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No dia quatro de novembro de dois mil e quatorze, às nove horas e dezoito minutos, iniciou-se a 
centésima  octogésima  oitava  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, a Ouvidora do MPT Heloisa Maria 
Moraes Rego Pires e o Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo 
Lima. 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  a  ata  da  187ª  Sessão  Ordinária.  Em  seguida,  o  Conselho  Superior  do 
Ministério  Público  do  Trabalho  aprovou,  por  unanimidade,  a  ata  da  187ª  Sessão  Ordinária. 
Comunicados  do  Presidente: O  Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo  fez  leitura  de 
pronunciamento sobre a Portaria PGT nº 673, de 24/10/2014, que fixou distribuição dos ofícios no 
âmbito do MPT, em face do disposto na Lei nº 13.024/2014 e no Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 
1/2014, que instituem a gratificação por exercício cumulativo de ofícios dos membros do Ministério 
Público da União. Passa-se, a seguir, à transcrição: “Gostaria de esclarecer algumas premissas que 
orientaram a elaboração da Portaria de Fixação dos Ofícios no Âmbito do Ministério Público do 
Trabalho. Ressalto que houve prazo de 30 dias para as providências adotadas e que a atribuição do 
Procurador-Geral,  nesse  primeiro  momento,  foi  de  apenas  fixar  os  ofícios  de  acordo  com  as 
disposições  da lei  e  do ato conjunto.  Tendo em vista  a  atribuição  referida,  farei  considerações 
acerca da interpretação dada ao ato conjunto no que se refere aos Procuradores-Chefes, Corregedor, 
Ouvidor  e  Coordenadores  Nacionais.  Destaco,  mais  uma  vez,  que  a  interpretação  adotada  não 
pretende  ser  uma  conclusão  a  respeito  da  matéria,  mas  apenas  uma  solução  temporária  para 
questões sensíveis que se colocam para o Administrador. Questionamentos e incertezas são naturais, 
nesse momento  de  transição,  e  precisam ser  debatidos,  haja  vista  que o Conselho  Superior  do 
Ministério Público do Trabalho regulamentará a matéria nos próximos meses. O ato conjunto, no 
artigo 65,  exclui,  expressamente,  da aplicação  do regulamento  as funções  de Corregedor-Geral, 
Ouvidor, Membros dos Conselhos Superiores de cada ramo, Membros em exercício de funções 
junto à  Administração  Superior  de  cada  ramo ou junto  ao CNMP e  os  Procuradores-Chefes  e 
Coordenadores  Administrativos.  Em  razão  desse  dispositivo,  as  funções  acima  referidas,  com 
exceção dos membros em exercício de funções junto à Administração Superior e junto ao CNMP, 
não foram consideradas no conceito de ofício provido com designação suspensa, que é o ofício 
distribuído e com membro designado, mas em exercício de outras funções, com prejuízo de suas 
atribuições ordinárias. Como o ato exclui citadas funções de sua aplicação, elas não poderiam ser 
consideradas  para  o  conceito  de  ‘em  exercício  de  outras  funções’.  Entretanto,  o  ato  conjunto 
também estabelece, no artigo 70, que se aplicam as normas internas que atualmente regem a matéria 
dentro  de  cada  ramo  do  Ministério  Público  da  União,  desde  que  não  conflitem  com  este 
regulamento. E em seu artigo 69, inciso V, atribui ao Conselho Superior de cada ramo a fixação de 
regras  e  procedimentos  relativos  à  distribuição  de feitos  nas  unidades.  Portanto,  com base  nos 
dispositivos acima, entendeu-se que os ofícios cujos membros titulares estejam em exercício das 
funções elencadas no artigo 65, muito embora com designação vigente, devem receber o tratamento, 
quanto à distribuição de feitos, de acordo com as regras que atualmente estão em vigor no âmbito 
das unidades regionais, até que o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho regulamente 
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a matéria.  Em outras palavras, pode haver distribuição parcial  ou até mesmo isenção, conforme 
expresso  na  Resolução  86  e  conforme  prévio  regramento  regional.  Quanto  aos  membros  que 
exercem  funções  junto  à  Administração  Superior  e  junto  ao  CNMP,  muito  embora  estejam 
elencados no rol do artigo 65, optou-se pela designação suspensa porque não há regulamentação 
interna em vigor quanto a essas funções, como também porque os membros nessa situação estão 
exercendo atividades fora da unidade regional em que lotados. No que se refere ao Procurador-
Geral do Trabalho e ao Vice-Procurador-Geral do Trabalho, optou-se, nesse primeiro momento, por 
distribuir as funções como ofício, em razão do disposto no artigo 61, que trata de hipótese somente 
aplicável a ofícios.” Após a leitura, o  Presidente frisou que o objetivo é garantir absoluto respeito 
ao Colegiado e que o momento é de apontar situações que precisam de atenção imediata e fazer 
diagnóstico do quadro atualmente existente, a fim de dar ao CSMPT subsídios para aprimoramento. 
Por fim, destacou que a mencionada Lei  nº 13.024/2014 trouxe profunda transformação no dia-a-
dia  do  Ministério  Público  do  Trabalho,   ratificando  sua  certeza  de  que  este  Conselho  saberá 
observar as mudanças e dar à Instituição uma conformação muito próxima do ideal. Comunicados 
da Secretaria do CSMPT: A Conselheira Secretária assinalou que além dos seis comunicados já 
divulgados, foram encaminhados mais dois, totalizando oito, a saber: (1) A Vice-Procuradora-Geral 
do Trabalho Eliane Araque dos Santos comunicou, nos termos do art. 17 da Resolução nº 75/2008, 
o deferimento do pedido de afastamento da Dra. Cláudia Regina Lovato Franco, no período de 07 a 
09.10.2014,  para  participar  do  Curso  de  Aperfeiçoamento  “Método  de  Operação  do  Trabalho 
Portuário”, a ser realizado pela ESMPU, em Santos/SP. (2) A Ouvidora do Ministério Público do 
Trabalho Heloísa Maria Moraes Rego Pires encaminhou, por meio Ofício nº 1447/2014/Ouvidoria, 
os relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho no mês 
de  setembro  de  2014.  (3)  O  Coordenador  Nacional  da  COORDINFÂNCIA,  o  Procurador  do 
Trabalho  Rafael  Dias  Marques,   enviou,  por  meio  do  Ofício  COORDINFÂNCIA  77/2014, 
consolidação da execução do Projeto de Políticas Públicas da Coordenadoria Nacional de Combate 
à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes. (4) O Corregedor do MPT Manoel Orlando 
de Melo Goulart endereçou , por meio do Ofício nº 1195/14 – CMPT, mídia contendo Relatório da 
Correição Ordinária, realizada perante a PRT da 5ª Região, no período entre 05 e 09 de maio do ano 
corrente.  (5) A Vice-Procuradora-Geral  do Trabalho encaminhou cópia integral  de documentos, 
enviados pela PRT da 7ª Região, noticiando a concessão de tutela antecipada pelo Juízo da 15ª Vara 
Federal no Ceará, determinando, tanto a remoção da Procuradora do Trabalho, Géorgia Maria da 
Silveira Aragão, da PTM de Limoeiro do Norte para a sede da PRT da 7ª Região, na vaga criada 
pelo CSMPT, no Processo CSMPT 08130.005035/2012, resultante da não instalação da PTM de 
Crateús,  como a permanência do Procurador do Trabalho, Francisco José Parente Vasconcelos, em 
lotação provisória naquela Regional. (6) O Corregedor do MPT Manoel Orlando de Melo Goulart 
informou, por meio do Ofício nº 1184/2014 – CMPT, a realização de Correição Ordinária na PRT 
da 22ª Região, no período de 03 a 07.11.2014, instituindo comissão de correição para auxiliar nos 
trabalhos, nos termos da Portaria nº 42/2014.(7) A SECOORD/PGT – Secretaria Administrativa de 
Apoio  às  Coordenadorias  Nacionais  –   noticiou  a  realização  da  XVI  Reunião  Nacional  da 
CODEMAT, no período de 04 a 05 de novembro de 2014, no Auditório da Sede I da PGT, em 
Brasília, DF. (8) O Corregedor do MPT Manoel Orlando de Melo Goulart participou, por meio do 
Ofício nº 1230/2014, a designação de novo Corregedor-Auxiliar do MPT, Luiz Eduardo Guimarães 
Bojart, conforme Portaria CMPT n° 45, de 24 de outubro de 2014, publicada no BS Especial nº 10-
F, que circulou no dia 24.10.2014. Comunicados dos Conselheiros: Os Conselheiros Otavio Brito 
Lopes,  Ivana Auxiliadora Mendonça Santos e José Neto da Silva não fizeram comunicados.  O 
Conselheiro  Ronaldo  Curado  Fleury  disse  ter  conversado  com  vários  Conselheiros,  acerca  do 
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conteúdo da Portaria  PGT nº  673/2014,  e  que mais  da metade  dos  Procuradores-Chefes  que  o 
procuraram tinham dúvidas de como agir, o que é natural, dado ao fato de a regulamentação ter o 
caráter  precário,  de acordo com a recomendação do CSMPT,  objetivando  evitar  prejuízos aos 
Membros que efetivamente estão  substituindo em outros ofícios. Diante das dúvidas, o Conselheiro 
Ronaldo Curado Fleury sugeriu que os Membros buscassem orientação junto à Vice-Procuradora-
Geral do Trabalho, pois algumas questões, referentes à supracitada portaria, mostram-se bastante 
delicadas, como por exemplo, a situação de Procuradores-Chefes de algumas PRTs e de Membros 
Coordenadores de 1º grau, que não recebem distribuição processual ou têm distribuição alternativa. 
Infere que este é o momento propício ao amplo debate e que o primeiro passo é tornar o ato da 
Administração o mais claro possível aos Procuradores-Chefes. Referindo-se à fixação dos ofícios, 
ressalta  que  a  forma  adotada  está  incorreta.  Citou,  como  exemplo,  a  PRT da  2ª  Região,  por 
vislumbrar  que  a  fixação  dos  ofícios  deve  ser  feita  separadamente,  em ofícios  de  Procurador-
Regional do Trabalho e ofícios de Procurador do Trabalho, de acordo com a forma prevista na Lei 
nº  13.024/2014  e  no  Ato  Conjunto  PGR/CASMPU  nº  1/2014.  Frisou  que  ao  CSMPT  cabe 
estabelecer os critérios para alteração dos Ofícios, porém, a atribuição de fixá-los é do Procurador-
Geral do Trabalho. Disse, ainda, ter dúvidas com relação aos cargos ocupados, pois da forma como 
consta na referida portaria, não restou claro se houve ou não a respectiva fixação. Ainda com a 
palavra, citou o processo CSMPT nº 2.00.000.036592/2014-09, que trata de pedido de retorno do 
Subprocurador-Geral do Trabalho Eduardo Antunes Parmeggiani ao cargo de Procurador Regional 
do Trabalho, exemplo de caso que interferirá, igualmente, na fixação dos ofícios. O Conselheiro 
alega ser essencial a efetiva fixação da vaga, pois na hipótese acima aventada, a decisão não será 
em caráter precário ou provisório, mas sim definitivo, até que este Colegiado estabeleça as regras 
que permitam a alteração da fixação de mencionados Ofícios. O Conselheiro Antônio Luiz Teixeira 
Mendes não fez comunicados. A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, na 
esteira do que foi posto pelo Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, disse ter igualmente dúvidas em 
relação à fixação estabelecida pela Portaria PGT nº 673/2014 e à forma como o ato foi elaborado. 
Entende  que  esclarecimentos  são  necessários,  principalmente  porque  é  Relatora  do  processo 
CSMPT  nº  2.00.000.008925/2014-00,  que  trata  de  regulamentação,  no  âmbito  do  MPT,  da 
gratificação  por  exercício  cumulativo  de  ofícios.  Referindo-se  à  antedita  portaria,  destacou  o 
tratamento  assimétrico  que  foi  dispensado  aos  ofícios  de  Procurador-Geral  do  Trabalho,  Vice-
Procurador-Geral  do  Trabalho,  em  relação  aos  Procuradores-Chefes  e  aos  Vice-Procuradores-
Chefes.  Com  a  palavra,  a  Vice-Procuradora-Geral  do  Trabalho,  Eliane  Araque  dos  Santos 
comunicou  que  encaminhará  aos  Subprocuradores-Gerais  do  Trabalho  e  aos  Procuradores 
Regionais  do  Trabalho,  que  compõem  a  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPT,  quadro 
discriminativo das vagas de garagem da PGT, no qual constará, de forma sintética, lista daquelas 
destinadas a cada gabinete. Esclareceu que das 126 existentes, 109 estão ocupadas. Quanto as 17 
vagas de garagem restantes, há a proposta de que sejam ocupadas por revezamento anual, mediante 
sorteio, de modo que não fiquem fixas a um determinado servidor. Esclareceu, ainda, que para os 
carros oficiais  e de serviços administrativos há 16 vagas, as quais não podem ser utilizadas por 
Membros ou servidores, por se tratarem de locais em que um veículo tranca o outro.  Elucidou, 
ainda,  que ditas vagas têm o objetivo de atender reinvindicação dos Subprocuradores-Gerais do 
Trabalho, visando à celeridade na locomoção. Continuando, a Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, 
referindo-se ao sinistro ocorrido na PTM de Sinop/MT, informou ter tomado providências, entre 
elas,  contato  com o Setor  de  Segurança  Institucional  da Procuradoria  Geral  da República,  que 
disponibilizará equipe especializada para avaliar as condições daquela PTM e indicar, conforme o 
caso, medidas que busquem dar maior segurança ao Membro e aos servidores que ali atuam. Ainda 
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com a palavra, pronunciou-se quanto ao tema já discutido, referente à Portaria PGT nº 673/2014, 
explicando que, pela exiguidade do prazo, não houve consulta ampla e não foi possível debater o 
assunto  com os  Conselheiros  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano  e  Ronaldo  Curado  Fleury, 
resultando que a fixação dos ofícios se deu a partir do atual quadro em cada uma das Procuradorias 
Regionais do Trabalho. Afirmou que há a necessidade de discussão, neste Conselho, sobre a forma 
de  distribuição  dos  cargos  de  Procurador  Regional  do  Trabalho  e  que,  pelo  fato  da  Lei  nº 
13.024/2014 e do  Ato Conjunto nº 01/2014 trazerem profunda modificação na estruturação e na 
forma  de  atuação,  o  surgimento  de  dúvidas  é  absolutamente  normal.  Frisou  que  entende  os 
questionamentos dos colegas e todas as perplexidades, uma vez que o tema é muito novo, e coloca-
se à disposição para prestar esclarecimentos. Finalizou, noticiando que, com a futura implantação 
do  MPT  Digital,  serão  instalados  notebooks na  mesa  da  sala  de  reuniões  do  CSMPT, sendo 
necessária adaptação de caixas que conterão pontos de conexão com a internet. Com a palavra, a 
Conselheira  Sandra  Lia  Simón  cumprimentou  os  presentes  e  em  seguida  passou  a  tecer 
considerações  e apresentar  sugestões quanto à redação da Portaria  PGT nº 673, de 24/10/2014. 
Antes,  porém,  divergiu do entendimento  manifestado pelo Conselheiro  Ronaldo Curado Fleury, 
pois considera que, da forma como consta no ato normativo, os ofícios foram fixados. Entende, 
ainda,  que  o  CSMPT tem poder  de  ditar  critérios  e  sugerir  outros  tipos  de  fixação  durante  o 
processo de normatização. As considerações e sugestões apresentadas pela Conselheira foram:  1) 
quanto à nominação dos ofícios, a forma não se encontra tecnicamente adequada, porque a Portaria 
registra, por exemplo, ‘1º Ofício Geral, provido por [nome do membro], Subprocurador-Geral do 
Trabalho’.  Em  sua  opinião,  a  maneira  correta  deve  ser  a  seguinte:  ‘1º  Ofício  Geral  de 
Subprocurador-Geral do Trabalho, ou de Procurador Regional do Trabalho ou de Procurador do 
Trabalho, provido por [nome do membro]’, pois a fixação é do ofício, e não do membro; 2) quanto à 
numeração dos Ofícios, a Conselheira entende que  deve ser, no âmbito das sedes, diferenciada 
entre Procuradores Regionais do Trabalho e Procuradores do Trabalho. Sugere o seguinte exemplo: 
‘De 1 a 20, para Procuradores Regionais do Trabalho e, em seguida, 1º Ofício de Procurador do 
Trabalho’;  3)  quanto  à  localidade,  entende  ser  fundamental  constar  o  nome  da  cidade  na 
especificação  do Ofício,  da seguinte  forma:  ‘1º  Ofício de Procurador  Regional  do Trabalho  na 
cidade do Rio de Janeiro/RJ, provido por [nome do membro]’;  4) quanto à redação do art. 2º da 
multicitada portaria, sugere a substituição da palavra ‘provisoriamente’ por ‘temporariamente’, para 
deixar clara a fixação do prazo específico da distribuição temporária; 5) no que tange às atribuições 
de cada Ofício, por ser uma Portaria provisória e emergencial, salienta a necessidade de se elucidar 
que as mesmas permanecerão da forma como estão, até futura normatização pelo do CSMPT. Citou, 
a  título de exemplo,  o caso da Coordenadoria  de 2º Grau da PRT da 2ª  Região,  onde existem 
Procuradores do Trabalho atuando no 2º grau e Procuradores Regionais do Trabalho, atuando no 1º 
grau, e; 6) quanto às lotações provisórias, entende que são incompatíveis com a instituição e fixação 
de  Ofícios,  uma  vez  que  só  é  possível  manter  tais  lotações,  mediante  autorização  judicial  e  a 
Administração do MPT não tem como justificar a lotação administrativa de um Membro em um 
local onde não há ofício vago. Ocorrendo lotação provisória, o Procurador fica numa situação de 
‘limbo’, e a Administração paga a substituição, onde ele deixou sua lotação desguarnecida, prática 
essa que é grave do ponto de vista orçamentário. Por fim, alertou que, independente do motivo que 
mantém  as  17  lotações  provisórias  atualmente  existentes  no  MPT,  é  absolutamente  temerário 
manter tal situação, pois o interesse individual estará prevalecendo sobre o público. O Conselheiro 
Ronaldo Curado Fleury  destacou que, assim como a Conselheira Sandra Lia Simón, acredita ser 
absolutamente incompatível o sistema de trabalho em Ofícios com o instituto da lotação provisória. 
Ressaltou que este é o momento de se aplicar efetivamente o que está na Lei Complementar nº 
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75/1993, pois se não há ofício a ser ocupado, o membro estará submetido ao regime de licença não 
remunerada.   A Vice-Procuradora-Geral do Trabalho Eliane Araque dos Santos disse concordar 
com  o  posicionamento  da  Conselheira  Sandra  Lia  Simón,  acerca  da  incompatibilidade  entre 
regulamentação de Ofícios e lotações provisórias. Argumentou que esta questão foi tormentosa para 
a Administração, quando da elaboração da Portaria PGT nº 673, de 24/10/2014 e que procurou, 
considerando  o quadro existente naquele momento, trabalhar com os Ofícios, levando em conta as 
respectivas excepcionalidades. Quanto às questões das lotações provisórias, disse que, sem sucesso, 
houve tentativa de incluir o assunto no Ato Conjunto PGR/CASMPU nº1/2014. Comunicou que a 
Procuradoria  Geral  da  República  afirmou  que  o  Conselho  de  Assessoramento  Superior  emitirá 
regulamentação da questão. Por fim, enfatizou ser necessário que se faça o tratamento das lotações 
provisórias dentro da regulamentação dos Ofícios, para justificar eventual posição perante o Poder 
Judiciário, quando um Membro solicitar lotação provisória judicialmente. O Conselheiro Maurício 
Correia de Mello saudou os presentes e destacou que, em relação ao artigo 65 do Ato Conjunto 
PGR/CASMPU nº1/2014, entende que o dispositivo apenas discrimina algumas funções que não 
são Ofícios, daí entender não ser necessária determinação para se tratar Ofício vigente ou Ofício 
suspenso.  O  mencionado  dispositivo  estabelece  que  Corregedor-Geral,  Ouvidor,  Membros  dos 
Conselhos  Superiores  de  cada  ramo,  Membros  em exercício  de funções  junto à  Administração 
Superior ou junto ao CNMP, Procuradores-Chefes e Coordenadores Administrativos são funções e, 
portanto, não são ofícios, razão porque não se aplica a acumulação.  Salientou que, no caso dos 
Procuradores-Chefes,  por  exemplo,  pode  haver  Ofício  vigente  ou  com designação  suspensa,  a 
depender da solução que se der no âmbito de cada PRT. No tocante ao artigo 61 do Ato Conjunto 
PGR/CASMPU nº1/2014, no qual o Presidente fundamenta a criação de Ofícios de Procurador-
Geral e de Vice-Procurador-Geral, entende que o dispositivo simplesmente determina que o Vice-
Procurador-Geral, quando atua nas funções de Procurador-Geral, não recebe o acúmulo de função, 
por  isso  não  é  fundamento  para  afirmar  que  a  função  de  Procurador-Geral  é  Ofício.  Há  uma 
diferença com relação à PGR, pois segundo ali  informações obtidas quando dos debates para a 
elaboração da norma, naquele Órgão, as Subprocuradorias-Gerais da República lá existentes foram 
consideradas unidades distintas por possuírem atribuições diferentes.  A situação da PGT não se 
mostra idêntica porque não há Subprocuradorias-Gerais do Trabalho. Por fim, frisou que o artigo 61 
do Ato Conjunto PGR/CASMPU nº1/2014 estabelece que o Vice-Procurador-Geral não recebe o 
acúmulo de função de ofício quando substitui o Procurador-Geral, porque se trata de função e não 
de ofício. Também demonstrou preocupação com a questão das lotações provisórias, pois entende 
que há incompatibilidade entre o sistema de ofícios e a lotação provisória. A Conselheira Ivana 
Auxiliadora  Mendonça  Santos,  retomando  a  questão  das  vagas  de  garagem,  agradeceu  os 
esclarecimentos trazidos pela Conselheira Eliane Araque dos Santos e sugeriu que a distribuição de 
vagas de garagem não se dê por sorteio, pois é contrária a essa metodologia. Por fim, aderiu às 
manifestações  dos  Conselheiros  Ronaldo  Curado Fleury,  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano, 
Sandra Lia Simón e Maurício Correia de Mello sobre o assunto t relativo à Portaria nº 673, de 24 de 
Outubro  de  2014.  A  Conselheira  Secretária  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano  indagou  ao 
Presidente se a Coordenação de Recursos Judiciais - CRJ seria um Ofício Geral ou Especializado, 
quem o integraria e se haveria alguma substituição. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo 
explicou  que  ainda  não  houve  definição  sobre  estes  tópicos  e  que,  assim  como  os  demais 
Conselheiros,  também  tem  dúvidas.  Salientou  que  esse  é  um  processo  de  busca  de  soluções 
conjuntas, cujo objetivo é sanar todos os questionamentos, e agradeceu a todos os que colaboraram 
na elaboração da Portaria nº 673, de 24 de Outubro de 2014. A Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 
esclareceu que está de acordo com os apontamentos feitos pelo Conselheiro Maurício Correia de 
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Mello,  relativos  ao  Ato  Conjunto  PGR/CASMPU  nº1/2014,  porém  acredita  que,  diante  das 
particularidades  de cada Regional,  cada uma poderá decidir  conforme sua realidade.   Quanto à 
questão da designação de Procurador-Geral do Trabalho e de Vice Procurador-Geral do Trabalho, 
esclareceu que foi sugestão da Procuradoria-Geral da República,  mas não vê problema que, em 
outro momento, o CSMPT venha dispor de forma diferente. O Conselheiro Otavio Brito Lopes, 
reportando-se à experiência  que já teve como Procurador-Geral do Trabalho,  disse que assumir 
responsabilidade de fazer, administrativamente, lotações provisórias é medida impopular e não vê 
na Lei nº 13.024/2014, que criou remuneração para eventual substituição, qualquer derrogação das 
normas vigentes. Citou, como exemplo, a hipótese de Membro com filho ou cônjuge portador de 
doença  grave  que  necessite  de  tratamento  diário,  cujo  recurso  médico  não  seja  oferecido  na 
localidade onde reside. No seu entender, a Lei não derrubou o direito à vida e o direito à unidade 
familiar,  por  serem  princípios  constitucionais.  Enfatizou  que,  a  seu  ver,  algumas  situações 
justificam a lotação provisória, citando que o STJ e o STF já tomaram diversas decisões, afirmando 
que,  independentemente  da  existência  de  vaga,  nas  situações  que  impliquem a  manutenção  da 
unidade  familiar  ou  outros  princípios  constitucionais,  a  administração  deve  efetuar  a  lotação 
provisória, pois isso representa o direito da coletividade. Por fim, solicitou aos Conselheiros uma 
reflexão  sobre  o  tema,  antes  de  se  firmar  qualquer  entendimento.  O  Presidente  Luís  Antônio 
Camargo de Melo pontuou que concorda com o Conselheiro Otavio Brito Lopes, porque a questão 
das lotações provisórias é uma das atribuições mais árduas para o administrador,  e que, mesmo 
sendo contra, viu-se obrigado a  implementá-la, no âmbito administrativo , em algumas situações 
específicas,  por  determinação  judicial.  Frisou  que  é  necessário  aprofundar  a  discussão  neste 
Colegiado,  com finalidade  de  se  achar  um caminho  que  atenda  ao  interesse  da  Instituição.  O 
Corregedor-Geral do MPT, Manoel Orlando de Melo Goulart, saudou a todos e informou que esteve 
em Juazeiro do Norte-CE, a pedido do Procurador-Chefe da PRT 7ª Região, e visitou o Corregedor 
de Justiça do Estado, para tratar de assunto relacionado à Procuradora do Trabalho Lorena Brandão 
Landim Camarotti, que denunciou estar sofrendo ameaças por parte do titular do Cartório naquela 
cidade. O Conselheiro Otavio Brito Lopes solicitou aparte e registrou que, nesse caso específico, se 
estivesse na condição do Procurador-Geral do Trabalho, acataria pedido de lotação provisória. Em 
seguida,  o  Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo  noticiou  que  o  Procurador-Chefe  da  7ª 
Região  já  apresentou  solicitação  de  lotação  provisória  para  a  Procuradora  do  Trabalho  Lorena 
Brandão Landim Camarotti, atendendo orientação do Corregedor-Geral do MPT, que demonstrou 
preocupação com a situação enfrentada pela Procuradora do Trabalho e que, se a colega corre risco 
de  vida,  é  necessário  providenciar  lotação  ex-offício.  Informou  que  recebeu  decisão  liminar 
proferida  no  processo  judicial  em  que  a  Procuradora  do  Trabalho  Rosemeire  Lopes  de  Lobo 
Ferreira é parte, que o impede de nomear nova Comissão de Sindicância. Por fim, noticiou que irá à 
sede da PRT 22ª/PI, no próximo dia 04.11.2014, para atividades de correição. O Presidente Luís 
Antônio Camargo de Melo participou o recebimento de  intimação, relativa ao Processo Judicial em 
que  a  Procuradora  Rosemeire  Lopes  de  Lobo  Ferreira  é  parte,  e  que,  posteriormente,  a  AGU 
solicitou  esclarecimentos da  PGT , os quais foram encaminhados ao Conselheiro Ronaldo Curado 
Fleury e ao Corregedor-Geral do MPT. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury informou ter sido 
intimado na condição de Autoridade Coatora e imediatamente comunicou ao juiz do feito que o 
Inquérito Administrativo fora anulado, em razão de ausência de intimação da Procuradora. Por fim, 
disse  desconhecer  a  nova  decisão  liminar  acima  referida  pelo  Corregedor-Geral  do  MPT.  O 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo enfatizou que é necessário encaminhar informações à 
AGU  para  as  providências.  A  Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos  sugeriu  a 
comunicação ao CNMP dos reiterados pedidos de liminares. A Ouvidora do MPT Heloisa Maria 
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Moraes Rego Pires saudou a todos e noticiou que o novo Ouvidor Nacional do Ministério Público, 
Dr.  Esdras  Dantas,  fez  visita  à  PGT.  Comunicou  aos  conselheiros  os  dados  da  estatística  da 
Ouvidoria do mês de outubro/2014, salientando que todas as manifestações foram respondidas e 
atendidas. Em seguida, passou-se à ordem do dia. Deliberações: 01 – Aprovação da atas da 187ª 
Sessão  Ordinária.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  à 
unanimidade,  aprovou  a  ata  da  187ª  Sessão  Ordinária.  02  –  Processo  CSMPT  nº 
2.00.000.008417/2014-13.  Interessada:  Corregedoria  do MPT.  Assunto:  Inquérito  administrativo 
disciplinar.  Relatora:  Conselheira  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano.  Revisora:  Conselheira 
Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos.  Decisão:  O Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do 
Trabalho  decidiu,  à  unanimidade,  pelo  arquivamento  do  Inquérito  Administrativo  Disciplinar 
instaurado  em  face  da  Procuradora  do  Trabalho  Alzira  Melo  Costa,  nos  termos  do  voto  da 
Conselheira Relatora.  Inversão da pauta. 03 – Processo CSMPT nº 2.00.000.036055/2014-51 – 
(Ad  referendum -  Portaria  PGT  nº  646/2014).  Interessado:  Eduardo  Varandas  Araruna  – 
Procurador  do  Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento  para  participar  do  Social  
Innovation and Global Ethics Forum,  promovido pela  Foudantion Horyou,  em Genebra,  Suíça. 
Relatora:  Conselheira  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano.  Revisora:  Conselheira  Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos.  Decisão:  O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
referendou, por maioria, o ato do Procurador-Geral do Trabalho que autorizou o afastamento do 
País  e  das  funções  institucionais,  no  período  compreendido  entre  21  e  27/10/2014,  incluído  o 
período de trânsito, com ônus limitados, do Procurador do Trabalho Eduardo Varandas Araruna 
para participar do referido evento, na condição de integrante da delegação paraibana, nos termos do 
voto da Conselheira Relatora,  vencida a Conselheira  Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. 04 – 
Processo  CSMPT  nº  2.00.000.032568/2014-92.  Interessado:  Conselho  Superior  do  Ministério 
Público  do  Estado  de  São  Paulo.  Assunto:  Proposta  de  constituição  do  Colégio  Nacional  dos 
Conselhos  Superiores  dos  Ministérios  Públicos  dos  Estados  e  da  União.  Relatora:  Conselheira 
Sandra  Lia  Simón.  Revisora:  Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos.  Decisão:   O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, rejeitar a proposta de 
criação do Colégio Nacional de Conselhos Superiores, nos termos do voto da Conselheira Relatora, 
vencidos os Conselheiros Otavio Brito Lopes e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano que votaram 
pelo  não  conhecimento  do  pedido.  05  –  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.040442/2013-19. 
Interessada:  Corregedoria  do  MPT.  Assunto:  Inquérito  administrativo  disciplinar.  Relator: 
Conselheiro  Maurício  Correia  de  Mello.  Revisora:  Conselheira  Sandra  Lia  Simón.  Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pelo arquivamento 
do Inquérito Administrativo Disciplinar instaurado em face do Procurador Regional do Trabalho 
Aluízio Divonzir Miranda, determinando que se dê ciência desta decisão ao Corregedor Nacional do 
Ministério  Público,  nos  termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator.  06  –  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 anterior:  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. CSMPT, 187ª Sessão Ordinária, 07/10/2014. 
Decisão:  Renovaram  pedido  de  vista  regimental  as  Conselheiras  Cristina  Aparecida  Ribeiro 
Brasiliano  e  Sandra  Lia  Simón.  07  –  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.032181/2013-55  - 
(CHAMAMENTO  À  ORDEM).  Interessada:  Corregedoria  do  MPT  (Corregedor-Geral  –  Dr. 
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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 anterior: Vista 
regimental ao Conselheiro Otavio Brito Lopes. CSMPT, 186ª sessão ordinária, 02/09/2014. Decisão 
anterior:  Renovou pedido de vista regimental o Conselheiro Otavio Brito Lopes. CSMPT, 187ª 
Sessão  Ordinária,  07/10/2014.  Decisão:  Após  a  devolução  da  vista  regimental  do  Conselheiro 
Otavio  Brito  Lopes,  determinou-se  o  encaminhamento  dos  autos  à  Conselheira  Relatora.  08  - 
Processo  CSMPT  nº  2.04.000.003342/2014-35.  Interessado:  Veloir  Dirceu  Furst.  Assunto: 
Requerimento de reversão de aposentadoria. Relator: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Revisor: 
Conselheiro  José Neto da  Silva.  Decisão:  Após o voto do Conselheiro  Relator,  opinando pelo 
deferimento do pedido de reversão,  acompanhado pelo Conselheiro  Revisor e pelo Conselheiro 
Otavio  Brito  Lopes,  e   do  voto  do  Conselheiro  Maurício  Correia  de  Mello  opinando  pelo 
indeferimento, no que foi acompanhado pelos Conselheiros Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, 
Antonio Luiz Teixeira Mendes e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, pediu vista regimental a 
Conselheira  Eliane  Araque  dos  Santos.  A  Conselheira  Sandra  Lia  Simón  antecipou  voto 
acompanhando  a  divergência  do  Conselheiro  Mauricio  Correia  de  Mello.  O  Presidente  Luís 
Antônio Camargo de Melo aguarda. O Conselheiro Revisor fez ressalva de entendimento e juntará 
voto.  09  – Processo  CSMPT  nº  2.09.000.012002/2014-19.  Interessada:  Margaret  Matos  de 
Carvalho. Assunto: Requerimento de afastamento para participar da sessão da Corte de Cassação de 
Roma sobre veredicto final em relação à Eternit e encontro para avaliação dos resultados em Casale 
Monferrato. Relatora:  Conselheira Sandra Lia Simón. Revisor: Conselheiro Mauricio Correia de 
Mello.  Decisão: O Conselho Superior  do Ministério  Público do Trabalho,  por maioria,  decidiu 
favoravelmente  pela  concessão  do  afastamento  da  Procuradora  Regional  do  Trabalho  Margaret 
Matos de Carvalho, no período compreendido de 17 a 23/11/2014, incluído o período de trânsito, 
para participar do julgamento da empresa Eternit na Suprema Corte de Cassazione da Itália, bem 
como  de  eventos  a  serem  realizados  na  cidade  Casale  Monferrato,  nos  termos  do  voto  da 
Conselheira  Relatora,  vencidos  as  Conselheiras  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos  e  Cristina 
Aparecida Ribeiro Brasiliano. Ausente, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Otavio Brito 
Lopes.  10 – Extrapauta – Processo CSMPT nº 2.00.000.030178/2014-88. Interessados: Luciano 
Lima Leivas e Philippe Gomes Jardim.  Relatora: Conselheira Eliane Araque dos Santos. Revisor: 
Conselheiro  Ronaldo  Curado  Fleury.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do 
Trabalho decidiu, à unanimidade, pela inclusão do Procurador do Trabalho Philippe Gomes Jardim, 
neste  feito,  como  interessado.  Em  seguida,  o  Conselho  Superior,  à  unanimidade,  decidiu 
favoravelmente pela concessão do afastamento dos Procuradores do Trabalho Luciano Lima Leivas 
e Philippe Gomes Jardim, no período compreendido de 16 a 23/11/2014, incluído o período de 
trânsito, para participarem do julgamento da empresa Eternit na Suprema Corte de Cassazione da 
Itália, bem como de eventos a serem realizados na cidade Casale Monferrato, nos termos do voto da 
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Conselheira Relatora. Ausente, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Otavio Brito Lopes. 
11  –  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.028633/2014-85.  Interessado:  Douglas  Fabiano  de  Melo. 
Assunto: Sugestão de que as gravações das sessões do CSMPT e CCR sejam disponibilizadas no 
canal do MPT no YOUTUBE. Relator: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira de Mendes. Revisor: 
Conselheiro Maurício Correia de Mello.  Decisão:  O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho, à unanimidade, determinou à Administração do MPT que sejam adotadas, no prazo de 90 
(noventa) dias, providências necessárias para transmissão em tempo real das sessões do Conselho 
Superior e da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, resguardados 
os casos de sigilo legal ou que resultem de deliberação fundamentada do respectivo Colegiado, 
motivada pela proteção ao direito à intimidade,  desde que não prejudique o interesse público à 
informação, bem como assim que sejam gravadas para divulgação em sítios públicos e gratuitos 
acessíveis por meio de streaming (fluxo de mídia), por exemplo o conhecido youtube ou o vímeo 
(site de compartilhamento de vídeo), no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a realização de cada 
sessão, nos termos do voto do Conselheiro Relator.  Ausente, momentânea e justificadamente,  a 
Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos.  12  –  Processo  CSMPT  nº 
2.00.000.034251/2014-91.  Interessado: Corregedoria do MPT. Assunto: Apresenta o cronograma 
das Correições Ordinárias para 2015, nos termos do Art. 9º do Regimento Interno da Corregedoria 
do MPT (Resolução CSMPT nº 107/2012). Relator: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. 
Revisora:  Conselheira  Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano.  Decisão:  O Conselho Superior  do 
Ministério  Público  do  Trabalho,  à  unanimidade,  decidiu  pela  aprovação  do  cronograma  de 
correições  ordinárias  para  o  ano  de  2015,  na  forma  como  apresentada  pela  Corregedoria  do 
Ministério Público do Trabalho, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausente, momentânea 
e justificadamente, a Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. 13 – Processo CSMPT nº 
2.00.000.025585/2014-73  –  (Apensos:  Processos  CSMPT  nº  2.00.000.022914/2014-24  e 
2.00.000.12869/2013-19 ).  Proponente:  Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano – Subprocuradora-
Geral  do Trabalho.  Assunto:  Proposta  de modificação  da  Resolução CSMPT nº  108/2013,  que 
estabelece normas sobre o concurso para ingresso na carreira do MPT. Relator: Conselheiro Otavio 
Brito Lopes. Revisor: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Decisão: Pediu, antecipadamente, vista 
regimental  a Conselheira  Sandra  Lia  Simón.  Ausente,  momentânea  e  justificadamente,  a 
Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos.  14  –  Extrapauta  –  Processo  CSMPT  nº 
2.00.000.017429/2014-39.  Interessado:  Eduardo  Antunes  Parmeggiani.  Assunto:  Verificação  do 
cumprimento  das  exigências  do  artigo  11  da  Resolução  nº  75/2008,  referente  ao  VII  Curso 
Avanzado em Derecho del  Trabajo  para Postgrauados  realizado na Universidade  de Sevilla. 
Relator:  Conselheiro  Otavio  Brito  Lopes.  Revisora:  Conselheira  Cristina  Aparecida  Ribeiro 
Brasiliano.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à 
unanimidade,  pelo arquivamento do feito,  nos termos do voto do Conselheiro Relator.  Ausente, 
momentânea  e  justificadamente,  a  Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos.  E,  para 
constar, lavrei esta ata da 188ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, segue 
assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 16h24

LUÍS ANTÔNIO CAMARGO DE MELO
Presidente do CSMPT
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CRISTINA APARECIDA RIBEIRO BRASILIANO
Conselheira Secretária do CSMPT
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