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ATA DA 161ª SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 1º/03/2012 

 
 
No primeiro dia de março de dois mil e doze, às nove horas e vinte e cinco minutos, iniciou-se a 
centésima sexagésima 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 Conselheiros José Alves Pereira Filho, Maria Guiomar Sanches de Mendonça 
(Vice-Presidente), Ivana Auxiliadora Mendonça Santos (Conselheira Secretária), Vera Regina 
Della Pozza Reis, Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e 
Ronaldo Curado Fleury. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Edson Braz da Silva  e o 
Corregedor-Geral do MPT José Neto da Silva (Correição na PRT da 3ª Região). Presente o 
Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta.  O Presidente Luís 
Camargo cumprimentou a todos e declarou aberta a Sessão. 01 - Aprovação da ata da 160ª 
Sessão Ordinária.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho aprovou, à 
unanimidade, a ata da 160ª Sessão Ordinária, com retificação no item 13, para constar Luís 
Antônio Camargo de Melo – Procurador-Geral do Trabalho (Presidente da  Banca Examinadora), 
Ronaldo Lima dos Santos – Procurador do Trabalho (Titular e Substituto do Presidente da Banca 
Examinadora), bem como constar a ressalva do Conselheiro Rogério Rodriguez no sentido de ser 
necessária a abertura de edital para inscrição de Membros interessados em compor a Comissão 
de Concurso. Aprovou também com ratificação e aditamento, quanto ao item 14, para fazer 
constar os nomes das Sras. Adriana Brant Metzker Ferro e Cristiane Maria de Carvalho Bizerra, 
ambas médicas da Divisão de Assistência a Saúde Integral do Ministério Público do Trabalho, 
indicadas para compor a Equipe Multiprofissional (art. 12 da Resolução 101, de 24 de novembro 
de 2011) que dará assistência ao Ministério Público do Trabalho durante o 17º concurso e o 
estágio probatório, quanto às pessoas com deficiência  (Art. 12, § 1º da Resolução nº 101/1011). 
Ausente, justificadamente, o Conselheiro Edson Braz da Silva. CSMPT, 161ª Sessão Ordinária, 
1º.03.2012. Comunicados do Presidente do CSMPT. O Presidente Luís Camargo comunicou a 
assinatura e encaminhamento para a publicação  do Edital nº 01, de 29 de fevereiro de 2012, de 
abertura do 17º Concurso Público para provimento de cargo de Procurador do Trabalho. 
Comunicou também a realização, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2012, de reunião com os 
Coordenadores Nacionais das Coordenadorias Temáticas e os Procuradores-Chefes das PRTs, da 
qual também participou a ANPT, ressaltando o êxito do evento e a destacada participação de 
Membros deste Conselho, os Subprocuradores-Gerais do Trabalho Rogério Rodriguez e Vera 
Reis, esta também Coordenadora da CCR/MPT. Registrou, ainda, sua participação em 
concorrida solenidade de aposição de retrato do Ministro Moura França na galeria dos ex-
Presidentes do Tribunal Superior do Trabalho, bem como participação na aula inaugural da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT. 
Moção de pesar pelo falecimento do Ministro Maurício Corrêa: O Conselheiro Presidente Luís 
Antônio Camargo de Melo: “Quero registrar, com pesar, o falecimento do Ministro Maurício 
Corrêa: Ministro da Justiça, Ministro do Supremo Tribunal Federal, parlamentar destacado e 
sogro do nosso colega, Subprocurador-Geral do Trabalho e Conselheiro Ronaldo Fleury. Todos 
acompanhamos os momentos que se sucederam a notícia do falecimento; velório, missa e a 
comoção que todos também registramos em Brasília, inclusive com uma repercussão muito 
grande na sociedade, na mídia, nos meios políticos, nos poderes Executivo, Legislativo e  
Judiciário e no âmbito do Ministério Público, houve uma destacada divulgação deste 
acontecimento. Realmente, creio que perde, o Brasil, um grande homem público Dr. Ronaldo, 
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uma pessoa que deixou uma marca indelével na história recente do nosso País. Um político que 
participou dos três poderes: foi Senador da República, foi Ministro de Estado (Justiça) e foi 
Ministro e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Então eu quero aqui, Dr. Ronaldo, 
encaminhar, em nome do Ministério Público do Trabalho, e creio que também em nome deste 
Colegiado, as nossas homenagens  a Vossa Excelência, o nosso  preito de respeito, de 
solidariedade e dizer a Vossa Excelência que espero, esperamos que Vossa Excelência e a 
família, também, estejam, neste momento difícil, conseguindo suportar a dor e olhar para a 
frente, porque, com certeza, a lição deixada pelo Ministro Maurício Corrêa vai propiciar que o 
Senhor e seus familiares tenham uma trajetória de vida quem sabe, espelhada no exemplo que o 
Ministro Maurício Corrêa deixou para todos nós. São as nossas sinceras homenagens.” O 
Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta: “ Senhor 
Presidente, também a Associação quer se emanar neste justo registro. O Dr. Maurício Corrêa, 
além de tudo isso, foi advogado destacado e defensor das liberdades públicas. Então, em nome 
da Associação nós queremos também participar desse reconhecimento, dessa homenagem ao 
nosso Conselheiro Dr. Ronaldo e sua família, rogando a Deus que dê a eles o conforto e a força 
para superar esse momento de perda.” O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho: 
“Senhor Presidente, é uma perda lastimável na constelação de juristas brasileiros”. A 
Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis: “Senhor Presidente, eu igualmente me irmano e 
associo a esta homenagem póstuma. Também tenho o mesmo sentimento de que o falecido 
Ministro Maurício Corrêa foi uma pessoa que desempenhou várias funções de relevância no 
Brasil... para o Brasil. Quero pedir escusas ao colega Ronaldo por tê-lo encontrado 
anteriormente e não ter expressado meus pêsames. Expresso e peço a Vossa Excelência que 
transmita à sua esposa, seus filhos e sua sogra, também, as minhas condolências pelo 
passamento. Realmente eu não estava em Brasília, acompanhei pela imprensa, fiquei bastante 
impressionada, até porque o Ministro Maurício Corrêa era uma pessoa que, considerando a 
idade média dos brasileiros hoje, ao menos aqueles que têm a possibilidade de se tratarem bem, 
era uma pessoa jovem, não tinha oitenta anos ainda. Então, receba as minhas condolências, 
Conselheiro Ronaldo Fleury.” A Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça: 
“Senhor Presidente, eu já me manifestei pessoalmente, falei com Dr. Ronaldo, Dona Alda e com 
toda a família mas gostaria de reforçar que foi uma grande perda para o País; um homem de 
bem, culto, inteligente, preparado, altruísta e idealista. Então, Dr. Ronaldo, mais uma vez, 
transmita à Flávia e toda a família as minhas mais profundas condolências.”  O Conselheiro 
Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas: “Senhor Presidente eu gostaria de me associar às 
condolências lembrando, dentre as várias passagens históricas do Ministro Maurício Corrêa, 
apenas mais dois episódios. O primeiro referente à edição da nossa Lei Complementar, a qual, 
malgrado a pressão contrária de vários segmentos, foi objeto de reduzido número de vetos, 
graças à atuação decisiva de Sua Excelência, à época Ministro da Justiça. E um outro, mais de 
cunho pessoal, da época em que me formei. Antes de ingressar na política, a atuação do 
Ministro Maurício Corrêa na Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Brasília, 
já era destacada. É sempre lembrado, inclusive, a ocasião em que, no final da ditadura militar, 
se tentou invadir a sede da Ordem, o que foi impedido pela corajosa resistência dos que ali 
estavam, capitaneados pelo Ministro Maurício Corrêa. Quando eu me formei, havia uma greve 
na Unb, e os formandos foram informados de que a direção da universidade não participaria da 
cerimônia já agendada e com os convites distribuídos para a festa. A turma foi então à OAB, 
para ver se havia alguma forma jurídica de resolver a situação. Já àquela época, a turma de 
vinte, trinta formandos, foi recebida com toda a atenção pelo Ministro Maurício Corrêa, que, 
não obstante toda a confusão e só ter tomado conhecimento em cima da hora, fez questão de 
participar da nossa solenidade, mesmo realizada sem a entrega dos títulos e ele, 
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atenciosamente, lá esteve abrilhantando nossa formatura, tudo isso, bem antes de toda a 
brilhante carreira que ele logrou construir, junto ao Judiciário, ao Legislativo e ao Executivo. 
Creio que este episódio, para mim muito caro, mostra o desprendimento do Ministro Maurício 
Corrêa, sempre atencioso, acessível e combativo. Realmente uma personalidade ímpar, que fará 
muita falta ao País.”  O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury: “Senhor Presidente e colegas, 
gostaria de agradecer as carinhosas manifestações pelo falecimento do meu sogro, em meu 
nome e em nome da família. A perda pessoal é muito grande para mim, pois tinha um laço 
pessoal muito grande, apesar de nos primeiros quatro anos de namoro ele não me 
cumprimentar, com ciúme, obviamente, da filha, nos tornamos grandes amigos e o tinha como 
um segundo pai, vez que já se vão onze anos que o meu pai faleceu. Toda a participação dele na 
vida pública foi muito bem destacada e lembrada por todos os colegas aqui, bem como o 
exemplo que ele deixa como homem público. Eu gostaria de destacar, especificamente, com 
relação à nossa Instituição – além da questão da nossa Lei Orgânica, em que realmente a 
pressão era grande para serem vetados vários artigos e ocorreu a promulgação sem os vetos – 
uma decisão um pouco mais recente que foi com relação à legitimidade do Ministério Público 
na defesa dos interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos, que era uma briga nossa 
no TST e, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, em que ele foi o relator, - que não 
foi o caso nem do Ministério Público do Trabalho – essa decisão serviu de ‘leading case’ para 
toas as demais decisões do Supremo Tribunal Federal, que alterou, inclusive, a jurisprudência 
da Justiça do Trabalho como um todo. E chamo a atenção que na promulgação da Lei eu não 
era Procurador ainda, era um mero candidato, acho que não tinha feito nem a primeira prova, 
se não me engano. Penso que isso demonstra a ligação que ele tinha, independentemente da 
minha pessoa, com a Instituição Ministério Público e a identificação dele com a defesa da 
sociedade. Mais uma vez agradeço todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas 
e registro-as aqui e solicito o encaminhamento formal à minha sogra. A Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos: “Senhor Presidente, eu pretendia apenas me associar às 
homenagens prestadas ao Min. Mauricio Corrêa, porque tenho dificuldade de lidar com a 
morte, mas não há como ficar silente. Peço licença, para destacar  a importância de sua 
atuação na  defesa da Lei da Ficha Limpa recém aprovada. Reitero meu carinho e  votos de 
solidariedade aos amigos Flávia e Ronaldo, Cléa, Cláudia e Joabson   e a querida d. Alda, 
juntamente com seus netos". O Conselheiro Presidente Luís Antônio Camargo de Melo: 
“Faremos o registro, encaminharemos ao Dr. Ronaldo Fleury, digo mais uma vez, o preito de 
respeito e solidariedade do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.”. 
Comunicados da Secretaria do CSMPT: A Conselheira Secretaria Ivana Santos comunicou a 
ausência justificada do Conselheiro Edson Braz  e do Corregedor do MPT José Neto da Silva, 
que se encontra em correição na PRT da 3ª Região.  Comunicados dos Conselheiros. A 
Conselheira Vera Reis parabenizou o Procurador-Geral do Trabalho pela realização da reunião 
com os Procuradores-Chefes das PRTs, bem como pelos temas ali tratados. O Conselheiro 
Rogério Rodriguez indagou ao Presidente a razão da postergação de lotação de um estagiário em 
seu gabinete, sublinhando a premência de tal solicitação.  Em resposta o Presidente afirmou sua 
insatisfação com a atual organização do estágio no âmbito do MPT, razão pela qual pretende 
implementar uma significativa intervenção no setor, sobretudo com perspectiva de criação de 
uma Coordenadoria Nacional e, por conta disso, informou a iminência  de expedição de uma 
portaria disciplinando a questão do estágio no âmbito do MPT. Finalizou dizendo que o 
Conselheiro terá uma resposta emergencial, quanto ao pedido.  O Conselheiro Ronaldo Fleury  
explanou sobre dúvidas que alguns colegas  tiveram a respeito do número de componentes da 
atual Comissão de Concurso para provimento de cargo de Procurador do Trabalho, a partir de 
comunicação expedida pelo Procurador-Geral do Trabalho. Sobre a dúvida em destaque a 
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Conselheira Secretária Ivana Santos esclareceu  que a certidão da  Secretaria é elucidativa em 
razão da forma destacada dada à formação da Comissão. Prosseguindo, o Conselheiro Ronaldo 
Fleury comunicou o recebimento de expediente que trata de fixação de vagas de Procurador 
Regional do Trabalho, originado da PRT 14ª Região e indagou se o referido documento deu 
entrada neste Conselho.  A respeito o Conselheiro Gustavo Ernani, declarando também ter 
recebido o mesmo expediente,  ponderou que o próprio documento revela que essa determinação 
de fixação seria atribuição do Procurador-Geral do Trabalho. A Conselheira Secretária informou 
que não houve um pedido direcionado ao Conselho e sim um encaminhamento, individualmente, 
aos  colegas de MPT.  O Presidente  Luís Camargo externou seu entendimento de que recebeu o 
mencionado documento na condição de Procurador-Geral do Trabalho como subsídio para 
estudo, reflexão  e tomada de decisão de tema tão importante para o MPT.   Na mesma linha de 
entendimento o Conselheiro Rogério Rodriguez teceu considerações no sentido de que tal 
atribuição caberia ao Procurador-Geral e não ao Conselho. O Presidente da ANPT Sebastião 
Caixeta registrou que, igualmente, recebeu o estudo e reconheceu a relevância do tema para toda 
a categoria, pois envolve interesses contrapostos e por isso mesmo vem sendo debatido dentro da 
Associação. O Presidente externou preocupação quanto à questão em debate, notadamente 
quanto a eventual exposição da Instituição frente ao Poder Judiciário, tendo um vista uma 
possível “guerra” de liminares, sublinhando que,  oportunamente, o problema deverá ser 
enfrentado.   Os Conselheiros Gustavo Ernani e Vera Reis solicitaram atualização de seus 
endereços eletrônicos para recebimento de mensagens do Procurador-Geral do Trabalho, no que 
foi atendido pelo Presidente da mesa.  O Presidente registrou a presença na sala de reuniões do 
CSMPT do Procurador do Trabalho Jonas Ratier Moreno, Coordenador Nacional da CONAETE. 
Não havendo mais comunicados, passou-se à ordem do dia. Vista Regimental. 02 – Processo nº  
08130.004555/2011.  Interessados: Claudia Regina Lovato Franco e outros (4) Procuradores do 
Trabalho da 2ª Região.  Assunto: Consulta sobre transferência compulsória de procedimentos 
investigatórios e ações judiciais em razão de rodízio entre Coordenadorias.  Relatora:  
Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça.  Revisor:  Conselheiro Ronaldo Tolentino da 
Silva.  Decisão anterior: Adiado o julgamento, em razão da ausência do Conselheiro Ronaldo 
Tolentino da Silva, revisor. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Edson Braz da Silva e o 
Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. CSMPT, 158ª Sessão Ordinária, 27.10.2011.  Decisão 
anterior: Após o voto da relatora no sentido de manter o rodízio e de determinar a não 
transferência compulsória das representações, procedimentos preparatórios, inquéritos civis e 
ações judiciais já distribuídos aos Procuradores; e do voto do revisor pelo não conhecimento, 
pediu vista regimental o Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente). Ausentes, 
justificadamente, os Conselheiros Edson Braz da Silva e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. 
CSMPT, 159ª Sessão Ordinária, 24.11.2011.  Decisão anterior: Prosseguindo o julgamento, 
renovou pedido de vista regimental o Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente). 
Ausente o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. CSMPT, 159ª Sessão Extraordinária, 
15.12.2011.  Decisão anterior: Prosseguindo o julgamento, renovou pedido de vista regimental 
o Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente). Ausente, justificadamente, a 
Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça (férias). CSMPT, 160ª Sessão Ordinária, 
16.02.2012.  Decisão: Prosseguindo o julgamento, renovou pedido de vista regimental o 
Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente). Ausente, justificadamente, o 
Conselheiro Edson Braz da Silva. CSMPT, 161ª Sessão Ordinária, 1º.03.2012.     03 – Processo 
nº  08130.000557/2012.  Interessado: Conselho Superior do MPT.  Assunto: Lista de antiguidade 
apurada até 31/12/2011.  Relator:  Conselheiro Ronaldo Curado Fleury.  Revisora: Conselheira 
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, à unanimidade e nos termos do voto do Conselheiro Relator, aprovar a lista de 
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antiguidade dos Membros do Ministério Público do Trabalho, vigente à data de 31.12.2011, a ser 
encaminhada à publicação como  Resolução CSMPT nº 103, de 1ª/03/2012, em obediência ao 
disposto nos artigos 98, VII e 202, § 1º, da Lei Complementar nº 75/1993. Ausente, 
justificadamente, o Conselheiro Edson Braz da Silva. CSMPT, 161ª Sessão Ordinária, 
1º.03.2012.     04 – Processo nº  08130.000492/2012.  Interessado: Silvana Márcia Montechi 
Valadares de Oliveira – Procuradora do Trabalho.  Assunto: Requerimento de afastamento para 
frequentar curso na Universidade La Sapienza, em Roma/Itália.  Relator: Conselheiro Ronaldo 
Curado Fleury.  Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas.  Decisão: Após o voto 
do Conselheiro Relator favorável ao afastamento, no que foi acompanhado pelos Conselheiros 
Vera Regina Della Pozza Reis e Rogério Rodriguez Fernandez Filho, e do voto desfavorável do 
Conselheiro  Revisor e dos Conselheiros José Alves Pereira Filho, Maria Guiomar Sanches de 
Mendonça e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, pediu vista regimental o Presidente Luís 
Antônio Camargo de Melo. Pronunciou-se favoravelmente, pela interessada, o Presidente da 
ANPT. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Edson Braz da Silva. CSMPT, 161ª Sessão 
Ordinária, 1º.03.2012.  05 – Processo nº  08130.000594/2012.  Interessado: Adriano de Alencar 
Saboya – Procurador do Trabalho.  Assunto: Requerimento de afastamento para frequentar curso 
na Universidade La Sapienza, em Roma/Itália.  Relator:  Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 
Dantas.  Revisora: Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis.  Decisão: Após o voto do 
Conselheiro Relator, desfavorável ao afastamento, no que foi acompanhado pelos Conselheiros 
José Alves Pereira Filho, Maria Guiomar Sanches de Mendonça e Ivana Auxiliadora Mendonça 
Santos, e do voto favorável ao afastamento da Conselheira Revisora e dos Conselheiros Rogério 
Rodriguez Fernandez Filho e Ronaldo Curado Fleury, pediu vista regimental o Presidente Luís 
Antônio Camargo de Melo. A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis juntará voto. 
 Pronunciou-se favoravelmente, pela interessada, o Presidente da ANPT. Ausente, 
justificadamente, o Conselheiro Edson Braz da Silva. CSMPT, 161ª Sessão Ordinária, 
1º.03.2012.     Extrapauta.     06 – Processo nº  08130.002818/2011 – (Pedido do Presidente da 
Comissão de Inquérito Administrativo de dilação de Prazo para 30 dias, para 
complementar o parecer conclusivo da Comissão).  Interessado: Corregedoria do MPT . 
Assunto: Inquérito Administrativo.  Relator:  Conselheiro Ronaldo Curado Fleury.  Revisor: 
Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas.  Decisão anterior: O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho decidiu à unanimidade converter o julgamento em diligência e 
determinar o retorno dos autos à Comissão de Inquérito, para complementar o parecer 
conclusivo, adequando-o ao disposto no § 1º, do art. 251, da Lei Complementar 75/93, 
estabelecendo a relação entre os fatos apurados e a(s) falta(s) funcional (is) possivelmente 
cometidas, especificando-a(s) entre as capituladas no art. 236, IX, do mesmo diploma legal 
retrocitado, no prazo de  dez (10) dias, contados da intimação da presente decisão, nos termos do 
voto do Conselheiro Relator. Ausente, justificadamente, a Conselheira Maria Guiomar Sanches 
de Mendonça (férias). CSMPT, 160ª Sessão Ordinária, 16.02.2012.  Decisão: Apreciando o 
pedido do Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo do Processo CSMPT nº 
08130.002818/2011, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, 
referendou a decisão do Conselheiro Relator que deferiu a dilação temporal de 30 dias à 
Comissão de Inquérito Administrativo para o cumprimento da diligência, contado a partir do dia 
24 de fevereiro de 2012. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Edson Braz da Silva. CSMPT, 
161ª Sessão Ordinária, 1º.03.2012.     07 – Solicitação de afastamento de curta duração do 
Procurador do Trabalho Ricardo Wagner Garcia para participar, como palestrante, em 
Congresso, na Cidade de Havana/Cuba.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho opinou, à unanimidade,  favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador 
do Trabalho Ricardo Wagner Garcia para participar, como palestrante, no período de 19 a 
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23.03.2012, no VII Encontro Interamericano de Direito do Trabalho e Seguridade Social e no VI 
Encontro Internacional de Advogados Trabalhistas e do Movimento Sindical em Defesa do 
Direito Laboral e da Seguridade Social, em Havana/Cuba. Ausente, justificadamente, o 
Conselheiro Edson Braz da Silva. CSMPT, 161ª Sessão Ordinária, 1º.03.2012.     08 – 
Solicitação de afastamento de curta duração do Subprocurador-Geral do Trabalho 
Ronaldo Tolentino da Silva para participar do VIII Encontro Luso-Brasileiro de Direito do 
Trabalho, na Cidade de Braga/Portugal.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho opinou, à unanimidade,  favoravelmente à concessão do afastamento do 
Subprocurador-Geral do Trabalho Ronaldo Tolentino da Silva para participar, no período de 29 a 
31 de março de 2012, do VIII Encontro Luso-Brasileiro de Direito do Trabalho, a ser realizado 
em Braga/Portugal, condicionado à comprovação de permuta na designação para Sessão no 
Tribunal Superior do Trabalho. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Edson Braz da Silva. 
CSMPT, 161ª Sessão Ordinária, 1º.03.2012.     09 – Proposta de alteração do artigo 10, caput, 
da Resolução CSMPT nº 85, de 27/08/2009 (Regimento Interno do CSMPT).  Proponentes: 
 Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça (Vice-Presidente), Conselheiro Rogério 
Rodriguez Fernandez Filho e o Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo (Presidente).  
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, aprovar e 
editar a Resolução CSMPT nº 104, de 1º.03.2012, que altera o art. 10, caput, da Resolução 
CSMPT 75/2008, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho, vencido o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Em seguida, o 
Conselho Superior decidiu, à unanimidade, divulgar o calendário das datas das Sessões 
Ordinárias para o ano de  2012, a seguir:  Dia: 03.04.2012, às 9:00h. – 162ª Sessão  Ordinária; 
 Dia: 08.05.2012, às 9:00h. – 163ª Sessão Ordinária:  Dia: 05.06.2012, às 9:00h. – 164ª Sessão 
Ordinária;  Dia: 07.08.2012, às 9:00h. – 165ª Sessão Ordinária;  Dia: 04.09.2012, às 9:00h – 166ª 
Sessão Ordinária;  Dia: 02.10.2012, às 9:00h – 167ª Sessão Ordinária;  Dia: 06.11.2012, às 
9:00h. – 168ª Sessão Ordinária e  Dia: 04.12.2012, às 9:00h. – 169ª Sessão Ordinária. Ausente, 
justificadamente, o Conselheiro Edson Braz da Silva. CSMPT, 161ª Sessão Ordinária, 
1º.03.2012. E, para constar, lavrei a presente Ata que, após lida, achada conforme e aprovada, 
vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 12h25. Brasília-DF, 1º de 
março de 2012.  
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