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No dia três de junho de dois mil e quatorze, às nove horas e dezoito minutos, iniciou-se a centésima 

octogésima quarta 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 Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, José 

Alves Pereira Filho. Presentes os Senhores Conselheiros: Otavio Brito Lopes, José Neto da Silva, 

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

Parmeggiani (Conselheiro Secretário ad hoc), Ronaldo Curado Fleury, Antonio Luiz Teixeira 

Mendes e a Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires. Ausentes, justificadamente, o 

Presidente Luís Antônio Camargo e a Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

(ambos participam da 103ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho da OIT em Genebra-

Suíça) e o Corregedor-Geral do MPT Manoel Orlando de Melo Goulart (férias). Presente o 

representante da ANPT, o Procurador do Trabalho Ângelo Fabiano Farias da Costa. O Presidente 

em exercício cumprimentou os Conselheiros, a Ouvidora do MPT, o Vice-Presidente da ANPT, os 

servidores e os colegas que assistiam pela intranet, e convidou o Conselheiro Eduardo Antunes 

Parmeggiani para funcionar como Secretário “ad hoc”. O Conselheiro Secretário trouxe para 

aprovação as atas da 183ª Sessão Ordinária e da 167ª Sessão Extraordinária. O Conselho Superior 

do Ministério Público do Trabalho aprovou as atas da 183ª Sessão Ordinária e da 167ª Sessão 

Extraordinária, por unanimidade. Comunicados do Presidente: O Presidente em exercício José 

Alves Pereira Filho não fez comunicados. Comunicados da Secretaria do CSMPT: O 

Conselheiro Secretário Eduardo Antunes Parmeggiani registrou que além dos três comunicados já 

divulgados, foi encaminhado mais um, totalizando quatro, a saber: (1) A Coordenadoria Nacional 

de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, por meio do ofício nº 508, de 

30.04.2014, encaminhou ao CSMPT a Ata da XXVI Reunião Nacional da COORDINFÂNCIA 

realizada entre os dias 1º a 03/04/2014; (2) O Corregedor do MPT encaminhou, por meio do Ofício 

nº 530, de 19.05.2014, mídia (CD/DVD) contendo o relatório da correição ordinária realizada, no 

período de 10 a 14/03/2014, perante a PRT da 4ª Região; (3) O Coordenador Nacional da 

COORDINFÂNCIA, Procurador do Trabalho Rafael Dias Marques, encaminhou, por meio do 

Ofício Circular nº 09/2014, de 27/5/2014, dados referentes à atuação nos anos de 2012, 2013, e 

parcial de 2014, e; (4) A Coordenadora Nacional da CONAP, Procuradora do Trabalho Marici 

Coelho de Barros Pereira, encaminhou, por meio do Ofício CONAP nº 39/2014, de 20/05/2014, a 

ata da XX Reunião Nacional da CONAP, ocorrida nos dias 28 e 29/04/2014. Comunicados dos 

Conselheiros: O Conselheiro Otavio Brito Lopes não fez comunicados. O Conselheiro José Neto 

da Silva comunicou que encaminhará ofício ao Procurador-Geral do Trabalho, no qual constará 

relato de fato ocorrido quando do julgamento de processo por ele acompanhado no Tribunal 

Superior do Trabalho. Registra o Conselheiro que se viu em situação bastante delicada. Trata-se de 

Recurso de Revista interposto pelo Banco Itaú no processo RR nº 57300, do qual o Ministério 

Público do Trabalho - PRT 3ª Região recorreu adesivamente. Destacou o Conselheiro José Neto da 

Silva que o Ministro Relator do mencionado processo não conheceu do Recurso de Revista do 

referido banco e, com relação a um dos aspectos da ação, extinguiu sem julgamento do mérito o 

que, por via de consequência, restou prejudicada a apreciação do Recurso de Revista do MPT, 

como previsto no artigo 500 do Código de Processo Civil. Continuou registrando que a 

Coordenadoria de Recursos Judiciais do MPT, mesmo diante do não conhecimento do recurso de 

revista, interpôs agravo, contendo 10 laudas e ainda apresentou memorial que, no seu entender, se 

afigurou totalmente desnecessário. Disse que encaminhará protesto formal ao Procurador-Geral do 

Trabalho, no qual deixará bem claro seu posicionamento, pois se o recurso de revista não fora 
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conhecido, não caberia interposição de agravo, nem tampouco apresentação de memorial. 

Ressaltou que proporá ou a extinção da CRJ ou alterações na forma de atuação daquela 

Coordenadoria.  Por fim, comunicou que pela primeira vez recebeu dois memoriais na véspera da 

Sessão no Tribunal Superior do Trabalho, fato que entende como resposta aos questionamentos 

anteriormente por ele apresentados, diante das estatísticas apresentadas pela CRJ. O Conselheiro 

Otavio Brito Lopes pediu aparte e relatou que vivenciou situações parecidas, quando fez 

sustentações orais em matérias importantes, sem estar de posse dos respectivos memoriais. 

Comentou que os memoriais chegam às mãos dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho, como 

regra, via correio eletrônico, na véspera da sessão. Destacou que é muito precária a forma de 

atuação da CRJ, deixando claro que se deve responsabilizar o seu chefe, que é o Procurador-Geral 

do Trabalho, o qual, no seu entendimento, não deveria assumir qualquer coordenadoria. Deixou 

claro que não responsabiliza os membros que lá atuam, mas o chefe da Coordenadoria, o qual, 

quando assumiu a gestão, prometeu que transformaria a mencionada Coordenadoria em um 

dinâmico e eficiente “escritório de advocacia”. O Conselheiro noticiou, ainda, que há hoje, no 

âmbito da PGT, quase 5.000 processos acumulados aguardando parecer, e pontuou que na próxima 

sessão do CSMPT o Procurador-Geral do Trabalho deve prestar esclarecimentos acerca da precária 

atuação da Coordenadoria de Recursos Judiciais. Prosseguindo, o Conselheiro Otavio Brito Lopes 

registrou que é de suma importância que este Conselho repense acerca do assunto, quando da 

apreciação da proposta de alteração da Resolução nº 86/2009, que dispõe sobre a distribuição de 

procedimentos e processos no âmbito do MPT, uma vez que a Administração não conseguiu aplicar 

eficiência, haja vista a grande quantidade de processos acumulados na PGT. Em seguida, o 

Conselheiro José Neto da Silva questionou o fato de que, nos últimos meses, os Procuradores 

Regionais do Trabalho que atuam na PGT estão autorizados a apresentar recursos e memoriais, 

porém não podem emitir pareceres nos processos judiciais, nem participar das sessões no Tribunal 

Superior do Trabalho. Solicitando aparte, o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho 

registrou que certamente é necessário algum ajuste na Coordenadoria de Recursos Judiciais e na 

sua forma de atuação. Lembrou de fato com ele ocorrido durante sessão no TST, quando recebeu 

memorial, a respeito do qual não teve conhecimento prévio, mas já distribuído aos Ministros 

daquela Corte e citou, ainda, caso de um processo em que o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga 

encampava uma tese na qual, uma vez firmado Termo de Ajustamento de Conduta, tal instrumento 

poderia, unilateralmente, ser revisto pelo próprio investigado. O Conselheiro esclareceu que tem 

como hábito ver previamente todos os processos da pauta, para analisar aqueles em que o 

Ministério Público do Trabalho figura como parte. Continuou relatando que, no referido caso, 

felizmente, a Ministra Relatora Kátia Magalhaes Arruda pediu vista, o que acabou por reverter o 

resultado do julgamento, expulsando-se a supramencionada tese. Por fim, ainda fazendo referência 

à atuação da CRJ, o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho solicitou que a entrega das 

designações para as Sessões do TST sejam encaminhadas aos Subprocuradores-Gerais do Trabalho 

com maior antecedência, para que possam se preparar melhor. Finalizou ressaltando que realmente 

a CRJ precisa de ajustes. O Conselheiro Otavio Brito Lopes, referindo-se ao processo acima citado 

pelo Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho, registrou que o Procurador Regional do 

Trabalho Ricardo José Macedo de Britto Pereira, presente na sala de sessões do CSMPT, alertou 

que a Coordenadoria de Recursos Judiciais fez memoriais, encaminhando-os aos Senhores 

Ministros do TST. O Conselheiro prosseguiu dizendo que, nesse processo, fez sustentação oral 

perante uma das Turmas daquela Corte, mesmo sem ter recebido os mencionados memoriais. O 

Conselheiro Ronaldo Curado Fleury pediu a palavra para registrar fato com ele ocorrido no início 
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do ano passado, o qual reflete bem a necessidade de se repensar a atuação da Coordenadoria de 

Recursos Judiciais. Tratou-se de processo em que se discutia o uso de amianto, matéria que 

sabidamente é objeto de projeto estratégico do Ministério Público Trabalho. Recordou que não 

recebeu nenhuma documentação da CRJ acerca do mencionado processo, e percebeu, somente 

durante a sessão de julgamento, que o MPT estava acompanhando a tese do recurso interposto pela 

empresa BRASILIT, e não o seu próprio. O Conselheiro acompanhou os demais, no tocante ao 

posicionamento de que são necessários ajustes na forma de atuar Coordenadoria de Recursos 

Judiciais, devendo-se a ela fornecer instrumentos para que efetivamente sejam feitos os 

acompanhamentos de todos os processos de interesse do MPT, que estão sujeitos à apreciação 

perante o TST. Registrou, ainda, que a dificuldade enfrentada pelos Subprocuradores-Gerais do 

Trabalho escalados para as sessões do TST é muito grande, quando há em pauta processos que a 

CRJ acompanha, nos quais é necessário apresentar sustentações orais, sem o tempo razoável para 

análise da matéria, visando a rebater os argumentos apresentados pelos advogados das empresas. O 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho solicitou aparte para registrar, quanto àqueles 

processos que têm seu julgamento adiado, que a solução do problema passa por um sistema que 

consiga aprimorar a interlocução entre a equipe de apoio administrativo da PGT no Tribunal 

Superior do Trabalho e o setor de elaboração de pautas daquela Corte. O Conselheiro Gustavo 

Ernani Cavalcanti Dantas registrou entendimento de que toda a atuação da Procuradoria Geral do 

Trabalho deve ser repensada, uma vez que os métodos ora adotados não estão, ultimamente, 

surtindo bons efeitos, especialmente por falta de articulação. Lembrou que a Resolução CSMPT nº 

86/2009 prevê que a designação de Subprocurador-Geral do Trabalho para oficiar em Turmas e 

Sessões Especializadas do Tribunal Superior do Trabalho far-se-á na forma da Lei Complementar 

nº 75/93, ou seja, pelo período de dois anos. No entanto, na PGT, as designações são mensais, com 

adoção de rodízio, fato este pode ser um dos causadores dos problemas já mencionados pelos 

Conselheiros. Continuando, o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas questionou o porquê 

de existirem processos sem o devido acompanhamento perante o TST, uma vez que as 

Coordenadorias têm informação de quantos processos de interesse do MPT tramitam naquele 

Tribunal. Noticiou, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho convocou dezesseis 

Desembargadores dos diversos Tribunais Regionais do Trabalho para julgar os processos em que 

são apreciados Agravos de Instrumento, fato este que acaba por refletir nas sessões e nas baixas de 

processos no TST, e prosseguiu dizendo que seria oportuno tomar providência parecida no âmbito 

do MPT, como, por exemplo, convocar outros Membros do MPT para atuar exclusivamente nos 

agravos de instrumentos que estão acumulados. No seu entender, seria, também, a oportunidade de 

debater o assunto junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselheiro Otavio Brito 

Lopes registrou que não responsabiliza os membros da CRJ, mas que há um problema de 

gerenciamento, cuja responsabilidade é do chefe da Coordenadoria. O Conselheiro Eduardo 

Antunes Parmeggiani não fez comunicados. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury registrou que 

está preocupado com a questão das promoções a Subprocurador-Geral do Trabalho, que ainda estão 

pendentes, especialmente pelos problemas já apontados pelos Conselheiros que o antecederam 

nesta sessão. Frisou que o fato de haver 5.000 processos represados representa infração aos ditames 

da Constituição Federal, que determina a distribuição imediata de todos os processos, além de 

infringir também o disposto na Resolução nº 86/2009 do CSMPT. Quanto à questão das Sessões no 

TST, o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury registrou que já questionou ao Procurador Geral do 

Trabalho o porquê da não escalação dos Procuradores Regionais do Trabalho que estão 

convocados, para participarem das sessões, mas que não obteve resposta. Destacou que há três 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO  

CONSELHO SUPERIOR 

SECRETARIA  

 

ATA DA 184ª SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2014 

 

Página 4 de 8 

 

Procuradores Regionais do Trabalho atuantes na PGT (Dr. Ricardo José Macedo de Britto Pereira, 

Dr. Maurício Correia de Mello e Drª Eliane Araque dos Santos), e que há urgência na nomeação 

dos Membros já promovidos, acrescentando que, segundo informação do Procurador-Geral do 

Trabalho, a lista de promoção foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República no último dia 25 

de maio de 2014, e até o momento não houve nomeação. O Conselheiro Eduardo Antunes 

Parmeggiani esclareceu que a única promoção hoje possível é aquela relativa à vaga decorrente da 

aposentadoria do Dr. Edson Braz da Silva, pois as demais dependem de disponibilidade 

orçamentária, de acordo com a própria Lei que criou os novos cargos de Subprocurador-Geral do 

Trabalho. Registrou, ainda, que, por enquanto, não há sinalização da PGR acerca da 

disponibilidade, mas que poderá ser em julho ou agosto de 2014. Em seguida, o Conselheiro 

Ronaldo Curado Fleury frisou que esse é motivo para que este CSMPT busque, junto ao 

Procurador-Geral da República, esclarecimentos a respeito das vagas de Subprocurador-Geral da 

República, que também tinham a mesma restrição de disponibilidade orçamentária, que já foram 

preenchidas, e aquelas do MPT ainda não. Por fim, sugeriu que fosse instituída uma comissão de 

Conselheiros para manter conversas com o Procurador-Geral da República, com a finalidade de 

expor a situação dos processos acumulados na PGT e solicitar urgência nas mencionadas 

nomeações. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas registrou surpresa quanto à 

informação de indisponibilidade financeira para as nomeações, pois, no seu entender, na medida 

em que foram abertos processos para promoção a cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, e o 

CSMPT deliberou sobre o preenchimento dessas vagas, já estaria garantida a disponibilidade 

orçamentária. O Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes indagou se a mencionada 

indisponibilidade financeira atingiria também a promoção para os cargos de Procuradores 

Regionais do Trabalho e a nomeação dos Procuradores do Trabalho recentemente aprovados no 

último concurso. O Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani respondeu que não atingiria. O 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho registrou que a Administração precisa refletir, 

pois há um déficit de gerenciamento. No seu entender, enquanto não for levada a termo a promoção 

aos supramencionados cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, deveria ter sido comunicado 

aos membros, com antecedência razoável, a mudança na rotina de convocações quinzenais para as 

sessões no TST, no sentido de que os Subprocuradores-Gerais do Trabalho ficassem atentos, pois 

poderiam ser convocados a qualquer momento. O Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes não 

fez comunicados. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, acompanhado dos 

Conselheiros Ronaldo Curado Fleury e José Alves Pereira Filho deram boas vindas ao Vice-

Presidente da ANPT, Procurador do Trabalho Ângelo Fabiano Farias da Costa. A Ouvidora do 

Ministério Público do Trabalho, Subprocuradora-Geral do Trabalho Heloisa Maria Moraes Rego 

Pires, comunicou: 1) o encaminhamento de estatística da movimentação da Ouvidoria e do mapa à 

Presidência do CSMPT; 2) que foi publicado, no último dia 26 de maio, o Decreto nº 8243, de 

23/5/2014, que trata das Políticas do Sistema Nacional de Participação Social, reconhecendo a 

ouvidoria como instância de controle e participação com vistas ao aprimoramento da Gestão 

Pública, destacando que esta é uma importante medida como consolidação das ouvidorias no país. 

Por fim, deu boas vindas ao Vice-Presidente da ANPT. Em seguida, o Procurador do Trabalho 

Ângelo Fabiano Farias da Costa, agradeceu as saudações recebidas e registrou que é uma satisfação 

participar da Sessão do Conselho como representante da ANPT e saudou o Procurador Regional do 

Trabalho Ricardo José Macedo de Britto Pereira e o Procurador do Trabalho Alessandro Santos de 

Miranda, que assistiam à sessão. Por fim, colocou a ANPT à disposição do CSMPT, para se fazer 

presente em eventual visita ao Procurador-Geral da República, oportunidade em que será tratado 
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tema de interesse de todo o Ministério Público do Trabalho. O Presidente do Conselho Superior do 

MPT, em exercício, José Alves Pereira Filho, em relação à proposta do Conselheiro Ronaldo 

Curado Fleury, de compor comissão para ir à PGR, afirmou que se coloca à disposição. O 

Conselheiro Ronaldo Curado Fleury retirou a proposta de formação de comissão, diante da notícia 

de inexistência de previsão orçamentária para promoção aos mencionados cargos de 

Subprocurador-Geral do Trabalho. Em seguida, passou-se à ordem do dia. Deliberações: 01 – 

Aprovação das atas da 183ª Sessão Ordinária e da 167ª Sessão Extraordinária. Decisão: O 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho aprovou, à unanimidade, as atas da 183ª 

Sessão Ordinária e da 167ª Sessão Extraordinária. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Luís 

Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano (Secretária). 02 - 

Processo CSMPT nº 2.00.000.022886/2013-64. Interessada: Corregedoria do MPT. Assunto: 

Inquérito Administrativo Disciplinar. Advogado: Maucir Pauletti, OAB/MS nº 4.853. Relator: 

Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Decisão: Após os 

Conselheiros Relator e Revisor votarem pelo arquivamento do inquérito administrativo disciplinar, 

pediu vista regimental o Conselheiro José Neto da Silva. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

(Secretária). 03 - Processos CSMPT nº 2.00.000.031084/2013-45. Interessada: Corregedoria do 

MPT. Advogados: Fábio Barbosa Maciel – OAB/AL 7.147. Shirley Sarmento Wanderley – 

OAB/AL 7.814. Relator: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. Revisor: Conselheiro José 

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

unanimidade, indeferir o pedido de retirada do processo da pauta da 184ª sessão ordinária, e 

considerar prejudicado o pleito de extração de cópias de peças dos autos e, na sequência, à 

unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e reconhecer de ofício, a nulidade do 

inquérito administrativo a partir do parecer conclusivo da Comissão, aplicando-se, porém, o § 2º do 

art. 249 do CPC. No mérito, o Conselho Superior decidiu, à unanimidade, com ressalva de 

fundamentação do Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, pelo arquivamento do Inquérito 

Administrativo Disciplinar instaurado em face da Procuradora do Trabalho Rosemeire Lopes de 

Lôbo Ferreira, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

(Secretária). 04 - Processos nº 2.00.000.031085/2013-90 Interessada: Corregedoria do MPT.  

Advogados: Fábio Barbosa Maciel – OAB/AL 7.147. Shirley Sarmento Wanderley – OAB/AL 

7.814. Relator: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes Revisor: Conselheiro José Alves 

Pereira Filho Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 

unanimidade, indeferir o pedido de retirada do processo da pauta da 184ª sessão ordinária, e 

considerar prejudicado o pleito de extração de cópias de peças dos autos e, na sequência, à 

unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e reconhecer de ofício, a nulidade do 

inquérito administrativo a partir do parecer conclusivo da Comissão, aplicando-se, porém, o § 2º do 

art. 249 do CPC. No mérito, o Conselho Superior decidiu,  à unanimidade, pelo arquivamento do 

Inquérito Administrativo Disciplinar instaurado em face da Procuradora do Trabalho Rosemeire 

Lopes de Lôbo Ferreira, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

(Secretária). 05 - Processo CSMPT nº 2.10.000.002807/2014-33 Interessado: MPT – PRT da 10ª 

Região. Assunto: Requer autorização para que a Procuradora Regional do Trabalho Daniela Morais 

do Monte Varandas atue em 1º grau.  Relator: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. 

Revisor: Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
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Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, de ofício, deferir liminar, autorizando a  Procuradora 

Regional do Trabalho Daniela Morais do Monte Varandas a atuar perante as Varas do Trabalho do 

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, até decisão final deste Conselho Superior. Em 

seguida, pediu vista regimental o Conselheiro Otavio Brito Lopes. Ausentes, justificadamente, os 

Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

(Secretária). 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 pela aprovação da 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, durante 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 anterior: 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. CSMPT, 182ª sessão ordinária, 1º/04/2014. 

Decisão anterior: Permanece a vista regimental com o Conselheiro Otavio Brito Lopes. CSMPT, 

183ª sessão ordinária, 05/05/2014. Decisão: Permanece a vista regimental com o Conselheiro 

Otavio Brito Lopes, aguardando as informações da Diretoria Geral do MPT. Ausentes, 

justificadamente, os Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano (Secretária). 07 – Processo CSMPT nº 2.00.000.001182/2013-58 

Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: Homologação dos resultados do 18º 

Concurso Público para o cargo de Procurador do Trabalho (art. 98, inciso XXI, da  LC 75/93). 

Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, na 

forma do art. 98, inciso XXI, da LC nº 75/93, opinar favoravelmente à homologação do resultado 

final do 18º concurso público para o provimento de cargos de Procurador do Trabalho. Ausentes, 

justificadamente, os Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano (Secretária). 08- Processo CSMPT nº 2.00.000.003210/2014-52 

Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: Lista de Antiguidade de membros do MPT 

apurada até 31.12.2013. Relator: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Revisor: 

Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 

do Trabalho decidiu, à unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro Relator, pela aprovação da 

lista de antiguidade, vigente à data de 31.12.2013, com a correção de posicionamento ordenada 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público, de forma que a Procuradora do Trabalho Adriana 

Maria Silva Candeira passe a constar na posição nº 384 da lista respectiva, com um asterisco 

indicando que tal posicionamento se deu em cumprimento à decisão do Conselho Nacional do 

Ministério Público, no PCA nº 1799/2013-84. Concluída a tramitação,  a referida lista será 

encaminhada à publicação como Resolução CSMPT nº 116, de 03/06/2014, em obediência ao 

disposto nos artigos 98, VII e 202, § 1º, da Lei Complementar nº 75/1993. Ausentes, 

justificadamente, os Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano (Secretária).  09- Processo CSMPT nº 2.00.000.004378/2014-85. 

Interessada: Ana Emília Andrade Albuquerque da Silva – Procuradora Regional do Trabalho. 
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Assunto: Requer recolocação na lista de antiguidade, alterando-se, inclusive, a data em que deveria 

ter sido promovida a Procuradora Regional do Trabalho, por critério de antiguidade. Relator: 

Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Revisor: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira 

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

pelo indeferimento do pedido de reposicionamento formulado pela interessada, nos termos do voto 

do Conselheiro Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Luís Antônio Camargo de 

Melo (Presidente) e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano (Secretária). 10 - Processo CSMPT nº 

2.07.000.005062/2014-50. Interessada: Procuradoria Regional da 7ª Região / CE. Assunto: Solicita 

que a vaga decorrente da saída da Procuradora Regional do Trabalho Fernanda Maria Uchoa de 

Albuquerque seja incluída no próximo concurso de remoção. Relator: Conselheiro Antonio Luiz 

Teixeira Mendes. Revisor: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Decisão: O Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, pelo não conhecimento do pedido e 

encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral do Trabalho, para análise e adoção das 

providências que julgar pertinentes, nos termos do voto do Conselheiro Relator, vencido o 

Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, que votou pela perda do objeto, ante o 

preenchimento da vaga. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Luís Antônio Camargo de 

Melo (Presidente) e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano (Secretária). 11 - Processo CSMPT nº 

2.00.000.001790/2014-43. Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: Promoção ao 

Cargo de Procurador Regional do Trabalho – Critério antiguidade. Relator: Conselheiro José Alves 

Pereira Filho. Revisor: Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. Decisão: O Conselho 

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

Conselheiro relator, indicar para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do Procurador 

Regional do Trabalho Aluízio Divonzir Miranda (Portaria PGT nº 992, de 27/12/2013, publicada 

no DOU de 08.01.2014), a ser provida pelo critério de antiguidade, o Procurador do Trabalho Dr. 

LUIZ ALBERTO TELES LIMA. Em seguida, o Conselho Superior do Ministério Público do 

Trabalho, diante de informação da aposentadoria do Procurador do Trabalho acima indicado, 

decidiu, à unanimidade, chamar o feito à ordem e tornar sem efeito a decisão acima, determinando 

a retirada do processo de pauta e encaminhamento ao Conselheiro Relator.  Ausentes, 

justificadamente, os Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano (Secretária). 12 - Processo CSMPT nº 2.00.000.024730/2013-18 (ad 

referendum – Portaria PGT nº 302, de 23/5/2014). Interessada: Cinara Sales Graeff – 

Procuradora Regional do Trabalho Assunto:  Requer  afastamento para  elaboração  de  dissertação  

de  mestrado. (Assunto original: Requerimento de afastamento para cursar o “Máster en Derecho 

Constitucional” pela Universidad de Sevilla – Espanha). Relator: Conselheiro José Alves Pereira 

Filho Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas 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, pelo período de 3 (três) meses, de 

28.05.2014 a 28.08.2014,  com ônus limitados, da Procuradora Regional do Trabalho Cinara Sales 

Graeff,  para elaboração de dissertação de mestrado do Curso Máster Oficial em Direito 

Constitucional pela Universidade de Sevilla, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausentes, 

justificadamente, os Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina 

Aparecida Ribeiro (Secretária). 13 - 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: 
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Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani 

Cavalcanti Dantas. 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, 

por conseguinte, pelo encerramento do feito, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausentes, 

justificadamente, os Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano (Secretária). 14 – Extrapauta - Processo CSMPT nº 

08130.005706/2012. Interessada: Jeane Carvalho de Araújo Colares – Procuradora do 

Trabalho. Assunto: Requer prorrogação de afastamento, por 6 (seis) meses, para frequentar 

curso de mestrado em direito, com substituição por lotação provisória na PRT da 10ª Região.  

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

Ernani Cavalcanti Dantas. Decisão: Após votar o Conselheiro Relator pelo deferimento da 

prorrogação do afastamento por seis meses, com substituição por lotação provisória na PRT da 10ª 

Região, pediu vista regimental o Conselheiro Revisor Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Ausentes, 

justificadamente, os Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente) e Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano (Secretária). 15 – Extrapauta - Processo CSMPT nº 

2.08.000.000124/2014-08. Interessado: Sandoval Alves da Silva – Procuradora do Trabalho. 

Assunto: Requer afastamento, por 4 (quatro) meses, para elaboração de dissertação de doutorado. 

Relator: Conselheiro Antônio Luiz Teixeira Mendes. Revisor: Conselheiro Rogério Rodriguez 

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

unanimidade, opinar favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador do Trabalho 

Sandoval Alves da Silva, por 4 (quatro) meses, no período de 20/08/2014 a 19/12/2014, para 

elaboração de tese de doutorado pela Universidade Federal do Pará – UFPA, nos termos do voto do 

Conselheiro Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Luís Antônio Camargo de Melo 

(Presidente) e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano (Secretária).  E, para constar, lavrei esta ata da 

184ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, segue assinada pelo Senhor 

Presidente e por mim subscrita. Término: 13h03. 

 

JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO 
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