
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR

ATA DA 187ª SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2014

No dia sete de outubro de dois mil e quatorze, às nove horas e dezoito minutos, iniciou-
se a centésima octogésima sétima 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, Sandra Lia Simón e Maurício Correia de Mello. Presentes o Corregedor-Geral 
do MPT Manoel  Orlando de Melo Goulart  e o Presidente da ANPT, Procurador do 
Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima. Ausente, justificadamente, a Ouvidora do 
MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires. O Presidente cumprimentou os Conselheiros, o 
Vice-Presidente  da ANPT, os servidores e os colegas que assistiam pela  intranet.  A 
Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano trouxe para aprovação as 
atas da 170ª Sessão Extraordinária e da 186ª Sessão Ordinária. Em seguida, o Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho aprovou, por unanimidade, as atas da 170ª 
Sessão Extraordinária  e  da 186ª  Sessão  Ordinária.  Comunicados do Presidente:  O 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo acusou o recebimento de um documento, 
enviado pelo Conselheiro Maurício Correia de Mello, relativo à substituição de Ofícios 
e auxílio-moradia dos membros do MPT, ressaltando que o mesmo seria tratado durante 
a sessão. Informou, ainda, o recebimento de um convite, encaminhado pelo Ministério 
da Justiça,  para a reunião de especialistas no UNODC, acerca do papel de agências de 
recrutamento no tráfico de pessoas, a ser realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2014, 
em Viena, Áustria,  acrescentando que todos os custos serão suportados pelo próprio 
UNODC. O convite chegou no dia 03.10.2014, solicitando que o MPT encaminhasse 
um especialista  que tivesse domínio  do Inglês.  Destacou que fez algumas consultas 
dentro do grupo de trabalho do MPT sobre o tema, coordenado pela Procuradora do 
Trabalho Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes, que esclareceu não possuir  domínio em 
Inglês, acrescentando que, além desse grupo de trabalho, há, também, os integrantes da 
CONAETE, que é  a  Coordenadoria  responsável  pelo tema.  Ainda com a palavra,  o 
Presidente  frisou que contou,  nessas consultas,  com o auxílio  da Conselheira  Eliane 
Araque  dos  Santos,  porém  esbarraram,  principalmente,  na  questão  do  domínio  do 
idioma. Sugeriu que o Conselho avaliasse a possibilidade de autorizar  que o Procurador 
do Trabalho Luiz Carlos Michele Fabre atendesse a  essa reunião, mesmo sabendo que 
ele  foi  recentemente  para  Conferência  da  Organização  Internacional  do  Trabalho. 
Comentou que consultou a Procuradora do Trabalho Renata Coelho Vieira, que tem 
amplo domínio da língua, porém, ela afirmou estar com dificuldades de ordem pessoal 
que a impossibilitam aceitar esse convite.  Avisou que consultou, também, o Dr. Marcos 
Gomes Cutrim, Procurador-chefe da 14ª Região, porém ele respondeu que não possui 
domínio  do  idioma.  O  Presidente  salientou  que,  recentemente,  tiveram  como 
representante do MPT o Procurador do Trabalho Thiago Gurjão Alves Ribeiro Gurgel, 
que é versado no Inglês, e que foi para Genebra para evento semelhante. A Conselheira 
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos apontou que, em princípio, é favorável à indicação 
de outro colega,  ainda que não seja do grupo de trabalho específico,  sugerindo que 
houvesse  um rodízio  entre  os  representantes  do  MPT em eventos  internacionais.  A 
Conselheira Eliane Araque dos Santos, além de ressaltar a urgência nessa indicação por 
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solicitação da Secretaria Nacional de Justiça e do Ministério das Relações Exteriores, 
também indicou o nome do Procurador do Trabalho Rodrigo de Lacerda Carelli para 
atender ao evento, realçando seu conhecimento do Inglês e o fato de possuir na banca 
questões envolvendo tráfico de pessoas e migração. O Conselheiro Maurício Correia de 
Mello indicou a Procuradora do Trabalho Daniele Correa Santa Catarina, evidenciando 
que talvez ela não tivesse disponibilidade, por estar cursando doutorado. O Presidente 
Luís Antônio Camargo de Melo, enquanto os demais Conselheiros escolhiam nomes 
aptos a participar da Reunião de Especialistas do UNODC, em Viena/Áustria, acusou o 
recebimento de um ofício da Escola Superior de Guerra, e apontou a possibilidade da 
participação do MPT no Curso de altos estudos de política e estratégia – CAEPE 2015, 
a realizar-se no Rio de Janeiro, no período de 23 de fevereiro a 04 de dezembro de 
2015,  acrescentando  que  pela  última  discussão  no  Conselho,  entendeu-se  que  seria 
importante a participação de dois colegas no referido curso.  Esclareceu que o cadastro 
para participar do processo seletivo deve ser feito até o dia 07 de novembro de 2014. O 
Conselheiro  Ronaldo Curado Fleury,  dentro do que foi  discutido,  lembrou que esse 
curso não resultaria em ônus para o MPT, além de sugerir que ao realizar a habilitação, 
essa  seja  feita  já  como membros  do Ministério  Público,  para evitar  que  se  repita  a 
situação  ocorrida  no início  de 2014,  na qual  os  membros  que  se  habilitaram não o 
puderam fazer como membros do Ministério Público, mas como candidatos sem vínculo 
institucional.  Em seguida, o Conselho, à unanimidade, autorizou o Procurador-Geral do 
Trabalho a definir 2 (duas) vagas,  que serão oferecidas por edital a ser amplamente 
divulgado, cujos inscritos passarão por processo seletivo interno na Escola Superior de 
Guerra  – ESG. Os Procuradores selecionados solicitarão  ao CSMPT afastamento de 
acordo com a Resolução nº  75/2008.  Comunicados da Secretaria:  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 
1226/2014/Ouvidoria, os relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria no mês 
de  agosto  de  2014.   Noticiou,  ainda,  por  meio  do  Ofício  155/14  –  GAB/HM,  a 
impossibilidade  de  seu  comparecimento  na  187ª  Sessão  Ordinária  do  CSMPT,  em 
virtude  de compromissos  previamente  assumidos  fora  da  capital.  (2)  O Corregedor-
Geral do MPT Manoel Orlando de Melo Goulart  comunicou,  por meio do ofício nº 
973/2014  –  CMPT,  a  realização  de  Correição  Ordinária  na  PRT da  9ª  Região,  no 
período de 15 a 19 de setembro de 2014, e por meio do ofício nº 1078/2014 – CMPT, a 
realização de Correição Ordinária na PRT da 7ª Região no período de 13 a 17.10.2014, 
instituindo comissão de correição para auxiliar nos trabalhos, nos termos da Portaria nº 
42/2014. (3) O Subprocurador-Geral do Trabalho Manoel Jorge e Silva Neto agradeceu 
ao CSMPT, por meio do Ofício nº 08/2014/GAB/MJSN, pelas indicações do seu nome 
para integrar a Banca Examinadora do 19º Concurso para Procurador do Trabalho, bem 
como para integrar a CCR/MPT. (4) A SECOORD/PGT – Secretaria Administrativa de 
Apoio às Coordenadorias Nacionais noticiou a realização XXVII Reunião Nacional da 
COORDIFÂNCIA, 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. Relatou, ainda, a realização da 
XXI Reunião Nacional da COORDIGUALDADE, no período de 29 a 30 de outubro de 
2014, e da 1ª Reunião Nacional do Programa MPT Socioambiental, no período de 25 a 
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26/11/2014, ambos na PGT. (5) O Procurador do Trabalho Erlan José Peixoto do Prado 
encaminhou,  por  meio  do  Memorando  nº  1281/2014  GAB/PGT,  o  relatório  de  sua 
participação na missão brasileira de Prospecção e Cooperação Sul-Sul Triangular entre 
Brasil,  Peru e OIT, realizada em Lima/Peru.  O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, 
referindo-se ao Processo CSMPT 2.00.000.001762/2014-26, julgado na última sessão 
do CSMPT,  onde a Procuradora do Trabalho Lorena Brandão Landim Camarotti era 
acusada de uma série de faltas funcionais, inclusive de natureza criminal, por um titular 
de um cartório que ela estava investigando,  destacou uma notícia veiculada no site do 
MPF,  expondo os detalhes  do referido Inquérito Administrativo, acrescentando que 
essa divulgação deverá resultar  em exemplo para coibir ações similares àquela   do 
titular do cartório retro mencionado, impedindo o objetivo demonstrado de  constranger 
a Procuradora a continuar   sua investigação. O Conselheiro citou,  ainda,  o episódio 
ocorrido na PTM de SINOP, onde houve uma invasão com troca de tiros, durante uma 
audiência,  reforçando que espera que essa situação sirva de alerta para que medidas 
sejam  tomadas  acerca  da  segurança. Por  fim,  citou  o  processo  CSMPT  nº 
2.00.000.008925/2014-00,  que trata da regulamentação da gratificação de substituição 
dos ofícios, no qual ele é revisor, e a Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro 
Brasiliano é a relatora, divulgando que estão se reunindo frequentemente para discutir 
essa questão e que já solicitaram o auxílio do Subprocurador-Geral do Trabalho André 
Luís Spies e dos membros do MPT digital e agradeceu a colaboração do Conselheiro 
Maurício  Correia  de  Mello.  Acrescentou,  ainda,  que  precisarão  do  auxílio  da 
Conselheira Eliane Araque dos Santos. Informou que estaria de férias a partir do dia 13 
de outubro, mas que as interromperá para analisar essa questão. Salientou que o MPT 
começará  do  zero,  e  que  ele,  juntamente  com  a  Conselheira  Secretária  Cristina 
Aparecida  Ribeiro  Brasiliano,  esforçar-se-ão para tomar  as providências  cabíveis  no 
prazo mais curto possível, acrescentando que a Conselheira Secretária traria propostas 
para  implementação  da  precitada  gratificação,  visando  ao  recebimento  imediato  da 
parcela  por  aqueles  que  estão  acumulando  o  ofício,  conforme  determina  a  lei.  O 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo destacou que o MPT financiará um sistema 
de controle de ingresso para as pessoas na PRT e nas PTM´s no Paraná nos moldes do 
que já ocorre em Minas Gerais. O Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes citou dois 
processos, nos quais ele é relator – o Processo CS MPT 2.00.000.024064/2013, que 
trata de proposta de alteração do Regimento Interno, no sentido de tornar mais efetivo o 
acompanhamento das decisões deste Órgão, anunciando que já havia elaborado o voto 
para  este  processo,  acolhendo a  sugestão  dos  Conselheiros  Ronaldo  Curado Fleury, 
Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Salientou que 
essa  matéria  está  intimamente  ligada  à  questão  da  revisão  do  Regimento  Interno. 
Acrescentou que na reunião agendada para o dia 13.10.2014, provavelmente chegarão a 
uma conclusão no sentido da aprovação e encaminhamento a este Conselho. Referiu-se, 
ainda,  ao  processo  2.00.000.005721/2014,  que  trata  de  proposta  de  criação  de 
subcâmaras, acrescentando que determinou algumas diligências, inclusive consulta aos 
membros da Instituição, tendo recebido algumas sugestões que, por força do Regimento 
e  da Câmara  de  Coordenação de  Revisão,  encaminhou  os  autos  àquele  Órgão para 
manifestação. Em seguida,  noticiou o recebimento de um ofício da Subprocuradora-
Geral  do  Trabalho  Vera  Regina  Della  Pozza  Reis,  pleiteando  que  os  autos 
permanecessem na Câmara, a fim de ser feito um exame mais apurado, porém, tendo em 
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vista  o  tempo  decorrido,  respondeu  ao  pleito  da  Subprocuradora,   questionando  se 
haveria alguma sugestão sobre a proposta de criação de subcâmaras, até por conta da 
existência de um processo tramitando na CCR que trata da criação de Câmaras setoriais. 
A Conselheira  Secretária  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano,  acerca  do  Processo 
CSMPT 2.00.000.008925/2014-00,  que  cuida  da  regulamentação  da  gratificação  de 
substituição dos ofícios, do qual é relatora, informou que se reuniu com o Conselheiro 
Ronaldo Curado Fleury, revisor do Processo, a fim de verificar e ler o Ato Conjunto nº 
01/2014 do Procurador-Geral da República e do Conselho de Assessoramento Superior. 
Frisou  que,  ao  lerem  juntamente  com  o  Conselheiro  Maurício  Correia  de  Mello, 
verificaram que, antes de qualquer medida, caberia ao Procurador-Geral a distribuição 
dos ofícios, no prazo de 30 dias da publicação do Ato Conjunto, que se deu no dia 25/26 
de  setembro. Ainda  com  a  palavra,  fez  a  recomendação  ao  Procurador-Geral  para 
adoção  de  medidas  necessárias  ao  percebimento,  de  imediato,  da  gratificação  de 
acúmulo de função (arts.  70 e 71, do Ato Conjunto nº 01/2014 e art.  18, da Lei nº 
13.024/2014), a saber: a distribuição dos Ofícios conforme os artigos 6º e 67, do Ato 
Conjunto  supramencionado,  no  prazo  de  30  dias,  contados  de  sua  publicação;  a 
organização  das  unidades,  de  acordo  com  os  artigos  15  a  18  do  AC;  fixação  das 
atribuições  dos  Ofícios  e  o  respectivo  mapeamento  daqueles  que  estarão  com  a 
designação vigente, daqueles providos com designação suspensa e, finalmente, daqueles 
que estiverem vagos. Recomendou, ainda, que, até que esse Conselho regulamente a 
matéria, o Procurador-Geral do Trabalho deveria adotar as medidas indispensáveis ao 
percebimento da gratificação por substituição de Ofícios, entre as quais: a recomposição 
dos Ofícios, cujas bancas foram redistribuídas pelo afastamento de seus titulares por 
mais de 90 dias; a adequação do sistema MPT digital; e a delegação aos Procuradores-
chefes para elaborarem, de acordo com o artigo 39 Ato Conjunto nº 01/2014, as listas de 
substituição,  homologando-as.  Inteirou  que  encaminharia  ao  Procurador-Geral,  por 
meio  de ofício,  as recomendações  citadas  anteriormente.  O Presidente  Luís Antônio 
Camargo de Melo acentuou que o objetivo foi de aguardar a sessão do Conselho, para 
que  não  se  tomasse  nenhuma  decisão  açodada,  que  pudesse  gerar  complicações 
posteriores. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, sobre essa matéria, apontou que há 
uma lotação total de unidade, havendo a necessidade de fixar Ofício de 1º e 2º graus. 
Salientou que a lotação provisória é a questão mais dificultosa, sendo a única que eles 
não conseguiram solucionar. Salientou que a primeira medida a ser tomada é a questão 
da  fixação  dos  cargos  de  Procurador  Regional  do  Trabalho,  demonstrando  que  os 
recursos financeiros são imediatos, a partir da regulamentação pelo PGR, o que, aliás, já 
foi  feita.  Acrescentou  que  provavelmente  terão  que  rever  a  Resolução  CSMPT  nº 
69/2007 e a 86/2009. Em sua opinião, as medidas que foram citadas pela Conselheira 
Secretária  Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano seriam medidas  para o recebimento 
imediato.  Enfatizou que o objetivo é que o Procurador-Geral do Trabalho faça uma 
regulamentação  precária,  até  que  este  Conselho  consiga  regulamentar  de  forma 
definitiva. A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano sugeriu que o 
DRH forneça um mapa geral do MPT. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury pediu a 
palavra e informou que é o orientador pedagógico de um curso da Escola Superior, que 
se  iniciou  nesta  data,  razão  pela  qual  solicitou  prioridade  na  apreciação  de  seus 
processos, para que pudesse se retirar antes do término da sessão o que foi deferido. Na 
sequência, a Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano indagou quais 
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são os critérios para designações para as sessões do TST, acrescentando que no último 
mês foi escalada para quatro sessões, sendo duas delas próximas da sessão do Conselho. 
Indagou  se  haveria  a  possibilidade,  no  que  tange  aos  Conselheiros,  de  a  escalação 
ocorrer na quinzena posterior à sessão do Conselho. A Conselheira Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos, na mesma linha das colocações feitas pela Conselheira Secretária, 
fez um apelo para o retorno do sistema, já antes deliberado pelo CSMPT, de fixação de 
escala  de sessão apenas na segunda quinzena do mês,  solicitando,  ainda,  que sejam 
publicadas  com maior  antecedência  possível.  O Conselheiro  Antonio  Luiz  Teixeira 
Mendes, em relação à CCR, cujas reuniões ocorrem na última semana do mês, sugeriu 
que a escalação para as sessões do TST aconteça na 1ª quinzena do mês.  A Conselheira 
Eliane Araque dos Santos esclareceu que a escalação de membros para as sessões do 
TST é delicada, relevando que  é  adotado o critério  de revezamento  para  que todos 
atendam às sessões em todas as turmas. Com relação à CCR, informou que tem sido 
dada a orientação de não se escalar membro na segunda quinzena. Frisou que tem se 
empenhado para que a publicação das escalas seja feita com a maior celeridade possível, 
porém,  muitas  vezes  uma  escalação  com  muita  antecedência  torna-se  inviável. 
Ressaltou  que já havia apresentado ao Procurador-Geral a necessidade de discutir essa 
questão  coletivamente,  para  que  houvesse  um  critério  e  compromisso  coletivo, 
enfatizando  outro  problema   relativo  à   impossibilidade  de  comparecimento, 
apresentada à véspera das sessões. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, 
retomando a palavra, esclareceu que, à época que integrava a Câmara de Coordenação e 
Revisão, foram elaborados diversos expedientes, solicitando esclarecimentos quanto à 
forma de designação para escala de sessões, demonstrando que tais escalas deveriam ser 
publicadas com antecedência, o que não tem sido observado.  Comentou que está entre 
os membros com maior número de sessões realizadas, evidenciando que se incomoda 
com a falta de critério para as atuais designações. Esclareceu que é contra a sugestão de 
decidir  coletivamente  e  sugeriu  que  se  elabore  uma  escala  das  designações,  feita 
eletronicamente pelo sistema de informática. Por fim, comunicou que não fará SDI-1 
enquanto todos os membros não o fizerem. Enfatizou que a prioridade deve ser  as 
sessões, declarando que quando for escalada para substituição, verificará o motivo da 
substituição, pois se o membro, inicialmente escalado, estiver indo para ganhar diárias, 
para fazer investigações e participar de eventos, ela não o substituirá, mas que estará 
apta  em  qualquer  outra  situação.  O  Conselheiro  José  Neto  da  Silva,  em  adição, 
esclareceu que as escalas eram antes feitas por uma servidora, chefe da CDJ, época em 
que  não  havia  problemas,  sugerindo  que  a  publicação  em  foco  seja  feita   com 
antecedência. Salientou que, na última sessão, só tomou conhecimento de sua escala 
com  dois  dias  de  antecedência  e  isso  porque  o  Subprocurador-Geral  do  Trabalho 
Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas o informou a tempo de cumprir com o designado. 
Por  fim,  o  Conselheiro  José  Neto  da  Silva  comunicou  ao  Conselho  que  fez  um 
requerimento à Vice-Procuradora-Geral do Trabalho sobre garagens no prédio da sede I 
da PGT e que até o momento não havia recebido uma resposta. A Conselheira Ivana 
Auxiliadora  Mendonça  Santos,  corroborando  o  colega,  noticiou  que  fez  um 
requerimento  e  que,  recentemente,  fez  um  segundo  requerimento  pedindo  novos 
esclarecimentos. Esclareceu que não é contra que alguns colegas tenham um número 
maior de vagas, e que já levou este questionamento ao chefe de gabinete do Procurador-
Geral do Trabalho, sugerindo que quando dito direito advier do critério de antiguidade, 
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que ela tenha a segunda vaga. Por fim, fez um apelo ao Procurador-Geral do Trabalho 
para  que  fossem  prestados  esses  esclarecimentos,  pois  é  necessário  rever  essa 
distribuição de vagas. A Conselheira Eliane Araque dos Santos esclareceu, no que tange 
às substituições indagadas pela Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos que, 
desde agosto, ninguém foi designado, em substituição, sem ser consultado. No tocante 
às vagas, esclareceu que não respondeu a nenhum requerimento, pois estava aguardando 
um  panorama  geral  da  distribuição  das  vagas,  até  que  os  cartões  novos  fossem 
distribuídos para ter uma noção exata da distribuição legal de vagas e analisar aquelas 
remanescentes,  acentuando  que  já  dispõe  das  informações  necessárias,  e  que 
providenciará respostas a todos àqueles que as solicitaram, por ser uma questão que 
merece  transparência.  A  Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos,  em 
complementação,  enfatizou  que  parece  simplória  a  necessidade  da  devolução  dos 
cartões da garagem à Administração a fim de ter o controle das vagas. A Conselheira 
Eliane Araque dos Santos esclareceu que a troca de cartões foi feita por exigência do 
condomínio  e  que  houve  uma  demanda  em  relação  aos  novos  subprocuradores  e 
também em relação à indicação pelos subprocuradores de quem utilizaria a 2ª vaga. Por 
fim, reforçou que os esclarecimentos solicitados não foram negados, mas estão sendo 
avaliados.  O Presidente  Luís  Antônio  Camargo de Melo destacou que são questões 
administrativas que devem ser observadas e resolvidas e solicitou à Conselheira Eliane 
Araque  dos  Santos  que  faça  um esforço  para  que,  nos  próximos  dias,  publique  as 
escalas de novembro, dezembro e fevereiro.  A Conselheira Eliane Araque dos Santos 
retomou o assunto relativo aos acontecimentos constatados na cidade de Sinop-MT e 
esclareceu que entrou em contato com a Procuradora Thalma Rosa de Almeida, bem 
como  com a  Procuradora-Chefe,  Dra.  Marcela  Monteiro  Dória,   que  comunicou  à 
Conselheira que já estria tomando diversas providências em relação ao ocorrido, dentre 
elas a solicitação de apoio à Polícia Federal e à Polícia Militar, instalação de câmeras de 
segurança, e identificação de todos que ingressam naquela Procuradoria, acrescentando 
que  a  providência  que  a  Polícia  Militar  garantiu  foi  a  ronda  noturna  por  aquela 
Procuradoria.  Em seguida,  a  Conselheira  Eliane  Araque  dos  Santos  informou   que 
entrou  em contato  com o Gabinete  do Procurador-Geral  da República,  Dr.  Rodrigo 
Janot Monteiro de Barros, no Setor de Apoio Institucional de Segurança, solicitando 
suporte,  tendo  como  resposta  do  encarregado  a  verificação  da  possibilidade  de  se 
designar uma pessoa para fazer um levantamento do local a fim de verificar quais as 
providências  a  serem  tomadas  para  que  a  segurança  seja  estabelecida.  Por  fim, 
comunicou que está com o processo que trata da Instituição de Procedimento para a 
Segurança Institucional e que se compromete a analisá-lo o mais rápido possível para 
trazê-lo à apreciação dos conselheiros.  Na sequência, a Conselheira Sandra Lia Simón 
prestou solidariedade à Procuradora Lorena Brandão Landim Camarotti, e festejou as 
providências  tomadas  pelo  Ministério  Público  Federal  em  relação  ao  denunciante. 
Indicou que teve ciência, informalmente, da situação que está ocorrendo na cidade de 
Juazeiro do Norte/CE, pois esteve na localidade, em virtude de férias, acrescentando 
que tem conhecimento que o denunciante persegue algumas autoridades públicas que 
tenham por missão fiscalizar suas atividades empresariais. Noticiou que a autoridade 
perseguida atualmente é a defensora pública local e que o denunciante fez um convite, 
convidando para a festa da pizza, para comemorar a inação dos órgãos de fiscalização 
do Ministério Público e da Prefeitura. Quanto à indicação dos nomes para participar da 
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reunião em Viena, destacou não ter dúvida que o Procurador do Trabalho Luiz Carlos 
Michele Fabre seja extremamente preparado para a participação, porém ele participou 
recentemente de um evento da OIT, salientando ser interessante a indicação de outras 
pessoas. Indicou, como primeiro nome, o Procurador do Trabalho Rodrigo de Lacerda 
Carelli, muito embora ele já houvesse participado da reunião da OIT há bastante tempo, 
o da Procuradora do Trabalho Débora Tito Farias e, por último, o do Procurador do 
Trabalho Renan Bernardi Kalil, pois todos têm domínio em inglês e conhecem a fundo a 
matéria. Quanto ao último nome indicado, os demais conselheiros alertaram que ele não 
poderia ser indicado, por ainda estar em estágio probatório. Em seguida, o Conselho 
Superior do Ministério  Público do Trabalho,  à unanimidade,  decidiu favoravelmente 
pelo  afastamento  da  Procuradora  do  Trabalho  Daniele  Correa  Santa  Catarina para 
participar,  no período compreendido de 22 a 23 de outubro de 2014, de Reunião de 
Especialistas  do UNODC, sobre  o papel  de agências  de recrutamento  no tráfico  de 
pessoas, em Viena/Áustria. O Conselheiro Maurício Correia de Mello cumprimentou a 
todos, e prestou solidariedade à Procuradora Thalma Rosa de Almeida, aos servidores 
daquela  procuradoria  e,  principalmente,  ao  vigilante  ferido  durante  o  ataque. 
Acrescentou que é testemunha da preocupação do Corregedor-Geral do MPT, Manoel 
Orlando de Melo Goulart, acerca da segurança em todas as unidades em que houve a 
inspeção correcional,  acrescentando  que  a  questão  da interiorização  é  um desafio  à 
administração.  Noticiou  aos  demais  Conselheiros  que  encaminhou,  via  cadastro  de 
minutas,  a  questão  de  ordem,  salientando  que  é  relator  do  Processo  CSMPT 
08130.001076/2010, que trata da revisão da Resolução CSMPT nº 86/2009. Esclareceu 
que essa resolução trata da questão da distribuição, que é um dos temas enfrentados por 
conta da edição do Ato Conjunto nº 01/2014 do Procurador-Geral com o Conselho de 
Assessoramento Superior, ressaltando que existem outras questões que são abordadas 
também nesse  ato  conjunto,  de  responsabilidade  dos  Conselhos  Superiores  de  cada 
ramo,  que  estão  relacionadas  à  distribuição,  organização  e  atribuição  dos  ofícios. 
Lembrou  que  a  matéria  do  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.008925/2014-00 que  foi 
distribuído  à  Conselheira  Secretária  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano  é  aquela 
decorrente do requerimento feito pela Associação dos Procuradores do Trabalho e que 
trata  do  pedido  de  pagamento  da  gratificação.  Esclareceu  que,  na  verdade,  os  dois 
processos tem uma matéria menor do que o ato conjunto trata, e como esse ato conjunto 
foi juntado ao Processo CSMPT nº 2.00.000.008925/2014-00, há a possibilidade de ter 
tido  uma  ampliação  do  objeto,  e  aventou  que  o  processo  de  revisão  da  Resolução 
CSMPT  nº  86/2009  tivesse  que  ser  redistribuído  à  Conselheira  Cristina  Aparecida 
Ribeiro Brasiliano para ser juntado ao processo dela. Finalizou propondo uma discussão 
a fim de verificar se essa seria a melhor solução ou se manteria separado. O Corregedor-
Geral do MPT Manoel  Orlando de Melo Goulart  referiu-se à questão da segurança, 
informando que ao acompanhar as correições, tem tido o cuidado de verificar a situação 
da  segurança  nas  PTM´s  e  nas  procuradorias  regionais,  cobrando  dos  gestores  dos 
contratos a reciclagem dos vigilantes. Destacou também a preocupação com os casos de 
incêndio, por não haver orientação de como proceder nestes casos, sugerindo que os 
brigadistas  orientem  os  membros  e  servidores  sobre  o  procedimento  em  caso  de 
incêndio. Expressou que ficou satisfeito com a decisão de publicação com antecedência 
da escala de participação nas sessões, pois facilita a convocação de outros membros 
para  participar  das  correições  junto  à  Corregedoria. Por  fim,  comunicou  que  estará 
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fazendo correição em Fortaleza/CE nos próximos dias. A Conselheira Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos salientou que havia questionado o vigilante acerca do fechamento da 
maioria das portas de acesso dessa Procuradoria, e o alertou para que ficassem sempre 
abertas. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo concordou com a preocupação da 
Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos. O  Presidente  da  ANPT  Carlos 
Eduardo de Azevedo Lima realçou a preocupação da ANPT com relação à segurança, 
lembrando que a ANPT formalizou ao Conselho um pedido de implementação de Plano 
de Segurança Institucional, para membros, servidores e aos que frequentam o Ministério 
Público do Trabalho nas diversas unidades do Brasil. Solicitou celeridade na tramitação 
do  Processo  CSMPT  2.00.000.030032/2013-51,  que  trata  da  elaboração  e 
implementação  de  Plano  de  Segurança  Institucional  no  âmbito  do  MPT,  dada  a 
relevância  indiscutível  do  tema.  Informou  que  no  dia  06  de  outubro  o  Conselho 
Nacional  do  Ministério  Público  aprovou,  à  unanimidade,  uma  resolução  relativa  a 
medidas de segurança para membros, familiares e para aqueles em situação específica 
de insegurança por ameaça ou algo semelhante.  Citou, ainda, o caso da Procuradora 
Lorena Brandão Landim Camarotti, evidenciando ser uma situação emblemática, pois o 
convite feito pelo tabelião do cartório, citado pela Conselheira Sandra Lia Simón, sobre 
a noite da pizza, foi feito exatamente no mesmo dia da notícia veiculada pelo Ministério 
Público Federal, relatado pelo Conselheiro Ronaldo Curado Fleury.  Esclareceu que o 
pedido da ANPT não era para pagamento da gratificação, e sim para regulamentação da 
questão do exercício cumulativo de ofício. Enfatizou que a ANPT defende que já fosse 
regulamentado, independentemente da existência da lei, por ser uma situação fática que 
já  existia,  carecendo  de  regulamentação,  e  lembrou  que  enquanto  não  houver 
regulamentação  dos  respectivos  Conselhos  Superiores,  deverá  ser  utilizada  a 
regulamentação  já  existente  nos  ramos.  Frisou  que  acredita  no  surgimento  de 
alternativas, bem como que o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo, na qualidade 
de gestor,  adotará  as providências  necessárias. Por fim,  comentou que a questão do 
auxílio-moradia será tratada na Sessão Extraordinária do dia 07.10.2014 no CNMP, e 
que no mesmo dia deverá ser discutida também no CNJ. O Conselheiro Ronaldo Curado 
Fleury  deu  boas  vindas  à  Conselheira  Sandra  Lia  Simón  que  está  retornando  ao 
Conselho  Superior  do  MPT.  O  Conselheiro  Otavio  Brito  Lopes  lembrou  que,  em 
relação à segurança, o Conselho possui uma Resolução CSMPT nº 98/2011, que está em 
vigor,  acerca  da  inteligência  estratégica  no  MPT,  nos  aspectos  físicos,  pessoais  e 
tecnológicos, tendo esse último aspecto a necessidade de especial atenção, por conta da 
vulnerabilidade do sistema, ressaltando que hoje não há um órgão/setor com pessoas 
treinadas para a segurança da informação.  Relativo à segurança, cientificou a todos que 
encaminhou um questionamento à Diretora-Geral Sandra Cristina de Araújo sobre o 
gasto  efetivo  e  o  quantitativo  de  pessoal  qualificado  na  área,  destacando que  até  o 
momento não havia recebido resposta. Lembrou que já houve uma qualificação por uma 
empresa  externa,  acrescentando  que  esse  processo  contou  com  a  participação  de 
representantes de cada PTM, no intuito de haver pessoas constantemente aprimorando-
se e criando a cultura de segurança dentro do órgão. Relevou o desejo de que se institua 
uma segurança parcial, criando-se um órgão superior que irá ditar regras sem conhecer 
as  especificidades  de  cada  unidade.  Fez  um apelo  para  que  se  crie  um sistema  de 
segurança  amplo.  Por  fim,  relativamente  ao  caso  da  Procuradora  Lorena  Brandão 
Landim Camarotti,  questionou quais  as  medidas  tomadas  pelo MPT,  em relação  ao 
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cidadão denunciante, na corregedoria do Tribunal de Justiça do Ceará, sugerindo que se 
fizesse a reunião de toda a documentação, encaminhando para a Corregedoria do TJ/CE. 
A  Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos  sugeriu  que  seja  feita  uma 
deliberação do Conselho, se for o caso, para que seja encaminhada ao CNJ, por ele ter o 
controle  sobre  a  apuração  da  Corregedoria  do  TJ/CE.  O Conselheiro  Antônio  Luiz 
Teixeira Mendes propôs que se faça uma comunicação simultânea àquela corregedoria e 
ao CNJ. O Conselheiro Otavio Brito Lopes acatou a sugestão feita pelo Conselheiro 
Antônio Luiz Teixeira Mendes, sugerindo que se junte cópia da denúncia já feita pelo 
Ministério Público Federal. O Conselheiro José Neto da Silva lembrou que no processo 
já há apuração da Corregedoria  de determinados  fatos contra  o cidadão do cartório, 
destacando que não lembra se é especificamente sobre essa questão. O Presidente Luís 
Antônio Camargo de Melo solicitou apoio da Corregedoria do MPT, propondo que se 
faça  o  levantamento  das  informações  discutidas,  a  fim de  fazer,  juntamente  com o 
Corregedor-Geral do MPT Manoel Orlando de Melo Goulart, um documento conjunto a 
ser encaminhado à Corregedoria do TJ/CE e ao CNJ, em face do tabelião do cartório de 
Juazeiro  do  Norte/CE,  o  que  foi  encampado  pelo  Corregedor-Geral  do  MPT.  Em 
seguida, passou-se à ordem do dia.  Deliberações:  01 – Aprovação da atas da 170ª 
Sessão Extraordinária e da 186ª Sessão Ordinária. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério  Público  do  Trabalho,  à  unanimidade,  aprovou  as  atas  da  170ª  Sessão 
Extraordinária e da 186ª Sessão Ordinária.  02 – Afastamento de membro do MPT 
para participar de Reunião de Especialistas do UNODC, sobre o papel de agências 
de recrutamento no tráfico  de  pessoas,  em Viena/Áustria.  Decisão:  O Conselho 
Superior do Ministério  Público do Trabalho,  à unanimidade,  decidiu favoravelmente 
pelo  afastamento  da  Procuradora  do  Trabalho  Daniele  Correa  Santa  Catarina para 
participar,  no período compreendido de 22 a 23 de outubro de 2014, de Reunião de 
Especialistas  do UNODC, sobre  o papel  de agências  de recrutamento  no tráfico  de 
pessoas, em Viena/Áustria. 03 –Extrapauta – Participação de membros do MPT no 
Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia – CAEPE 2015, promovido pela 
Escola Superior de Guerra/Ministério da Defesa. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério  Público  do  Trabalho,  à  unanimidade,  autorizou  o  Procurador-Geral  do 
Trabalho a definir a fixação de 2 (duas) vagas,  que serão oferecidas por edital a ser 
publicado, cujos inscritos passarão por processo seletivo interno na Escola Superior de 
Guerra  – ESG. Os Procuradores selecionados solicitarão  ao CSMPT afastamento de 
acordo com a Resolução nº 75/2008.  04 –  Processo CSMPT nº 08130.005158/2010. 
Interessada:  Corregedoria  do  MPT. Assunto:  Processo  administrativo  disciplinar. 
Advogada: Célia Regina Narciso dos Santos, OAB/AL nº 4.681. Relator: Conselheiro 
José Neto da Silva. Revisora: Conselheira Eliane Araque dos Santos.  Decisão:  Após 
votarem  os  Conselheiros  Relator  e  Revisora,  acolhendo  a  prescrição  da  pretensão 
punitiva da administração, pediram vista regimental conjunta as Conselheiras Cristina 
Aparecida Ribeiro Brasiliano e Sandra Lia Simón. Os demais Conselheiros aguardam. 
O acusado Procurador do Trabalho Cássio de Araújo Silva fez sustentação oral.  05 – 
Processos CSMPT nº 2.00.000.038156/2013-85.  Interessada: Corregedoria do MPT. 
Assunto: Inquérito administrativo disciplinar. Advogado: Fábio Barbosa Maciel – OAB/
AL 7.147.  Relator: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Revisora: Conselheira Eliane 
Araque dos Santos.  Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, por maioria, indeferir o pedido de adiamento do julgamento do feito e decretar 
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a  nulidade  dos  atos  praticados  desde  a  instauração  do  Inquérito  Administrativo 
Disciplinar, determinando a remessa dos autos à Corregedoria do Ministério Público do 
Trabalho, nos termos do voto do Conselheiro Relator, vencidos os Conselheiros José 
Neto  da  Silva  e  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano.  06  -  Processo  CSMPT  nº 
2.00.000.032181/2013-55 - (CHAMAMENTO À ORDEM). Interessada: Corregedoria 
do  MPT  (Corregedor-Geral  –  Dr.  Manoel  Orlando  de  Melo  Goulart).  Assunto: 
Chamamento do feito à ordem quanto à 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 
anterior: Vista regimental  ao Conselheiro Otavio Brito Lopes. CSMPT, 186ª sessão 
ordinária,  02/09/2014.  Decisão:  Renovou  pedido  de  vista  regimental  o  Conselheiro 
Otavio  Brito  Lopes.  07  –  Processo  CSMPT  nº  08130.003827/2011.  Interessados: 
Subprocuradores-Gerais do Trabalho Eliane Araque dos Santos e Antonio Luiz Teixeira 
Mendes  e  Procuradora  Regional  do  Trabalho  Adriane  Reis  de  Araújo.  Assunto: 
Proposta de alteração da Resolução CSMPT 66/2007. Relator: Conselheiro José Neto da 
Silva. Revisor: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  por  maioria,   nos  termos  do  voto  do 
Conselheiro Relator, aprovar e editar a Resolução CSMPT nº 117, de 07.10.2014, que 
insere e altera dispositivos da Resolução CSMPT nº 66/2007, vencidos, parcialmente, os 
Conselheiros  José  Neto  da  Silva  (relator),  Antonio  Luiz  Teixeira  Mendes  e  Eliane 
Araque dos Santos, que votaram pela inclusão, ao art. 4º-A, de parágrafo que previa 
vedação à propaganda eleitoral por meio de placas, cartazes, pinturas ou inscrições nas 
dependências do Ministério Público do Trabalho ou em qualquer espaço público, assim 
como  a  distribuição  de  brindes  e  qualquer  outro  material  em  desacordo  com  a 
Resolução  66/2007.  Em  seguida,  o  Conselho  Superior  determinou  à  Secretaria  do 
CSMPT a autuação de procedimento, para distribuição a relator e revisor, com vistas a 
revogar os §§ 3º e 8º, do artigo 12, da Resolução CSMPT nº 78/2008.  08 – Processo 
CSMPT  nº  2.03.000.008238/2014-74.  Interessado:  PRT  da  3ª  Região.  Assunto: 
Informa a aprovação, na última sessão plenária, de alterações na autuação das notícias 
de  fato  recebidas  na  PRT da  3ª  Região.  Relator:  Conselheiro  José  Neto  da  Silva. 
Revisora:  Conselheira  Eliane  Araque dos  Santos.  Decisão:  O Conselho Superior  do 
Ministério  Público  do Trabalho  decidiu,  à  unanimidade,  converter  o  julgamento  em 
diligência, para que seja ouvido o Presidente da Comissão de Gestão do MPT Digital, 
Procurador  do Trabalho  Luís  Fabiano de Assis,  para  verificar  a  compatibilidade  do 
MPT Digital  com as alterações,  realizadas  pela  PRT, da 3ª  Região na autuação das 
notícias  de  fato  recebidas.  09  –  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.035593/2013-47. 
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Interessada:  Izabel  Christina  Baptista  Queiroz  Ramos  –  Procuradora  do  Trabalho. 
Assunto:  Verificação  do  cumprimento  das  exigências  do  artigo  11  da  Resolução  nº 
75/2008, referente ao afastamento para elaboração de dissertação de mestrado. Relator: 
Conselheiro José Neto da Silva. Revisor: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Decisão: 
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pelo 
arquivamento  dos  autos,  com  remessa  do  trabalho  apresentado  à  biblioteca  da 
Procuradoria-Geral  do  Trabalho,  nos  termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator.  10  – 
Extrapauta  -  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.003719/2014-03  (Apenso:  Processo 
CSMPT  nº  2.15.000.007915/2014-16).  Interessado:  MPT.  Assunto:  Projeto  de 
resolução  para  fixação  de  vagas  de  Procurador  Regional  do  Trabalho  por  Região. 
Relator: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Revisor: Conselheiro Otavio Brito Lopes. 
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à 
unanimidade,  pela  extinção  do  feito,  por  perda  do  objeto,  nos  termos  do  voto  do 
Conselheiro Relator. 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. 
Revisora:  Conselheira  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano.  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 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 
anterior: 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.  CSMPT,  186ª  sessão  ordinária,  02/09/2014. 
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, 
nos termos do voto da Conselheira Redatora Designada Sandra Lia Simón, indicar, pelo 
critério  de antiguidade,  o  Procurador do Trabalho aposentado LUIZ ALBERTO 
TELES LIMA à promoção ao cargo de Procurador Regional do Trabalho, 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), com encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral do Trabalho,  para 
que os remeta ao Procurador-Geral da República, vencidos os Conselheiros Relator e a 
Revisora  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano,  que  votaram  pela  promoção  da 
Procuradora  do  Trabalho  Maria  Stela  Guimarães  De  Martin.  A  Conselheira 
Revisora votou, ainda, no sentido de conceder ao  Procurador do Trabalho aposentado 
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LUIZ ALBERTO TELES LIMA, nos termos do artigo 199, § 2º, da Lei Complementar 
75/1993, tão-somente os efeitos financeiros compreendido de 10.02.2014 até a data de 
sua  aposentadoria.  Os  demais  Conselheiros  votaram  em  sentido  contrário.  O 
Conselheiro Otavio Brito Lopes não votou, por suceder Conselheiro Relator José Alves 
Pereira Filho, que já havia antecipado voto. Ausente, momentânea e justificadamente, o 
Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. 12 – Processo CSMPT nº 2.00.000.021322/2013-
12.  Interessado:  Jeibson  dos  Santos  Justiniano  –  Procurador  do  Trabalho.  Assunto: 
Verificação  do cumprimento  das  exigências  do artigo  11 da  Resolução nº  75/2008, 
referente  ao  afastamento  para  elaboração  de  dissertação  de  mestrado.  Relatora: 
Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Revisor: Conselheiro José Neto da 
Silva.  Decisão:  O Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à 
unanimidade, pelo arquivamento do procedimento, nos termos do voto da Conselheira 
Relatora.  Ausente,  momentânea  e  justificadamente,  o  Conselheiro  Ronaldo  Curado 
Fleury.  13  –  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.033757/2013-00.  Interessado:  Marcelo 
Crisanto Souto Maior – Procurador do Trabalho. Assunto: Verificação do cumprimento 
das exigências do artigo 11 da Resolução nº 75/2008, referente ao curso  Máster em 
Derecho Constitucional  da Universidade  de Sevilha,  Espanha.  Relatora:  Conselheira 
Eliane  Araque  dos  Santos.  Revisor:  Conselheiro  José  Neto  da  Silva.  Decisão:  O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à  unanimidade, 
homologar o relatório de conclusão de curso, considerando-o satisfatório, nos termos do 
voto da Conselheira Relatora.  Ausente, momentânea e justificadamente, o Conselheiro 
Ronaldo  Curado  Fleury.  14  –  Processo  CSMPT  nº  2.19.000.002723/2014-74. 
Interessada: PRT da 19ª Região. Assunto: Consulta sobre o critério de distribuição a ser 
adotado quando do retorno de membros à atividade, após o período de afastamento para 
curso  de  mestrado.  Relatora:  Conselheira  Eliane  Araque  dos  Santos.  Revisor: 
Conselheiro  Antonio  Luiz  Teixeira  Mendes.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do 
Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à  unanimidade,  nos  termos  do  voto  da 
Conselheira Relatora, pelo conhecimento do pedido  para esclarecer que não é possível 
a Procuradoria Regional do Trabalho estabelecer, aprioristicamente, regramento diverso 
do previsto na Resolução 86/2009, sem elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a 
solução  adotada.  Ausente,  momentânea  e  justificadamente,  o  Conselheiro  Ronaldo 
Curado  Fleury.  15  –  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.032447/2014-41.  Interessado: 
Manoel Jorge e Silva Neto - Subprocurador-Geral do Trabalho. Assunto: Requerimento 
de afastamento para proferir Conferência sobre o tema "O direito ao desenvolvimento e 
o papel do MPT", no âmbito do Congresso Mundial, a ser realizado nos dias 5 a 7 de 
novembro de 2014, na cidade de Almaty, no Cazaquistão. Relator: Conselheiro Otavio 
Brito Lopes. Revisora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano.  Decisão: O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  por  maioria,  decidiu 
favoravelmente  pela  concessão do afastamento  do Subprocurador-Geral  do Trabalho 
Manoel Jorge e Silva Neto, no período compreendido de 02 a 10/11/2014, incluído o 
período  de  trânsito,  para  proferir  Conferência  sobre  o  tema  "O  direito  ao 
desenvolvimento e o papel do MPT", no âmbito do Congresso Mundial, nos dias 5 a 7 
de novembro de 2014, na cidade de Almaty,  no Cazaquistão, nos termos do voto do 
Conselheiro  Relator,  vencido  o  Conselheiro  José  Neto  da  Silva,  que  votou  pelo 
indeferimento  do  pedido.  Ausente,  momentânea  e  justificadamente,  o  Conselheiro 
Ronaldo  Curado  Fleury.  16  –  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.024019/2014-44. 
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Interessada: Corregedoria do MPT. Assunto: Proposta de revogação do inciso V, do 
parágrafo  2º,  do artigo  7º,  da Resolução CSMPT nº  69/2007.  Relatora:  Conselheira 
Eliane  Araque  dos  Santos.  Revisor:  Conselheiro  Antonio  Luiz  Teixeira  Mendes. 
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à 
unanimidade,  nos termos do voto da Conselheira Relatora, aprovar e editar a Resolução 
CSMPT nº  118,  de  07.10.2014,  que  revoga  o  inciso  V,  do  §  2º,  do  artigo  7º,  da 
Resolução CSMPT nº 69/2007. Ausente, momentânea e justificadamente, o Conselheiro 
Ronaldo  Curado  Fleury.  17  –  Designação  de  novo  membro  para  compor  as 
Comissões Eleitorais e Apuradoras para formação de listas sêxtuplas para o quinto 
constitucional do MPT nos TRTs da 3ª, 4ª, 13ª e 15ª Regiões, em substituição à 
Procuradora Regional do Trabalho Adriane Reis de Araújo. Decisão: O Conselho 
Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  indicou,  à  unanimidade,  a  Procuradora 
Regional do Trabalho Edelamare Barbosa Melo para,  em substituição à Procuradora 
Regional do Trabalho Adriane Reis de Araújo, integrar, na condição de membro titular, 
as Comissões Eleitorais e Apuradoras para formação de listas sêxtuplas para o quinto 
constitucional  do  MPT  nos  TRTs  da  3ª,  4ª,  13ª  e  15ª  Regiões,  mantidos   o 
Subprocurador-Geral  do  Trabalho  Maurício  Correia  de  Mello  (Presidente)  e  os 
Procuradores Regionais do Trabalho Fabio Leal Cardoso (membro) e Adriana Silveira 
Machado (suplente).  Ausente, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Ronaldo 
Curado Fleury. 18 – Extrapauta - Processo CSMPT nº 2.01.000.021612/2014-00 (Ad 
referendum).  Interessado:  Wilson  Roberto  Prudente  –  Procurador  do  Trabalho. 
Assunto: Requerimento de afastamento para participar do 13º Encuentro Internancional  
de Derecho Ambiental, na cidade do Panamá. Relatora: Conselheira Sandra Lia Simón. 
Revisora:  Conselheira  Eliane  Araque dos  Santos.  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,  no 
período compreendido de 29/09/2014 a 05/10/2014, incluído o período de trânsito, com 
ônus limitados, do Procurador do Trabalho Wilson Roberto Prudente, para participar do 
13º Encuentro Internancional de Derecho Ambiental, na cidade do Panamá, Panamá, 
nos termos do voto da Conselheira Relatora. Ausente, momentânea e justificadamente, 
o  Conselheiro  Ronaldo  Curado  Fleury.  19  –  Extrapauta  -  Questão  de  Ordem 
suscitada  pelo  Conselheiro  Maurício  Correia  de  Mello.  Decisão:  O  Conselho 
Superior do Ministério  Público do Trabalho,  resolvendo questão de ordem suscitada 
pelo  Conselheiro  Maurício  Correia  de  Mello,  decidiu, à  unanimidade,  suspender  o 
andamento  do  Processo  CSMPT  nº  08130.001076/2010,  que  trata  de  proposta  de 
alteração da Resolução CSMPT nº 86/2009, até o julgamento do Processo CSMPT nº 
2.00.000.008925/2014.  Ausente,  momentânea  e  justificadamente,  o  Conselheiro 
Ronaldo Curado Fleury.  E, para constar, lavrei esta ata da 187ª sessão ordinária que, 
após lida, achada conforme e aprovada, segue assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim subscrita. Término: 17h35.

LUÍS ANTÔNIO CAMARGO DE MELO
Presidente do CSMPT

CRISTINA APARECIDA RIBEIRO BRASILIANO
Conselheira Secretária do CSMPT
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