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No dia onze de março de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos, iniciou-se a 

centésima octogésima primeira 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). Ausentes, justificadamente, o 

Corregedor-Geral do MPT Manoel Orlando de Melo Goulart e a Ouvidora do MPT Heloisa Maria 

Moraes Rego Pires. Presente a representante da ANPT, a  Procuradora Regional do Trabalho 

Daniela de Morais do Monte Varandas. O Presidente cumprimentou e fez saudações aos 

Conselheiros, à Vice-Presidente da ANPT, aos servidores e aos colegas que assistiam pela 

intranet.  A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano trouxe para aprovação a 

ata da 180ª Sessão Ordinária. Colocada pelo Presidente em discussão, o Conselheiro Gustavo 

Ernani Cavalcanti Dantas apresentou retificações quanto aos registros feitos na parte final da folha 

6 (seis), relativamente aos comunicados da Secretaria do CSMPT. Lembrou que naquela 

oportunidade,  que em virtude do avançado da hora e pelo fato dos avisos já estarem disponíveis 

na intranet, não haveria necessidade de leitura, mas entende que os avisos devem constar da ata. 

Pediu, então, que se corrigisse esse trecho. O Conselheiro apresentou, ainda, correção quanto ao 

registro contido na página 8 (oito), no que concerne à menção que fez ao processo nº 

08130.004413/11, que trata do afastamento da Doutora Márcia Bacher Medeiros para frequentar o 

Curso Master em Direito Constitucional em Sevilha. Com essas retificações, aprovou-se a ata da 

180ª Sessão Ordinária, por unanimidade. Comunicados do Presidente: O Presidente Luís 

Antônio Camargo de Melo comunicou que na última sessão houve recomendação do CSMPT para 

que o Procurador-Geral do Trabalho fosse ao Conselho Nacional do Ministério Público manter 

contatos e trabalhar em defesa de interesses do Ministério Público do Trabalho, em razão de feitos 

que lá tramitam. Destacou a necessidade de manter conversações, em especial, com os 

Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho,  Luiz Moreira Gomes Júnior e Leonardo de Farias 

Duarte, tendo em vista determinações daquele Órgão Superior, em relação a editais de convocação 

de Procuradores Regionais do Trabalho. Informou que havia marcado audiência com o 

Conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior para hoje (11/03/2014), às 17h e questionou se algum 

Conselheiro gostaria de participar da reunião,  sugerindo que o Conselheiro Ronaldo Curado 

Fleury o acompanhasse, juntamente com a Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano. O Presidente comunicou que foi ao CNMP acompanhado do Conselheiro  Ronaldo 

Curado Fleury  e dos integrantes da Assessoria Jurídica da PGT e manteve conversa com o 

Conselheiro Alexandre Berzosa Saliba, que é relator de um processo importante para o MPT, o 

qual trata da retificação da lista de antiguidade e, consequente, modificação da posição dos 

Procuradores do Trabalho do 13º Concurso, que tomaram posse nos anos de 2012/2013. 

Prosseguiu dizendo que, na reunião, noticiaram que a PGT protocolara Embargos de Declaração e 

que o Conselheiro Alexandre Berzosa Saliba se comprometera a levar o recurso à sessão de 
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ontem, mesmo não estando em pauta. Salientou, ainda, que os Conselheiros  Ronaldo Curado 

Fleury e Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas manifestaram preocupação quanto ao prazo para 

publicação da  nova lista de antiguidade, por isso, em acordo com o Conselheiro Alexandre 

Berzosa Saliba, formularam requerimento para que o CNMP mantivesse a determinação de não 

publicar a lista de antiguidade, até que o processo fosse definitivamente julgado. Na sequência, o 

Presidente informou que foi apresentado ao Conselheiro Alexandre Berzosa Saliba memorial, 

contendo o resumo dos fatos tratados no mencionado processo, peça que foi fundamental para 

aclarar ponto relacionado à determinação do CNMP,  quanto ao momento em que os Procuradores 

do Trabalho ingressariam na lista de antiguidade, haja vista que no voto proferido naquele 

processo determinou fosse observada a data da nomeação dos membros do Ministério Público do 

Trabalho. Prosseguindo, o Presidente Luís Antônio de Melo noticiou que recebeu informação da 

Assessoria do Conselheiro Alexandre Berzosa Saliba de que na sessão de ontem (10/3/2014) do 

CNMP, os Embargos de Declaração foram julgados dentro da expectativa e, como houve 

modificação da decisão, resultando na necessidade de intimação dos Procuradores do Trabalho 

diretamente interessados. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas solicitou aparte para 

registrar que, na condição de Relator do processo que trata da aprovação da lista de antiguidade, 

entende ser bom que se distribuam, com antecedência, cópias da indigitada decisão, bem como da 

anterior proferida no bojo do processo em trâmite no CNMP, para que aos Conselheiros do 

CSMPT reflitam de antemão acerca da matéria, visando à otimização das discussões quando do 

julgamento do processo. O Conselheiro Otavio Brito Lopes chamou atenção para o fato de que na 

decisão referida não houve determinação para que o Ministério Público do Trabalho mude a forma 

como vem fazendo, mas que o faça apenas em situações específicas. O Conselheiro Eduardo 

Antunes Parmeggiani indagou se houve determinação para que ficasse suspensa a publicação da 

lista de antiguidade do Ministério Público do Trabalho. O Presidente Luís Antônio Camargo de 

Melo respondeu que houve decisão liminar nesse sentido. Nesse ponto, o Conselheiro Gustavo 

Ernani Cavalcanti Dantas interveio esclarecendo que proferiu despacho no processo em que figura 

como Relator, no sentido de que, diante daquela decisão liminar, a lista de antiguidade não seria 

publicada e, como ainda estava pendente o julgamento dos Embargos de Declaração, exarou novo 

despacho suspendendo o trâmite do processo, até o julgamento do recurso, tendo em vista que a 

decisão liminar permanece em vigor. Prosseguiu dizendo que, agora, com o julgamento do ED, a 

questão será aclarada  e, se dessa decisão vier determinação de eventual correção procedimental 

ou de intimação, entende que será necessário novo contato com o CNMP para que se obtenha 

orientação quanto à futura aprovação da lista de antiguidade, uma vez que não se pode ficar sem 

ela para nortear os processos de promoção. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury indagou ao 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo se o Conselheiro do CNMP despachou o pedido de 

suspensão. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo respondeu que, em relação ao julgamento 

não, mas que em conversa com o analista do CNMP, este disse que confeccionaria despacho no 

sentido de que o Conselheiro Alexandre Berzosa Saliba atendesse ao pedido do MPT. O 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo registrou que encaminhará a todos os Conselheiros, 

por ofício, a decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público no multicitado 

processo. Seguindo, o Presidente esclareceu o motivo pelo qual não se realizou sessão 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO 

CONSELHO SUPERIOR 

SECRETARIA 

 

ATA DA 181ª SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2014 

 

Página 3 de 7 

 

extraordinária nos dias que se seguiram à 180ª sessão ordinária do CSMPT. Frisou que naquela 

oportunidade o Conselheiro Otavio Brito Lopes apontou que não haveria necessidade de deixar 

marcada a sessão, uma vez que naquela data não existia, em concreto, informações sobre o 

conjunto de reuniões que provavelmente aconteceriam no âmbito do CNMP, as quais dependiam 

diretamente das negociações com os Conselheiros daquele Órgão. Concluiu dizendo que, como 

não foi possível concluir as negociações naquelas datas, não se realizou a reunião extraordinária 

do CSMPT. Informou, ainda, que esteve, juntamente com o Conselheiro Eduardo Antunes 

Parmeggini, fazendo visita ao Conselheiro do CNMP Cláudio Henrique Portela do Rego e pediu 

que ele refletisse especificamente a respeito da convocação dos Procuradores Regionais do 

Trabalho e das discussões que estão sendo travadas no âmbito daquele Órgão, no que concerne a 

prazo de edital, pagamento de diárias e ajuda de custo, que o Presidente espera aclarar durante a 

reunião que ocorerá nesta data com o Conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior. O Conselheiro 

Ronaldo Curado Fleury pleiteou que se corrigisse a ata da 180ª Sessão Ordinária, no tocante à 

proposta de realização da mencionada sessão extraordinária no dia 07 de fevereiro de 2014. O 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo determinou a retificação. Comunicou, por fim, a 

realização do Simpósio Internacional Migrações e Trabalho que o MPT organizará nos dias 26 e 

27 de março, no Memorial JK e convidou todos os membros Conselheiros e a vice-presidente da 

ANPT para que participem. Comunicados da Secretaria do CSMPT: A Conselheira Secretária 

Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano comunicou que, além daqueles avisos já divulgados na 

Intranet, chegaram outros três à Secretaria do CSMPT: 1) Cartazes de Campanha Publicitária 

sobre Assédio Moral e Sexual empreendida pelo Metrô do Distrito Federal, que o Procurador do 

Trabalho Adélio Justino Lucas encaminhou ao CSMPT; 2)  A Secretaria Administrativa de Apoio 

às Coordenadorias Nacionais da PGT encaminhou por e-mail programação da Primeira Reunião 

Nacional da CONAETE de 2014 (Oficina Técnica sobre Trabalho Escravo e Simpósio 

Internacional Migrações e Trabalho), no período de 24 a 27 de março de 2014, em Brasília, e 3) A 

Senhora Ouvidora do MPT, a Subprocuradora-Geral do Trabalho Dra. Heloisa Maria Moraes 

Rego Pires, informou a impossibilidade de comparecimento na 181ª Sessão do CSMPT, em 

virtude de atividades da Comissão Permanente  de Gestão Documental do MPT. O Conselheiro 

Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas requisitou que, em relação aos comunicados da Secretaria 

disponibilizados na intranet,  fosse retirado o item 04, o qual se refere à designação dele e do 

Subprocurador-Geral do Trabalho José Neto da Silva para atuarem junto ao CNMP, designação 

essa que não é matéria afeta ao CSMPT. O Conselheiro José Alves Pereira Filho não fez 

comunicados. O Conselheiro Otavio Brito Lopes  trouxe uma reivindicação dos membros da 

Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, pedindo  ao Presidente Luís Antônio Camargo de 

Melo que avalie e discuta junto aos órgãos da administração superior do MPT a questão do espaço 

físico que serve àquele Órgão e tome a decisão que melhor entender. Ato contínuo, o Presidente 

Luís Antônio Camargo de Melo elucidou aos presentes, que em relação ao espaço físico da PGT, 

tem conversado com o Corregedor-Geral do MPT e requisitado estudos técnicos, pois não é fácil 

chegar a uma solução que atenda a todos, diante da necessidade de instalar na PGT mais 12 (doze) 

gabinetes. Logo após, noticiou que o Procurador-Chefe da PRT 10ª Região tem se colocado à 

disposição para ajudar a PGT, relativamente ao problema do espaço físico, mas que a 
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Administração está em busca de solução para reorganização do espaço, que é limitadíssimo, 

ressaltando que há urgência em resolver o problema, pois os processos de promoção ao Cargo de 

Subprocurador-Geral do Trabalho já começaram a  tramitar. Registrou, por fim, que foi 

encaminhada pelo DRH/MPT certidão,  datada de 24 de fevereiro, que informa a existência de 49 

cargos vagos, sendo 13 de Subprocurador-Geral do Trabalho, 03 de Procurador Regional do 

Trabalho e 33 de Procurador do Trabalho. O Conselheiro Otavio Brito Lopes disse achar razoável 

que a decisão, quanto ao espaço físico seja tomada, ouvidos os demais órgãos da administração e a 

partir da avaliação do que é essencial. O Conselheiro José Neto da Silva não fez comunicados. O 

Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas comunicou que só trará o processo que trata de 

proposta de regulamentação de convocação de Procuradores Regionais do Trabalho, retirado de 

pauta na última sessão, quando a questão for decidida no âmbito do Conselho Nacional do 

Ministério Público. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani não fez comunicados. O 

Conselheiro Ronaldo Curado Fleury informou que recebeu dois relatórios anuais da CONATPA – 

Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário e da CODEMAT - Coordenadoria 

Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, ressaltando que, por coincidência foram as 

únicas que também apresentaram relatório anual de 2012. O Conselheiro indagou se outras 

coordenadorias apresentaram relatórios diretamente ao Presidente e não ao CSMPT e ressaltou 

achar importante que todas as coordenadorias apresentem seus relatórios anuais para que este 

Conselho possa ter ciência das ações empreendidas no âmbito do Ministério Público do Trabalho. 

O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury teceu elogios à qualidade dos relatórios, ressaltando, 

somente, que em ditos documentos tem faltado a mensuração numérica dos resultados dos 

projetos. Prosseguindo, informou que recebeu o relatório da CRJ – Coordenadoria de Recursos 

Judiciais e destacou que não conseguiu compreender os dados numéricos nele contidos, sobre os 

quais cobrou esclarecimentos. Ainda com a palavra, o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury fez 

referência a um pedido por ele formulado ao CSMPT, acerca de Proposta de Anteprojeto de 

Resolução que regulamenta a remoção por permuta no âmbito do MPT. O processo foi enviado ao 

gabinete do Procurador Geral do Trabalho  no qual foi exarado, em novembro de 2013, parecer 

pela Assessoria Jurídica, sendo somente encaminhado à Secretaria do CSMPT, para distribuição, 

há 2 semanas. O Conselheiro José Neto da Silva, relator do feito, encaminhou o processo ao  

Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, indagando acerca do interesse na continuidade do feito, 

tendo em vista a existência de recente decisão do CNMP, em outro processo. O Conselheiro 

Ronaldo Curado Fleury expôs sua preocupação porque, sendo a proposta de resolução de alçada 

exclusiva do CSMPT, o feito não deveria ter ido à Assessoria Jurídica do PGT, pois a análise 

jurídica é feita por este Colegiado, razão porque reinvidicará, por meio de ofício, o 

desentranhamento do parecer dos mencionados autos, por constituir uma usurpação de um poder 

deste Conselho, a quem cabe exclusivamente a análise da juridicidade da matéria proposta. Por 

fim, o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury lenvantou questão acerca da convocação dos 

Procuradores Regionais do Trabalho da PRT 10ª Região que estão atuando na PGT. Expôs que os 

mencionados Membros se encontram em situação frágil, não só em relação à Administração, como 

em relação ao próprio CSMPT, que os convocou em novembro, e ao Ministério Publico do 

Trabalho, uma vez que não estão sendo escalados para sessões no TST. O Conselheiro Otavio 
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Brito Lopes esclareceu que o CSMPT não tem qualquer responsabilidade sobre as convocações, a 

partir da decisão tomada pelo CNMP. Destacou que,  quando foi tomada a decisão de convocar os 

retromencionados Procuradores Regionais do Trabalho, fizeram-no antes da decisão do CNMP e 

que não há decisão deste Conselho que se sobreponha àquela. O Presidente Luís Antônio Camargo 

de Melo expôs que essa situação gera preocupação por parte de todos os Membros e que não 

tomou nenhuma decisão, por ainda não ter conseguido realizar a reunião com o CNMP. Quanto à 

atuação da Assessoria Jurídica, disse o Presidente que não houve usurpação de poder e, quanto à 

matéria tratada no processo mencionado pelo Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, entende não 

haver necessidade de normatização, pois acredita ser esse também o entendimento do CNMP. O 

Conselheiro José Neto da Silva questionou se o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo 

entende que o CSMPT não teria atribuição ou competência para regulamentar. O Presidente 

respondeu que se o CSMPT entender que tem que normatizar, assim será feito, ainda que ele seja 

contrário. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas frisou que estava havendo um 

desentendimento quanto à forma de tramitação, o qual é um desentendimento que se repete em 

várias outras questões neste Conselho, que se resolverá quando da reforma do Regimento Interno 

deste Órgão. Destacou, ainda, que compreendeu a colocação do Conselheiro Ronaldo Curado 

Fleury, por entender que o Presidente do CSMPT não poderia frear o andamento do processo, sem 

divulgar ao colegiado. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano manifestou-se no 

sentido de que é desnecessária remessa dessa matéria à Assessoria Jurídica do PGT, por serem de 

alçada exclusiva do CSMPT. O Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes e a Conselheira 

Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano noticiaram não terem comunicados a fazer. Em 

seguida, passou-se à ordem do dia. Deliberações: 01- Processo CSMPT nº 

2.00.000.018610/2013-81. Interessada: Corregedoria do MPT. Assunto:  Inquérito Administrativo 

Disciplinar. Relatora:  Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisor:   Conselheiro 

Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Decisão:  O Conselho Superior do Ministério Público do 

Trabalho decidiu, à unanimidade, pelo arquivamento do inquérito administrativo disciplinar 

instaurado em face do Procurador do Trabalho Marco Antônio Costa Prado, nos termos do voto da 

Conselheira Relatora. Ausente, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho. Presente o indiciado. 02- Processo CSMPT nº 2.00.000.005078/2013-32. 

Interessada: Corregedoria do MPT. Assunto: Inquérito Administrativo Disciplinar. Relator:    

Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Revisor:   Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 

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

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

Procuradora do Trabalho Amanda de Lima Dornelas, nos termos do voto do Conselheiro Relator. 

Declarou-se impedido o Conselheiro José Neto da Silva. Ausente, momentânea e justificadamente, 

o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. 03 – Processo CSMPT nº 

08130.005158/2010 - (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). Interessado: Corregedoria do MPT. 

Embargante: Membro do MPT. Assunto: Oposição de embargos de declaração contra decisão 

plenária que acolheu a súmula de acusação e instaurou processo administrativo disciplinar em face 

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

da Lei Complementar nº 75/1993. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: Conselheiro 
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Ronaldo Curado Fleury. Decisão:  O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

decidiu, à unanimidade, pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaratórios, nos termos 

do voto do Conselheiro Relator. Declararam-se impedidos os Conselheiros José Alves Pereira 

Filho e Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Ausente, momentânea e justificadamente, o 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. 04 - Processo CSMPT nº 08130.004941/2012.  

Interessada: Corregedoria do MPT. Assunto:   Inquérito Administrativo Disciplinar. Relator:    

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

Decisão:  Adiado o julgamento para a próxima sessão ordinária, em razão do baixo quórum 

decorrente da declaração de impedimento do Conselheiro  José Neto da Silva e de suspeição dos 

Conselheiros Otavio Brito Lopes, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e Ronaldo Curado Fleury. 

Determinou-se a convocação de eventuais suplentes. 05- 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 anterior: Após o 

relator manter o seu voto no sentido de não reconhecer a 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. CSMPT, 180ª sessão ordinária, 04/02/2014. Decisão: Após vista 

regimental do Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, o Conselho Superior do Ministério 

Público do Trabalho decidiu, por maioria, não reconhecer competência ao Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho para exame da matéria e determinar o arquivamento dos autos, nos 

termos do voto do Relator, vencidos a Conselheira Revisora, que votou por se deliberar sobre a 

proposta, conforme o art. 23, III do Regimento Interno do CSMPT, e os Conselheiros Rogério 

Rodriguez Fernandez Filho, Ronaldo Curado Fleury e Antonio Luiz Texeira Mendes, que votaram 

pela suspensão do julgamento do feito para que mais informações sejam apresentadas pela 

Ouvidora do Ministério Público do Trabalho. 06- 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 anterior: 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 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. CSMPT, 180ª 

sessão ordinária, 04/02/2014. Decisão:  Prosseguiu a vista regimental com o Conselheiro Otavio 

Brito Lopes. 07 - 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 anterior: Pediu, antecipadamente, vista regimental o Conselheiro Otavio Brito 
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Lopes. Ausente, momentânea e justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 

CSMPT, 180ª sessão ordinária, 04/02/2014. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 

do Trabalho, acolhendo o pedido formulado pela Associação Nacional dos Procuradores do 

Trabalho,  decidiu, à unanimidade, retirar o processo de pauta, determinando a sua reinclusão após 

a realização do Congresso Nacional da ANPT, conforme deferido pelo Conselheiro Relator. 08 – 

Indicação de Membros do MPT para participar da 103ª Conferência Internacional do 

Trabalho da Organização Internacional do Trabalho – OIT, a ser realizada em 

Genebra/Suíça, de 28 de maio a 12 de junho de 2014. Decisão: O Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho, acatando sugestão do Procurador Geral do Trabalho,  opinou, à 

unanimidade, favoravelmente ao afastamento da Subprocuradora-Geral do Trabalho Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano e do Procurador do Trabalho Jonas Ratier Moreno para comporem 

Missão Oficial que participará, no período de 28/05 a 12/06/2014, da 103ª Conferência 

Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho – OIT, em Genebra/Suíça. O 

Presidente indicou, ainda, como terceiro componente, o Procurador do Trabalho Luiz Carlos  

Michele Fabre, a respeito do qual o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho se 

pronunciou, nos termos do art. 98, X da Lei Complementar nº 75/1993, dizendo que cabe ao 

Procurador-Geral do Trabalho a análise da conveniência e oportunidade para a autorização do 

afastamento. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho ressalvou entendimento no 

sentido de que somente o Procurador-Geral do Trabalho deve ir à Conferência. E, para constar, 

lavrei esta ata da 181ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, segue assinada 

pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término:12h02. 
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