a melhor maneira de solucionar o caso seria ir ao CNMP para conversar 

com o Relator do feito, noticiando que as Portarias baixadas pelo Vice-Procurador-Geral do 

Trabalho seriam anuladas e publicados novos editais de convocação, nos moldes preconizados no 

despacho do Relator. Em decorrência disso, acrescentou o Conselheiro Otavio Brito Lopes, que 

aquele membro que impugnou os atos convocatórios se candidataria e, caso não o fizesse, restaria 

demonstrado que não tinha, obviamente, interesse, e daí o PCA perderia o objeto. Em seguida 

afirmou que a solução foi apresentada por aqueles Subprocuradores-Gerais do Trabalho à 

Administração, porém não foi aceita e, que a seu ver, chegou-se à situação de nulidade dos atos 

convocatórios por falta de habilidade para resolver um problema que, no nascedouro, era simples, 

e hoje a melhor forma de colaborar com a Administração é apresentar a alternativa, que consiste 

em ocupar essas vagas de Subprocuradores-Gerais do Trabalho com aqueles membros que 

concordarem em vir atuar na PGT com 5% de acréscimo no subsídio, que é o que determina a lei, 

na hipótese de substituição de Subprocurador Geral do Trabalho. E se todas as vagas não forem 

ocupadas, uma vez que não se pode convocar por período superior a 29 dias com pagamento de 

diárias, ficarão abertas até que a respectiva promoção se efetive.  O Conselheiro Otavio Brito 

Lopes sugeriu que antes da implementação da sua proposta, seria o caso de ir ao CNMP e 

conversar com o relator do feito e com outros Conselheiros daquele Órgão Superior, dando notícia 

das providências que seriam tomadas, com vistas a resolver a questão. O Conselheiro Ronaldo 

Curado Fleury indagou se sua proposta seria, ao contrário do que fora colocado pelo Presidente 

Luís Antônio Camargo de Melo, convocar os membros não como Procuradores Regionais do 

Trabalho, mas como Subprocuradores Gerais do Trabalho substitutos para ocupar as vagas que já 

se encontram criadas, até que se proceda à efetiva promoção. E se, neste caso, os convocados 

receberiam acréscimo de 5% e, na hipótese de virem membros não residentes no Distrito Federal 

receberiam, também, o auxílio moradia. Questionou se a proposta do Conselheiro Otavio Brito 

Lopes também contemplaria a criação de uma comissão para ir ao Conselho Nacional do 

Ministério Público para conversas e esclarecimentos. Respondendo às indagações formuladas pelo 

Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, o Conselheiro Otavio Brito Lopes ratificou sua proposta, 

frisando que também se inclui o pagamento de auxílio moradia, porque, salvo engano, decorre de 
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lei. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho perguntou se o apoio normativo da 

proposta para convocação de Procuradores Regionais do Trabalho seria o inciso XI do Art. 98 da 

Lei Complementar nº 75/93. Foi explicado que o fundamento é o Parágrafo Único do Art. 110 da 

LC 75/93, que dispõe sobre a convocação de Procurador Regional do Trabalho para substituição 

de Subprocurador-Geral do Trabalho. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas disse ser 

bastante complicada a situação e reafirmou receio de que qualquer medida que se tome agora 

poderá ser cassada de ofício pelo CNMP, tornando-se necessário ir àquele Órgão e solicitar 

orientação sobre qual seria a melhor solução a ser adotada.  O Conselheiro Otavio Brito Lopes 

solicitou aparte para demonstrar  que antes do CSMPT decidir fazer as convocações, deve-se ir ao 

CNMP dando àquele Colegiado ciência dos detalhes do processo, tais como data de abertura, 

tempo de duração, possibilidade de participação de todos, inclusive dos residentes fora de Brasília, 

deixando claro, também, que não haverá pagamento de diárias, e que os convocados receberão 

somente aquelas retribuições que a lei possibilita.  Por isso, enfatizou que seria adequado enviar 

comissão de membros ao CNMP para conversar. Sugeriu a realização de uma sessão 

extraordinária assim que houvesse resposta. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury destacou dois 

pontos comentados pelo Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. O primeiro quando se referiu 

que o CSMPT havia ratificado a convocação dos Procuradores Regionais do Trabalho da PRT 10ª 

Região e que o CNMP, posteriormente, teria determinado que essas convocações só poderiam 

ocorrer se houvesse uma atuação específica na PGT, e que o Presidente, via a necessidade do 

CSMPT re-ratificar sua decisão anteriormente tomada, sob o fundamento da necessidade de 

serviço em razão de criação de novas vagas. O Conselheiro lembrou que o fundamento utilizado 

pelo CSMPT em novembro de 2013, para manutenção dos colegas da PRT 10ª Região, já teria 

sido fundada na necessidade de serviço, pois à época a Lei que criou os cargos de Subprocurador 

Geral do Trabalho aguardava apenas da sanção presidencial. Assim, no ponto de vista do 

Conselheiro, não haveria necessidade de ratificação, em razão do Conselho já ter fundamentado a 

mesma na necessidade de serviço. O segundo ponto comentado pelo Conselheiro Ronaldo Curado 

Fleury foi sobre o Presidente ter deixado claro que a Administração não teve, em momento algum, 

a intenção de devolver os Procuradores Regionais do Trabalho para a PRT da 10ª Região. Notou 

que essa informação contraria aquelas passadas pelos próprios Procuradores Regionais do 

Trabalho. Continuando, citou como exemplo o caso do Procurador Regional do Trabalho Ricardo 

José Macedo de Brito Pereira, que estava com viagem marcada para atuar pela CONAP - 

Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, o 

qual recebeu informação que não iria mais viajar porque ele não era mais representante da 

Coordenadoria na PGT. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury salientou estar havendo 

incompatibilidade entre a afirmação de que não teve a intenção de devolver os Procuradores 

Regionais do Trabalho para a PRT 10ª Região e os atos praticados em janeiro de 2014. Frisou que, 

a seu ver, tratou-se de uma usurpação de um poder do Conselho Superior do MPT, pois não havia 

mais autorização para o Procurador-Geral do Trabalho convocar ou desconvocar aqueles membros 

que o CSMPT já havia convocado. Arrematou dizendo que a Administração deveria ter aguardado 

o momento desta sessão para trazer o problema, uma vez que em janeiro os Conselheiros estavam 

em férias coletivas. Reafirmou ser este momento importante para analisar qual a melhor solução. 
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Dito isto, Conselheiro Ronaldo Curado Fleury concordou com as propostas já feitas nesta sessão 

pelos Conselheiros Otavio Brito Lopes e Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, entendendo não haver 

problema que a convocação seja pelo período de vinte nove dias, mesmo diante do fato que o 

CNMP já havia tratado da questão, pois o objetivo agora é defender a instituição e o 

funcionamento da PGT, e, consequentemente, do MPT. Ainda com a palavra e referindo-se ao 

início das promoções, disse sentir-se feliz e ao mesmo tempo inseguro, por haver uma decisão do 

CNMP determinando ao Presidente Luís Antônio Camargo de Melo que se abstenha da publicação 

da lista de antiguidade dos membros, bem como da publicação de edital de concurso de remoção, 

a qual é uma consequência natural das promoções de Subprocuradores-Gerais do Trabalho. 

Lembrou que os colegas que entraram com o pedido junto ao CNMP, mesmo que cheguem à 

posição que desejam na lista de antiguidade, não entrarão no quinto constitucional.  Daí, o 

Conselheiro Ronaldo Curado Fleury questionou se a promoção poderá ser feita. Presidente Luís 

Antônio Camargo de Melo respondeu que não há impedimentos para a promoção a 

Subprocurador-Geral do Trabalho e repetiu que o processo será aberto. O Conselheiro José Neto 

da Silva solicitou a palavra e sugeriu que, para avançar na discussão, seria interessante questionar 

sobre a existência de algum regramento que tenha validade até o dia 03/02/2014, e se as portarias 

do Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani ainda eram válidas. O Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo respondeu que a nova Portaria já estava pronta e que a deixou para assinar nesta 

sessão. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury pediu a palavra para ressaltar seu entendimento 

acerca da comprovação de necessidade de atuação na PGT. Lembrou que, a situação já está 

definida quanto ao Procurador Regional do Trabalho Maurício Correia de Mello atuar na 

Corregedoria, e sobre a atuação dos Procuradores Regionais do Trabalho Fábio Leal Cardoso, 

Adriana Silveira Machado e Edelamare Barbosa Melo na Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPT. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho sugeriu que os Conselheiros façam uma 

recomendação para que o Procurador-Geral do Trabalho institua uma Comissão para que 

interprete a solução a ser dada à questão das convocações.  O Conselheiro Antonio Luiz Teixeira 

Mendes, referindo-se à  revogação das convocações dos Procuradores Regionais da 10ª Região, 

mencionou que a decisão do CNMP não tratou desse e ponto, pois esta foi específica apenas em 

relação aos editais referidos no voto do relator, a qual teve efeito ex nunc. Para ele, este Conselho 

já havia revogado a autorização para convocação de Procuradores Regionais da 10ª Região 

atuarem na PGT, mas ali ficou efetivamente ressalvada a situação daquela Regional. Diante dessas 

colocações, deixou claro seu entendimento de que as portarias baixadas em janeiro estavam sendo 

tornadas sem efeito e, assim, não haveria alteração da situação anterior.  Disse concordar com a 

necessidade de ser manter contato com o CNMP para saber qual a melhor forma de conduzir essa 

questão, e assim de evitar eventuais surpresas. Ressaltou que diante da proposta do Conselho 

Otávio Brito Lopes, caberia ao Presidente Luís Antônio Camargo de Melo avaliar a necessidade 

de se convocar Procuradores Regionais do Trabalho para substituir Subprocuradores-Gerais do 

Trabalho, inclusive nas doze vagas que foram recentemente criadas, e também e de dar agilidade 

ao processo de promoção aos cargos de Subprocuradores-Gerais do Trabalho. Concluiu dizendo 

não saber se há interferência de uma coisa na outra, pois se o processo de promoção avançar muito 

rapidamente, isso acabaria por prejudicar o anterior, pela necessidade da publicação de editais. O 
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Presidente Luís Antônio Camargo agradeceu, informando que iria atender às colocações feitas 

nesta sessão, e assumiu o compromisso de estabelecer imediato contato com pelo menos dois 

Conselheiros no CNMP, Relator e o Conselheiro que o representasse naquele Órgão, a fim de 

apontar as questões aqui levantadas e informar o CSMPT. Disse estar preparando uma proposta 

para negociar com o CNMP e comunicou que gostaria que a Conselheira Secretária Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano o acompanhasse, sugerindo que analisasse qual seria o outro 

Conselheiro do CSMPT a acompanha-los na ida ao CNMP para uma primeira conversa. Seguindo, 

sugeriu que se realize uma sessão extraordinária na semana seguinte. Foi passada a palavra ao 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho, o qual informou concordar com a sugestão do 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo, mas ressaltou que havia um aspecto condescendente 

sobre ser apenas órgão político, propondo que se fizesse essa recomendação e que constasse na 

ata.  Na sequência, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo informou que já estava atendendo 

tal recomendação. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo questionou se haveria algum 

encaminhamento contrário. Não havendo manifestações contrárias, a sessão prosseguiu. O 

Conselheiro Ronaldo Curado Fleury sugeriu a ida de algum conselheiro que já tivesse contato com 

o CNMP, indicando os Conselheiros Otavio Brito Lopes, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e 

José Neto da Silva. Após dialogarem sobre quem iria ao CNMP, o Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo comunicou que iria com a Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano e com o Corregedor Manoel Orlando de Melo Goulart. Comunicou, ainda, que iria 

agendar, primeiramente, com o Subprocurador-Geral do Trabalho Jeferson Luiz Pereira Coelho e 

logo após com o Conselheiro Leonardo do CNMP. O Conselheiro Otávio Brito Lopes frisou que 

não adiantaria convocar extraordinária sem saber se haveria algum retorno de informação por 

parte do CNMP. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo propôs a realização da sessão 

extraordinária no dia 07 de fevereiro às 9h, que seria convocada, caso houvesse necessidade. 

Comunicados da Secretaria do CSMPT: A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano comunicou a impossibilidade da Ouvidora Heloísa Maria Moraes Rêgo Pires participar 

desta sessão, por  compromisso no Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público e no 

Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, participação na 2ª Sessão Extraordinária do Conselho 

Nacional de Ouvidores, realizada na mesma data. Informou, ainda, que a Ouvidoria encaminhou o 

relatório estatístico mensal da movimentação, referente a novembro e dezembro de 2013, além de 

enviar no dia 31 de janeiro de 2014, por meio de ofício, relatório anual das atividades realizadas 

pela Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho. A Conselheira Secretária Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano comunicou que o Procurador do Trabalho Thiago Gurjão Alves Ribeiro, da 23ª 

Região, enviou a este Conselho, nos termos da Resolução 75/2008, relatório de suas atividades 

referentes à participação, a convite da OIT, por designação do Procurador-Geral do Trabalho com 

referendo do CSMPT, no evento Anti-Human Trafficking Week, em Genebra. Registrou 

comunicado do Corregedor Geral do MPT que o sistema da Corregedoria, que contempla ficha 

eletrônica de avaliação objetiva dos membros em estágio probatório, ainda não teria sido 

implantado e deu ciência do encaminhamento do Relatório Anual das Atividades Desenvolvidas 

pela Corregedoria do MPT no ano de 2013 (ofício nº 1055/2013/CMPT de 18/12/2013). Que o 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
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editou a Portaria CNMP-PRESI nº 365 que retificou a Portaria CNMP-PRESI nº 323, que informa 

que a Subprocuradora-Geral do Trabalho Maria Aparecida Gugel segue atuando, como membro 

auxiliar do CNMP, no Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade, da Comissão de Defesa dos 

Direitos Fundamentais, sem prejuízo de suas atribuições na origem. Constou, ainda, que o 

Conselheiro Esdras Dantas de Souza, do Conselho Nacional do Ministério Público, encaminhou 

ao Procurador Geral do Trabalho, Dr. Luís Antônio Camargo de Melo, cópia do despacho que 

determinou o aproveitamento dos atos praticados no Inquérito Administrativo tombado no 

Ministério Público do Trabalho nº 08130.00/001513/2009, e por último, que o Conselheiro 

Cláudio Henrique Portela do Rego do Conselho Nacional do Ministério Público (Ofício nº 

159/2013/GAB/CP/CNMP, de 11/12/2013) delegou aos Subprocuradores-Gerais do Trabalho José 

Neto da Silva, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Otavio Brito Lopes, José Carlos Ferreira do 

Monte, Manoel Orlando de Melo Goulart e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano para, sem 

prejuízo de suas atribuições, ouvirem testemunhas nos autos do Processo Disciplinar CNMP nº 

0.00.000.000326/2013-60. A cópia da documentação já foi encaminhada pelo Senhor Procurador-

Geral do Trabalho aos Subprocuradores-Gerais designados, bem como informado ao Conselheiro 

do CNMP. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo indagou se os avisos que foram 

colocados na intranet geraram alguma dúvida. Não havendo dúvidas a sessão prosseguiu. 

Comunicados dos Senhores Conselheiros: Os Conselheiros José Alves Pereira Filho e Otavio 

Brito Lopes disseram não ter comunicados. O Conselheiro José Neto da Silva cumprimentou o 

Procurador Regional do Trabalho Maurício Correia de Mello pela investidura como Diretor-

Adjunto na Escola Superior do Ministério Público e o servidor Onildo Nicktowysk Leite Fortes de 

Sá Menezes, que está de volta à Secretaria do CSMPT. O Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho enalteceu a conduta da ANPT por ter conseguido junto ao Conselho Nacional de 

Justiça uma meta importante, que é identificar e julgar até 31 de dezembro de 2014, as ações 

coletivas. Informou, ainda, que passará ao Corregedor Geral nota relativa a seguro de veículos, 

assunto que reputa ser importante para conhecimento do Corregedor. Por fim, o Conselheiro 

Rogério Rodriguez Fernandez Filho se referiu ao fato do Presidente Luís Antônio Camargo de 

Melo ter avocado um processo de uma colega que, e ao ver pareceu muito grave. Narrou que se 

trata de um processo de Rondônia, no qual constava parecer da Subprocuradora-Geral do Trabalho 

Lucinea Alves Ocampos, no qual o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo teria nele exarado 

outro parecer. Em resposta, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo explicou que o fez a 

pedido de Ministro do TST e não avocou. Explicou que isso decorreu de solicitação da 

Procuradoria Regional do Trabalho de Rondônia, em relação aos processos que envolvem as 

empreiteiras da hidrelétrica de Jirau, pois aquela Regional estava buscando a responsabilidade 

solidária de ditas empreiteiras no âmbito da PRT da 14ª Região. Todavia, tratava-se de conseguir a 

mencionada responsabilização, também, junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Explicou o 

Presidente que as empreiteiras ajuizavam ações individuais que acabavam por inviabilizar todo o 

trabalho da PRT de Rondônia, e daí agiu-se perante o TST a fim de buscar a referida linha de 

enfrentamento. Asseverou o Presidente que isso se deu a pedido dos colegas daquela Regional. 

Diante das explanações, o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho formalizou seu pedido 

de desculpas.  O Conselheiro José Neto da Silva complementou dizendo que o parecer posterior 
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foi assinado pelo Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. O Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho leu o seguinte texto: “A exigência de atuação independente do membro do 

Ministério Público, pautada nos justos valores, que devem informar a elaboração do conteúdo 

normativo da lei, reside na gênese da formulação do princípio do promotor natural, a que 

repugnam interferência ilegítima da chefia da instituição, que rompem, mediante designações 

casuísticas e arbitrárias, a regular ordem de distribuição dos processos em cargo 

comissionado.”. Nesse ponto, o Presidente interveio, questionando se a Subprocuradora-Geral do 

Trabalho Lucinea Alves Ocampos havia encaminhado reclamação. Em seguida o Conselheiro 

Rogério Rodriguez Fernandez Filho leu:“Os critérios para distribuição de procedimentos 

administrativos e quaisquer outros feitos pelo Ministério Público do Trabalho.” O Presidente 

deixou claro que não houve abuso com relação à atuação da Subprocuradora-Geral do Trabalho 

Lucinea Alves Ocampos dizendo que houve um atendimento a um pedido. O Conselheiro José 

Neto da Silva trouxe esclarecimento: Lembrou que o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo 

havia solicitado que a Subprocuradora-Geral do Trabalho Maria Aparecida Gugel dialogasse com 

a Subprocuradora-Geral do Trabalho Lucinea Alves Ocampos a respeito. Prosseguindo, lembrou 

que o processo teria sido avocado pelo Presidente Luís Antônio Camargo de Melo, que fez o 

parecer. Continuou relatando que a Subprocuradora-Geral do Trabalho Lucinea Alves Ocampos 

havia feito uma cota no processo, e que o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo assim 

procedeu diante da solicitação do Procurador  Chefe de PRT de Rondônia, acerca das 

mencionadas ações individuais. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury salientou que pelo fato de 

o Corregedor estar presente, caberia a ele apurar tal questão. O Presidente Luís Antônio Camargo 

de Melo argumentou que se a própria Subprocuradora-Geral do Trabalho Lucinea Alves Ocampos 

não reclamou, não caberia qualquer outra reclamação. O Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez informou que estaria atuando nesse questionamento como Conselheiro a fim de 

preservar a atuação da autonomia do CSMPT. Informou que já teria expedido quatro linhas, todas 

contra a Independência, a favor da Unidade. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo 

reforçou que o fez a pedido da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região e que solicitou à 

Subprocuradora-Geral do Trabalho Maria Aparecida Gugel tomasse as providências no sentido de 

fazer o parecer. Esclareceu não ter havido nenhuma ofensa à atuação de qualquer membro da 

Procuradoria-Geral do Trabalho. Destacou, ainda, que a Subprocuradora-Geral do Trabalho Maria 

Aparecida Gugel, coordenadora da CRJ havia conversado sobre este assunto, e o fez em vários 

processos, e explicou que havia alguns processos aguardando distribuição e que não houve 

qualquer tipo de abuso. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury fez solicitação de encaminhamento 

do assunto à Corregedoria. Dando sequência à sessão o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 

Dantas, referindo-se ao processo nº 8130.004413/11, que trata do afastamento da Doutora Márcia 

Bacher Medeiros para frequentar o Curso Master em Direito Constitucional em Sevilha, 

comunicou que a Procuradora encaminhou a monografia, a qual foi aprovada pela banca com 

proposta de menção honrosa, encontrando-se no aguardo da confirmação da nota e da entrega do 

título. Informou que irá despachar o processo, enviando a monografia para a biblioteca e aguardar 

os demais trâmites. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani noticiou o falecimento do 

Procurador Regional do Trabalho aposentado Carlos Renato Genro Goldschmidt, da PRT 4ª 
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Região, e solicitou que fosse encaminhada nota de pesar à família. O Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo determinou que constasse na ata a nota de pesar. O Conselheiro Ronaldo 

Curado Fleury felicitou a Subprocuradora-Geral do Trabalho Ivana Auxiliadora Mendonça Santos 

pela gestão na Escola Superior do Ministério Público da União, com destaque ao Ministério 

Público do Trabalho na gestão do Doutor Nicolao Dino Neto e da Subprocuradora-Geral do 

Trabalho Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Parabenizou também o Procurador Regional do 

Trabalho Maurício Correia de Mello pela assunção no cargo de Diretor-Adjunto da Escola 

Superior do Ministério Público da União, afirmando que o Procurador Regional do Trabalho 

Maurício Correia de Melo fará a gestão com igual ou maior qualidade que a gestão anterior. 

Deixou registrado também o falecimento do Doutor Ophir Filgueiras Cavalcante, ex-presidente do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pediu que fossem encaminhadas notas de 

pesar à família.  Ainda com a palavra, o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury parabenizou a 

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho pela conquista referente às diferenças das 

diárias e também referente à conquista junto CNJ, referente à meta que é identificar e julgar até 31 

de dezembro de 2014, as ações coletivas, citada pelo Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez 

Filho, destacando a competência do Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima e 

da Procuradora Regional do Trabalho Daniela de Morais do Monte Varandas frente à ANPT.  

Destacou, também, o retorno do Senhor Onildo Nicktowysk Leite Fortes de Sá Menezes à 

Secretaria do CSMPT, parabenizando a Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano pela escolha. O Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes prestou seus cumprimentos 

à Subprocuradora-Geral do Trabalho Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, ao Procurador 

Regional da República Nicolao Dino Neto e ao Procurador Regional do Trabalho Maurício 

Correia de Mello, à atuação da ANPT e também os registros feitos pelo Conselheiro Ronaldo 

Curado Fleury. Passou-se a palavra à Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano, que informou que não ter comunicados a fazer. Comunicados da Corregedoria: O 

Corregedor Manoel Orlando de Melo Goulart informou ao CSMPT que irá a Manaus para, em 

força-tarefa, verificar dificuldade havida naquela unidade, com relação à implementação de dados, 

ocorrência esta que foi constatada na última correição lá efetuada pelo Subprocurador-Geral do 

Trabalho José Carlos Ferreira do Monte. Informou, também que irá a São Paulo por conta da 

reunião dos Corregedores-Gerais do país. E ratificou as homenagens prestadas ao Procurador 

Regional do Trabalho Maurício Correia de Mello e à Subprocuradora-Geral do Trabalho Ivana 

Auxiliadora Mendonça Santos. O Corregedor expressou, ainda, sua preocupação quanto ao 

afastamento do CSMPT em relação ao CNMP e informou achar importante a aproximação. Por 

último, o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury indagou se a questão do relacionamento entre 

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região e o TRT de Amazonas estaria resolvida. O 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo relatou que, em sessão no TST, conversou com o 

Presidente do TRT do Amazonas, e por telefone, conversou com outro desembargador daquele 

Tribunal.  Informou que a Procuradora-Chefe está de licença e a Pocuradora Chefe substituta vem 

trabalhando no sentido de solucionar o problema de relacionamento entre a PRT do Amazonas e o 

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Esclareceu o Presidente que houve um incidente 

grave em Manaus.  A Procuradora-Chefe daquela Regional, durante sessão naquele Tribunal, 
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verificou fraude em processo, relativa à retirada de um documento dos autos, quando o Juiz 

convocado que estava relatando o processo deu notícia da substituição de um documento dos 

autos, situação essa que acabou provocando um incidente grave de relacionamento entre as 

Instituições. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo afiançou que já há providências 

tomadas no sentido para solucionar essa questão. Passou-se à palavra ao Procurador Regional do 

Trabalho Maurício Correia de Mello, em substituição à Ouvidora Heloisa Maria Moraes Rego 

Pires, o qual manifestou adesão às homenagens, e informou não ter outros comunicados a fazer. 

Em seguida, passou-se à ordem do dia. Deliberações: 01 – Portaria PGT nº 960, de 16/12/2013, 

que autorizou, ad referendum do Conselho Superior do MPT, o afastamento do País e das funções 

institucionais, com ônus parciais, de 22.02 a 02.03.2014, incluído trânsito, do Procurador do 

Trabalho Rafael Dias Marques, lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, para 

participar a convite do Estado de Chiapas, México, de visita técnica com o propósito de 

estabelecer vínculos de cooperação internacional. 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 das funções institucionais, com ônus parciais, de 22.02 a 

02.03.2014, incluído trânsito, do Procurador do Trabalho Rafael Dias Marques para participar, a 

convite do Estado de Chiapas, México, de visita técnica com o propósito de estabelecer vínculos 

de cooperação internacional. 02- Processo CSMPT nº 2.00.000.008445/2013-50. Interessada: 

Corregedoria do MPT.Assunto:  Inquérito Administrativo Disciplinar. Advogados:  Floriano 

Correia Vaz da Silva, OAB/SP nº 220.159;  Cícero Germano da Costa, OAB/SP nº 76.615; e 

Vagner do Prado Barbero, OAB/SP nº 295.469. Relator: Conselheiro José Alves Pereira Filho. 

Revisor: Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. Decisão: O Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, acolher a preliminar prescrição da pretensão 

punitiva, com a consequente extinção do processo de inquérito administrativo disciplinar 

instaurado em face do Procurador do Trabalho Gustavo Filipe Barbosa Garcia, nos termos do voto 

do Conselheiro relator, vencidos os Conselheiros Rogério Rodriguez Fernandez Filho (revisor) e 

Cristina aparecida Ribeiro Brasiliano. Declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo o 

Conselheiro Otavio Brito Lopes e impedido o Conselheiro José Neto da Silva. Fizeram 

sustentações orais, pelo indiciado, o Advogado Floriano Correia Vaz da Silva, OAB/SP nº 

220.159 e o Presidente da ANPT Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima.  03 - 

Processo CSMPT nº 08130.002142/2012.  Embargante: Membro do MPT Assunto: Oposição de 

Embargos de Declaração contra decisão plenária que determinou, por maioria absoluta de seus 

membros, a propositura da aplicação de pena de censura ao acusado, com base no art. 240, II, da 

LC nº 75/93.Relator:  Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Revisor: 

ConselheiroAntônio Luiz Teixeira Mendes. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 

do Trabalho decidiu, à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios, não conhecer do 

adendo e, por maioria, dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para 

decretar a prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, determinar o arquivamento do 

processo  administrativo disciplinar instaurado em face do Procurador Regional do Trabalho Luis 

Carlos Cordova Burigo, nos termos do voto do Conselheiro relator, vencidos os Conselheiros 

Otavio Brito Lopes e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, que rejeitaram os embargos. 
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Declararam-se impedidos os Conselheiros José Neto da Silva e Rogério Rodriguez Fernandez 

Filho.  04 - Processo CSMPT nº 2.00.000.033757/2013-00  (Ad referendum – Portaria PGT nº 

818, de 21/10/2013). Interessado: Marcelo Crisanto Souto Maior – Procurador do Trabalho. 

Assunto:  Requer afastamento para frequentar o Master Universitário em Direito Constitucional, 

oferecido pela Universidade de Sevilla/Espanha. Relator:  Conselheiro Eduardo Antunes 

Parmeggiani. Revisor: Conselheiro José Alves Pereira Filho. Decisão: O Conselho Superior do 

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

Trabalho que autorizou o afastamento do Procurador do Trabalho Marcelo Crisanto Souto Maior 

das funções institucionais no período de 23/10/2013 a 27/04/2014, para frequentar a fase 

presencial do curso Master Universitário em Direito Constitucional, oferecido pela Universidade 

de Sevilha, Espanha, nos termos do voto do Conselheiro relator. Ausente, momentânea e 

justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 05 Extrapauta–Processo 

CSMPT nº 2.00.000.030665/2013-60. Interessado: Vanderlei Avelino Rodrigues – Procurador do 

Trabalho. Assunto: Requer retificação de período do afastamento, relativo à data final do Curso. 

(Assunto original: Requer afastamento para participar do curso Master en Derecho Constitucional, 

pela Universidade de Sevilha/Espanha). Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 

Trabalho decidiu, à unanimidade, pela retificação do período final do afastamento do Procurador 

do Trabalho Vanderlei Avelino Rodrigues, relativo ao Curso Master en Derecho Constitucional, 

da Universidade de Sevilla, na Espanha, de 16/05/2014  para 27/04/2014, já incluído o período de 

trânsito, nos termos do voto do Conselheiro relator. Ausente, momentânea e justificadamente, o 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 06 - Processo CSMPT nº 2.00.000.006637/2013-21. 

Proponentes: Ivana Auxiliadora Mendonça Santos – Subprocuradora-Geral do Trabalho; José 

Alves Pereira Filho – Subprocurador-Geral do Trabalho. Assunto:  Proposta de anteprojeto de 

Resolução que regulamenta a convocação de Procurador Regional do Trabalho para substituição 

de Subprocurador-Geral do Trabalho. Relator:  Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. 

Revisor:  Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Decisão:  Retirado de pauta, a pedido 

do Conselheiro relator. Ausente, momentânea e justificadamente, o Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo. 07- Processo CSMPT nº 2.00.000.023835/2013-50. Interessado: Ministério 

Público do Trabalho - Heloisa Maria Moraes Rego Pires, Ouvidora do MPT. 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 relator manter o seu voto no sentido de não reconhecer competência 

do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho para exame da matéria, pediu vista 

regimental ao Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Ausente, momentânea e 

justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 08- Processo CSMPT nº 

2.00.000.030032/2013-51. Interessada:  Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - 

ANPT  Assunto:  Requer elaboração, implementação e execução de um Plano de Segurança 

Institucional no âmbito do MPT. Relator:  Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Revisor:  

Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas Decisão: Após o relator votar no sentido de 

aprovar a proposta de resolução que dispõe sobre o Plano de Segurança Institucional do Ministério 

Público do Trabalho, pediram vistas regimentais sucessivas os Conselheiros Otavio Brito Lopes e 
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José Neto da Silva. O Conselheiro Otavio Brito Lopes requereu juntada de cópia de todo o 

processo que conduziu a criação do Setor de Inteligência na sua gestão como Procurador Geral do 

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

09- Processo CSMPT nº 08130.003809/2012. Interessado:  Marcos Duanne Barbosa de Almeida 

– Procurador do Trabalho  Assunto:  Requer afastamento para redigir dissertação de mestrado 

referente ao Curso de Direito Público, promovido pela FACID e a Unisinos. (Assunto original: 

Requerimento de afastamento para cursar mestrado em Direito Público). Relator: Conselheiro 

Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas Revisor:  Conselheiro José Alves Pereira Filho Decisão: O 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, alterar, de ofício, a 

autorização do afastamento do Procurador do Trabalho Marcos Duanne Barbosa de Almeida, 

constante da Portaria nº 550, de 6/11/2012, para dela excluir a autorização de afastamento no 

período de 01 a 15 de junho de 2014; e de  conceder o afastamento no período de 31/03/2014 a 

30/06/2014, para o interessado elaborar dissertação de Mestrado em Direito Público pela 

UNISINOS/FACID, nos termos do voto do Conselheiro relator. Ausente, momentânea e 

justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 10 – Extrapauta – Processo 

CSMPT nº 2.00.000.032181/2013-55. Interessado: Corregedoria do MPT (Corregedor-Geral – 

Dr. Manoel Orlando de Melo Goulart). Assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 107, de 

04/09/2012. Relatora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisor: Conselheiro 

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

decidiu, à unanimidade, nos termos do voto da Conselheira relatora, com modificações propostas 

pelos Conselheiros, aprovar e editar a Resolução CSMPT nº 114, de 4/2/2014, que acrescenta e 

altera dispositivos na Resolução nº 107, de 4/9/2012, do CSMPT, que dispõe sobre o Regimento 

Interno da Corregedoria do MPT. Quanto ao conteúdo do art. 9º, o Conselheiro José Neto da Silva 

ficou vencido, por entender que, da forma como redigido, afrontaria a autonomia do Suplente do 

Corregedor-Geral do MPT, que ostenta a condição de substituto legal. Ausente, momentânea e 

justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 11- Processo CSMPT nº 

08130.005881/2011. Proponente: Ronaldo Curado Fleury – Subprocurador-Geral do Trabalho. 

Assunto:  Proposta de alteração da Resolução nº 69/2007. Relator:  Conselheiro José Alves 

Pereira Filho. Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Decisão: Pediu, 

antecipadamente, vista regimental o Conselheiro Otavio Brito Lopes. Ausente, momentânea e 

justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. E, para constar, lavrei esta ata da 

180ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, segue assinada pelo Senhor 

Presidente e por mim subscrita. Término:16h50. 

 

 

LUÍS ANTÔNIO CAMARGO DE MELO 

Presidente do CSMPT 

 

 

CRISTINA APARECIDA RIBEIRO BRASILIANO 

Conselheira Secretária do CSMPT 


