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No dia três de fevereiro de dois mil e quinze, às nove horas e dez minutos, iniciou-se a centésima 

nonagésima 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, Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano (Conselheira Secretária), Eliane Araque dos Santos, Sandra Lia 

Simón e Maurício Correia de Mello. Presentes o Corregedor-Geral do MPT em exercício José 

Carlos Ferreira do Monte, 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 189ª 

Sessão Ordinária e da 171ª Sessão Extraordinária. Comunicados do Presidente: O Presidente Luís 

Antônio Camargo de Melo registrou que o ano se inicia com dificuldades de ordem orçamentária, 

visto que no ano passado não foi votado, no Congresso Nacional, o orçamento da União para o 

exercício de 2015, fato que obriga a adoção de política restritiva no âmbito do Ministério Público 

do Trabalho, com o uso de duodécimos, especialmente em relação às despesas de custeio no mês de 

janeiro. Esclareceu que, mesmo diante da situação, optou-se pelo pagamento do auxílio-moradia aos 

membros. Noticiou que no mês de fevereiro/2015 far-se-á recomposição das verbas a serem 

destinadas às Procuradorias Regionais do Trabalho, que serão significativamente maiores, na 

medida em que o orçamento de 2015 seja votado e aprovado, o que deverá ocorrer ainda este mês, 

segundo notícias veiculadas, o que trará normalidade administrativa ao MPT. Por fim, ressaltou que 

não há prejuízos graves à Instituição, e que as melhores providências estão sendo tomadas.  

Comunicados da Secretaria do CSMPT: A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano pontuou que já havia disponibilizado os comunicados na intranet, a saber: (1) A 

Ouvidora do Ministério Público do Trabalho Heloísa Maria Moraes Rego Pires enviou, por meio 

Ofício nº 1930/2014/Ouvidoria, os relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria do 

Ministério Público do Trabalho no mês de novembro de 2014. (2) O Corregedor-Geral do MPT 

Manoel Orlando de Melo Goulart encaminhou, por meio do Ofício nº 1424/2014/CMPT, o 

Relatório da Correição Ordinária realizada perante a Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª 

Região, no período de 04 a 08 de agosto de 2014. (3) O Presidente do Conselho Superior do MPT 

Luís Antônio Camargo de Melo remeteu, por meio do Memorando nº 1746/2014/GAB, as cópias 

dos Relatórios Conclusivos das Inspeções realizadas nos Estados de Tocantins e de Rondônia, 

aprovados no Plenário do CNMP na 19ª Sessão Ordinária de 2014, com suas respectivas 

deliberações, a fim de serem adotadas as providências relativas aos itens 18.1.3, referente ao Estado 

de Tocantins, e 25.1.2.2, 25.1.2.3 e 25.1.8 (14.1.5) e ao Estado de Rondônia. Solicitou que, 

satisfeitas as deliberações, fossem endereçadas cópias dos atos comprobatórios de seu cumprimento 

ao seu Gabinete, para posterior encaminhamento ao CNMP, observado o prazo. (3.1) Quanto ao 

Item 18.1.3, que se refere a cargo vago na PTM de Araguaína, extrai-se recomendação ao 

Procurador-Geral do Trabalho para dar prioridade ao provimento do referido cargo, quando da 

nomeação de novos Procuradores do Trabalho. (3.2) Quanto ao Item 25.1.8 (14.1.5), no que toca à 

PRT 14ª Região, extrai-se recomendação para criar a PTM de Vilhena. (3.3) Quanto ao item 

25.1.2.2, constatou-se que em Porto Velho, sede da PRT 14ª Região, não há lotação de Procurador 

Regional do Trabalho, e que Procuradores do Trabalho em estágio probatório oficiam, 

cumulativamente, em 1º e 2º graus e junto ao TRT, defluindo-se a recomendação de fixar vagas de 
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Procurador Regional do Trabalho, por meio de ato normativo. (3.4) Quanto ao item 25.1.2.3, a 

Corregedoria-Geral do MPT, em correição realizada na PRT 14ª Região, constatou a necessidade de 

buscar lotação de membros naquela sede. Extrai-se recomendação para que sejam tomadas 

providências no sentido de ampliar a representação do MPT no Estado de Rondônia. (4) O 

Presidente do Conselho Superior do MPT Luís Antônio Camargo de Melo endereçou, por meio do 

Memorando nº 1768/2014/GAB, as cópias dos Relatórios Conclusivos da Inspeção realizada no 

Estado de Santa Catarina, aprovado no Plenário do CNMP na 21ª Sessão Ordinária de 2014, com 

suas respectivas deliberações, a fim de serem adotadas as providências relativas ao item 51.1.6. 

Solicitou que, satisfeitas as deliberações, sejam encaminhadas cópias dos atos comprobatórios de 

seu cumprimento ao seu Gabinete, para posterior remessa ao CNMP, observado respectivo prazo. 

(4.1) Quanto ao item 51.1.6 constatou-se, na PTM de Chapecó-SC, a presença de apenas um 

membro, fator que prejudica o atendimento das demandas. Infere-se recomendação para que o MPT 

promova o redimensionamento da lotação de Procuradores do Trabalho naquela cidade. (5) A 

Ouvidora do Ministério Público do Trabalho Heloísa Maria Moraes Rego Pires encaminhou, os 

relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho no mês de 

dezembro de 2014. A Conselheira Secretária destacou que os comunicados de nº 03 e nº 04, que se 

referem às cópias digitalizadas dos Relatórios Conclusivos das Inspeções realizadas pelo CNMP 

nos Estados de Tocantins, Rondônia e Santa Catarina, aprovados no Plenário do Conselho Nacional 

do Ministério Público estarão à disposição dos demais Conselheiros. Além desses, comunicou que a 

Corregedoria do MPT enviou Relatório de Atividades do exercício de 2014 e que o Coordenador 

Nacional da COORDINFÂNCIA disponibilizou o Relatório Nacional referente ao ano de 2014, o 

extrato resumido das atividades e entregas da Coordenação, durante o ano de 2014 e o plano de 

atividades para 2015. Comunicados dos Conselheiros: A Conselheira Sandra Lia Simón propôs 

que a cada uma hora e meia de sessão seja fixado intervalo de cinco minutos. Ato contínuo, o 

Colegiado, à unanimidade, aprovou a proposta. Em seguida, disse estar preocupada com a atuação 

do MPT, no que diz respeito ao combate do trabalho escravo, principalmente frente às constantes 

ameaças de retrocesso e restrições a sua atuação. Sugeriu que o CSMPT faça constar da ata uma 

manifestação expressa de repúdio ao PLS 432/2013, de autoria do Senador Romero Jucá, que retira 

da definição de trabalho escravo o “trabalho degradante” e a “jornada exaustiva”, que são 

exatamente as principais características do trabalho escravo contemporâneo. Registrou que se o dito 

PLS for aprovado, representará grande retrocesso, pois referidas práticas serão consideradas apenas 

como irregularidades trabalhistas. Colocou à apreciação do Presidente do Conselho para que, se 

julgar procedente, submeta ao Conselho Superior do MPT a elaboração de moção de repúdio ao 

PLS 432/2013. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo questionou o Conselho se haveria 

algum posicionamento contrário. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury enfatizou que a 

preocupação é pertinente, tendo em vista que de nada valerá ter sido aprovada a PEC do trabalho 

escravo, se vier ocorrer, na legislação, alteração substancial na definição do que seja trabalho 

escravo. Afirmou ser imprescindível que se mantenha a atual definição do tema, a fim de que se 

obtenha efetividade, com a expropriação das terras em que houver comprovação desse tipo de 

fraude trabalhista. Registrou ser plenamente favorável à manifestação de repúdio. Em seguida, o 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, acolhendo a proposta da Conselheira Sandra 

Lia Simón, aprovou, à unanimidade, encaminhar ao Congresso Nacional moção de repúdio ao PLS 

nº 432/2013, que trata de regulamentação da Emenda Constitucional nº 81, de 04 de junho de 2014, 

que deu nova redação ao artigo 243 da Constituição Federal. Ainda com o uso da palavra, a 

Conselheira Sandra Lia Simón indagou ao Presidente do CSMPT sobre quais estratégias o MPT 

juntamente com o MPF tem adotado para reverter a suspensão dada em caráter liminar pelo 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, à divulgação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, da 
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lista dos empregadores flagrados ao submeter trabalhadores a formas degradantes ou a condições 

análogas a de escravos. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo informou que presidiu, na 

semana passada, a reunião da CONATRAE – Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho 

Escravo, oportunidade em que foi discutido o assunto. Destacou que o Subprocurador Geral da 

República Oswaldo José Barbosa Silva, representante do MPF, garantiu postura de defender 

posições que levem à manutenção da chamada lista suja, ou seja, do cadastro de empregadores 

infratores, e noticiou a interposição, ainda no período de recesso, de Agravo de Instrumento junto 

ao STF, que deve ser julgado nos próximos dias. Frisou que a Relatora Ministra Carmen Lúcia 

Antunes Rocha comprometeu-se a levar o agravo a julgamento. O Presidente do Conselho informou 

que no dia anterior a esta sessão reuniu-se com o Ministro Luís Inácio Lucena Adams, da AGU, e 

tratou acerca da chamada lista suja e da discussão que se trava no STF, em relação ao instituto da 

terceirização e obteve informação de que o Poder Executivo está discutindo a possibilidade de 

alterar a Portaria Interministerial nº 02, de 12/05/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego e da 

Secretaria de Direitos Humanos, que trata das regras sobre o Cadastro de Empregadores que tenham 

submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. Complementou dizendo que o Ministro 

Luís Inácio Lucena Adams se comprometeu a marcar reunião com o Ministro Enrique Ricardo 

Lewandowski, com a participação do Procurador Geral do Trabalho, a fim de conversar sobre os 

temas. Noticiou, ainda, que durante a cerimônia de abertura do Ano Judiciário no Tribunal Superior 

do Trabalho conversou com o Presidente Antonio José de Barros Levenhagen demonstrando sua 

preocupação sobre as discussões em torno do tema terceirização naquela Corte e, que também 

conversou com o Ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, e com o Secretário da SIT – 

Secretaria de Inspeção do Trabalho, Paulo Sérgio de Almeida. A Conselheira Sandra Lia Simón 

referindo-se à restrição orçamentária inicialmente noticiada pelo Presidente Luís Antônio Camargo 

de Melo, especialmente no que diz respeito a pagamento de diárias, disse ter notícia que o MPT não 

tem acompanhado os grupos móveis do Ministério de Trabalho e Emprego no combate ao trabalho 

escravo nesse ano de 2015. Em resposta, o Presidente do Conselho Luís Antônio Camargo de Melo 

esclareceu que essa situação ocorreu apenas no mês de janeiro, em virtude da restrição 

orçamentária. Foram três operações que faziam da programação da Semana Nacional de Combate 

ao Trabalho Escravo, na qual consta o dia de combate ao trabalho escravo, e estas demandariam no 

total trinta diárias, sendo dez dias para cada uma das operações. A Conselheira Sandra Lia Simón, 

ao referir-se ao incidente na PTM de SINOP/MT em 2014, quando invadiram o local para roubar a 

arma do vigilante, destacou ser necessário um estudo mais profundo e detalhado, e sugeriu que se 

faça mapeamento das sedes e PTMs que estão realmente em situação de risco, a fim de 

disponibilizar àquelas unidades do MPT um “kit básico” com detector de metais, grades com cerca 

eletrônica, portas duplas, entre outros equipamentos de segurança. A Conselheira Eliane Araque dos 

Santos não fez nenhuma objeção, e entende absolutamente pertinentes as sugestões apresentadas. 

Noticiou que o relatório da inspeção feita na PTM de SINOP/MT pela Área de Segurança da PGR 

foi encaminhado à PRT da 23ª Região, pois nele estão contidas várias sugestões para adoção de 

providências pelos setores competentes. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo lembrou que 

o mencionado relatório foi elaborado a pedido do CSMPT. A Conselheira Eliane Araque dos Santos 

mencionou que a PGR se disponibilizou a fazer, em outro momento, inspeção mais aprofundada, a 

fim de estender as sugestões às demais PRTs. Sobre o processo nº 2.00.000.030032/2013-51, que 

trata de elaboração e implementação de Plano de Segurança Institucional no âmbito do MPT, a 

Conselheira informou que uma avaliação preliminar está sendo desenvolvida juntamente com a 

Diretoria Geral do MPT e que a primeira providência talvez seja definir o objeto pois, pelo que tudo 

indica, o assunto envolve tanto segurança quanto de inteligência. Frisou que há necessidade de fazer 

tal avaliação para, em seguida, submeter ao CSMPT e, se for o caso, fazer o desmembramento. A 
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Conselheira Sandra Lia Simón disse que encaminhará à Conselheira Eliane Araque dos Santos 

especificação do que é o “kit básico” de segurança para contribuir com as providências. O 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo citou incidente ocorrido na semana passada no 

estacionamento da PRT 10ª Região, envolvendo o Procurador do Trabalho Alessandro Santos de 

Miranda, e que diante do fato cobrará providências da administração do condomínio responsável 

pelo prédio. Ocorre que um motociclista que lá faz entregas costuma estacionar a sua moto próximo 

às vagas dos procuradores, às vezes impedindo a entrada e a saída dos veículos. Certa vez quando 

foi advertido, reagiu aos gritos de forma intempestiva e rude. Complementou o Presidente que 

enquanto a sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região não ficar pronta, as 

providências pertinentes serão tomadas. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury destacou a questão 

levantada pela Conselheira Sandra Lia Simón e manifestou preocupação no tocante ao combate ao 

trabalho escravo, diante da decisão do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo 

Lewandowski, na liminar favorável à proibição da divulgação da chamada “lista suja”.  Salientou 

que não cabe nota de repúdio a essa decisão e sugeriu que o CSMPT se manifeste de forma expressa 

para os membros e sociedade acerca dos possíveis efeitos dessa decisão. A Conselheira Ivana 

Auxiliadora Mendonça Santos fez menção de reconhecimento e agradecimento ao trabalho 

desenvolvido pelo Procurador do Trabalho Rafael Garcia Rodrigues durante o período em que 

atuou como Coordenador de Ensino da Escola Superior do MPU, destacando a dedicação e a 

competência na sua atuação e a sua capacidade de integração dos ramos do MPU. O Conselheiro 

Maurício Correia de Mello, na condição de Diretor Adjunto da ESMPU, referendou as palavras da 

Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos ao testemunhar que durante o tempo em que 

conviveram na ESMPU o Coordenador realizou um excelente trabalho, digno de reconhecimento 

por ele e pelos demais colegas que lá trabalharam. Mencionou o êxito da viagem realizada pela 

Procuradora do Trabalho Daniele Corrêa Santa Catarina do MPT/ES a Viena-Áustria, como 

representante do Brasil na reunião realizada pela United Nations Office on Drugs and Crimes – 

UNODC, para tratar sobre o papel das taxas de recrutamento e das agências de recrutamento no 

tráfico de pessoas, ocasião em que, a princípio não teria o uso da palavra, mas que acabou tendo a 

oportunidade de relatar acerca do trabalho desenvolvido pelo MPT, o que impressionou muito 

favoravelmente todos os integrantes da reunião. Salientou ainda que o CSMPT decidiu bem na 

indicação da Dra. Daniele Corrêa Santa Catarina. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury aderiu às 

palavras proferidas pela Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos em relação à excelência 

do trabalho desenvolvido pelo Procurador do Trabalho Rafael Garcia Rodrigues e destacou a 

quantidade de cursos que conseguiu trazer para o MPT. As Conselheiras Sandra Lia Simón, Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano, os demais Conselheiros e o Presidente da ANPT também aderiram à 

manifestação, fazendo menção, igualmente, ao excelente trabalho desenvolvido pela Procuradora 

Ana Cláudia do Nascimento Gomes na ESMPU. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo 

ressaltou que a representação do MPT tem tido uma atuação destacada resultando em número e 

nível crescente de intervenções junto à ESMPU e acredita que em 2015 não será diferente. 

Agradeceu à Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos pela lembrança e a todos os 

Conselheiros concluindo que a manifestação em relação ao Procurador do Trabalho Rafael Garcia 

Rodrigues é de todo o Colegiado. O Conselheiro José Neto da Silva externou sua opinião no sentido 

de que uma possível manifestação de repúdio em relação à liminar concedida pelo Ministro Enrique 

Ricardo Lewandowski, Presidente do STF, não seria adequada. O Presidente Luís Antônio Camargo 

de Melo recordou que o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury havia dito anteriormente que não 

caberia nota de repúdio e sim um posicionamento público da Instituição, providência que já vem 

sendo tomada por meio da mídia e destacou que não é por meio de nota de repúdio que se enfrenta 

decisão do Presidente do Supremo Federal. A Conselheira Sandra Lia Simón pontuou que a 
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colocação do Conselheiro Ronaldo Curado Fleury foi uma manifestação sobre a importância da 

chamada “lista suja” e não sobre a liminar concedida. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo 

relatou que numa lista de whatsapp de colegas que atuam na área de combate ao trabalho escravo, 

houve em um determinado momento uma proposta de nota de repúdio, mas na própria lista tal 

proposta foi diluída porque, na verdade, não é assim que se enfrenta uma decisão do Supremo 

Tribunal Federal. O Presidente da ANPT Carlos Eduardo de Azevedo Lima trouxe, para reflexão do 

CSMPT, situação específica referente a entendimento que o Tribunal de Contas da União tem 

firmado, a respeito de três questões: a) tempo ficto para os homens; b) tempo de advocacia, e; c) 

incorporação de quintos, aspectos que, sabidamente, têm se revertido na possibilidade de membros 

já aposentados a vários anos terem que retornar ao trabalho. Ressaltou que o entendimento do TCU 

é no sentido de que os membros devem voltar, independentemente de discussão de reversão ou 

desaposentação, para a mesma situação em que se encontravam quando da aposentaria, e que a 

Corte de Contas não estaria registrando o ato de suas aposentadorias. Lembrou que atualmente 

existem treze vagas de Procurador Regional do Trabalho a serem providas por promoção, e que a 

maior parte delas são de possíveis casos de retorno membros que se encontram aposentados. 

Sugeriu que, o mais breve possível, os processos de promoção sejam deliberados, pois se os colegas 

retornarem, ditas vagas ficarão automaticamente preenchidas e as promoções não poderão ocorrer. 

O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo noticiou que a decisão do TCU determinando o 

retorno de membros não ocorreu somente no âmbito do MPT mas também em outros ramos do 

MPU. No Ministério Público Militar, por exemplo, houve caso de retorno de membro sem a 

existência vaga, e a solução foi lotá-lo em quadro suplementar. Frisou que, em torno dessa 

discussão, ainda que informalmente, houve consenso de que em decorrência da decisão do Tribunal 

de Contas da União o retorno do membro à ativa seria em situação excepcional e não mediante 

ocupação de vaga. Portanto essas situações, a princípio, não sustariam os processos de promoção 

em andamento neste Colegiado.  Lembrou que os Conselheiros Eliane Araque dos Santos e Otavio 

Brito Lopes foram ao TCU algumas vezes para tratar do assunto e que o trabalho de convencimento 

junto àquela Corte deve ser continuado, por ser matéria de suma importância, pois há muitos 

membros aguardando as decisões do TCU, diante do recurso apresentado pelo MPT. A Conselheira 

Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano informou que chamou os processos de promoção 

em trâmite no CSMPT à ordem, esclarecendo foi publicado o Edital nº 20, de 30/01/2015, foi 

publicado no DOU Seção 2 de 02/02/2015, fixando prazo para manifestação dos interessados, e que 

em, seguida os feitos serão redistribuídos, pois em janeiro o andamento fica prejudicado em virtude 

das férias. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo agradeceu a Conselheira Secretária Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano e destacou que o CSMPT está diligente nesse sentido. O Corregedor-

Geral Substituto do MPT José Carlos Ferreira do Monte cumprimentou a todos, entregou o relatório 

das atividades da Corregedoria do exercício de 2014 e pediu permissão para se ausentar. A 

Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires comunicou que no mês de janeiro recebeu 675 

manifestações, todas resolvidas e que o relatório anual está na fase final de elaboração, para ser 

encaminhado aos órgãos da Administração Superior do MPT e ao CNMP, além de ser 

disponibilizado na página externa da Ouvidoria na Internet. Esclareceu ainda, que no formulário de 

contato do cidadão com a Ouvidoria do MPT que está disponível na Internet há um campo em que é 

feita a avaliação do serviço prestado, a fim de aferir o relacionamento Ouvidoria-Cidadão, no qual a 

nota é de 0 (zero) a 5 (cinco.) Ressaltou que a nota atual é 4,2 e que a meta é alcançar 5 (cinco). O 

Presidente Luís Antônio Camargo de Melo comunicou, por fim, que solicitou à Assessoria 

Parlamentar do MPT agendar visita ao Senador Paulo Roberto Galvão da Rocha, do PT do Pará, 

pois entende ser fundamental dialogar com ele e recolher dele impressões quanto ao assunto 

trabalho escravo. Em seguida, passou-se à ordem do dia. 01 – Aprovação das atas da 171ª sessão 
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extraordinária e da 189ª sessão ordinária. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 

do Trabalho, à unanimidade, aprovou as atas da 171ª sessão ordinária e da 189ª Sessão Ordinária, 

com as correções apontadas pela Conselheira Eliane Araque dos Santos na ata da 189ª sessão, item 

08, Processo CSMPT nº 2.09.000.013014/2014-61. Interessada: Margaret Matos de Carvalho, onde 

se lê: Eliane Araque dos Santos, leia-se: Eliane Araque dos Santos que juntará voto vencido. 02 – 

Processo CSMPT nº 2.00.000.005872/2014-67 – (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). 

Interessada: Corregedoria do MPT. Assunto: Embargos de Declaração opostos contra decisão do 

CSMPT que acolheu súmula de acusação e instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra 

membro do MPT. Advogado: Marthius Sávio Cavalcante Lobato – OAB/DF nº 168-A e OAB/SP nº 

122733. Relator: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. Revisor: Conselheiro Otavio Brito 

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

pelo não provimento dos embargos de declaração, nos termos do voto do Conselheiro Relator. 03 – 

Processos CSMPT  nºs  08130.6036/2012  e  2.00.000.026544/2014-02 – Acompanhamento de 

Estágio Probatório (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). Interessada: Fernanda Alitta Moreira 

da Costa. Assunto: Embargos de Declaração opostos contra decisão do CSMPT que determinou a 

suspensão do prazo para conclusão do estágio probatório. Advogado: Marthius Sávio Cavalcante 

Lobato – OAB/DF 168-A e OAB/SP 122733. Redator designado: Conselheiro Otavio Brito Lopes. 

Revisora: Conselheira Eliane Araque dos Santos. Decisão: O Conselho Superior do Ministério 

Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos 

declaratórios unicamente para constar no voto determinação de suspensão do prazo para conclusão 

do estágio probatório, nos termos do voto do Conselheiro redator designado Otavio Brito Lopes. 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 

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 anterior: Renovaram pedido de vista regimental as Conselheiras Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano e Sandra Lia Simón. CSMPT, 188ª Sessão Ordinária, 04/11/2014. 

Decisão anterior: Renovaram pedido de vista regimental as Conselheiras Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano e Sandra Lia Simón. CSMPT, 189ª Sessão Ordinária, 02/12/2014). Decisão: 

Renovaram pedido de vista regimental as Conselheiras Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano e 

Sandra Lia Simón. 05 – 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. CSMPT, 188ª sessão ordinária, 07/11/2014. Decisão anterior: Renovou pedido de vista 

regimental a Conselheira Eliane Araque dos Santos. Decisão: Após devolução da vista regimental 

da Conselheira Eliane Araque dos Santos, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

decidiu, por maioria, afastar a inconstitucionalidade do instituto da reversão, vencidos os 
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Conselheiros Maurício Correia de Mello, Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano e Sandra Lia Simón e, na sequência, decidiu, por maioria, pelo desinteresse do 

Ministério Público do Trabalho na reversão da aposentadoria voluntária do Membro interessado, 

nos termos do voto do Conselheiro Relator, vencidos os Conselheiros José Neto da Silva (revisor) e 

Otavio Brito Lopes. 06 – Processo CSMPT nº 2.00.000.037584/2014-71. Interessado: Ministério 

Público do Trabalho. Assunto: Proposta de Revogação dos §§ 3º e 8º do artigo 12 da Resolução 

CSMPT nº 78/2008 (Regimento Interno do Colégio de Procuradores do MPT). Relatora: 

Conselheira Eliane Araque dos Santos. Revisor: Conselheiro José Neto da Silva. Decisão anterior: 

Após o voto da Conselheira Relatora no sentido de aprovar proposta de Resolução que revoga os §§ 

3º e 8º, do artigo 12, da Resolução CSMPT nº 78/2008, no que foi acompanhado pelo Conselheiro 

Revisor, pediu vista regimental a Conselheira Sandra Lia Simón. Os demais Conselheiros 

aguardam. Ausente, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. 

(CSMPT - 189ª Sessão Ordinária, 02/12/2014). Decisão: Após a devolução da vista regimental da 

Conselheira Sandra Lia Simón, 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 

120, de 03/02/2015, que revoga os §§ 3º e 8º, do Artigo 12, da Resolução CSMPT nº 78/2008, que 

dispõe sobre o Regimento Interno do Colégio de Procuradores do MPT. 07 – Processo CSMPT nº 

08130.000121/2013. Interessado: Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT. 

Assunto: Requer implementação de programa de atenção à saúde de Membros e Servidores do 

MPT. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira 

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

unanimidade, adiou o julgamento do feito para próxima sessão. Ausente, momentânea e 

justificadamente, o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. CSMPT, 189ª Sessão Ordinária, 

02/12/2014). Decisão: Pediram vista regimental sucessiva os Conselheiros Eliane Araque dos 

Santos e Ronaldo Curado Fleury. 08 – Indicação da Equipe Multiprofissional para dar 

assistência ao Ministério Público do Trabalho, durante o 19º Concurso Público para 

Procurador do Trabalho e o estágio probatório, quanto às pessoas com deficiência (Art. 12, § 

1º da Resolução nº 108/2013). Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

indicou à unanimidade a Subprocuradora-Geral do Trabalho Maria Aparecida Gugel, a Procuradora 

Regional do Trabalho Soraya Tabet Souto Maior e a Procuradora do Trabalho Janilda Guimarães de 

Lima, bem como os Srs. Victor Saboia da Silva e Frederico Knupp Augusto, ambos servidores 

médicos do Ministério Público do Trabalho, para compor a Equipe Multiprofissional que dará 

assistência ao Ministério Público do Trabalho durante o 19º concurso e o estágio probatório. 09 – 

Processo 2.05.000.002849/2014-34. Interessada: Lélia Guimarães Carvalho Ribeiro. Assunto: 

Reversão de aposentadoria. Relator: Conselheiro José Neto da Silva. Revisora: Conselheira Ivana 

Auxiliadora Mendonça Santos. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

decidiu, à unanimidade, converter o julgamento em diligência, para que o DRH/PGT informe sobre 

a existência de vaga de Subprocurador-Geral do Trabalho, nos termos do voto do Conselheiro 

Relator. 10 – 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 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 
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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 anterior: Após a devolução da vista regimental do Conselheiro 

Otavio Brito Lopes, determinou-se o encaminhamento dos autos à Conselheira Relatora. CSMPT, 

188ª Sessão Ordinária, 04/11/2014). Decisão: Retirado de pauta, a pedido da Conselheira Relatora. 

11 – Processo CSMPT nº 2.00.000.040732/2014-35 – (Ad referendum - Portaria PGT nº 743, de 

24/11/2014). Interessado: Heiler Ivens de Souza Natali – Procurador do Trabalho. Assunto: 

Requerimento de afastamento para participar de reunião com o Ministro do Trabalho da Argentina, 

em Buenos Aires/Argentina. Relatora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisor: 

Conselheiro Otavio Brito Lopes. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

referendou, à unanimidade, o ato da Procuradora-Geral do Trabalho em exercício que autorizou o 

afastamento do País e das funções institucionais, no período compreendido de 26 a 28/11/2014, 

incluído o período de trânsito, do Procurador do Trabalho Heiler Ivens de Souza Natali, para 

participar de reunião com o Ministro do Trabalho da Argentina, em Buenos Aires, nos termos do 

voto da Conselheira Relatora. 12 – Processo 2.00.000.045504/2014-51. Interessadas: Valdenice 

Amália Furtado e Ana Luiza Fabero – Procuradoras do Trabalho. Assunto: Requerimento para 

participar do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, oferecido pela Escola Superior de 

Guerra. Relatora: Conselheira Eliane Araque dos Santos. Revisora: Conselheira Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, 

decidiu favoravelmente pelo afastamento das Procuradoras do Trabalho  Valdenice Amália Furtado 

e Ana Luiza Fabero para participarem, no período compreendido de 23 de fevereiro de 2015 a 04 de 

dezembro de 2015, do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia promovido pela Escola 

Superior de Guerra, Rio de Janeiro/RJ, nos termos do voto da Conselheira Relatora, vencidos, 

parcialmente, o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury e, integralmente, os Conselheiros Sandra Lia 

Simón, Ivana Auxiliadora Mendonça Santos e Maurício Correia de Mello. A Conselheira Sandra 

Lia Simón juntará voto vencido. 13 – Processo 2.00.000.00543/2015-19. Interessado: Ricardo José 

Macedo de Britto Pereira – Subprocurador Geral do Trabalho. Assunto: Requerimento para proferir 

palestras no IX encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del movimento Sindical, com o 

tema El Derecho del Trabajo Rumbo a la Integración Latinoamericana, em Hanana – Cuba 

Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. 

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

maioria, pela desnecessidade de converter o julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros 

Antonio Luiz Teixeira Mendes (revisor), Ivana Auxiliadora Mendonça Santos e Maurício Correia 

de Mello. No mérito, o Conselho Superior, à unanimidade, decidiu favoravelmente pelo 

afastamento do Subprocurador-Geral do Trabalho Ricardo José Macedo de Britto Pereira, no 

período compreendido de 04 a 06 de março de 2015, para proferir palestra “formas modernas de 

exploração laboral e sindicalismo” e “terceirização”, no IX Encuentro Internacional de Abogados 

Laboralistas y del Movimento Sindical, com o tema El Derecho del Trabajo Rumbo a la 

Integración Latino-Americana, em Havana – Cuba, com ônus parcial, nos termos do voto do 

Conselheiro Relator, com ressalva de entendimento dos Conselheiros Sandra Lia Simón, Ivana 

Auxiliadora Mendonça Santos, Antonio Luiz Teixeira Mendes e Maurício Correia de Mello, que 

não se manifestam quanto aos ônus. Ao final, a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 
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insistiu na liberação do Subprocurador-geral requerente somente com ônus parcial. 14 – 

Extrapauta – Questão de ordem suscitada pelo Conselheiro Maurício Correia de Mello em 

relação ao desapensamento do Processo CSMPT nº 08130.004323/2011 (Normatização dos 

procedimentos intitulados PROMOS), dos autos principais, Processo CSMPT nº 

08130.001076/2010, que trata de proposta de alteração da Resolução 86/2009, para análise 

autônoma. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, resolvendo questão 

de ordem suscitada pelo Conselheiro Maurício Correia de Mello, decidiu, à unanimidade, pelo 

desapensamento do Processo CSMPT nº 08130.004323/2011, do Processo CSMPT nº 

08130.001076/2010, para análise autônoma. E, para constar, lavrei esta ata da 190ª sessão ordinária 

que, após lida, achada conforme e aprovada, segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim 

subscrita. Término: 13h09 
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Presidente do CSMPT 

 

 

CRISTINA APARECIDA RIBEIRO BRASILIANO 

Conselheira Secretária do CSMPT 


