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No dia três de março de dois mil e quinze, às nove horas e dez minutos, iniciou-se a centésima 
nonagésima  primeira  sessão  ordinária,  na  sala  de  reuniões  da  Procuradoria-Geral  do  Trabalho, 
situada no 12º andar do Edifício Parque Cidade  Corporate, no Setor Comercial Sul, em Brasília-
DF, sob a Presidência do Presidente em exercício do Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho, Otavio Brito Lopes, secretariada pela Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. 
Presentes  os  Senhores  Conselheiros:  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 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 em exercício 
cumprimentou os Conselheiros, o 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 190ª Sessão Ordinária. A Conselheira Sandra Lia Simón anotou que na ata da 190ª Sessão 
Ordinária faltou o tópico “Informes dos Comunicados e Proposições dos Conselheiros” e, que, em 
sua fala, faltou a aprovação do intervalo de 5 (cinco) minutos para cada hora e meia de Sessão. O 
Presidente em exercício Otavio Brito Lopes anunciou que a Secretaria providenciaria a inclusão e 
declarou aprovada a ata da 190ª Sessão Ordinária. Comunicados do Presidente: O Presidente em 
exercício Otavio Brito Lopes trouxe ao conhecimento do Colegiado, a pedido da Drª Adriane Reis 
de Araújo, Secretária do 19º Concurso para ingresso na carreira de Procurador do Trabalho, o ofício 
TST.GVMMF nº 002/2015, em que o Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho comunica seu 
impedimento  momentâneo  para  continuar  atuando  na  Banca  Examinadora  e  solicita  que  seja 
substituído enquanto subsistir seu impedimento. O Ministro tomou iniciativa e indicou o Ministro 
Lélio Bentes Corrêa para sua substituição. Submeteu a sugestão do Ministro ao CSMPT, que foi 
aprovada por unanimidade.  Comunicados da Secretaria do CSMPT:  A Conselheira Secretária 
Cristina Aparecida  Ribeiro Brasiliano disponibilizou  os comunicados  na intranet,  a saber:  1) A 
Ouvidora do Ministério Público do Trabalho Heloísa Maria Moraes Rego Pires encaminhou, por 
meio Ofício nº 250/2015/Ouvidoria,  os relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria do 
Ministério  Público  do  Trabalho  no  mês  de  janeiro  de  2015  e,  por  meio  Ofício  nº 
269/2015/Ouvidoria, relatório estatístico da movimentação da Ouvidoria do Ministério Público do 
Trabalho no ano de 2014; 2) O Corregedor do MPT em exercício, José Carlos Ferreira do Monte, 
comunicou,  por  meio  do  Ofício  nº  1454/2014,  a  realização  de  correição  ordinária  na PRT 20ª 
Região, no período de 9 a 13 de fevereiro de 2015;  3) O Coordenador Nacional da CONATPA 
Maurício  Coentro  Pais  de  Melo  encaminhou,  por  meio  do  Ofício  nº  008/2015-CONATPA,  o 
Relatório  Anual da CONATPA referente  ao exercício de 2014;  4) O Coordenador Nacional  da 
CODEMAT Philippe Gomes Jardim endereçou, por meio do Ofício nº 05/2015 - CODEMAT, o 
Relatório  de  Atividades  da  Coordenadoria  Nacional  de  Defesa  do  Meio  Ambiente  do 
Trabalho/CODEMAT, referente ao exercício de 2014; 5) O Corregedor do MPT em exercício, José 
Carlos  Ferreira  do Monte,  noticiou,  por meio  do Ofício nº  143/2015 – CMPT, a realização de 
Correição Ordinária na PRT da 12ª Região, no período de 16 a 20 de março de 2015; 6) A Ouvidora 
do Ministério Público do Trabalho Heloísa Maria Moraes Rego Pires encaminhou, por e-mail, os 
relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria do Ministério Público do Trabalho no mês de 
fevereiro de 2015.  Comunicados dos Conselheiros: A Conselheira Sandra Lia Simón disse ter 
notícias  de  que o  MPT ainda  não se  fez  representar  nos  grupos  móveis  de operação  contra  o 
trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Registrou que encaminhará ofício ao 
Procurador-Geral  do  Trabalho  e  ao  Coordenador  da  CONAETE –  Coordenadoria  Nacional  de 
Erradicação do Trabalho Escravo - para checar a veracidade dessas informações, com o intuito de se 
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evitar informações falsas e dar prestígio ao princípio da transparência. O Presidente em exercício 
Otavio Brito Lopes noticiou ter recebido, em mesa, dois ofícios do Procurador-Geral do Trabalho. 
Um deles endereçado à Presidente  da Caixa Econômica Federal,  Miriam Aparecida Belchior,  e 
outro  ao Dr.  Luciano Coutinho,  Presidente  do BNDES (Banco Nacional  do Desenvolvimento), 
solicitando audiência para tratar do tema “Concessão de Financiamento a Empresas constantes da 
lista suja do trabalho escravo”. A Conselheira Eliane Araque dos Santos esclareceu que o Ministério 
Público  do  Trabalho  sempre  tem  composto  as  forças-tarefas  organizadas  pelo  Ministério  do 
Trabalho  e  Emprego  -  MTE -  para  o  combate  ao  trabalho  escravo e  informou  que as  últimas 
operações, realizadas em janeiro e início de fevereiro, não contaram com representante do MPT, em 
virtude da falta de orçamento da União, para fazer frente às despesas com diárias e passagens, mas 
que estes são casos excepcionais. Afirmou que, tão logo a situação seja normalizada, o MPT voltará 
a participar das atividades regularmente. O Conselheiro Maurício Correia de Mello referindo-se a 
duas vagas de Subprocurador-Geral do Trabalho que estão abertas, a do Dr. Jeferson Luiz Pereira 
Coelho, Conselheiro do CNMP e a do ex-Subprocurador-Geral do Trabalho Dr. Eduardo Antunes 
Parmeggiani,  que  retornou  à  PRT  4ª  Região,  questionou  se  não  seria  hipótese  de  convocar 
Procuradores  Regionais  do  Trabalho  para  atuar  na  PGT.  A  Conselheira  Ivana  Auxiliadora 
Mendonça  Santos,  na esteira  do  que  foi  exposto pelo  Conselheiro  Maurício  Correia  de  Mello, 
propôs que se deliberasse acerca da abertura de processo, visando à convocação de Procuradores 
Regionais do Trabalho. A Conselheira Eliane Araque dos Santos, na condição de Procuradora-Geral 
do  Trabalho  em  exercício,  posicionou-se  contrariamente  à  convocação.  Mencionou  a  Lei 
13.024/2014,  de 26/08/2014,  que institui  a gratificação  por exercício cumulativo de ofícios  dos 
membros do Ministério Público da União, e esclareceu que, no âmbito da PGT, deveria ter sido 
elaborada  lista  de  substituição,  o  que  ainda  não  ocorreu.  O  processo  CSMPT  nº 
2.00.000.008925/2014-00,  que  trata  da  regulamentação  da  matéria, está  sob  a  condução  dos 
Conselheiros Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, como relatora e Ronaldo Curado Fleury, como 
revisor. Noticiou, ainda, a existência do Processo CSMPT nº 2.00.000.006637/2013-21, que trata da 
regulamentação  da  convocação  de  Procuradores  Regionais  do  Trabalho  para  substituição  de 
Subprocurador-Geral do Trabalho,  que se encontra em pauta. Diante dos argumentos,  considera 
prematura uma deliberação acerca da convocação. O Conselheiro José Neto da Silva concordou 
com os motivos elencados pela Conselheira Eliane Araque dos Santos, destacando a existência da 
mencionada Lei 13.024/2014. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano entende que a 
elaboração de uma lista ou uma eventual convocação de Procuradores Regionais do Trabalho não 
guarda  correlação  com a  futura  resolução  a  ser  editada,  notadamente  porque  seria  uma norma 
extremamente  complexa  que  abrangeria  os  três  níveis  da  carreira  do  MPT e,  por  conta  disso 
demoraria bastante para ser finalizada, pois haveria, ainda, reuniões marcadas com o MPDFT e com 
a  PGR.  Concluiu  que  não  haveria  empecilho  para  convocação  de  Procuradores  Regionais  do 
Trabalho ou elaboração de lista para eventual substituição, pois dependeria apenas da atual gestão 
da Administração da PGT. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos concordou com as 
ponderações da Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, acreditando não ser 
necessário esperar o deslinde de outras questões, uma vez que podem ocorrer, por exemplo, pedidos 
de vista, levando-se em conta a complexidade dos mencionados processos, dos quais resultarão na 
edição de resoluções ou outras deliberações, cuja duração não se pode, nesse momento, estipular. A 
Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos se manteve a favor da proposta apresentada pelo 
Conselheiro Maurício Correia de Mello. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury enfatizou que deve 
haver  posicionamento  do  Colegiado,  seja  em  observância  à  Lei  13.024/2014  ou  à  Lei 
Complementar  nº  75/1993,  que  determina  a  convocação.  Defendeu,  como  solução  ideal,  a 
convocação  de  Procuradores  Regionais  do  Trabalho,  pois  não  vê  incompatibilidade  com  a 
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multicitada Lei de substituição de ofícios, pois a própria Lei Orgânica do MPU já previu o exercício 
das  funções  do  MPT  em  ofícios.  Quanto  à  regulamentação  tratada  no  processo  CSMPT  nº 
2.00.000.008925/2014-00, informou que teve a oportunidade de conversar com o Procurador de 
Justiça José Firmo Reis Soub, que é o Conselheiro Relator dessa matéria no âmbito do MPDFT, 
instituição em que a regulamentação parece ser menos complexa, pois naquele ramo do MPU já foi 
desenvolvido trabalho que abrangeu tema semelhante, que são as Promotorias. Prosseguiu dizendo 
que lá, o trabalho acerca do tema está em desenvolvimento, e que no próximo dia 06 de março de 
2015 haverá reunião entre  o Procurador-Geral de Justiça do DF e Territórios  com o respectivo 
Colégio de Procuradores para discutir essa matéria e, que, no âmbito do MPF, as discussões em 
torno da matéria estão ainda no início. Quanto ao processo CSMPT nº  2.00.000.008925/2014-00, 
fez  destaque  ao  empenho  da  Conselheira  Relatora  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano  e  à 
participação ativa do Conselheiro Maurício Correia de Mello. Não obstante os trabalhos terem sido 
iniciados  em  novembro  de  2014,  até  o  momento,  não  se  conseguiu  carrear  todos  os  dados 
solicitados à Administração da PGT e ao MPT Digital.  Portanto, acredita que será praticamente 
impossível concluir, elaborar e aprovar o ato normativo dentro do prazo fatal de 180 dias, que se 
dará no final de março. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury vê a necessidade de realização de 
sessão extraordinária do CSMPT para apresentar aos demais Conselheiros o que já foi produzido até 
agora, mormente as questões conceituais que, pelas discussões já realizadas, apresentam-se mais 
complexas,  como por exemplo,  “a nomenclatura  dos ofícios”.  Ainda com a palavra,  infere  que 
desde logo seja elaborada lista de substituição de Subprocurador-Geral do Trabalho ou, até mesmo, 
proceda-se convocação de Procuradores Regionais do Trabalho pois, estando os dois ofícios sem 
receber distribuição, afigura-se situação ilegal, uma vez o espírito da norma é que nenhum ofício 
permaneça parado, não interessando onde o membro esteja. Destacou, ainda, a existência de outras 
situações como a dos ofícios de membros que atuam na Coordenadoria de Recursos Judiciais – 
CRJ, que têm distribuição exclusiva, não obstante estarem na condição de “ofícios gerais”, e se 
ditos  ofícios  estão  com  distribuição  exclusiva,  não  são  ofícios  especializados.  Acentuou  a 
importância  da  colocação  desta  matéria,  a  fim  de  se  evitar  futuro  questionamento  quando  da 
regulamentação  pelo CSMPT. A Conselheira  Sandra Lia  Simón pontuou que mesmo estando a 
mencionada regulamentação concluída,  é imperioso,  desde já, instituir  regra de transição já que 
todas  as  PRT’s  têm  listas  de  substituição  e  defendeu,  no  âmbito  da  PGT,  urgência  em  se 
providenciar  lista  de  substituição  ou  convocar  os  Procuradores  Regionais  do  Trabalho.  O 
Conselheiro  Antonio  Luiz  Teixeira  Mendes  lembrou  que  é  revisor  do  processo  CSMPT  nº 
2.00.000.006637/2013-21, anteriormente citado pela Conselheira Eliane Araque dos Santos, e que 
acompanha sua Excelência  na proposta de se aguardar  definição  quanto à futura resolução que 
tratará  da  regulamentação  de  acumulação  de  ofícios,  pois  entende  que  se  tratam  de  assuntos 
diversos, uma vez que a convocação de Procuradores Regionais do Trabalho não guarda relação 
com a acumulação de ofícios. E, por serem questões distintas, o Conselheiro não vê óbice em se 
fazer  a  convocação,  considerando  a  existência  de  regramento  próprio  na  Lei  Complementar  nº 
75/1993. Destacou que o retromencionado processo, que está na pauta, trata de proposta subscrita 
pela Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos e pelo Subprocurador-Geral do Trabalho José 
Alves Pereira Filho, visando a estabelecer critérios objetivos para a convocação de Procuradores 
Regionais  do  Trabalho  e  não vê  impedimento  em que  se  faça  dita  convocação,  mesmo sem a 
existência  de  resolução  específica.  O  Conselheiro  Maurício  Correia  de  Mello,  referindo-se  à 
colocação do Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, quanto à dificuldade de obter dados do MPT 
Digital,  esclareceu que não houve omissão por parte do Dr. Luís Fabiano de Assis, pois foram 
encaminhadas mais de 70 planilhas à comissão que dá apoio à análise  do processo CSMPT nº 
2.00.000.008925/2014-00. Contudo, ocorreu do material não ter chegado ao  e-mail específico da 
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Relatora  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano,  por  falha  no  sistema  de  envio,  mas  ditas 
informações foram prestadas dentro do prazo e os dados foram recebidos pela equipe técnica que 
acompanha  os  trabalhos.  O  Conselheiro  Ronaldo  Curado  Fleury  solicitou,  portanto,  o 
reencaminhamento das referidas planilhas ao seu e-mail pessoal. A Conselheira Eliane Araque dos 
Santos esclareceu que os dados da administração do MPT estão disponíveis e são absolutamente 
abertos,  e  que as informações  recebidas  das PRT’s foram encaminhadas  à Conselheira  Cristina 
Aparecida Ribeiro Brasiliano para as providências. Em seguida, agradeceu ao Conselheiro Maurício 
Correia de Mello pelos esclarecimentos, lembrando que, pelo fato do MPT Digital ainda estar em 
fase de adaptação, é possível que algum dado estivesse eventualmente incompleto ou por chegar. 
Portanto, não ocorreu demora ou sonegação de informação. Em relação à proposta de convocação 
de Procuradores Regionais do Trabalho, defende que o Colegiado deveria, primeiramente, pensar 
em uma lista de substituição,  dando, assim, cumprimento à Lei 13.024/2014 e ao Ato Conjunto 
PGR/CASMPU nº 01/2014. Relembrou, ainda, a dificuldade orçamentária enfrentada, uma vez que 
o orçamento da União de 2015 não foi aprovado, o que acaba por obstar convocação e pagamento 
de  diárias,  além das  questões  levantadas  pelo  CNMP. O Presidente  em exercício  Otavio  Brito 
Lopes, referindo-se Parágrafo Único do art. 110 da LC 75/1993, destacou que a convocação de 
Procuradores Regionais do Trabalho é uma faculdade do PGT. Assim, propôs ao Colegiado decidir 
entre convocação ou substituição, para as duas vagas existentes, para então levar o posicionamento 
ao Procurador-Geral do Trabalho. O Conselheiro José Neto da Silva posicionou-se no sentido de 
que  a  substituição  prefere  à  convocação.  Daí,  sugeriu  que todos  os  Subprocuradores-Gerais  do 
Trabalho sejam consultados sobre o interesse na substituição e, sendo negativa a resposta, far-se-ia, 
por conseguinte, a convocação. A Conselheira Sandra Lia Simón indagou se a deliberação seria só 
pelo CSMPT ou por todos os Subprocuradores Gerais. O Presidente  em exercício Otavio Brito 
Lopes mencionou que a sua sugestão foi apenas pelo CSMPT e a do Conselheiro José Neto da Silva 
seria  consultar  todos  os  membros.  A  Conselheira  Sandra  Lia  Simón,  citando  experiência  das 
Procuradorias  Regionais  do  Trabalho,  nas  quais  é  praxe  que  o  substituto  seja  voluntário, 
posicionou-se favoravelmente à consulta aos trinta e quatro Subprocuradores-Gerais do Trabalho 
que atuam na PGT. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos apresentou proposta no 
sentido de que se fixe um prazo para que sejam expedidos ofícios aos membros, e que a ausência de 
resposta implique em resposta negativa, para que a administração possa tomar as providências. A 
Conselheira Eliane Araque dos Santos esclareceu que a substituição depende da disponibilidade 
orçamentária e ressaltou que acha absolutamente pertinente e necessário que o CSMPT autorize 
eventual  convocação.  A  Conselheira  Sandra  Lia  Simón  frisou  que,  a  partir  da  autorização  do 
CSMPT, o Procurador-Geral do Trabalho, que é o ordenador de despesa, decidirá. O Conselheiro 
José Neto da Silva indagou se a verba da acumulação é considerada indenizatória. Quanto a esse 
particular, a Conselheira Sandra Lia Simón trouxe a informação de que a substituição poderá ser 
semanal assim,  o Subprocurador-Geral do Trabalho poderá substituir,  não ficando preso ao teto 
constitucional. A Conselheira Eliane Araque dos Santos esclareceu que a discussão em torno do 
tema está no âmbito do CNMP, aguardando definição se é ou não verba indenizatória. O Presidente 
da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima esclareceu que houve pleito 
perante  o  CNMP  para  que  a  remuneração  decorrente  da  substituição  seja  considerada  verba 
indenizatória,  porém  o  cerne  da  discussão  naquele  Colegiado  é  que  mesmo  que  venha  a  ser 
considerada remuneratória, possa ultrapassar o teto constitucional, assim como outras elencadas na 
Resolução nº 09, de 05/06/2006. O Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes sugeriu que, no caso 
de convocação, seja estabelecido critério objetivo, como o da antiguidade. O Conselheiro Ronaldo 
Curado Fleury, fazendo referência ao processo CSMPT nº 2.00.000.006637/2013-21, cujo tema é 
regulamentação das convocações de Procuradores Regionais do Trabalho, frisou que convocações 
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sucessivas, por exemplo, devem ser evitadas, pois já houve caso de membro que ficou dois anos 
nessa condição na PGT. Por fim, a proposta trazida pelo Conselheiro Maurício Correia de Mello foi, 
à unanimidade, aprovada, conforme também registrado no Item 03 da página 06 desta ata, que é de 
Substituição de Subprocurador-Geral do Trabalho com acumulação de ofícios ou convocação de 
Procurador Regional do Trabalho para substituir Subprocurador-Geral do Trabalho. O Conselheiro 
Maurício Correia de Mello manifestou sua satisfação quanto ao encaminhamento e lembrou que, 
além das mencionadas, cotidianamente existem vagas de substituição quando há afastamento por 
motivo  de  doença  ou  licença-prêmio,  porém,  tratam-se  de  situações  distintas.  O  Conselheiro 
Ronaldo Curado Fleury registrou que pelo terceiro ano consecutivo há pedido de encaminhamento 
de relatório das Coordenadorias. Ressaltou que CONATPA – Coordenadoria Nacional do Trabalho 
Portuário,  CODEMAT – Coordenadoria  Nacional  de Defesa do Meio Ambiente  do Trabalho e 
COORDINFÂNCIA – Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e 
Adolescente,  este  por  e-mail,  foram as únicas,  até  o momento,  a  disponibilizar  os documentos. 
Assim, o Conselheiro propôs que, nos moldes de 2014, sejam oficiados os demais Coordenadores 
para que enviem ao CSMPT os respectivos relatórios anuais de atividades. A Ouvidora Heloísa 
Maria Moraes Rego Pires pontuou que ano passado houve solicitação por parte da Ouvidoria do 
MPT, para que as coordenadorias encaminhassem, além dos relatórios, as datas dos encontros e das 
reuniões. A proposta foi aprovada, à unanimidade. Ainda com a palavra, o Conselheiro Ronaldo 
Curado Fleury lembrou que na 190ª Sessão Ordinária o CSMPT deliberou acerca da emissão de 
nota,  com relação aos efeitos da uma decisão liminar  concedida pelo Ministro  Enrique Ricardo 
Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, pois não viu nenhum registro do assunto na página 
eletrônica  da  PGT.  A  Conselheira  Sandra  Lia  Simón  deixou  para  fazer  tal  indagação  após  a 
aprovação da ata. A Conselheira Eliane Araque dos Santos questionou se a moção ficou a cargo do 
Procurador-Geral  do  Trabalho,  ao  que  foi  respondido  de  forma  afirmativa.  Esclareceu  que  irá 
averiguar e providenciar para que seja emitida a nota o mais rápido possível, e destacou que na 
verdade  seria  um apoio  com relação  a  toda  uma atividade  de combate  ao  trabalho  escravo.  A 
Conselheira Sandra Lia Simón salientou que a moção de repúdio foi referente ao PLS 432/2013, de 
autoria do Senador Romero Jucá e uma manifestação formal da Instituição quanto à importância da 
chamada “lista suja”. O Conselheiro José Neto da Silva lembrou que quanto à liminar, o CSMPT 
não decidiu nada. A Conselheira Eliane Araque dos Santos informou que tomará as providências 
necessárias e fez menção aos ofícios que já foram dirigidos ao BNDES e à Presidente da Caixa 
Econômica Federal. Para esclarecer, o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury leu trecho da ata da 190ª 
Sessão Ordinária do CSMPT a seguir: “A Conselheira Sandra Lia Simón pontuou que a 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 que se enfrenta  uma decisão do  
Supremo Tribunal Federal(...)”. A Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires comunicou 
o encaminhamento da estatística mensal da Ouvidoria, referente ao mês de fevereiro de 2015, tendo 
como total  700 manifestações,  todas  resolvidas,  e  noticiou  que  no dia  20  de  outubro de  2015 
acontecerá o Encontro Nacional das Ouvidorias do Ministério Público, promovido pelo CNMP. O 
Presidente  da  ANPT,  o  Procurador  do  Trabalho  Carlos  Eduardo  de  Azevedo  Lima,  deixou 
registrado seu apelo para que o MPT avance em uma efetiva política de Segurança Institucional, 
especialmente por conta do incidente ocorrido com um Promotor de Justiça da região do Triângulo 
Mineiro há cerca de 10 dias. Tal situação demonstra o quanto estão expostos os membros do MP. 
Acrescentou que o Procurador-Geral da República contou com uma equipe de mais de 80 policiais 
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para comparecer a um ato em repúdio contra a violência perpetrada. Demonstrou sua preocupação 
quanto  ao  avanço  das  discussões  em  torno  do  tema  “terceirização  ilimitada”  no  âmbito  do 
Congresso  Nacional.  Disse  que  esteve  reunido  com  o  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados, 
Eduardo Cosentino da Cunha, que informou que colocará essa matéria em votação em breve. Por 
fim, solicitou que os Conselheiros façam um trabalho de convencimento junto aos parlamentares, 
para ajudar no trabalho de convencimento contra o Projeto de Lei 4330/2004, que se mostra nefasto 
e trará, como consequência,  o aumento da precarização das relações de trabalho.  A Conselheira 
Eliane Araque dos Santos participou que está com o Processo CSMPT nº 2.00.000.030032/2013-51, 
que trata da implementação de plano de segurança institucional no âmbito do MPT e incluirá na 
pauta  da próxima sessão,  pois  já se  reuniu com a equipe técnica  para verificar  os andamentos 
necessários  e  possíveis  para  efetivação  do  plano  de  Segurança  Institucional.  O  Presidente  em 
exercício  Otavio  Brito  Lopes,  quanto  ao  tema  “segurança  institucional”,  explanou  que  junto  à 
inteligência  há  a  contrainteligência,  que  é  uma  parte  da  estratégia.  Esclareceu  que  a 
contrainteligência  trata  da  proteção  dos  ativos  de  qualquer  órgão,  sejam  as  informações  de 
Tecnologia  da  Informação,  sejam  os  prédios  ou  de  pessoas.  Enfatizou  que  segurança  é  algo 
integrado e orgânico. Lembrou que, quando esteve no exercício do cargo de Procurador-Geral do 
Trabalho, deixou elaborado um plano de segurança prévio, mas muito bom, pois foi construído por 
membros do MPT, que participaram do curso de inteligência e contrainteligência,  oferecido nas 
cinco  regiões  brasileiras,  entre  os  anos  de  2010  e  2011,  nos  módulos  Capacitação  Básica, 
Intermediária  e  Avançada.  Salientou  que  Segurança  Institucional  implica  necessariamente  uma 
mudança de cultura institucional, pois não adianta tratar de segurança externa sem que todos os 
membros da Instituição estejam integrados às ações. Por isso, a criação de planos individuais e 
específicos, com as próprias peculiaridades. Acrescentou que sempre defendeu o projeto criado pelo 
CSMPT, pelos  colegas  que participaram das  reuniões,  representantes  de todas  as  Procuradorias 
Regionais do Trabalho e de todas as PTM´s, pois não se faz segurança de fora para dentro, mas sim 
de dentro para fora. Sugeriu que seja resgatado o trabalho já feito. O Conselheiro Ronaldo Curado 
Fleury  lembrou  que  a  Conselheira  Sandra  Lia  Simón,  na  sessão  anterior,  questionou  sobre  o 
mencionado  processo  que  trata  de  Segurança  Institucional.  Foi  informado  de  que  o  feito  foi 
redistribuído à Conselheira Eliane Araque dos Santos, pois o relator originário era o Subprocurador-
Geral  do  Trabalho  Eduardo  Antunes  Parmeggiani.  Notou  que  o  processo  estava  com  vista 
regimental ao Presidente em exercício Otavio Brito Lopes, e questionou se o então Conselheiro 
Relator havia proferido voto. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano esclareceu que 
não, mas que antes do voto, foi pedida vista regimental. O Presidente em exercício Otavio Brito 
Lopes apontou que as informações que colheu sobre o processo foram justamente para fazer um 
voto divergente, no sentido de aplicar o que já foi aprovado. Em seguida, passou-se à ordem do dia. 
01 – Aprovação da ata da 190ª sessão ordinária. Decisão:  O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho, à unanimidade, aprovou a ata da 190ª Sessão Ordinária, com as correções 
apontadas pela Conselheira Sandra Lia Simón, no tocante a fazer constar o tópico “Comunicado dos 
Conselheiros”, e registrar seu pedido para fixar intervalo de cinco minutos a cada hora e meia de 
sessão. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 02 – Extrapauta – 
Substituição  de  membro  da  Comissão  para  o  19º  Concurso  Público  para  provimento  de 
cargos de Procurador do Trabalho.  Decisão:  O Conselho  Superior  do Ministério  Público do 
Trabalho  decidiu,  à  unanimidade,  diante  da  comunicação  contida  no  Ofício  TST.GVMMF  nº 
002/2015, designar o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Lélio Bentes Corrêa, na condição 
de Jurista, para substituir o Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, enquanto subsistir o seu 
impedimento.  Ausente,  justificadamente,  o  Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo.  03  – 
Extrapauta – Substituição de Subprocurador-Geral do Trabalho com acumulação de ofícios/
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Convocação de Procurador Regional do Trabalho para substituir Subprocurador-Geral do 
Trabalho.  Decisão: O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à 
unanimidade, por realizar consulta aos Subprocuradores-Gerais do Trabalho, pela Administração do 
MPT, sobre o interesse destes em substituir, com acumulação, por período semanal, dois Ofícios 
vagos de Subprocurador-Geral do Trabalho na PGT, fixando-se prazo para resposta, cujo silêncio 
será considerado como negativa. Em não havendo candidatos, fica o Procurador-Geral do Trabalho 
autorizado a convocar Procurador-Regional do Trabalho para substituição de Subprocurador-Geral 
do Trabalho, tudo condicionado à existência de orçamento. Ausente, justificadamente, o Presidente 
Luís Antônio Camargo de Melo. 04 – Extrapauta – Coordenadorias. Apresentação de relatórios 
anuais ao Conselho Superior do MPT e à Ouvidoria do MPT. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, aprovou a expedição de ofícios às Coordenadorias 
Nacionais  para que encaminhem os  relatórios  anuais  ao CSMPT e à  Ouvidoria/MPT.  Ausente, 
justificadamente,  o  Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo.  05  –  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 anterior: 
Renovaram pedido de vista  regimental  as Conselheiras  Cristina Aparecida  Ribeiro  Brasiliano  e 
Sandra Lia Simón.  CSMPT, 190ª Sessão Ordinária,  03/02/2015.  Decisão:  Após a devolução da 
vista regimental, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, 
nos termos do voto do Conselheiro Relator, acolher a preliminar prescrição da pretensão punitiva da 
Administração, determinando o arquivamento do processo administrativo disciplinar instaurado em 
face do Procurador do Trabalho Cássio de Araújo Silva, e a expedição de ofício à Corregedoria do 
MPT  para,  levando-se  em  consideração  a  alegada  patologia  do  Procurador,  sejam  realizados 
levantamentos periódicos de sua produtividade, inclusive para aferir se seu estado de saúde vem 
paulatinamente  encontrando  melhoria  necessária  para  o  regular  cumprimento  das  atribuições  e 
deveres  institucionais.  O  Conselheiro  Relator  incorporou  parcialmente  o  voto  da  Conselheira 
Sandra  Lia  Simón.  Ausente,  justificadamente,  o  Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo. 
CSMPT,  191ª  Sessão  Ordinária,  03/03/2015.  06  –  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 anterior:  Pediram 
vista regimental  sucessiva os Conselheiros Eliane Araque dos Santos e Ronaldo Curado Fleury. 
CSMPT, 190ª Sessão Ordinária, 03/02/2015. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 
decidiu, à unanimidade, que a Conselheira vistora Eliane Araque dos Santos não votará neste feito, 
por ter sucedido o então Conselheiro Revisor Eduardo Antunes Parmeggiani, em razão de este ter 
proferido voto, tornando sem efeito a vista regimental.  Decidiu, ainda, restabelecer a condição de 
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revisor do feito ao então Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani e, por consequência, tornar 
sem efeito a redistribuição ao Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. Em seguida, renovou 
pedido de vista regimental o Ronaldo Curado Fleury. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís 
Antônio Camargo de Melo. 07 – Processo CSMPT nº 2.00.000.005913/2013-34.  Interessado: Erik 
de Souza Oliveira – Procurador do Trabalho.  Assunto: Acompanhamento de estágio probatório. 
Relator:  Ronaldo  Curado  Fleury.  Revisora:  Eliane  Araque  dos  Santos.  Decisão:  O  Conselho 
Superior  do Ministério  Público do Trabalho decidiu,  à unanimidade,  pela aprovação do estágio 
probatório  do  Procurador  do  Trabalho  Erik  de  Souza  Oliveira e,  em  consequência,  pela  sua 
vitaliciedade no cargo, quando do término do prazo do seu estágio probatório, nos termos do voto 
do Conselheiro Relator. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 08 
-  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.005993/2014-22.  Interessada:  Rosângela  Rodrigues  Dias  de 
Lacerda – Procuradora do Trabalho. Assunto: Verificação do cumprimento das exigências do artigo 
11 da  Resolução nº  75/2008,  referente  ao afastamento  para  elaboração  de tese  de doutorado – 
Requerimento  de  renúncia  do  prazo  restante  para  depósito  da  tese  de  doutorado.  Relator: 
Conselheiro  José  Neto  da  Silva.  Revisora:  Conselheira  Cristina  Aparecida  Ribeiro  Brasiliano. 
Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à  unanimidade, 
homologar a renúncia pleiteada pela interessada, conforme Portaria PGT nº 800, de 16/12/2014, nos 
termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator.  09  -  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.000583/2014-10. 
Interessada: Renata Nunes Fonseca Stehling – Procuradora do Trabalho. Assunto: Verificação do 
cumprimento das exigências do artigo 11 da Resolução nº 75/2008, referente ao afastamento para o 
VII  Curso  Avanzado  en  Derecho  del  Trabajo  para  Postgrauados da  Universidade  de  Sevilla. 
Relatora:  Conselheira  Sandra Lia  Simón.  Revisor:  Conselheiro José Neto da Silva.  Decisão:  O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela homologação do 
relatório  de conclusão e participação,  na forma exigida pelo artigo 11, inciso VII, da resolução 
CSMPT nº 75/2008, e, consequentemente,  pelo arquivamento definitivo do feito, nos termos do 
voto da Conselheira Relatora.  Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de 
Melo. 10 - Processo CSMPT nº 2.00.000.000067/2015-33. Interessada: Lorena Vasconcelos Porto 
–  Procuradora  do  Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento  para  proferir  palestras  no 
Congresso  de  Direito  do  Trabalho  em  Bogotá,  Colômbia.  Relator:  Conselheiro  Antonio  Luiz 
Teixeira  Mendes.  Revisora:  Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos.  Decisão:   O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à  unanimidade,  opinar 
favoravelmente à concessão do afastamento da Procuradora do Trabalho Lorena Vasconcelos Porto, 
no período de 14 a 16/05/2015, incluído o trânsito, para participar, na qualidade de palestrante, do 
Congresso de  Direito  do  Trabalho  a  ser  realizado  na  Universidad  Externado de  Colômbia,  em 
Bogotá, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís 
Antônio  Camargo  de  Melo.  11 –  Processo  CSMPT n°  2.04.000.018758/2014-58.  Interessado: 
Noedi Rodrigues da Silva – Procurador do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para 
participar  do  curso  de  aperfeiçoamento  “Direito  do  Trabalho:  entre  evolução  histórica  e 
comparação”, a ser realizado em Roma/Itália. Relator: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. 
Revisor: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador 
do Trabalho Noedi Rodrigues da Silva, no período de 1º a 14 de junho de 2015, incluído o trânsito, 
para participar do Curso “Direito do Trabalho entre evolução histórica e comparação”, na cidade de 
Roma/Itália, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausente, justificadamente, o Presidente 
Luís Antônio Camargo de Melo. 12 – Processo CSMPT n° 2.09.000.000125/2015-98. Interessada: 
Andrea  Nice  Silveira  Lino  Lopes  –  Procuradora  do  Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de 
afastamento  para  participar  do  curso  de  aperfeiçoamento  “Direito  do  Trabalho:  entre  evolução 
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histórica e comparação”, a ser realizado em Roma/Itália. Relator: Conselheiro José Neto da Silva. 
Revisora:  Conselheira  Eliane  Araque dos  Santos.  Decisão:  O Conselho  Superior  do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar favoravelmente à concessão do afastamento da 
Procuradora do Trabalho Andrea Nice Silveira Lino Lopes, no período de 1º a 14 de junho de 2015, 
incluído  o  trânsito,  para  participar  do  Curso  “Direito  do  Trabalho  entre  evolução  histórica  e 
comparação”,  na cidade de Roma/Itália,  nos termos do voto do Conselheiro Relator,  devendo o 
CSMPT oficiar à Escola Superior do Ministério Público da União solicitando informações sobre o 
aproveitamento do curso. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 
13 – Processo CSMPT n° 2.09.000.000598/2015-95. Interessado: Luercy Lino Lopes – Procurador 
Regional  do  Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento  para  participar  do  curso  de 
aperfeiçoamento “Direito do Trabalho: entre evolução histórica e comparação”, a ser realizado em 
Roma/Itália.   Relator:  Conselheiro  Ronaldo  Curado  Fleury.  Revisora:  Conselheira  Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos.  Decisão:  O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, à unanimidade, opinar favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador Regional 
do Trabalho Luercy Lino Lopes, no período de 1º a 14 de junho de 2015, incluído o trânsito, para 
participar  do Curso “Direito do Trabalho entre evolução histórica e comparação”,  na cidade de 
Roma/Itália,  nos  termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator,  devendo  o  CSMPT oficiar  à  Escola 
Superior do Ministério Público da União solicitando informações sobre o aproveitamento do curso. 
Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. Inversão de pauta.  14 – 
Processo  CSMPT  n°  2.02.000.003593/2015-75.  Interessada:  Cláudia  Regina  Lovato  Franco  – 
Procuradora  do  Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento  para  participar  do  curso  de 
aperfeiçoamento “Direito do Trabalho: entre evolução histórica e comparação”, a ser realizado em 
Roma/Itália. Relator: Conselheiro Antônio Luiz Teixeira Mendes. Revisor: Conselheiro Maurício 
Correia  de Mello.  Decisão:  O Conselho Superior  do Ministério Público do Trabalho decidiu,  à 
unanimidade,  opinar  favoravelmente  à  concessão  do  afastamento  da  Procuradora  do  Trabalho 
Cláudia Regina Lovato Franco, no período de 1º a 14 de junho de 2015, incluído o trânsito, para 
participar  do Curso “Direito do Trabalho entre evolução histórica e comparação”,  na cidade de 
Roma/Itália,  nos  termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator,  devendo  o  CSMPT oficiar  à  Escola 
Superior do Ministério Público da União solicitando informações sobre o aproveitamento do curso. 
Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 15 – Processo CSMPT n° 
2.02.000.003804/2015-70.  Interessada: Marisa Regina Murad Legaspe – Procuradora Regional do 
Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento  para  participar  do  curso  de  aperfeiçoamento 
“Direito  do  Trabalho:  entre  evolução histórica  e  comparação”,  a  ser  realizado  em Roma/Itália. 
Relatora:  Conselheira  Sandra  Lia  Simón.  Revisora:  Conselheira  Eliane  Araque  dos  Santos. 
Decisão:  O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar 
favoravelmente à concessão do afastamento da Procuradora Regional do Trabalho Marisa Regina 
Murad Legaspe, no período de 1º a 14 de junho de 2015, já incluído o trânsito, para participar do 
Curso “Direito do Trabalho entre evolução histórica e comparação”, na cidade de Roma/Itália, nos 
termos do voto da Conselheira Relatora, devendo o CSMPT oficiar à Escola Superior do Ministério 
Público  da  União  solicitando  informações  sobre  o  aproveitamento  do  curso.  Ausente, 
justificadamente,  o  Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo.  16  –  Processo  CSMPT  n° 
2.17.000.001465/2015-64.  Interessada:  Ana  Lúcia  Coelho  de  Lima  –  Procuradora  do  Trabalho 
Assunto: Requerimento de afastamento para participar do curso de aperfeiçoamento “Direito do 
Trabalho:  entre  evolução  histórica  e  comparação”,  a  ser  realizado  em  Roma/Itália.  Relator: 
Conselheiro  José  Neto  da  Silva.  Revisor:  Conselheiro  Maurício  Correia  de  Mello.  Decisão:  O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à  unanimidade,  opinar 
favoravelmente  à  concessão do afastamento  da Procuradora  do Trabalho  Ana Lúcia  Coelho de 
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Lima, no período de 1º a 14 de junho de 2015, incluído o trânsito, para participar do Curso “Direito 
do Trabalho entre evolução histórica e comparação”, na cidade de Roma/Itália, nos termos do voto 
do Conselheiro Relator,  devendo o CSMPT oficiar  à  Escola  Superior  do Ministério  Público da 
União  solicitando  informações  sobre  o  aproveitamento  do  curso.  Ausente,  justificadamente,  o 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 17 – Processo CSMPT n° 2.12.000.000301/2015-04.
Interessada:  Daniela  da  Silva  Elbert  –  Procuradora  do  Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de 
afastamento  para  participar  do  curso  de  aperfeiçoamento  “Direito  do  Trabalho:  entre  evolução 
histórica e comparação”, a ser realizado em Roma/Itália. Relatora: Conselheira Cristina Aparecida 
Ribeiro  Brasiliano.  Revisora:  Conselheira  Ivana  Auxiliadora  Mendonça  Santos.  Decisão:  O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à  unanimidade,  opinar 
favoravelmente à concessão do afastamento da Procuradora do Trabalho Daniela da Silva Elbert, no 
período de 1º a 14 de junho de 2015, incluído o trânsito,  para participar  do Curso “Direito do 
Trabalho entre evolução histórica e comparação”, na cidade de Roma/Itália, com ônus limitados 
para o MPT, nos termos do voto da Conselheira  Relatora,  devendo o CSMPT oficiar  à Escola 
Superior do Ministério Público da União solicitando informações sobre o aproveitamento do curso. 
Ausente,  justificadamente,  o  Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo.  18  –  Extrapauta - 
Processo  CSMPT  nº  2.00.000.002313/2015-49.  Interessada:  Cynthia  Maria  Simões  Lopes  – 
Procuradora Regional do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para frequentar o curso 
de aperfeiçoamento “Direito do Trabalho: Entre evolução histórica e Comparação – III edição, em 
Roma  Itália.  Relator:  Conselheiro  Antonio  Luiz  Teixeira  Mendes.  Revisora:  Conselheira  Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos.  Decisão:  O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu,  à  unanimidade,  opinar  favoravelmente  à  concessão  do  afastamento  da  Procuradora 
Regional  do Trabalho  Cynthia  Maria  Simões  Lopes,  no período de 1º  a 14 de junho de 2015, 
incluído  o  trânsito,  para  participar  do  Curso  “Direito  do  Trabalho  entre  evolução  histórica  e 
comparação”,  na cidade de Roma/Itália,  nos termos do voto do Conselheiro Relator,  devendo o 
CSMPT oficiar à Escola Superior do Ministério Público da União solicitando informações sobre o 
aproveitamento do curso. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 
19 – Extrapauta – Processo CSMPT nº 2.01.000.002101/2015-61. Interessado: Maurício Coentro 
Pais de Melo – Procurador do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para frequentar o 
curso  de  aperfeiçoamento  “Direito  do  Trabalho:  Entre  evolução  histórica  e  Comparação”,  na 
Universidade de Tor  Vergata em Roma/Itália.  Relatora:  Conselheira  Cristina Aparecida Ribeiro 
Brasiliano. Revisor: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério  Público  do Trabalho  decidiu,  à  unanimidade,  opinar  favoravelmente  à  concessão  do 
afastamento do Procurador do Trabalho Maurício Coentro Pais de Melo, no período de 1º a 14 de 
junho de 2015, incluído o trânsito, para participar do Curso “Direito do Trabalho entre evolução 
histórica e comparação”, na cidade de Roma/Itália, com ônus limitados para o MPT, nos termos do 
voto da Conselheira Relatora, devendo o CSMPT oficiar à Escola Superior do Ministério Público da 
União  solicitando  informações  sobre  o  aproveitamento  do  curso.  Ausente,  justificadamente,  o 
Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo.  20  –  Extrapauta –  Processo  CSMPT  nº 
2.01.008.001655/2015-41.  Interessada:  Juliane  Mombelli  –  Procuradora  do  Trabalho.  Assunto: 
Requerimento de afastamento para frequentar o curso de aperfeiçoamento “Direito do Trabalho: 
Entre evolução histórica e Comparação”, na Universidade de Tor Vergata em Roma/ItáliaRelator: 
Conselheiro  Ronaldo  Curado  Fleury.  Revisora:  Conselheira  Sandra  Lia  Simón.  Decisão: O 
Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à  unanimidade,  opinar 
favoravelmente  à  concessão  do  afastamento  da  Procuradora  do  Trabalho  Juliane  Mombelli,  no 
período de 1º a 14 de junho de 2015, incluído o trânsito,  para participar  do Curso “Direito do 
Trabalho entre evolução histórica e comparação”, na cidade de Roma/Itália, com ônus limitados 
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para o MPT, nos termos do voto da Conselheira  Relatora,  devendo o CSMPT oficiar  à Escola 
Superior do Ministério Público da União solicitando informações sobre o aproveitamento do curso. 
Ausente,  justificadamente,  o  Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo.  21  –  Extrapauta – 
Processo  CSMPT  nº  2.01.008.000008/2015-42.  Interessada:  Flávia  Veiga  Bezerra  Bauler  – 
Procuradora do Trabalho. Relator:  Conselheiro José Neto da Silva. Revisor: Conselheiro Otavio 
Brito Lopes.  Assunto: Requerimento de afastamento para frequentar o curso de aperfeiçoamento 
“Direito do Trabalho: Entre evolução histórica e Comparação”, na Universidade de Tor Vergata em 
Roma/Itália.  Decisão: O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à 
unanimidade,  opinar  favoravelmente  à  concessão  do  afastamento  da  Procuradora  do  Trabalho 
Flávia Veiga Bezerra Bauler, no período de 1º a 14 de junho de 2015, incluído o trânsito, para 
participar  do Curso “Direito do Trabalho entre evolução histórica e comparação”,  na cidade de 
Roma/Itália,  nos  termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator,  devendo  o  CSMPT oficiar  à  Escola 
Superior do Ministério Público da União solicitando informações sobre o aproveitamento do curso. 
Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 22 - Processo CSMPT nº 
2.00.000.030145/2014-38.  Interessado:  Ministério  Público  do  Trabalho.  Assunto:  Proposta  de 
alteração da Resolução CSMPT N° 85/2009 (Regimento Interno do CSMPT). Relator: Conselheiro 
Ronaldo Curado Fleury. Revisor: Conselheiro José Neto da Silva.  Decisão:  Retirado de pauta, a 
pedido do Conselheiro Relator. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de 
Melo.  23  -  Processo  CSMPT  nº  2.00.000.006637/2013-21.  Proponentes:  Ivana  Auxiliadora 
Mendonça  Santos  e  José  Alves  Pereira  Filho  -  Subprocuradores-Gerais  do  Trabalho.  Assunto: 
Proposta de anteprojeto de Resolução que regulamenta a convocação de Procurador Regional do 
Trabalho  para  substituição  de  Subprocurador-Geral  do  Trabalho.  Relatora:  Conselheira  Eliane 
Araque dos Santos.  Revisor:  Conselheiro Antonio Luiz Teixeira  Mendes.  Decisão:  O Conselho 
Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à  unanimidade,  e  nos  termos  do  voto  da 
Conselheira Relatora, aguardar o julgamento do Processo CSMPT nº 2.00.000.008925/2014, que 
trata da regulamentação, no âmbito do MPT, da gratificação por exercício cumulativo de ofícios 
para,  somente após, apreciar  a matéria  deste feito.  Ausente,  justificadamente,  o Presidente Luís 
Antônio  Camargo  de  Melo.  24 –  Processo  CSMPT n°  2.24.000.000367/2015-75.  Interessado: 
Gustavo Magalhães  de  Paula  Gonçalves  –  Procurador  do  Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de 
afastamento para elaboração de tese de doutorado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito 
da USP. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: Conselheiro Maurício Correia de Mello.
Decisão:  O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar 
favoravelmente  à  concessão do afastamento  do Procurador  do Trabalho  Gustavo Magalhães  de 
Paula Gonçalves, por 4 (quatro) meses, a contar de 16/03/2015, para elaborar tese de doutorado no 
curso de Direito  do Faculdade de Direito da USP, nos termos do voto do Conselheiro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 25 – Processo CSMPT n° 
2.02.000.003220/2015-02.  Interessada:  Giselle  Alves  de  Oliveira  –  Procuradora  do  Trabalho. 
Assunto: Requerimento de afastamento para elaboração de dissertação no curso de mestrado da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: 
Conselheiro José Neto da Silva. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu,  à  unanimidade,  opinar  favoravelmente  à  concessão  do  afastamento  da  Procuradora  do 
Trabalho  Giselle  Alves  de  Oliveira,  no  período  de  23/03/2015  a  31/05/2015,  para  elaborar 
dissertação de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP, nos termos do 
voto do Conselheiro Relator.  Ausente,  justificadamente,  o Presidente Luís Antônio Camargo de 
Melo. 26 - Processo CSMPT nº 2.00.000.044012/2014-49. Interessado: Antônio de Oliveira Lima 
–  Procurador  do Trabalho.  Assunto:  Requerimento  de  afastamento  para  participar  de  Curso  de 
Formação no Centro de Treinamento da OIT, em Turim - Itália. (Pedido de Desistência)  Relator: 
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Conselheiro  José  Neto  da  Silva.  Revisor:  Conselheiro  Ronaldo  Curado  Fleury.  Decisão:  O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, homologar o pedido 
de desistência formulado pelo interessado por meio do Ofício nº 030/2015 GAB PC PRT 7ª Região 
e,  por  consequência,  arquivar  o  feito,  nos  termos  do  voto  do  Conselheiro  Relator.  Ausente, 
justificadamente,  o  Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo.  27  -  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  04/09/2012,  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  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 anterior: Retirado de pauta, a pedido da Conselheira Relatora.   (CSMPT,  190ª Sessão 
Ordinária, 03/02/2015). Decisão: Chamado o feito à ordem pela Conselheira Relatora para dirimir 
dúvidas  quanto à imposição,  ou não,  de limites  à delegação de atos,  pelo Corregedor-Geral  ao 
Corregedor Auxiliar, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, vencidos 
os Conselheiros Otavio Brito Lopes e Antonio Luiz Teixeira Mendes que votaram no sentido de que 
parte das disposições inseridas não são atos de delegação, e aquelas que são atos delegáveis são 
contrários à Lei, decidiu alterar a redação do caput do art. 3-A e inserir o § 3º ao citado artigo da 
Resolução CSMPT nº 114/2014, que passa a ter a seguinte redação:  “Art. 3º-A – O Corregedor  
Auxiliar terá a função de auxiliar o órgão enquanto perdurar o mandato do Corregedor-Geral.  
[...] 
§ 3º - O Corregedor-Auxiliar terá as seguintes atribuições delegadas pelo Corregedor-Geral: I -  
Auxiliar  o  titular  da  Corregedoria  no  exercício  de  suas  funções;  II  -  Presidir  a  Comissão  
Permanente  de  Acompanhamento  de  Estágio  Probatório;  III  -  Gerir  o  Cadastro  Nacional  de 
Membros  Auxiliares  da  Corregedoria;  IV  -  Acompanhar  e  auxiliar  o  Corregedor-Geral  nas 
inspeções  e  correições  presenciais  e  ordinárias  ou  extraordinárias,  e  auxiliar  nas  correições 
remotas; V - Realizar, quando designado, sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios ao 
Corregedor-Geral, bem como presidir comissões de inquérito administrativo; VI - Acompanhar, no  
sistema  eletrônico  de  gerenciamento  de  dados  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  o  controle  
estatísco-processual da atuação das Procuradorias Regionais do Trabalho, das Procuradorias do  
Trabalho nos Municípios e respectivos ofícios; VII - Cumprir outras designações específicas do  
Corregedor-Geral.”. O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  em  virtude  da 
alteração, determinou a republicação da Resolução CSMPT nº 114/2014, de 04/02/2014, publicada 
no DOU, Seção 1 de 08/04/2014, pág. 60. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio 
Camargo de Melo. 28 – Extrapauta - Processo CSMPT nº 2.09.000.013976/2014-10. Interessado: 
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Margaret Matos de Carvalho. Assunto: Autorização para prosseguir em atuação em primeiro grau. 
Relatora: Conselheira Eliane Araque dos Santos. Revisora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 
Brasiliano.  Decisão:  O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Trabalho  decidiu,  à 
unanimidade, de ofício, deferir liminar, autorizando a Procuradora Regional do Trabalho Margaret 
Matos de Carvalho a permanecer atuando perante as Varas do Trabalho do Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região/PR, até decisão final deste Conselho Superior. Ausente, justificadamente, o 
Presidente  Luís  Antônio  Camargo  de  Melo.  29  –  Extrapauta -  Processo  CSMPT  nº 
2.00.000.004509/2015-13.  Interessado: Luís Fabiano de Assis – Procurador do Trabalho. Assunto: 
Requerimento  de  afastamento  para  participar  de  visita  de  cooperação  técnica  internacional  em 
matéria de tecnologia da informação e inteligência, nos dias 20 a 22.4.2015, nos EUA. Relatora: 
Conselheira  Ivana Auxiliadora Mendonça Santos.  Revisor:  Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. 
Decisão:  O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar 
favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador do Trabalho Luís Fabiano de Assis, no 
período de 18 a 24/04/2015, a fim de representar o Ministério Público do Trabalho em visita com 
pauta  oficial  de  cooperação  técnica  internacional  em  matéria  de  tecnologia  da  informação  e 
inteligência,  em  Washington-EUA,  nos  termos  do  voto  da  Conselheira  Relatora.  Ausente, 
justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo.  E, para constar, lavrei esta ata da 
191ª  sessão ordinária  que,  após  lida,  achada  conforme e aprovada,  segue assinada pelo Senhor 
Presidente em exercício e por mim subscrita. Término:12h04.

OTAVIO BRITO LOPES
Presidente em exercício do CSMPT

CRISTINA APARECIDA RIBEIRO BRASILIANO
Conselheira Secretária do CSMPT
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