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No dia primeiro de abril de dois mil e quatorze, às nove horas e dezessete minutos, iniciou-se a 

centésima octogésima segunda 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 

saudações aos Conselheiros, ao 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 181ª Sessão Ordinária. Colocada pelo Presidente em discussão, aprovou-se a ata da 181ª Sessão 

Ordinária, por unanimidade. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho pediu a inclusão de 

processos extra pauta e levantou questão de ordem, relativa a requerimento formulado pelo 

Corregedor-Geral do MPT, para incluir na pauta desta sessão, em caráter de urgência, proposta 

complementar de alteração da Resolução nº 107 do CSMPT, objeto do processo nº 

2.00.000.010071/2014-13, sob análise da Conselheira Relatora Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano, na qual o Corregedor-Geral do MPT expôs a existência de omissão na proposta 

anteriormente apresentada, referente à necessidade de se alterar o parágrafo único, do artigo 12, da 

Resolução 107, permitindo a adequação do número de membros designados para as comissões de 

correição na proporção de 01 auxiliar da Corregedoria para cada 10 membros da unidade 

correicionada. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho manifestou-se pela 

impossibilidade de tramitação como pretendia o Corregedor e sugeriu que o CSMPT conhecesse a 

questão de ofício, em sede de embargos de declaração. A Conselheira Secretária Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano posicionou-se contra os embargos de declaração, sob o fundamento do decurso de 

prazo. Esclareceu que o processo foi a ela distribuído, em 31/03/2014, e que a matéria deveria ser 

estudada de forma mais profunda, inclusive com a possibilidade de nova análise da Resolução 107, 

que resultaria em sua eventual revisão.  Assim, colocada em votação, o Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, vencido o Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho, rejeitar a questão de ordem levantada acerca da apreciação da matéria por meio de 

embargos declaratórios, uma vez que já havia sido distribuída anteriormente a relator e revisor no 

âmbito deste CSMPT, destacando que o processo 2.00.000.032181/2013-55, que tratou da proposta 

do Corregedor Manoel Orlando de Melo Goulart de alteração da Resolução 107/2012 já havia sido 

julgado, e o que o processo 2.00.000.010071/2014-13, que trata de proposta complementar de 

alteração da Resolução nº 107/2012 do CSMPT que, por equívoco, ficou fora da proposta aprovada 

na 180ª Sessão Ordinária, foi autuado e distribuído recentemente a relator e revisor. Comunicados 

do Presidente: O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo comunicou que foi realizado o 

Simpósio Internacional de Migrações e Trabalho, nos dias 26 e 27 de março de 2014 e agradeceu a 

participação dos membros envolvidos na organização do evento. Trouxe à mesa o processo nº 

08130.004554/2011, que trata de requerimento de aprovação e envio de projeto de lei ao Congresso 

Nacional, cujo objeto é a criação de cargos de Procurador do Trabalho e de servidores, o qual foi 
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devolvido à PGT pelo Procurador Geral da República, com decisão que indeferiu o pedido de envio 

do mencionado projeto de lei ao Poder Legislativo. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo 

devolveu os autos ao CSMPT e informou que o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

será contratado para fazer estudo e avaliar a real condição do Ministério Público do Trabalho, 

esperando-se que uma primeira resposta daquele Instituto seja entregue em 60 dias, a qual será 

imediatamente trazida a este Conselho. Frisou que essa resposta provavelmente coincidirá com a 

votação de um feito em curso no Conselho Nacional do Ministério Público, que cuida de 

desigualdade apontada pela ANPT, existente entre os quadros de servidores do Ministério Público 

Federal e do Ministério Público do Trabalho, processo que estará na pauta da Sessão do CNMP do 

próximo dia 07 de abril, com expectativa de que seja aprovada proposta encaminhada à Comissão de 

Controle Administrativo e Financeiro daquele Colegiado, a qual se pronunciará dentro de 30 (trinta) 

dias, o que possibilitará análise por parte deste CSMPT, ainda este semestre. Salientou, ainda, que o 

trabalho a ser apresentado pelo IPEA, por ser mais amplo, será utilizado no processo de avaliação de 

planejamento estratégico do MPT, previsto para o ano de 2015, o qual também servirá como subsídio 

para encaminhamento de um novo projeto de lei ao Congresso Nacional pela Procuradoria Geral da 

República, visando à criação de novos cargos de Procuradores de Trabalho, Procuradores Regionais 

do Trabalho, de servidores ou de Procuradorias nos municípios, caso seja esta a conclusão do 

levantamento. O Presidente ressaltou que a contratação do IPEA, por ser Fundação Pública, não trará  

custos à PGT, e que os dados contidos no supracitado processo serão encaminhados àquele instituto 

de pesquisas, juntamente com as informações levantadas pela Assessoria de Planejamento e Gestão 

do MPT que consolidam dados fornecidos pelas diversas Procuradorias Regionais e por outros 

membros do MPT que colaboraram nessa empreitada. Trouxe dados complementares de que IPEA 

realizou trabalho da mesma natureza junto à Justiça Federal, que deu ensejo à criação de novas Varas 

Federais e que desenvolve levantamento para a Justiça do Trabalho, cujos dados serão utilizados pelo 

MPT. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas parabenizou o Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo por se empenhar quanto à criação de novos cargos, porém enfatizou que esse 

estudo não pode deixar de fora a situação do quadro de servidores da PGT, pois uma vez ampliado o 

número de cargos de membros e de servidores no âmbito das 1ª e 2ª instâncias de atuação do MPT, 

certamente haverá reflexos na atuação da PGT, em consequência do aumento do número de 

processos de atribuição da Câmara de Coordenação e Revisão que no futuro serão instaurados. O 

Conselheiro Otavio Brito Lopes lembrou que há dois anos e meio questionou sobre a estratégia 

adotada pelo Presidente Luís Antônio Camargo de Melo, com relação ao projeto de lei que criava 

cargos no âmbito do MPT, uma vez que a Administração estava perdendo tempo para enviar  sua 

proposta ao órgão competente, pois naquele momento já havia projeto de lei em tramitação, oriundo 

do Ministério Público Federal que, se fosse aprovado, esbarraria nas vedações previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, especialmente nos percentuais estabelecidos para gastos com pessoal e 

folha de pagamento. Por isso, entende que, mesmo estando o projeto de lei lastreado em dados que 

serão levantados pelo IPEA, há necessidade de ampla e prévia negociação com o Ministério Público 

Federal, com vistas a demonstrar e convencer acerca da realidade do MPT, porque, do contrário, o 

resultado não será o esperado. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho, referindo-se ao 

projeto que resultou da comissão que coordenou, disse que o prazo de tramitação foi bastante 
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razoável e ressaltou que a questão de fundo é mais política que técnica. Sugeriu que se faça 

comparação entre os projetos apresentados pelo MPT e pelo MPF, para verificar a qualidade de 

ambos. Citou, como exemplo, dados da Câmara Criminal da PGR, dos quais se extrai o percentual de 

processos arquivados por prescrição, que é tema que chama atenção. Por isso, entende que se deve 

buscar estruturar o nosso projeto de lei de forma ideal, mesmo sabendo que enfrentará a realidade 

política. O Conselheiro Otavio Brito Lopes pediu a palavra para  elucidar que não teve intenção de 

criticar o tempo de duração do trabalho coordenado pelo Subprocurador-Geral do Trabalho Rogério 

Rodriguez Fernandez Filho, mas sim  apontar o fato de que o projeto de lei do MPF estava com 

trâmite mais avançado em relação ao PL do MPT. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury lembrou 

que, à época, sugestões foram apresentadas pelo CSMPT, dentre elas, foi acolhida uma de autoria do 

Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, com relação ao número de Procuradores Regionais 

do Trabalho. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury acentuou que o ponto principal não é avaliar se 

houve ou não estudos adequados, ou se o projeto se apresentou bem fundamentado tecnicamente, 

pois a questão é política. Argumentou que da parte do MPT existe uma despreocupação com os 

dados que são fornecidos e lembrou que a forma de apresentação, prevista na Resolução nº 74 do 

CNMP, é desfavorável ao MPT, pois está adstrita a dados numéricos que, muitas vezes, não refletem 

o alcance social da atuação deste Órgão Ministerial. Para ele, devem-se apresentar informes 

esclarecedores  acerca das complexidades e das repercussões sociais advindas das medidas tomadas 

pelo Parquet Laboral. Citou, como exemplo, recente Ação Civil Pública ajuizada pelo Procurador do 

Trabalho Sebastião Vieira Caixeta da PRT da 10ª Região, relativa ao programa do Governo Federal 

intitulado “Mais Médicos” que, analisada apenas pela ótica dos números, verifica-se que se trata de 

mais uma ACP, mas que, no entanto, há no tema grande complexidade e enorme repercussão social 

que vai além da trabalhista. Asseverou que concorda com a ideia de buscar auxílio do IPEA, desde 

que seja com o objetivo de fazer estudo sobre a situação do Ministério Público do Trabalho, que leve 

a uma reflexão sobre a atuação da Instituição e não para dar subsídios ao projeto de lei de criação de 

cargos. Por fim, sugeriu que se dê tratamento técnico ao tema, como foi feito pela comissão que o 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho presidiu. O Presidente Luís Antônio Camargo de 

Melo agradeceu a todos as colaborações e  explanou  que, como havia falado no início da sessão,  o 

objetivo precípuo é obter um estudo amplo que irá subsidiar a avaliação do planejamento estratégico 

previsto para 2015 e frisou que as ponderações feitas pelos Conselheiros são todas relevantes. 

Comunicados da Secretaria: A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

anunciou que, além dos oito comunicados já divulgados na Intranet,  chegaram a Secretaria outros 

três, totalizando onze, a saber: 1) O Senhor Corregedor-Geral do MPT, Manoel Orlando de Melo 

Goulart, encaminhou ao CSMPT o ofício 239/14 – CMPT, comunicando a realização de Correição 

Ordinária na PRT da 15ª Região no período de 24 a 28 de março de 2014, instituindo comissão de 

correição para auxiliar nos trabalhos, nos termos da Portaria CMPT nº 05/2014; 2) A Procuradora do 

Trabalho Christiane Vieira Nogueira da PTM de Guarulhos/SP, por meio do Ofício 163/2014, 

encaminhou ao CSMPT relatório de atividades referente à sua participação, a convite da OIT, no 

evento “Acciones para la prevención y persecución de la trata de personas em Guatemala”, realizado 

entre os dias 18 e 21 de novembro de 2013; 3) O Procurador do Trabalho Ulisses Dias de Carvalho 

da PTM de Petrolina/PE encaminhou ao CSMPT cópia da dissertação de mestrado por ele elaborada, 
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bem como a comprovação de sua apresentação e histórico acadêmico do curso de mestrado em 

Direito da Universidade Católica de Pernambuco (Processo nº 08130.0000120/2013); 4) A 

SECOORD/PGT – Secretaria Administrativa de Apoio às Coordenadorias Nacionais informou a 

realização da XXVI Reunião Nacional da COORDIFÂNCIA, no período de 02 a 03 de abril de 2014 

e da XV Reunião Nacional da CODEMAT, no período de 31 de março a 1º de abril de 2014; 5) O 

Procurador do Trabalho Rafael Dias Marques, Coordenador Nacional da COORDINFÂNCIA, 

encaminhou ao CSMPT relatório das atividades desenvolvidas pela COORDINFÂNCIA, quando no 

cumprimento de sua missão funcional no Estado de Chiapas, México (Ofício nº 030/2014 – 

2.00.000.007941/2014-77); 6) Adiamento da 183ª Sessão Ordinária prevista para ser realizada em 

6.5.2014; 7) O Procurador-Geral do Trabalho deferiu pedido formulado pelo Procurador do Trabalho 

Antonio Gleydson Gadelha Moura, da PTM de Mossoró/PRT 21ª Região para ministrar aula na 

Universidade Potiguar, como professor convidado, dias 5/4 e 7/6/2014; 8) A Subprocuradora-Geral 

do Trabalho Vera Regina Della Pozza Reis, Coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão, 

encaminhou ao CSMPT o Relatório de Atividades da CCR-MPT do ano de 2013, nas versões 

impressa e digital, no dia 27/03/2014; 9) A Coordenadora Nacional Lisyane Chaves Motta 

encaminhou, por meio do Ofício nº 08/2014, o Relatório Anual de 2013 da COORDIGUALDADE; 

10) A SECOORD/PGT – Secretaria Administrativa de Apoio às Coordenadorias Nacionais informou 

a realização da XVII Reunião Nacional da CONATPA, no período de 9 a 10 de abril de 2014;  e 11) 

A Ouvidora do Ministério Público do Trabalho Heloisa Maria Moraes Rego Pires  avisou sobre a 

impossibilidade de comparecer à 182ª Sessão Ordinária do CSMPT, em razão de viagem a Fortaleza-

CE, para participar da Reunião da CONALIS-Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade 

Sindical. Comunicados dos Conselheiros: Os Conselheiros José Alves Pereira Filho e Otavio Brito 

Lopes não fizeram comunicados.  O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho questionou se 

não seria interessante ler os comunicados nas sessões, destacando a proposta de adiamento da 183ª 

Sessão Ordinária do CSMPT, que a seu ver é assunto que exige debate. O Presidente Luís Antônio 

Camargo de Melo explicou que o adiamento será decidido ainda nesta sessão, e que referida 

solicitação decorre de proposta da Comissão de Concurso, tendo em vista que três Conselheiros 

estarão envolvidos na realização da prova oral. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas não 

fez comunicados. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani, na condição de Presidente da 

Comissão do Regimento Interno do CSMPT, noticiou que se reuniu no dia 31 de março com os 

Conselheiros Antonio Luiz Teixeira Mendes e Conselheira Secretaria Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano, para rever e consolidar as sugestões e que, possivelmente, até o final do mês de abril, seja 

apresentada aos demais Conselheiros a minuta de revisão do Regimento. Acredita que após essa 

revisão, e com as sugestões arrecadadas, o Regimento poderá ser colocado em votação na sessão de 

agosto. Solicitou ao Presidente do Conselho Luís Antônio Camargo de Melo que convoque sessão 

extraordinária com o objetivo de apreciar a revisão da resolução nº 86 do CSMPT. O Presidente Luís 

Antônio Camargo de Melo sugeriu que ao final da pauta fosse decidida a data para realização da 

sessão extraordinária. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury advertiu sobre sua preocupação em 

relação à atuação dos Procuradores Regionais que estão convocados.  Evidenciou que foi avisado 

que mencionados membros estão assinando as peças recursais, mas  não são designados para as 

sessões no Tribunal Superior do Trabalho. Em seguida, mencionou nota divulgada no sítio daquela 
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corte, na qual consta que a Procuradora Regional do Trabalho Eliane Araque dos Santos participou 

de audiência em causa envolvendo o Banco Bradesco. Questionou o porquê dos Procuradores 

Regionais Trabalhos poderem participar de audiência e não poderem ser convocados para sessões. 

Solicitou que fossem tomadas as providências cabíveis sobre o assunto. O Presidente  elucidou que a 

Procuradora Regional Eliane Araque dos Santos vem funcionando nesse caso há algum tempo, mais 

precisamente desde o ano passado, e por isso não se trata de nova designação. O Conselheiro 

Antonio Luiz Teixeira Mendes  participou o recebimento da distribuição do Processo nº 

2.00.000.024064/2013, que é proposição da então Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos e 

dos Conselheiros Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e Ronaldo Curado Fleury, sobre alterações do 

Regimento Interno, cujo objeto é a criação de mecanismos para acompanhamento das decisões do 

CSMPT e que já havia elaborado voto, quando a comissão de revisão do Regimento Interno fora 

criada, por isso entendeu adequado inserir o assunto tratado no mencionado processo no bojo da 

Revisão do Regimento Interno. O Corregedor Manoel Orlando de Melo Goulart agradeceu a decisão 

do Presidente Luís Antônio Camargo de Melo de não transferir a Corregedoria da sede I para a sede 

II e informou realização de correição no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região,  

relevando que assim que o relatório estiver pronto será encaminhado ao Procurador-Geral do 

Trabalho e que a próxima correição será realizada na PRT da 5ª Região, no próximo mês de maio. O 

Ouvidor Substituto Maurício Correia de Melo informou que, por haver incompatibilidade entre as 

atividades de Auxiliar da Corregedoria e de Ouvidor Substituto, e por existir um mandato, renunciará 

ao cargo de Ouvidor Substituto para que a situação se normalize. O Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho alertou que em razão da concomitância de trâmites de projetos de revisão da 

Resolução nº 86 e do Regimento Interno do CSMPT, do Regimento Interno da Câmara e do Projeto 

de Coordenadorias Nacionais do MPT, propôs que se faça reunião preliminar com todos os Relatores 

e Revisores, para se discutir os temas em conjunto. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo 

sugeriu que no final da pauta fosse fechada a data destas reuniões. Em seguida, passou-se à ordem do 

dia. Deliberações: 01 – Aprovação da ata da 181ª sessão ordinária. Decisão: O Conselho 

Superior do Ministério Público do Trabalho aprovou, à unanimidade, a ata da 181ª sessão ordinária. 

02 - 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 Anterior: Adiado o julgamento para a próxima sessão 

ordinária, em razão do baixo quórum, decorrente das declarações de impedimento do Conselheiro 

José Neto da Silva e de suspeição do Conselheiro Otavio Brito Lopes, Gustavo Ernani Cavalcanti 

Dantas e Ronaldo Curado Fleury. Determinou-se a convocação de eventuais suplentes. CSMPT, 181ª 

sessão ordinária, 11/03/2014. Decisão: Verificada a existência de quórum na forma 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, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, 

à unanimidade, rejeitar a preliminar de extrapolação do prazo de vigência do inquérito e, no mérito, 

por maioria, determinar o arquivamento do inquérito administrativo disciplinar instaurado em face 

do Procurador Regional do Trabalho Adélio Justino Lucas, nos termos do voto do Conselheiro 

Relator José Alves Pereira Filho, vencido o Conselheiro Relator Eduardo Antunes Parmeggiani. 

Determinou-se o encaminhamento de cópia do processo à Corregedoria Nacional do Ministério 
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Público, para ciência. Não participaram do julgamento os Conselheiros Otavio Brito Lopes, Gustavo 

Ernani Cavalcanti Dantas e Ronaldo Curado Fleury em razão de declaração de suspeição, e o 

Conselheiro José Neto da Silva em virtude de declaração de impedimento. Ausente, 

justificadamente, a Conselheira suplente convocada Vera Regina Della Pozza Reis. O Presidente da 

Associação dos Procuradores do Trabalho, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, pronunciou-se pelo 

arquivamento do feito.  03- 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 vista regimental sucessivas, os 

Conselheiros Otavio Brito Lopes e José Neto da Silva. O Conselheiro Otavio Brito Lopes requereu a 

juntada de cópia de todo o processo que conduziu à 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 anterior: 

Prosseguiu a vista regimental com o Conselheiro Otavio Brito Lopes. Decisão: Foi mantida a vista 

regimental ao Conselheiro Otavio Brito Lopes. O Presidente Luís Antonio Camargo de Melo 

solicitou ao Conselheiro Otavio Brito Lopes que lhe encaminhasse cópia do requerimento de 

diligência dirigido à Diretoria Geral do MPT. 04 - Processo CSMPT nº 08130.005880/2011. 

Interessado: Conselho Administrativo da Escola Superior do Ministério Público da União - ESMPU. 

Assunto: Proposta de alteração da Resolução CSMPT nº 90/2010. Relator: Conselheiro Gustavo 

Ernani Cavalcanti Dantas. Revisor: Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Decisão: Adiado o 

julgamento para a próxima sessão ordinária, por  solicitação do Conselheiro Relator. 05 - Processo 

CSMPT nº 2.00.000.029282/2013-49. Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: 

Formação de lista tríplice destinada à promoção por merecimento ao cargo de Procurador Regional 

do Trabalho. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho. Decisão: Adiado o julgamento para a próxima sessão ordinária, devendo a 

Corregedoria do MPT disponibilizar, de imediato, as informações sobre os Procuradores do Trabalho 

integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade aos demais Conselheiros do CSMPT. 06 - 

Processo CSMPT nº 2.00.000.023023/2013-12. Interessada: Procuradoria Regional do Trabalho da 

9ª Região. Assunto: Pedido de revisão/reconsideração da decisão do CSMPT que não autorizou a 

Procuradora Regional do Trabalho Margaret Matos de Carvalho oficiar em 1º grau. Relatora: 

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

Decisão: Adiado o julgamento para a próxima sessão ordinária. 07 - Processo CSMPT nº 

2.00.000.021004/2013-43  (Ad referendum). Interessada: Quézia Araújo Duarte de Aguiar – 

Procuradora do Trabalho. Assunto: Requer revogação do afastamento concedido para cursar 

mestrado no exterior e concessão de prazo para pleitear mudança de Instituição Ensino. (Assunto 

original: Requer afastamento para cursar mestrado em Direito da Universidade de 

Lisboa/Portugal). Relator originário: Conselheiro José Alves Pereira Filho. Relator: Conselheiro 

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

unanimidade, acolher a questão de ordem suscitada pelo Conselheiro José Alves Pereira Filho para 
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designar relator do feito o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, por ter sido o redator do voto 

vencedor favorável ao afastamento.  Em seguida, o Conselho Superior decidiu, à unanimidade, 

opinar favoravelmente ao pedido de cancelamento do afastamento anteriormente concedido à 

Procuradora do Trabalho Quézia Araújo Duarte de Aguiar e para que seja autorizada a conclusão do 

curso de mestrado na Universidade do Vale do Itajaí, na forma do artigo 7º da Resolução nº 75/2008 

do CSMPT, nos termos do voto do Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. 08 – Extrapauta – 

Processo CSMPT nº 2.00.000.000884/2013-14. Interessado: Ministério Público do Trabalho. 

Assunto: Formação de lista tríplice destinada à promoção por merecimento ao cargo de 

Subprocurador-Geral do Trabalho. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: Conselheiro 

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

decidiu, à unanimidade, facultar aos Procuradores Regionais do Trabalho interessados na promoção 

por merecimento ao cargo de Subprocurador-Geral do Trabalho, decorrente da vaga oriunda da 

aposentadoria do Subprocurador-Geral do Trabalho Edson Braz da Silva, que apresentem, no prazo 

de 15 (quinze) dias, atualização dos seus currículos à Corregedoria do MPT. 09 – Extrapauta – 

Processo CSMPT nº 08130.003789/2011. Interessado: Eduardo Antunes Parmeggiani – 

Subprocurador-Geral do Trabalho Assunto: Apresentação de documentos relativos à conclusão de 

curso de mestrado. (Assunto original: Requerimento de afastamento para cursar mestrado em 

Sevilha/Espanha). Relator: Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. Revisor: Conselheiro 

Otavio Brito Lopes. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 

unanimidade, declarar cumpridas as exigências do artigo 11 da Resolução CSMPT nº 75/2008 e 

arquivar o procedimento, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Não votou o Conselheiro 

Eduardo Antunes Parmeggiani. 10 – Extrapauta – Processo CSMPT nº 08130.002264/2012. 

Interessada: Clarissa Ribeiro Schinestsck – Procuradora do Trabalho. Assunto: Apresentação de 

documentos relativos à conclusão de curso de doutorado. (Assunto original: Requerimento de 

afastamento para elaboração de tese de doutorado pela USP).  Relator: Conselheiro Rogério 

Rodriguez Fernandez Filho. Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Decisão: O 

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

Conselheiro Relator, pela concessão do prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, 

para que a interessada, nos termos do inciso IX do artigo 11, da Resolução 75/2008, apresente ao 

Conselho Superior do MPT cópia do documento referente à outorga do título de mestrado ou 

comprove o atraso por parte da instituição de ensino em emitir o documento. 11– Extrapauta – 

Processo CSMPT nº 2.00.000.008925/2014-00. Interessado: Associação dos Procuradores do 

Trabalho – ANPT. Assunto: Requer a regulamentação, no âmbito do MPT, da gratificação por 

exercício cumulativo de ofícios (PL nº 2201/2011). Relator: Eduardo Antunes Parmeggiani. Revisor: 

José Alves Pereira Filho. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, 

à unanimidade, pelo sobrestamento do andamento do feito sine die. 12 - Extrapauta – Constituição 

de Comissão. Estudo com vistas à elaboração de normas sobre designações para os diferentes 

ofícios do Ministério Público do Trabalho, na forma da previsão contida da letra “c”, inciso I, 

do artigo 98, da Lei Complementar nº 75/93. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 

do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela constituição de Comissão para empreender estudo com 

vistas à elaboração de normas sobre designações para os diferentes ofícios do Ministério Público do 
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Trabalho, na forma da previsão contida da letra “c”, inciso I, do artigo 98, da Lei Complementar nº 

75/93, composta pelos Subprocuradores-Gerais do Trabalho Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas 

(Presidente), Ivana Auxiliadora Mendonça Santos (membro) e Antonio Luiz Teixeira Mendes 

(membro). (Retificação publicada no DOU-1, de 29/05/2014, p. 77). 13 – Extrapauta – Reunião da 183ª 

Sessão Ordinária do CSMPT do dia 06/05/2014. Antecipação para o dia 05/05/2014. Decisão: O 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, antecipar a 183ª 

Sessão Ordinária para o dia 05 de maio de 2014, às 13 horas e 30 minutos. E, para constar, lavrei esta 

ata da 182ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, segue assinada pelo Senhor 

Presidente e por mim subscrita. Término: 12h40. 
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