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No dia dois de setembro de dois mil e quatorze, às nove horas e vinte minutos, iniciou-
se a centésima octogésima sexta 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 Presidente do Conselho Superior 
do Ministério Público do Trabalho, Luís Antônio Camargo de Melo, secretariada pela 
Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Presentes os Senhores Conselheiros: 
Otavio Brito Lopes (Vice-Presidente), Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, José Neto 
da Silva, Ronaldo Curado Fleury, Antonio Luiz Teixeira Mendes, Eliane Araque dos 
Santos  e  Maurício  Correia  de Mello.  Presentes  a  Ouvidora  do MPT Heloisa  Maria 
Moraes Rego Pires e o Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo 
de  Azevedo  Lima.  Ausente,  justificadamente,  o  Corregedor-Geral  do  MPT Manoel 
Orlando de Melo Goulart. O Presidente cumprimentou os Conselheiros, a Ouvidora do 
MPT,  o  Vice-Presidente  da  ANPT,  os  servidores  e  os  colegas  que  assistiam  pela 
intranet.  Comunicados do Presidente:  O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo 
comunicou a posse dos novos Conselheiros, Dr. Maurício Correia de Mello, Dra. Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos que retorna ao Conselho, Dr. Otavio Brito Lopes que 
permanece para novo mandato e a Dra. Sandra Lia Simón, que se encontra em férias. O 
Presidente solicitou à Conselheira Secretária que recolhesse as assinaturas no Termo de 
Posse. A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano leu o termo de 
posse e  em seguida colheu a assinatura  dos  membros  empossados.  Na sequência,  o 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo prestou, aos Conselheiros empossados, as 
congratulações do colegiado. A seguir, o Presidente colocou em discussão a aprovação 
da ata da 185ª Sessão Ordinária do CSMPT, a qual foi aprovada por unanimidade. O 
Presidente informou que conversou com o Ministro Celso de Melo, juntamente com a 
Procuradora Regional do Trabalho Adriane Reis de Araújo e Dr. Mauro Menezes, sobre 
a reclamação da Eternit, que resultou na sustação do andamento de ações civis públicas 
do Ministério  Público do Trabalho,  que enfrentam a trágica questão do amianto em 
relação ao adoecimento de milhares de trabalhadores. Inteirou os presentes que recebeu 
uma mensagem encaminhada  pelo  Dr.  Mauro  Menezes,  sobre  a  recente  decisão  do 
Ministro Celso de Melo de julgar improcedente a reclamação da Eternit e, por conta 
dessa  decisão,  as  ações  civis  públicas  do  MPT estão  desimpedidas  e  recomeçam a 
tramitar normalmente. Concluiu, parabenizando todos, em especial os coordenadores da 
CODEMAT e os colegas que trabalharam intensamente, tanto na investigação como na 
propositura das Ações Civis Públicas.  Comunicados da Secretaria do Conselho:  A 
Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano registrou que não havia 
outros  comunicados,  além daqueles  disponibilizados  aos  Conselheiros  na  intranet,  a 
saber:  (1) A Ouvidora do Ministério  Público do Trabalho,  Subprocuradora-Geral  do 
Trabalho  Heloisa  Maria  Moraes  Rego  Pires,  encaminhou  por  meio  do  Ofício 
1080/2014/Ouvidoria os relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria no mês 
de  julho  de  2014;  (2)  A SECOORD/PGT –  Secretaria  Administrativa  de  Apoio  às 
Coordenadorias  Nacionais  noticiou  a  realização  da  XXVII  Reunião  Nacional  da 
COORDINFÂNCIA, no período de 01 a 02 de outubro de 2014 e da Reunião Nacional 
da CONALIS, no período de 16 a 17 de outubro de 2014; (3) O Corregedor-Geral do 
MPT enviou, por meio do Ofício nº 654, de 07.06.2014, mídia (CD/DVD) contendo o 

Página 1 de 10



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR

ATA DA 186ª SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2014

relatório  da correição ordinária  realizada,  no período de 24 a 28 de março de 2014, 
perante  a  PRT  da  15ª  Região;  (4)  O  Procurador-Geral  do  Trabalho  Luís  Antônio 
Camargo de Melo encaminhou (a)o Relatório da Participação dos membros do MPT na 
103ª  Conferência  Internacional  do  Trabalho,  intitulado  “Brasil:  Exportando  boas 
práticas  no combate  ao  trabalho  forçado” e  (b)  cópia  do deferimento  do pedido de 
afastamento da Procuradora-Chefe da PRT da 8ª Região Gisele Santos Fernandes Góes 
para participar da X Jornada Brasileira de Direito Processual, nos termos do artigo 17 da 
Resolução  nº  75  de  2008.  Comunicados  dos  Conselheiros:  A  Conselheira  Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos agradeceu os votos de boas vindas e salientou que se 
sente  honrada  em retornar  ao  colegiado,  com essa  nova  composição.  Solicitou  sua 
dispensa da Comissão de Estudos para elaboração de normas sobre designações para os 
diferentes  ofícios,  esclarecendo  ter  aceitado  o  encargo,  à  época,  por  perceber  a 
necessidade do momento, entretanto, como as circunstâncias mudaram e hoje existem 
colegas  competentes  e aptos  a  suprirem esta  incumbência,  reiterou o pedido de sua 
dispensa.  Comunicou,  ainda,  sua  renúncia  à  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do 
MPT, a fim de se dedicar ao Conselho e aos processos judiciais. O Conselheiro Otavio 
Brito Lopes manifestou, também, sua decisão em renunciar ao mandato da Câmara de 
Coordenação  e  Revisão,  apresentando  os  mesmos  motivos  da  Conselheira  Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos. O Conselheiro José Neto da Silva parabenizou os novos 
colegas do Conselho, desejando um excelente trabalho. O Conselheiro Ronaldo Curado 
Fleury  acompanhou  as  palavras  do  Conselheiro  José  Neto  da  Silva.  Destacou  o 
excelente  trabalho  desempenhado  pelo  Conselheiro  Otavio  Brito  Lopes  e  pela 
Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça Santos  junto à  Câmara  de  Coordenação e 
Revisão.  Ainda  com a  palavra,  o  Conselheiro  Ronaldo  Curado  Fleury  se  referiu  a 
composição  da  comissão  instituída  pelo  Procurador-Geral  da  República  para 
regulamentar a Lei 13.024, de 2014, relativa à gratificação por exercício cumulativo de 
ofícios do âmbito do MPU, e constatou que o MPT é o único órgão que, além de indicar 
membros,  indicou também servidor para a Comissão.  Esclareceu que não é nenhum 
demérito ao nome da servidora indicada, porém, explanou que, no seu entender, nessas 
comissões, principalmente nas que irão tratar eminentemente de assuntos institucionais 
e atividades-fim, é importante que todas as discussões sejam travadas por membros. O 
Conselheiro  Antonio  Luiz  Teixeira  Mendes  acompanhou  as  felicitações  aos  novos 
Conselheiros. Solicitou dispensa de integrar a Comissão de Estudo para elaboração de 
normas  sobre  designações  para  os  diferentes  ofícios,  por  razões  já  apresentadas  ao 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo e à Conselheira Eliane Araque dos Santos. 
Acrescentou que acha importante que a comissão seja integrada por membros nos seus 
diversos  graus,  a  fim  de  trazer  contribuições  quanto  às  rotinas  das  Regionais.  A 
Conselheira  Secretária  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano  e  a  Conselheira  Eliane 
Araque  dos  Santos  associaram-se  às  saudações  dos  demais  colegas  aos  novos 
Conselheiros.  O  Conselheiro  Maurício  Correia  de  Mello  cumprimentou  a  todos  e 
revelou ser uma grande honra fazer parte do Conselho pela primeira vez, agradecendo a 
todos que o apoiaram. Prestou, ainda, homenagem em memória à Procuradora Regional 
do Trabalho Maria de Lourdes Queiroz, destacando sua contribuição. O Presidente Luís 
Antônio Camargo de Melo esclareceu que o MPT em hipótese alguma está representado 
de forma inferior,  junto à Comissão designada pelo Procurador  Geral da República. 
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Propôs a indicação dos nomes do Subprocurador André Luís  Spies  e o Conselheiro 
Maurício Correia de Mello para compor a Comissão de Estudo para elaborar normas 
sobre  designações  para  os  diferentes  ofícios  do  MPT,  em  razão  da  dispensa  da 
Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos  e  do  Conselheiro  Antonio  Luiz 
Teixeira  Mendes.  Colhidos  os  votos,  o  Conselho  indicou,  à  unanimidade,  os 
Subprocuradores-Gerais do Trabalho Maurício Correia de Mello e André Luís Spies 
para,  em  substituição  aos  Subprocuradores-Gerais  do  Trabalho  Ivana  Auxiliadora 
Mendonça  Santos  e  Antônio  Luiz  Teixeira  Mendes,  com  o  fim  de  integrarem  a 
Comissão de Estudo para elaborar 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 LC nº 75/93, mantida nela a Conselheira Eliane Araque dos Santos, 
como presidente. Para compor a Câmara de Coordenação e Revisão, diante da renúncia 
ao mandato  do Conselheiro  Otavio Brito  Lopes  e da Conselheira  Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos, o Presidente propôs a indicação dos nomes da Subprocuradora-Geral 
Júnia  Soares  Nader  e  do  Subprocurador-Geral  Manoel  Jorge  e  Silva  Neto,  como 
membros  titulares,  ressaltando  que  essa  indicação  não  é  para  cobrir  o  restante  do 
mandato,  e  sim  para  ingressar  pelo  mandato  de  dois  anos.  A  Conselheira  Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos solicitou que se destacasse na ata esse detalhe de não ser 
mandato-tampão. O Conselheiro Otavio Brito Lopes destacou que, quanto aos atuais 
suplentes, eles continuarão com mandato até o ano que vem, quando, então, o Conselho 
realizará  nova votação.  Em seguida,  o  Conselho  Superior  do Ministério  Público  do 
Trabalho indicou, à unanimidade, para compor a Câmara de Coordenação e Revisão do 
MPT, como membros titulares: Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho Manoel Jorge e 
Silva Neto e Júnia Soares Nader, para mandato de 02 (dois) anos, contados a partir de 
02/09/2014, em virtude de renúncia dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho Otavio 
Brito Lopes e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. A Conselheira Eliane Araque dos 
Santos,  referindo-se  à  Comissão  designada  pelo  Procurador  Geral  da  República, 
constituída  para  regulamentar  a  lei  13.024/2014  que  disciplina  o  pagamento  de 
gratificação  pela  cumulação  de  ofícios,  informou  a  realização  da  1ª  reunião  desta 
Comissão, ocorrida no dia 1º de setembro de 2014. Salientou que ficou consignado que 
a resolução de cada um dos Conselhos Superiores, concernentes aos respectivos,  irá 
regulamentar as peculiaridades e especificidades dentro de seus ramos, e a portaria do 
PGR tratará de questões genéricas, salientando que o prazo para essa regulamentação é 
de  30  dias.  Lembrou  que  a  lei  que  foi  promulgada  é  restritiva,  salientando  que 
precisarão definir os ofícios a partir das atribuições específicas dos diferentes níveis dos 
procuradores – Procurador do Trabalho, Procurador Regional e Subprocurador-Geral do 
Trabalho.  Acrescentou que já estão trabalhando em um documento apresentado pela 
ANPT, sendo este  já uma referência  do que,  de modo geral,  a categoria  tem como 
anseio de ver contemplado na regulamentação. O Presidente Luís Antônio Camargo de 
Melo  sugeriu  à  Conselheira  Eliane  Araque  dos  Santos  que  convide  o  Conselheiro 
Maurício Correia de Mello e o Dr. André Luís Spies, para participar desse trabalho, 
destacando sua urgência e a necessidade de se ter uma posição definida do Conselho 
para encaminhar ao PGR. O Conselheiro José Neto da Silva, sobre esse tema, indagou 
se ficariam com duas resoluções: uma do Conselho e uma Portaria do PGR ou a do 
Conselho seria compilada. Em resposta ao questionamento do Conselheiro José Neto da 
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Silva,  a  Conselheira  Eliane  Araque  dos  Santos  esclareceu  que,  a  seu  ver,  essa 
regulamentação do PGR atenderá especificidade de cada um dos ramos, porém haverá 
situações que não terá como detalhar. O Conselheiro Otavio Brito Lopes salientou que a 
questão  levantada  pelo  Conselheiro  José  Neto  da Silva  é  de  extrema  importância  e 
questionou se a regulamentação a que a lei se refere seria a do próprio PGR, no que a 
Conselheira  Eliane  Araque dos  Santos  respondeu de  forma  positiva.  O Conselheiro 
Otavio  Brito  Lopes  informou  que  há  uma  questão  de  interpretação  por  parte  do 
Conselho, pois uma regulamentação do Conselho não pode confrontar a regulamentação 
do PGR. A Conselheira Eliane Araque dos Santos salientou que a compreensão dela foi 
de que as especificidades serão colocadas, porém algumas situações que tendem a surgir 
serão regulamentadas.  Expôs que, sem dúvida,  haverá a necessidade de alteração da 
Resolução CSMPT 86/2008, evidenciando que, talvez, seja no âmbito desta Resolução 
que as especificidades possam ser inseridas. Pelo que foi exposto, ela não entende como 
uma questão de interpretação, mas sim uma regulamentação no sentido de contemplar 
situações  muito  específicas.  O Conselheiro  Otavio  Brito  Lopes  asseverou que  a  lei 
refere-se a uma regulamentação e, estando essa dentro da lei, nada pode ser criado fora 
do parâmetro legal, reforçando que o espaço que fica é interpretativo. O Presidente Luís 
Antônio Camargo de Melo esclareceu que, na semana anterior a esta sessão, durante a 
reunião do Conselho de Assessoramento Superior, o PGR indicou a constituição de uma 
comissão exatamente para ouvir, de cada ramo, essas questões específicas. No ponto de 
vista  do  Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo,  a  participação  da  Conselheira 
Eliane Araque dos Santos, com os colegas do Conselho e documento da ANPT, deve 
ser suficiente para encaminhar ao menos essa primeira impressão do MPT, a fim de que 
o Procurador Geral da República possa elaborar o documento na forma da lei e fixar 
diretrizes para o seu cumprimento. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury concordou 
com todas as colocações, principalmente com a posição do Conselheiro Otavio Brito 
Lopes,  no  que  diz  respeito  ao  próprio  texto  legal.  Salientou  que,  com referência  à 
Resolução do CSMPT nº  86/2008,  deve-se ter  muita  cautela,  pois  ao revisá-la,  esta 
deverá ser compatível com a resolução do Conselho sobre a Regulamentação do PGR e 
com a própria lei. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo agradeceu e salientou 
que  os  debates  são  importantes  e  trazem subsídios  para  a  Comissão  presidida  pela 
Conselheira  Eliane  Araque  dos  Santos.  Informou,  ainda,  a  ausência  justificada  do 
Senhor  Corregedor-Geral  do  MPT  Manoel  Orlando  de  Melo  Goulart.  Passou-se  a 
palavra à Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires, que deu boas-vindas aos 
novos  integrantes  do  Conselho  e  desejou  sucesso  a  todos.  Comunicou  que  está 
presidindo uma comissão que visa unificar sistema de ouvidorias no Ministério Público. 
Enfatizou  que  a  indicação  do ouvidor  varia  em cada  ramo,  tendo essa Comissão  o 
escopo de fazer um projeto de lei, que será encaminhado ao PGR, a fim de unificar a 
indicação  e  o  funcionamento  das  ouvidorias,  no  âmbito  do  Ministério  Público. 
Anunciou que endereçou à  Secretaria  do Conselho a  estatística  referente  ao mês  de 
agosto  de  2014,  em que  foram feitos  582  atendimentos,  conforme  especificado  no 
relatório mensal. O Presidente da ANPT Carlos Eduardo de Azevedo Lima saudou os 
novos conselheiros,  desejando sucesso.  Na linha  do que  já  foi  falado,  reforçou que 
algumas  situações  se  tornarão  incompatíveis  com  a  Resolução  CSMPT  86/2008,  a 
exemplo da questão da redistribuição, entre outras questões. Informou que trouxe uma 
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minuta com as ponderações e peculiaridades do MPT, em relação à criação de ofícios, 
ofícios vagos, ao teto constitucional, a qual eles entendem que não se aplicaria a esta 
gratificação,  sob pena de tornar-se inócua a gratificação.  Frisou que buscarão trazer 
outras considerações, a fim de contribuir com a Comissão instituída no âmbito do MPT. 
O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo informou que na sessão ordinária anterior 
o Conselho indicou duas comissões eleitorais para a elaboração de lista sêxtupla para 
preenchimento do quinto constitucional no TRT da 3ª e 15ª Região, ambas compostas 
pelo Subprocurador-Geral  do Trabalho  Maurício  Correia  de Mello (Presidente)  e os 
Procuradores  Regionais  do Trabalho  Adriane Reis  de Araújo (membro),  Fabio Leal 
Cardoso  (membro)  e  Adriana  Silveira  Machado  (suplente).  Em  razão  de  não  ter 
constado  na  pauta  da  sessão  anterior  para  apreciação  do  Conselho  a  indicação  da 
comissão eleitoral da lista sêxtupla para o TRT da 13ª Região, ele designou a mesma 
comissão  ad  referendum deste  Colegiado.  Assim,  ele  sugeriu  ao  Colegiado  que 
referendasse  a  sua  decisão  e  aproveitou  a  oportunidade  para  encaminhar  também a 
proposta de que essa mesma comissão seja a responsável pela eleição da lista sêxtupla 
do TRT da 4ª região. O Conselheiro José Neto da Silva sugeriu que as quatro listas 
fossem votadas no mesmo dia, sendo tal sugestão realçada pelo Presidente Luís Antônio 
Camargo de Melo. O Conselheiro Maurício Correia de Mello informou não ser possível 
a feitura em um só dia, diante da necessidade de pelo menos um mês, entre a primeira 
reunião que define o calendário e a votação. A seguir, o Conselho referendou o ato que 
designou a comissão eleitoral da lista sêxtupla do TRT da 13ª Região, bem como, por 
unanimidade,  indicou  a  mesma  comissão  para  elaboração  da  lista  sêxtupla  para  o 
preenchimento do quinto constitucional no TRT da 4ª Região. O Conselheiro Ronaldo 
Curado  Fleury  parabenizou  a  Dra.  Iara  Teixeira  Rios,  que  assumiu  o  cargo  de 
desembargadora no TRT da 18ª Região, na vaga do quinto constitucional destinado ao 
MPT e desejou muito sucesso. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo informou 
serem unânimes os votos de sucesso de todo colegiado, do presidente da ANPT e da 
Ouvidoria.  Solicitou à Secretaria  que fosse registrado em ata  e encaminhado ofício, 
transmitindo  votos  de  sucesso  à  Dra.  Iara  Teixeira  Rios.  Em seguida,  o  Conselho, 
atendendo a  indicação  do Conselheiro  José  Neto  da  Silva,  que  sugeriu  que  o  vice-
presidente do Conselho deveria ser o mais antigo, elegeu, à unanimidade, o Conselheiro 
Otavio  Brito  Lopes,  como  vice-presidente  do  CSMPT.  Na  sequência,  o  Conselho 
reelegeu a  Conselheira  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano,  à  unanimidade,  como 
Secretária do CSMPT, por indicação do Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. O 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo passou a palavra ao Procurador do Trabalho 
Luís Fabiano de Assis, o qual iniciou destacando que o MPT está em um processo de 
mudança  estrutural  em  sua  organização  do  trabalho.  Noticiou  que  a  implantação 
nacional do procedimento eletrônico está agendada para o dia 22 de setembro de 2014, 
destacando que a integração nacional de remessas entre as unidades irá propiciar grande 
economia  de  recursos  públicos,  materiais  e  humanos.  Ressaltou  que foi  criada  uma 
ferramenta de peticionamento eletrônico que permitirá  que advogados e interessados 
produzam documentos digitais  de forma a aumentar  a eficiência  dos procedimentos. 
Demonstrou aos Conselheiros o novo sistema unificado de coleta de denúncias e a nova 
padronização  dos serviços  destinados  aos cidadãos  e  advogados.  Frisou que o novo 
sistema que está sendo implantado irá exigir cada vez menos servidores administrativos 
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e mais servidores especializados em tecnologia da informação. Mencionou que o novo 
sistema  de  georeferenciamento  permite  verificar,  em  tempo  real,  onde  estão  os 
procedimentos desenvolvidos pelo MPT, de acordo com o tema selecionado. Salientou 
que a agenda de setembro envolve também a disponibilização de aprimoramentos no 
MPT DELPHOS (ferramenta nacional de integração de pesquisas e investigações que 
implica a integração de todas as unidades do MPT) e a disponibilização da ferramenta 
GAIA (ferramenta  de  gestão  desenvolvida  para  subsidiar  a  tomada  de  decisões  dos 
membros).  A Conselheira  Ivana Auxiliadora Mendonça Santos questionou acerca da 
não utilização do Brasão da República nos novos sistemas eletrônicos implantados, pois 
se trata de uma decisão do Conselho Superior do MPT. O Conselheiro Otavio Brito 
Lopes esclareceu que a decisão do Conselho estava relacionada a documentos oficiais e 
que, portanto, não era necessário nos sistemas eletrônicos do MPT Digital, pois este não 
pode  ser  classificado  como  documento  oficial.  A  Conselheira  Ivana  Auxiliadora 
Mendonça  Santos  aproveitou  a  oportunidade  para  reiterar  que  as  regionais  devem 
implementar  o  uso  do  Brasão,  pois  ainda  estão  fazendo  o  uso  de  logomarcas, 
contrariando a decisão do CSMPT. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury parabenizou 
o Procurador Luís Fabiano de Assis  pelo excelente  trabalho e registrou que o atual 
Manual de Identidade Visual não está cumprindo a decisão estabelecida pelo Conselho. 
Enfatizou  que é necessário rever ou cumprir  a decisão do Conselho.  O Conselheiro 
Maurício  Correia  de Mello cumprimentou o Procurador  Luís  Fabiano de Assis  pela 
apresentação e ponderou que o sistema do MPT Digital, referência nacional, deve ser 
usado com inteligência para que haja a maior eficiência possível da atuação do MPT. O 
Conselheiro Otavio Brito Lopes enfatizou que o MPT Digital não foi customizado, mas 
que nasceu de uma necessidade do próprio MPT. Parabenizou o Procurador-Geral do 
Trabalho pelo atual estágio que se encontra a ferramenta, mas destacou que ainda não 
está  sendo utilizada  como deveria.  Apontou que o MPT Digital  dá muita  ênfase ao 
processo, mas que o resultado está sendo colocado de lado. Dessa forma, frisou que o 
MPT deve  dar  mais  foco  nos  resultados,  pois  é  isso  que  importa  à  população.  O 
Conselheiro Ronaldo Curado Fleury expressou que, assim como o Conselheiro Otavio 
Brito Lopes, também tem preocupação com os resultados que devem ser prestados pelo 
MPT. Afirmou que é necessário verificar se os resultados realmente estão causando um 
verdadeiro impacto na sociedade.  Quanto aos projetos estratégicos,  ponderou que os 
projetos do MPT não parecem ter um fim. Enfatizou que é necessário ter dados para que 
os  projetos  possam ser  mensurados  e  revisados,  quando  necessário.  O  Conselheiro 
Antonio Luiz Teixeira Mendes estendeu os cumprimentos ao Procurador Luís Fabiano 
de Assis, assim como ao Procurador-Geral do Trabalho. Salientou que ficou feliz por 
ver a riqueza de informações trazidas pelo MPT Digital, destacando os benefícios que 
ele trará para a sociedade. Questionou acerca da atuação como órgão interveniente e 
sugeriu que no formulário da denúncia, no campo indicação do órgão que formulou a 
denúncia,  fosse  adicionado  “indicação  de  outros  órgãos  públicos”.   O  Conselheiro 
Otavio Brito Lopes destacou que, relativamente aos resultados, é necessário dar uma 
atenção  especial  aos  custos,  pois  esta  representa  uma  atividade  inerente  à  Gestão, 
essencial à tomada de decisão. O Procurador Luís Fabiano de Assis esclareceu que os 
custos representam uma preocupação e afirmou que não houve avanço devido à falta de 
um  grupo  formado  por  Procuradores  e  servidores  especializados  dedicados  a  essa 
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variável. Quanto aos resultados, evidenciou que por meio dos indicadores já é possível 
extrair  resultados,  mas  que  é  necessário  um  processo  de 
aprimoramento/amadurecimento,  pois  se  trata  de  uma  informação  essencial  à 
instituição. A Conselheira Eliane Araque dos Santos cumprimentou o Procurador Luís 
Fabiano  de  Assis  pela  clareza  nas  informações  prestadas  acerca  do  MPT  Digital. 
Apontou  que  a  excelência  do  sistema  repercute  diretamente  na  racionalização  das 
atribuições  do MPT, na execução das tarefas  e sua sustentabilidade,  proporcionando 
uma avaliação dos resultados para poder mensurar sua eficácia e, consequentemente, 
apresentar à sociedade um indicativo do que é o Ministério Público do Trabalho.  A 
Conselheira  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano  parabenizou  o  Procurador  Luís 
Fabiano de Assis pelo didatismo, brilhantismo e profundidade na apresentação do MPT 
Digital,  e  indagou quando iria  ser  implantado  no Conselho.  O Procurador-Geral  do 
Trabalho Luís Antônio Camargo de Melo agradeceu os demais Conselheiros e destacou 
o  início  da  implantação  e  desenvolvimento  do  MPT  Digital  durante  a  gestão  do 
Conselheiro Otavio Brito Lopes. Frisou que os trabalhos desenvolvidos ganharam um 
“pulso” significativo com a Coordenação do Doutor Luís Fabiano de Assis e, por fim, 
destacou  que  é  responsabilidade  de  todos  os  Conselheiros  a  execução  do  bom 
andamento do MPT Digital. Em seguida, passou-se à ordem do dia. Deliberações: 01 – 
Posse  solene  dos  Conselheiros  eleitos  para  compor  o  Conselho  Superior  do 
Ministério Público do Trabalho – Biênio 2014/2016. Em ato solene conduzido pelo 
Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo  foi  lido  o  termo  de  posse  dos  novos 
Conselheiros do CSMPT, Excelentíssimos Subprocuradores-Gerais do Trabalho Sandra 
Lia  Simón  e  Maurício  Correia  de  Mello,  eleitos  pelo  Colégio  de  Procuradores  do 
Trabalho,  e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos e Otavio Brito Lopes, eleitos pelos 
Subprocuradores-Gerais do Trabalho, para mandato durante o biênio de 2014/2016. A 
Subprocuradora-Geral  do Trabalho  Sandra  Lia  Simón  deixou de  ser  empossada  por 
encontrar-se  ausente  justificadamente.  02  – Aprovação  da  ata  da  185ª  Sessão 
Ordinária. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho aprovou, 
à  unanimidade,  a  ata  da  185ª  Sessão  Ordinária. 03  – Extrapauta  -  Indicação  de 
Membros do MPT para integrarem a Comissão instituída pela Portaria nº 200, de 
10/04/2014, publicada no BS Especial 4-E 2014, com retificação publicada no BS 
Especial 5-H 2014 e alterada pela Portaria nº 527, de 29/08/2014, publicada no BS 
Especial 9-A 2014.
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  indicou,  à 
unanimidade,  os  Subprocuradores-Gerais  do  Trabalho  Maurício  Correia  de  Mello  e 
André Luís Spies para, em substituição aos Subprocuradores-Gerais do Trabalho Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos e Antônio Luiz Teixeira Mendes, integrarem a Comissão 
de  estudo  para  elaborar 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 LC nº 75/93,  mantida nela a Presidente Eliane Araque dos Santos.  04 – 
Extrapauta  - Indicação  de  Membros  Titulares  para  compor  a  Câmara  de 
Coordenação e Revisão do MPT em substituição aos Subprocuradores-Gerais do 
Trabalho Otavio Brito Lopes e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Decisão: O 
Conselho  Superior  do Ministério  Público  do Trabalho  indicou,  à  unanimidade,  para 
compor a Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, como membros  titulares:  Os 

Página 7 de 10



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR

ATA DA 186ª SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2014

Subprocuradores-Gerais do Trabalho Manoel Jorge e Silva Neto e Júnia Soares Nader, 
para mandato de 02 (dois) anos, contados a partir de 02/09/2014, em virtude de renúncia 
dos  Subprocuradores-Gerais  do  Trabalho  Otavio  Brito  Lopes  e  Ivana  Auxiliadora 
Mendonça  Santos.  05 –  Extrapauta  –  Ad  referendum do  CSMPT–  Ato  do 
Procurador-Geral do Trabalho, que designou a Comissão Eleitoral e Apuradora 
para  formação  de  Lista  Sêxtupla  para  preenchimento  de  vaga  do  quinto 
constitucional  no  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  13ª  Região.  Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho referendou, à unanimidade, o ato 
do Procurador-Geral do Trabalho, que designou, para integrarem a Comissão Eleitoral e 
Apuradora para Formação da Lista  Sêxtupla  para preenchimento  de vaga do quinto 
constitucional no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, os seguintes membros: 
O  Subprocurador-Geral  do  Trabalho  Maurício  Correia  de  Mello  (Presidente)  e  os 
Procuradores  Regionais  do Trabalho  Adriane  Reis  de Araújo (membro),  Fabio Leal 
Cardoso  (membro)  e  Adriana  Silveira  Machado  (suplente).  06  –  Extrapauta  – 
Processo  CSMPT  nº  2.04.000.011901/2014-81.  Assunto:  Indicação  de  Comissão 
Eleitoral e Apuradora para formação de Lista Sêxtupla para preenchimento de vaga do 
quinto  constitucional  no  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região.  Decisão:  O 
Conselho  Superior  do Ministério  Público do Trabalho  indicou,  à  unanimidade,  para 
integrarem a Comissão Eleitoral  e Apuradora para Formação da Lista Sêxtupla para 
preenchimento de vaga do quinto constitucional no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região os seguintes membros: O Subprocurador-Geral do Trabalho Maurício Correia de 
Mello (Presidente) e os Procuradores Regionais do Trabalho Adriane Reis de Araújo 
(membro), Fabio Leal Cardoso (membro) e Adriana Silveira Machado (suplente). 07 – 
Eleição  do  Vice-Presidente  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do 
Trabalho. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho elegeu, à 
unanimidade,  o  Conselheiro  Otavio Brito  Lopes,  como Vice-Presidente  do CSMPT, 
para mandato de 01 (um) ano.  08 – Eleição de Conselheiro Secretário do Conselho 
Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do 
Ministério  Público  do  Trabalho  elegeu,  à  unanimidade,  a  Conselheira  Cristina 
Aparecida Ribeiro Brasiliano, como Secretária do CSMPT, para mandato de 01 (um) 
ano.  09  –  Apresentação  do  MPT-Digital  –  Procurador  do  Trabalho  Dr.  Luís 
Fabiano de Assis.   O Procurador  do Trabalho  Luís  Fabiano de  Assis  apresentou e 
detalhou o funcionamento do MPT Digital aos Conselheiros,  noticiando que o sistema 
estará  disponível  em todo o Ministério  Público do Trabalho  a  partir  do dia   22 de 
setembro de 2014.  10 – Processo CSMPT nº  2.00.000.001790/2014-43.  Interessado: 
MPT/PGT.  Assunto:  Promoção  ao  Cargo  de  Procurador  Regional  do  Trabalho  – 
Critério  antiguidade.  Relator:  Conselheiro  José  Alves  Pereira  Filho.  Revisor: 
Conselheiro  Rogério  Rodriguez  Fernandez  Filho.  Decisão  anterior:  O  Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, nos termos do voto 
do Conselheiro Relator, indicar o Procurador do Trabalho Dr. LUIZ ALBERTO TELES 
LIMA para ocupar, pelo critério de antiguidade, 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). 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 
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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).  CSMPT,  184ª  sessão  ordinária,  03/06/2014.  Decisão  anterior:  Após  o 
Conselheiro  Relator  ter  relido  o  relatório  e  proferido  voto  pela  promoção  da 
Procuradora do Trabalho Maria Stela Guimarães de Martin para o cargo de Procuradora 
Regional  do  Trabalho,  pediu  vista  regimental  o  Conselheiro  Otavio  Brito  Lopes. 
CSMPT,  185ª  sessão  ordinária,  05/08/2014.  Decisão:  Retirado  de  pauta  para 
redistribuição do feito a novo revisor. O Conselheiro Otavio Brito Lopes sucedeu o 
então Conselheiro relator  José Alves  Pereira  Filho,  que já  proferira  voto em sessão 
anterior.  11  -  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.032181/2013-55.  Interessada: 
Corregedoria  do  MPT (Corregedor-Geral  –  Dr.  Manoel  Orlando  de  Melo  Goulart). 
Assunto: Chamamento do feito à ordem quanto a ausência de decisão relativa à redação 
original do § único, do artigo 3º, da Resolução nº 107/2012. (assunto original: Proposta 
de  alteração  da  Resolução  nº  107,  de  04/09/2012).  Relatora:  Conselheira  Cristina 
Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisor: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury.  Decisão 
anterior:  O Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à 
unanimidade, nos termos do voto da Conselheira Relatora, com modificações propostas 
pelos  Conselheiros,  aprovar  e  editar  a  Resolução CSMPT nº  114,  de 4/2/2014,  que 
acrescenta  e  altera  dispositivos  na  Resolução nº  107,  de  4/9/2012,  do CSMPT, que 
dispõe sobre o Regimento Interno da Corregedoria do MPT. Quanto ao conteúdo do art. 
9º, o Conselheiro José Neto da Silva ficou vencido, por entender que, da forma como 
redigido, afrontaria a autonomia do Suplente do Corregedor-Geral do MPT, que ostenta 
a condição de substituto legal.  Ausente, momentânea e justificadamente, o Presidente 
Luís Antônio Camargo de Melo. CSMPT, 180ª sessão ordinária, 04/02/2014. Decisão: 
Vista  regimental  ao  Conselheiro  Otavio  Brito  Lopes.  12  -  Processo  CSMPT  nº 
2.23.000.001272/2014-25.  Interessada:  PRT  23ª  Região.  Assunto:  Suspensão  da 
participação de membros da PRT 23ª Região nas reuniões nacionais de coordenadorias e 
projetos  nacionais.  Relator:  Conselheiro  Otavio  Brito  Lopes.  Revisor:  Conselheiro 
Ronaldo Curado Fleury. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público decidiu, à 
unanimidade, pela incompetência deste Conselho Superior para apreciação da matéria e 
pela devolução dos autos ao Procurador-Geral do Trabalho, para as providências que 
entender cabíveis, conforme o disposto pelo artigo 91, XXI, da Lei Complementar nº 
75/1993,  nos  termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator.  13  -  Processo  CSMPT  nº 
2.00.000.021758/2014-84. Interessado: MPT. Assunto: Proposta de Resolução que cria 
regras para formação de lista tríplice para a indicação de Corregedor Geral do MPT. 
Relator: Conselheiro José Neto da Silva. Revisor: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira 
Mendes. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público decidiu, à unanimidade, 
pelo indeferimento da proposta de resolução formulada, determinando o arquivamento 
dos  autos,  nos  termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator.  14  -  Processo  CSMPT nº 
2.00.000.044311/2013-01.  Interessado:  Douglas  Fabiano  de  Melo.  Assunto:  Recurso 
Administrativo  contra  decisão  do  Corregedor-Geral  do  MPT.  Relator:  Conselheiro 
Otavio  Brito  Lopes.  Revisor:  Conselheiro  Ronaldo  Curado  Fleury.  Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pelo não 
conhecimento do recurso, nos termos do voto do Conselheiro Relator.  15 - Processo 
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CSMPT nº 2.05.000.005993/2014-22. Interessada: Rosângela Rodrigues Dias Lacerda 
– Procuradora do Trabalho. Assunto: Requer afastamento pelo período de 26/9/2014 a 
19/12/2014, para elaboração de tese de doutorado.  Relator: Conselheiro José Neto da 
Silva.  Revisora:  Conselheira  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano.  Decisão: O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  opinou,  à  unanimidade, 
favoravelmente  à  concessão  do  afastamento  da  Procuradora  do  Trabalho  Rosângela 
Rodrigues Dias de Lacerda para, no período compreendido de 26/09/2014 a 19/12/2014, 
elaboração de tese de doutorado em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela 
Universidade de São Paulo, nos termos do voto do Conselheiro Relator. E, para constar, 
lavrei  esta ata da 186ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, 
segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 13h07.

LUÍS ANTÔNIO CAMARGO DE MELO
Presidente do CSMPT

CRISTINA APARECIDA RIBEIRO BRASILIANO
Conselheira Secretária do CSMPT
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