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No dia sete de abril de dois mil e quinze, às nove horas e dezoito minutos, iniciou-se a centésima 
nonagésima segunda 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: 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 a Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires e o Presidente da ANPT, o 
Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima. Ausente, justificadamente, o Corregedor-
Geral do MPT em exercício José Carlos Ferreira do Monte. O Presidente cumprimentou os 
Conselheiros, a Ouvidora, 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 191ª Sessão Ordinária. Comunicados do Presidente: O Presidente Luís Antônio Camargo de 
Melo comunicou o envio de documento oficial ao Senador Romero Jucá Filho, referente à aprovação 
do Relatório da Comissão Mista ao PLS 432/2013, que dispõe sobre a expropriação das propriedades 
rurais e urbanas, onde se localizem a exploração de trabalho escravo. Registrou que, dada a 
importância do tema, o documento foi também encaminhado ao Presidente do Senado, Renan 
Calheiros, ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça – CCJ – do Senado Federal, ao 
Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ao Presidente da CCJ da Câmara dos 
Deputados, ao Ministro Miguel Soldatelli Rossetto, da Secretaria Geral da Presidência da República, 
ao Ministro Manoel Dias do Ministério do Trabalho e Emprego e à Ministra Ideli Salvatti, da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Noticiou que foram elaborados artigos 
sobre o tema do PLS 432/2013 e sobre a chamada “lista suja”, Portaria do Cadastro de 
Empregadores Infratores, os quais foram publicados no Jornal Valor Econômico no dia 1º de abril. 
Esclareceu que por conta do enfrentamento no Supremo Tribunal Federal, o Ministro Manoel Dias e 
a Ministra Ideli Salvatti assinaram a Portaria Interministerial nº 02, 31 de março de 2015, que, 
provavelmente, eliminará a discussão nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade que tramitam no 
Supremo Tribunal Federal. Quanto ao questionamento levantado pela Conselheira Sandra Lia 
Simón, concernente à participação do Ministério Público do Trabalho em operações do Grupo Móvel 
de Combate ao Trabalho Escravo, o Presidente explicou que houve problema de ordem 
orçamentária, que impediu a participação dos membros do MPT. No entanto, ressaltou que as 
operações a serem iniciadas contarão com a participação dos membros do MPT, uma vez que foi 
regularizada a situação, com a aprovação do Orçamento da União. No que tange ao questionamento 
formulado pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT – em referência ao 
debate entre os candidatos à vaga do CNMP e à lista de discussão, esclareceu que não há nenhuma 
atitude por parte da Administração em trazer prejuízo à lista. Com relação ao debate noticiou que o 
CSMPT é que nomeou a Comissão Eleitoral e Apuradora, que segue regras, e que o pedido de 
reserva do auditório da PGT foi feito pela ANPT. Relatou que o debate não se efetuou em 
decorrência de regras eleitorais, uma vez que poderia ser realizado no espaço de 24 horas que 
antecederam o pleito. Com relação à lista de discussão, anunciou que houve problemas de ordem 
técnica por conta da migração do sistema informatizado do MPT. Comunicados da Secretaria do 
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CSMPT: A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano notificou que após a 
realização da 191ª Sessão Ordinária, oficiou aos Coordenadores Nacionais para que enviassem os 
respectivos relatórios de atuação no ano transato. Registrou que recebeu o Relatório da CONALIS e 

que irá reiterar o pedido de encaminhamento dos demais relatórios. Além desses, a Conselheira 
Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano disponibilizou outros comunicados na 
intranet, a saber: 1) A Coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, 
Subprocuradora-Geral do Trabalho Junia Soares Nader, encaminhou, por meio Ofício nº 
024/2015/CCR-MPT, Relatório de Atividades referente ao ano de 2014;  2) A Ouvidora do 
Ministério Público do Trabalho Heloísa Maria Moraes Rego Pires encaminhou, por meio 
Ofício nº 542/2015/Ouvidoria, o Relatório Anual da movimentação da Ouvidoria do 
Ministério Público do Trabalho, relativo a 2014; 4) A Secretaria Administrativa de Apoio às 
Coordenadorias Nacionais da PGT  enviou, por e-mail, informe sobre a realização da XXII 
Reunião Nacional da COORDIGUALDADE, no período de 24 a 25 de março de 2015, em 
Brasília-DF; 5) A Coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, 
Subprocuradora-Geral do Trabalho Junia Soares Nader, encaminhou, por meio Ofício nº 
032/2015/CCR-MPT, de 12/03/2015, aditamento ao Relatório de Atividades da CCR, 
referente ao ano de 2014; 6) O Corregedor-Geral do MPT, em exercício, encaminhou por 
meio do Ofício nº 270/2015/CMPT, informe sobre a realização da Correição Ordinária da 
PRT da 21ª Região no período de 06 a 10 de abril de 2015, instituindo comissão de 
correição para auxiliar nos trabalhos, nos termos da Portaria nº 14/2015; 7) A Conselheira 
Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, relatora do Processo nº 2.00.000.008925/2014-00, 
que cuida de elaborar a resolução sobre gratificação por substituição de ofícios, com âncora 
na Lei 13.024/2014 e no Ato Conjunto 01/2014, da PGR/CASMPU solicitou ao Procurador-
Geral do Trabalho e aos demais membros do CSMPT a concessão de mais 90 dias para sua 
conclusão, e; 8) O Coordenador da Câmara da CONALIS, Procurador Regional do Trabalho 
Francisco Gérson Marques de Lima, mandou, por e-mail, Ofício nº 016/GAB-FGML/2015, 
Relatório de Atividades referente ao ano de 2014. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo, 

tendo em vista a renúncia do Conselheiro Otavio Brito Lopes, para disputar a eleição à vaga no 
Conselho Nacional do Ministério Público, indicou a Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça 
Santos para assumir a Vice-Presidência do Conselho Superior do MPT, o que foi apoiado, por 
unanimidade, pelos demais Conselheiros. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos 
agradeceu a indicação e a confiança e recomendou que fosse para um mandato “tampão” a fim de 
que se coincidam os mandatos. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury parabenizou a nova vice-
presidente do CSMPT. Comunicados dos Conselheiros: A Conselheira Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos fez apelo para que o Presidente do CSMPT submeta ao Conselho de 
Assessoramento Superior do MPU a questão dos servidores do MPT que participaram de movimento 
grevista, que reduziu jornada do trabalho. Destacou que recentemente o Conselho de 
Assessoramento Superior fez uma análise dos pleitos e deferiu alguns e outros não. Relatou que foi 
procurada por diversos servidores preocupados com a reposição da carga horária de trabalho. A 
Conselheira, ressaltando a missão precípua do Ministério Público do Trabalho que é de conciliar e 
buscar ajustes nas relações de trabalho, reiterou apelo para que ao Presidente do CSMPT faça 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 
CONSELHO SUPERIOR 

ATA DA 192ª SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2015 

 

Página 3 de 15 
 

interpelação junto àquele Órgão de assessoramento do MPU, visando à revisão da forma de 
compensação das horas não trabalhadas durante o movimento paredista, pois o pleito de abono dos 
dias não trabalhados foi indeferido, com determinação de que a compensação dos dias parados se dê 
no prazo de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. Registrou que em conversa com 
servidores, ouviu ponderações de que haverá dificuldades nesse processo de compensação. O 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo disse ter conversado com diversos servidores, inclusive 
das PRT’s, ao longo do movimento grevista e, em várias oportunidades, eles encaminharam pautas 
que estão sob a análise da Vice Procuradoria-Geral do Trabalho, que está estudando a possibilidade 
de medidas administrativas que abranjam somente o Ministério Público do Trabalho. Concluiu 
dizendo que há, por parte da administração do MPT, sensibilidade em relação ao pleito dos 
servidores. O Conselheiro José Neto da Silva parabenizou a nova Vice-Presidente do CSMPT e 
pontuou que o CSMPT perde com a saída do Conselheiro Otavio Brito Lopes, diante do seu preparo 
em exercer as atividades do cargo. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo agradeceu as 
colocações do Conselheiro José Neto da Silva e adicionou que a homenagem é de todo o Colegiado 
ao Dr. Otavio Brito Lopes. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury propôs que se realize eleições 
para preenchimento da vaga do ex-Conselheiro Otavio Brito Lopes, em virtude de não haver 
suplente. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos entende que o pleito deve ser realizado 
de imediato, pois poderá haver eventual falta de quórum no julgamento de Processos 
Administrativos. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo indagou se o mandato tampão seria 
até agosto do ano que vem. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça dos Santos respondeu que 
sim e a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano confirmou. O Conselheiro Ronaldo 
Curado Fleury recordou que a vaga a ser preenchida está entre aquelas que os Subprocuradores-
Gerais do Trabalho elegem, por isso será processo eleitoral mais simples. O Conselheiro Antonio 
Luiz Teixeira Mendes esclareceu que a convocação de suplente se dará somente para a composição 
do quórum. Quanto à eleição, por tratar-se de processo com a participação apenas dos pares na 
Procuradoria Geral do Trabalho, lançar-se-á edital com prazo de quinze dias para as inscrições e um 
dia para a votação, sem maiores dificuldades. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury solicitou 
esclarecimento acerca de fato muito discutido entre os membros, referente ao não comparecimento 
da PGT em audiência de conciliação no TST, na Ação Civil Pública – PCON nº 2757-83.2014.5, que 
versa sobre trabalho escravo. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury citou que os membros da PRT-
16ª Região solicitaram que informações sobre o ocorrido sejam levadas aos demais Procuradores. O 
Conselheiro José Neto da Silva frisou que na lista de discussão dos membros do MPT houve críticas 
ao Tribunal Superior do Trabalho por repercutir o ocorrido, no entanto aquela Corte noticiou a 
verdade sobre erro cometido pela PGT. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo clarificou que 
devido a uma falha interna, o Membro não recebeu a notificação para comparecer à audiência. Esse 
fato foi comunicado ao Presidente do TST e ao Ministro Relator do processo. Acrescentou, ainda, 
que não haveria acordo no mencionado feito, posição está compartilhada pelos Procuradores do 
Trabalho da PRT 16ª Região. O Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes sublinhou a indicação 
da Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça dos Santos para a Vice-Presidência do CSMPT, 
ressaltando seus méritos, sua capacidade e sua experiência. Referendou a posição da Conselheira 
Ivana Auxiliadora Mendonça dos Santos quanto à compensação dos dias em que os servidores 
permaneceram em greve, lembrando que a solução apontada é muito comum na jurisprudência do 
TST, principalmente nos dissídios de greve, para dar encerramento a movimento paredista, quando 
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um dos pontos principais é a questão da compensação dos dias parados. Apoiou a proposição que o 
Conselheiro Ronaldo Curado Fleury fez para eleição de novo membro do CSMPT. A Conselheira 
Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano parabenizou a Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça 
Santos pela sua indicação a Vice-Presidente do CSMPT, aderiu a sua manifestação relativa à 
compensação no horário dos servidores e se manifestou favorável à eleição de novo membro do 
CSMPT. A Conselheira Eliane Araque dos Santos se associou às congratulações à Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos. No tocante aos pleitos dos servidores que participaram de greve, 
esclareceu que, no levantamento elaborado, ficou claro que as reivindicações advindas das diversas 
unidades do MPT se resumem, basicamente, às que foram apreciadas pelo Conselho de 
Assessoramento Superior, a partir de parecer da Assessoria do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros, Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Em seguida, a Conselheira 
pediu escusas por não ter encaminhado a ata do Conselho de Assessoramento Superior do MPU aos 
demais Conselheiros, mas comunicou ter encaminhado cópia do documento aos Procuradores Chefes 
das PRT’s. Ainda com a palavra, elucidou que, de acordo com o mencionado parecer, muitos itens 
não são passíveis de deferimento, tendo em vista restrição legal, enquanto que outros ainda ficarão 
sob análise da Procuradoria Geral da República – PGR, sendo necessário aguardar o deslinde. 
Quanto à compensação dos dias em que os servidores permaneceram parados, recomenda a 
elaboração de proposta para ser submetida ao Conselho de Assessoramento Superior do MPU. No 
tocante à supramencionada Ação Civil Pública – PCON nº 2757-83.2014.5, no qual figura o ex-
Deputado Inocêncio de Oliveira como interessado, a Conselheira Eliane Araque dos Santos, na 
condição de membro da Coordenadoria de Recursos Judiciais – CRJ, esclareceu que, em que pese a 
falha ocorrida, que resultou na ausência de representante do MPT na reunião de conciliação, não há 
interesse do MPT em entabular qualquer acordo, pois o que se busca é discutir o enquadramento dos 
fatos ali descritos como trabalho escravo. Houve entendimento de todos os membros que atuaram no 
processo, inclusive em sessão, com sustentações orais pelo Subprocurador-Geral do Trabalho 
Manoel Jorge e pela Procuradora Regional do Trabalho Adriane Reis, que as premissas para tal 
enquadramento já se encontram no Acórdão Regional. Informou, ainda, que há Embargos de 
Declaração pendentes, restando apenas análise em torno do dano moral que, ao final, ficou definido 
como irrisório. Relativamente ao clamor dos colegas, a Conselheira ressaltou que não há nada a 
fazer, uma vez que a Assessoria de Comunicação do TST apenas repercutiu o acontecido, fazendo 
constar no resumo da notícia que o MPT ou qualquer parte não está obrigada a fazer acordo e o não 
comparecimento é considerado como recusa. No tocante à eleição para preenchimento da vaga 
existente no CSMPT, a Conselheira Eliane Araque dos Santos posicionou-se favorável. Por fim, 
noticiou que o Relatório Anual da CRJ de 2014 foi encaminhado ao CSMPT. A Conselheira Sandra 
Lia Simón parabenizou a Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos pela condução à Vice-
Presidência do CSMPT, ressaltando sua vasta experiência. Manifestou-se favorável à realização de 
eleição para preenchimento da vaga decorrente da renúncia do Dr. Otavio Brito Lopes, em mandato 
“tampão”. Em seguida, disse ter recebido comunicado do Coordenador Nacional da Coordenadoria 
Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo - CONAETE, Procurador do Trabalho Jonas Ratier 
Moreno, no sentido de que nos meses de janeiro e março/2015, as operações do Grupo Móvel de 
Combate ao Trabalho Escravo foram acompanhadas remotamente. Sobre o mês de fevereiro/2015 

não há informação. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo elucidou que no mês de fevereiro 

não houve operação. A Conselheira Sandra Lia Simón salientou que no mencionado ofício não 
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consta tal informação, por isso pediu esclarecimento sobre as PTMs envolvidas no mencionado 
acompanhamento remoto, bem como de todas as diárias deferidas neste primeiro trimestre. 
Prosseguiu dizendo que causa estranheza que várias outras atividades não deixaram de ser realizadas, 
como por exemplo as de representação. Disse considerar essas atividades extremamente importantes, 
mas não acha justo que dois Membros do MPT compareçam à inauguração de PTM em momento em 
que há restrições quanto ao pagamento de diárias. Prosseguiu a Conselheira dizendo que não lhe 
parece conveniente, diante do contingenciamento, que dois colegas tenham participado de seminário 
no exterior. Deixou claro que sempre defende o CSMPT quando há votação em favor de afastamento 
de membros do MPT, hipóteses nas quais quem decide acerca dos ônus do MPT é o Procurador-
Geral do Trabalho que, como ordenador de despesas, tem condições de verificar disponibilidade 
orçamentária e viabilidade de locomoção de quantos membros sejam necessários. Registrou que não 
lhe pareceu conveniente, assim como a alguns Procuradores da base, tanto nos casos das 
inaugurações de PTM, como em evento recentemente realizado em Havana/Cuba, que comparecesse 
mais de uma pessoa, além do Procurador-Geral do Trabalho. Assim, reputa importante que o Colégio 
de Procuradores saiba quais são as prioridades estabelecidas pela Administração nesses casos. 
Deixou clara sua preocupação diante do fato de não ter havido acompanhamento dos Grupos Móveis 
de Combate ao Trabalho Escravo nos citados meses, sobretudo porque, mesmo com o 
acompanhamento remoto, o espaço que não foi ocupado fisicamente pelo MPT foi preenchido pela 
Defensoria Pública da União – DPU. Trouxe à baila questão já discutida no âmbito do CSMPT, 
relativamente às ocasiões em que a DPU tem se imiscuído na esfera de atuação do MPT. A 
Conselheira Sandra Lia Simón relatou que o assunto foi tratado na lista de discussão dos membros, e 
que vários deles se habilitariam a ter suas despesas ressarcidas posteriormente, caso houvesse 
notícia, por parte da Administração, acerca da não participação do MPT nos citados Grupos Móveis 
por impossibilidade de pagamento de diárias. Daí, a Conselheira defende a existência de canal de 
comunicação mais efetivo, para que problemas decorrentes de necessidade orçamentária possam ser 
compartilhados. Reforçou pedido já formulado, no sentido de que seja divulgado balanço das 
atividades, nas quais foram gastas diárias no primeiro trimestre de 2015, com o objetivo de melhor 
comunicação e maior participação de todo o Colégio de Procuradores na questão. Indagou, também, 
sobre a atividade do MPT na data de hoje, no Congresso Nacional, diante da votação do PL 4.330, 
que tratara do tema Terceirização. Disse ter conhecimento da presença da ANPT na pessoa do Vice-
Presidente Ângelo Fabiano Farias da Costa e questionou se a Assessoria Parlamentar do MPT estaria 
acompanhando o processo, indagando sobre o empenho do Procurador-Geral do Trabalho nessa 
questão. Questionou à Vice-Procuradora-Geral Eliane Araque dos Santos se o processo nº 
2.00.000.030032/2013-51, que trata de segurança institucional do MPT estaria em pauta. Por fim, 
quanto à Ação Civil Pública – PCON nº 2757-83.2014.5, que envolve a PRT 16ª Região, entende 
que deveria ter havido manifestação expressa sobre a não participação do MPT na audiência. 
Contudo, se de fato tratou-se de erro da PGT que resultou na falta de notificação do Procurador, resta 
difícil justificar na imprensa, mas o certo é que as imagens das PRT’s 6ª e 16ª Regiões (Pernambuco 
e Maranhão) ficaram arranhadas, uma vez que a matéria veiculada fez confusão, porque o ex-
deputado Inocêncio de Oliveira é do Estado de Pernambuco. A Conselheira Sandra Lia Simón se 
solidarizou com os membros da PRT 16ª Região. O Conselheiro Maurício Correia de Mello 
manifestou seu contentamento pela escolha da Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos para 
a Vice-Presidência do CSMPT e concordou com a imediata abertura de processo de eleição para 
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preenchimento de vaga de membro representante dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho neste 
Colegiado. No tocante ao incidente que resultou na ausência de representante do MPT na audiência 
relativa ao processo Ação Civil Pública – PCON nº 2757-83.2014.5, o Conselheiro se solidarizou 
com os colegas da PRT 16ª Região, que acabaram envolvidos no fato noticiado, pois não era deles a 
responsabilidade de comparecer. Relatou que a Procuradora do Trabalho Virgínia de Azevedo Neves 
teve que ficar pessoalmente prestando esclarecimentos aos que indagavam o motivo por não ter 
comparecido à audiência, fato que lhe causou embaraço. Referindo-se, ainda, a outros fatos 
veiculados na imprensa, o Conselheiro lembrou que em meados do mês de março/2015 foi divulgada 
notícia a respeito do Termo de Compromisso celebrado com frigoríficos, no caso concreto a empresa 
SEARA, que dava a entender que havia ilegalidade no conteúdo do documento elaborado pelo 
Procurador do Trabalho Odracir Juares Hecht da PRT 24ª Região com a participação dos 
Procuradores do Trabalho Sandro Eduardo Sardá (PRT 12ª Região) e Heiler Ivens de Souza Natali 
(PTM de Londrina). O assunto repercutiu na lista de discussão virtual dos membros MPT, onde 
houve proposta de nota de esclarecimento técnico sobre o fato. Disse que, na verdade, não houve 
prejuízo aos trabalhadores do setor, pois os intervalos para recuperação da temperatura se tornou 
mais frequente, portanto mais favorável. Assim, o Conselheiro espera que, na forma como acontece 
nas atuações judiciais do MPT, seja esclarecido ao público que o mencionado Termo de 
Compromisso é benéfico aos trabalhadores. Ainda com a palavra, o Conselheiro Maurício Correia de 
Mello mencionou que provavelmente houve mal entendido quando da realização de correições pela 
Corregedoria do MPT, pois aquele Órgão vem dando ênfase ao aspecto pedagógico de sua atuação, 
levando sugestões de aperfeiçoamento do trabalho dos membros. Frisou que o Corregedor-Geral do 
MPT deixa claro que são sugestões propositivas, contudo alguns membros tiveram a impressão de 
que se misturavam ao aspecto disciplinar e que, se não atendessem às proposições estariam sujeitos a 
sindicâncias. O Conselheiro Maurício Correia de Melo entende como mal entendido, pois não teria 
sentido acumular as atribuições de atuação preventiva, que estão discriminadas no Regimento 
Interno da Corregedoria, com a atuação disciplinar, regularmente definida, sendo, portanto, com 
consequências bastante diferentes. Por fim, comunicou que no período de 19 a 21 de abril estará 
afastado para participar de missão oficial em Madri-Espanha, representando a Escola Superior do 
Ministério Público da União. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo, acerca da indagação 
concernente ao pagamento de diárias, recordou que no ano de 2006 a então Procuradora-Geral do 
Trabalho Sandra Lia Simón determinou, em face de restrições orçamentárias, mudanças na 
sistemática, com o pagamento de “diária e meia”, o que acabou por gerar passivos à Administração, 
e a consequência disso foi enfrentada pelo MPT no final do ano de 2013, com o pagamento das 
diferenças remanescentes. Daí, vê-se que cabe ao Administrador, em determinados momentos, 
avaliar e adotar providências que entender corretas. Prosseguiu dizendo que tomou decisões 
acertadas e acredita que não deixará passivos para as Administrações posteriores. O Presidente do 
CSMPT ressaltou que várias atividades e operações foram realizadas pela Instituição, no entanto as 
maiores dificuldades foram enfrentadas durante o mês de janeiro/2015, período em que se conseguiu 
economizar recursos. Nos meses subsequentes, fevereiro e março, as atividades fluíram de maneira 
mais adequada, o que permitiu a participação de vários membros do MPT nas operações. O 
Presidente concluiu que atenderá à solicitação da Conselheira Sandra Lia Simón, no sentido de 
encaminhar os boletins com as publicações de diárias pagas. No que diz respeito às PTM´s que 
participaram das operações do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, informou que 
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encaminharia à Conselheira Eliane Araque dos Santos as cópias dos ofícios do Secretário de 
Inspeção do Trabalho, com os locais onde foram realizadas as operações. O Conselheiro José Neto 
da Silva, sobre o pagamento de diárias, enfatizou que, nos atos de gestão, o CSMPT não tem 
competência para solicitar rol dos pagamentos efetuados, pois o próprio Membro pode fazê-lo. A 
Conselheira Sandra Lia Simón entende que pode trazer qualquer matéria ao Colegiado, a fim de que 
decida se são pertinentes ou não. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos aderiu às 
manifestações e, em relação ao não comparecimento do MPT à audiência da Ação Civil Pública – 
PCON nº 2757-83.2014.5, retromencionado, propôs ao Presidente Luís Antônio Camargo de Melo 
que faça esclarecimento aos demais membros da Instituição que houve equívoco quando do 
encaminhamento da intimação do MPT. No que concerne aos pagamentos de diárias, a Conselheira 
Eliane Araque dos Santos esclareceu que foram indeferidos nos meses de janeiro e fevereiro, 
inclusive quanto às atividades do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP - e do Grupo 
Nacional de Direitos Humanos – GNDH. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo fez 
referências aos transtornos advindos da falta de orçamento para fazer frente ao pagamento de diárias 
e esclareceu que o duodécimo não cobriu os gastos do MPT, porque despesas foram criadas no ano 
de 2014. A Ouvidora Heloísa Maria Moraes Rego Pires parabenizou o Presidente Luís Antônio 
Camargo de Melo pela escolha da Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos a Vice-
Presidente do CSMPT. Em seguida, fez os seguintes comunicados: 1) Em março/2015 recebeu 768 
mensagens, todas resolvidas; 2) A Ouvidoria tem recebido questionamentos oriundos de diversos 
Estados da Federação sobre o procedimento para obtenção de Certidões Negativas no âmbito das 
PRT´s. Esclareceu que, ao analisar as páginas eletrônicas, verificou que na PRT 2ª Região consta 
seção com um passo-a-passo para obtenção de ditos documentos; 3) Sugeriu ao Procurador-Geral do 
Trabalho que sejam disponibilizadas informações sobre o procedimento nos sítios eletrônicos das 
demais Unidades do MPT (CODINs e Setores de Atendimentos), com o objetivo de otimizar o 
trabalho prestado pela Ouvidoria. Esclareceu que tal demanda foi repassada ao Procurador do 
Trabalho Luís Fabiano de Assis, Presidente da Comissão de Gestão do MPT Digital; 4) Várias das 
mensagens recebidas pela Ouvidoria noticiam irregularidades sofridas pelo manifestante e, por conta 
de, muitas vezes, a narrativa dos fatos não especificar exatamente quantas pessoas são afetadas, a 
Ouvidoria acrescentou, em seu Formulário de Contato, a opção “Quantidade aproximada de 
trabalhadores afetados (se aplicável)”, a fim de que o manifestante esclareça; 5) Será implantada 
outra inovação, que é a criação de um Formulário de Pesquisa e Satisfação, para que o cidadão avalie 
o serviço prestado pela Ouvidoria, nos seguintes campos: a) Tempo de resposta da manifestação; b) 
Clareza das informações prestadas, e; c) Atendimento prestado pela Ouvidoria. Ressaltou que além 
disso, há questionamento se o manifestante está satisfeito quanto à solução apresentada, pois em 
caso negativo, solicita-se o motivo da insatisfação, a fim de averiguar se é caso ou não de atuação do 
MPT. Quanto à referida inovação, solicitou ao DTI/PGT a implantação, e; 6) reiterou a solicitação às 
Coordenadorias Nacionais que mantenham a Ouvidoria do MPT informada das datas de suas 
reuniões. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo registrou e agradeceu a presença, durante 
alguns momentos desta sessão, de Delegação Peruana, dos parceiros da OIT-Organização 
Internacional do Trabalho e também de representantes da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. O Presidente da ANPT o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de 
Azevedo Lima felicitou a Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos pela assunção do cargo 
de Vice-presidente do CSMPT. Referiu-se à votação Projeto de Lei nº 4330/2004, que trata de 
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terceirização, e solicitou a elaboração de nota técnica pelo Conselho Superior do MPT, 
posicionando-se acerca do tema, para encaminhamento ao Congresso Nacional. Esclareceu que, 
quando fez menção aos debates que seriam realizados pela ANPT, em nenhum momento dirigiu-se à 
Administração do MPT ou a qualquer outra pessoa ou órgão institucional que não fosse a própria 
Comissão Eleitoral e Apuradora. Por fim, esclareceu que pediu as providências necessárias para que, 
com celeridade e de maneira efetiva, resolvessem os problemas havidos na lista de discussão. O 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo comunicou que notas técnicas da CONAFRET e da 
CONAP foram encaminhadas ao Legislativo e que manteve contatos com a liderança do Partido 
DEMOCRATAS, com o deputado designado pelo líder do PSDB, Deputado Izalci Lucas Ferreira, e 
mais alguns outros parlamentares. Salientou que a Assessoria Parlamentar da PGT tem 
acompanhado, cotidianamente, a votação do PL nº 4330/2004. Deixou claro que, em várias 
oportunidades, a manifestação foi taxativa no sentido de que a proposta legislativa merece rejeição, 
porém se o CSMPT entender que há a necessidade de mais um documento, não há problema em 
fazê-lo. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury frisou que o Conselho já deliberou acerca do assunto, 
no sentido de que haja posicionamento contra a aprovação do PL 4330/2004. O Presidente Luís 

Antônio Camargo de Melo enfatizou que já se manifestou em nome do Colegiado. Quanto à Nota 

Técnica a ser encaminhada ao Congresso Nacional, o CSMPT decidiu, à unanimidade, que os 
Conselheiros Sandra Lia Simón e Maurício Correia de Mello elaborarão documento para que o 
Procurador-Geral do Trabalho faça posterior remessa ao Relator Deputado Artur Maia, bem como às 

Lideranças dos partidos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Em seguida, passou-se à 
ordem do dia. 01 – Aprovação da ata da 191ª sessão ordinária. Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, aprovou a ata da 191ª Sessão 
Ordinária. 02 – Extrapauta – Eleição do Vice-Presidente do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho. Complementar mandato em curso, vago por renúncia 
do Conselheiro Otavio Brito Lopes. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho, em razão da vacância originada pela renúncia ao mandato do Conselheiro 
Vice-Presidente Otavio Brito Lopes, elegeu, por aclamação, a Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos, como Vice-Presidente do CSMPT, para o cumprimento do 
restante do mandato em curso.  03 – Extrapauta – Constituição de Comissão Eleitoral e 
Apuradora destinada à eleição de um Conselheiro para CSMPT, pelos 
Subprocuradores-Gerais do Trabalho, em vaga originada da renúncia do Conselheiro 
Otavio Brito Lopes, para complementar o restante do mandato, biênio 2014/2016. 
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, vencido o 
Conselheiro José Neto da Silva, decidiu indicar para compor a Comissão Eleitoral e 
Apuradora destinada à eleição de um Conselheiro para o CSMPT, pelos Subprocuradores-
Gerais do Trabalho, para complementar o restante do mandato, vago por renúncia do 
Conselheiro Otavio Brito Lopes, relativo ao biênio 2014/2016, assim constituída: 
Subprocuradora-Geral do Trabalho Júnia Soares Nader, Presidente; Subprocurador-Geral do 
Trabalho Manoel Jorge e Silva Neto, Membro; Subprocuradora-Geral do Trabalho Cristina 
Soares de Oliveira e Almeida Nobre, Membro; Subprocurador-Geral do Trabalho Ricardo 
José Macedo de Britto Pereira, Suplente. A Comissão será assessorada por 1 (um) servidor a 
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ser indicado pelo Departamento de Tecnologia da Informação/PGT. 04 – Processo CSMPT 
nº 2.00.000.019707/2014-92. Assunto: Inquérito administrativo disciplinar. Advogados: 
José Eduardo Rangel de Alckmin – OAB/DF nº 2.977; José Augusto Rangel de Alckmin 
OAB/DF nº 7.118; Rodrigo Otávio Barbosa de Alencastro, OAB/DF nº 15.101 e Pedro 
Júnior Braule Pinto, OAB/DF nº 29.477. Relatora:  Conselheira Eliane Araque dos Santos. 
Revisora:  Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério público do Trabalho, preliminarmente, por maioria, vencidos a 
Conselheira Relatora e os Conselheiros Maurício Correia de Mello e Luís Antônio Camargo 
de Melo, decidiu pela apreciação da prescrição antes da análise do mérito. Em seguida, o 
Colegiado, por maioria e nos termos do voto da Conselheira Relatora, decidiu pela rejeição 
da prescrição, vencidos os Conselheiros Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano (revisora) e 
Antonio Luiz Teixeira Mendes. No mérito, após votar a Conselheira Relatora no sentido de 
arquivar o inquérito administrativo disciplinar, e votar a Conselheira Revisora pela 
instauração de processo administrativo disciplinar, a ser juntado oportunamente, pediu vista 
regimental o Conselheiro José Neto da Silva. Os demais aguardam. A Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos se declarou suspeita. A Conselheira Relatora solicitou o 
encaminhamento dos autos para juntada de voto. Presente o advogado Pedro Júnior Braule 
Pinto, OAB/DF nº 29.477. 05 – Processo CSMPT nº 2.06.000.004233/2014-61. Assunto: 
Inquérito Administrativo. Relatora:  Conselheira Sandra Lia Simón. Revisor:  Conselheiro 
Antonio Luiz Teixeira Mendes. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do processo, com divergência de 
fundamentação do Conselheiro José Neto da Silva. Em seguida, o Colegiado decidiu, à 
unanimidade, nos termos do voto da Conselheira Relatora, declarar a prescrição da 
pretensão punitiva, com o consequente arquivamento do Inquérito Administrativo 
Disciplinar instaurado em face do Subprocurador-Geral do Trabalho Aluísio Aldo da Silva 
Junior, determinando a expedição de ofício à Corregedoria do MPT para que observe o 
disposto nos artigos 1º e 2º, da Resolução CNMP 68/2011, bem como a remessa de ofício 
aos Representantes para que tomem ciência desta decisão. A Conselheira Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos se declarou suspeita e o Conselheiro Maurício Correia de Mello 
impedido. Inversão da pauta. 06 - Comissão Eleitoral e Apuradora para a formação de 
lista tríplice de candidatos a representante do Ministério Público do Trabalho no 
Conselho Nacional do Ministério Público, para o biênio 2015/2017. (Ad referendum – 
Edital PGT nº 01, de 13/03/2015). Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho, à unanimidade, referendou o ato do Presidente do Colégio de Procuradores do 
Trabalho, contido no Edital nº 1, de 13.03.2015,  que designou a Comissão Eleitoral e 
Apuradora destinada à eleição para formação de lista tríplice de candidatos a representante 
do Ministério Público do Trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público, biênio 
2015/2017, assim constituída: Subprocuradora-Geral do Trabalho Júnia Soares Nader, 
Presidente; Subprocurador-Geral do Trabalho Manoel Jorge e Silva Neto, Membro; 
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Subprocuradora-Geral do Trabalho Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, Membro; 
Subprocurador-Geral do Trabalho Ricardo José Macedo de Britto Pereira, Suplente. 07 – 
Indicação de Membros do MPT para participar da 104ª Conferência Internacional do 
Trabalho da Organização Internacional do Trabalho – OIT, a ser realizada em 
Genebra/Suíça. (Ad referendum – Portaria PGT nº 170, de 19/03/2015). Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, referendou o ato do 
Procurador-Geral do Trabalho que autorizou o afastamento do País, com ônus para o MPT, 
no período de 29 de maio a 14 de junho de 2015, incluído o trânsito, do Subprocurador-
Geral do Trabalho Maurício Correia de Mello, do Procurador Regional do Trabalho 
Francisco Gérson Marques de Lima e do Procurador do Trabalho Erlan José Peixoto do 
Prado, para participarem da 104ª Conferência Internacional do Trabalho da Organização 
Internacional do Trabalho, em Genebra – Suíça. O Conselheiro Maurício Correia de Mello 
declarou impedimento. 08 - Processo CSMPT nº 2.12.000.000537/2015-32 – (Ad 
referendum - Portaria PGT nº 174, de 19/03/2015). Interessada: Márcia Cristina Kamei 
Lopez Aliaga – Procuradora do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para 
representar o MPT e o Programa de Banimento do Amianto no Brasil na premiação do 
Tribute of Inspiration Award e participar do evento ADO´s 11th Anual International 
Asbestos Awareness Conference, em Washington - EUA. Relatora: Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos. Revisora: Conselheira Eliane Araque dos Santos. Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, referendou o ato do 
Procurador-Geral do Trabalho que autorizou o afastamento do País e das funções 
institucionais, no período de 15 a 20/4/2015, incluído o trânsito, da Procuradora do Trabalho 
Márcia Cristina Kamei Lopez Aliaga, para representar o Ministério Público do Trabalho na  
11ª Conferência Internacional de Consciência sobre o Amianto, em Washington, Estados 
Unidos da América, nos termos do voto da Conselheira Relatora. 09 - Processo CSMPT nº 
2.00.000.004925/2015-11 - (Ad referendum - Portaria PGT nº 174, de 19/03/2015). 
Interessado: Philippe Gomes Jardim – Procurador do Trabalho. Assunto: Requerimento de 
afastamento para representar o MPT e o Programa de Banimento do Amianto no Brasil na 
premiação do Tribute of Inspiration Award e participar do evento ADO´s 11th Anual 

International Asbestos Awareness Conference, em Washington - EUA.  Relator: 
Conselheiro José Neto da Silva Revisor: Ronaldo Curado Fleury. Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, referendou o ato do 
Procurador-Geral do Trabalho que autorizou o afastamento do País e das funções 
institucionais, no período de 15 a 20/4/2015, incluído o trânsito, do Procurador do Trabalho 
Philippe Gomes Jardim, para representar o Ministério Público do Trabalho na 11ª 
Conferência Internacional de Consciência sobre o Amianto, em Washington, Estados 
Unidos da América, nos termos do voto do Conselheiro Relator. 10 – 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 
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Servidores do MPT. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: Conselheiro 
Eduardo Antunes Parmeggiani. Decisão anterior: Após o voto do Conselheiro redator 
designado Otavio Brito Lopes no sentido de aprovar integralmente a proposta de Resolução 
que institui, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, o Programa de Atenção à Saúde e 
o voto parcialmente divergente do Conselheiro revisor, pediu vista regimental o Presidente 
Luís Antônio Camargo de Melo. Os demais aguardam a vista regimental. CSMPT, 177ª 
sessão ordinária, 15/10/2013. 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 anterior: 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 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 Conselheiro 
Ronaldo Curado Fleury. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de 
Melo. CSMPT, 191ª Sessão Ordinária, 03/03/2015. Decisão: Renovou pedido de vista 
regimental o Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. CSMPT, 192ª Sessão Ordinária, 
07/04/2015. 11 - Processo CSMPT nº 2.00.000.006170/2015-81. Interessada: Carolina 
Vieira Mercante – Procuradora do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para 
participar do curso de aperfeiçoamento “Direito do Trabalho: entre evolução histórica e 
comparação”, a ser realizado na Universidade Tor Vergata - Roma/Itália. Relatora: 
Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisora: Conselheira Sandra Lia 
Simón. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, opinar pela desnecessidade de nova autorização para que a Procuradora do 
Trabalho Carolina Vieira Mercante possa participar do curso “Direito do Trabalho entre 
evolução histórica e comparação”, na cidade de Roma/Itália, entre 03 e 12 de junho de 2015, 
nos termos do voto da Conselheira Relatora. 12 - Processo CSMPT nº 
2.06.000.001098/2015-82. Interessada: Jailda Eulídia da Silva Pinto – Procuradora do 
Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para elaboração de tese de dissertação do 
Curso de Mestrado da Universidade Federal de Pernambuco. Relatora: Conselheira Sandra 
Lia Simón. Revisor: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar favoravelmente 
à concessão do afastamento da Procuradora do Trabalho Jailda Eulídia da Silva Pinto, no 
período de 01/06/2015 a 31/08/2015, para elaboração de dissertação do Curso de Mestrado 
em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, nos termos do voto da Conselheira 
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Relatora. 13 - Processo CSMPT nº 2.01.000.001948/2015-29. Interessada: Maria Julieta 
Tepedino de Bragança - Procuradora do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento 
para participar do curso de aperfeiçoamento “Direito do Trabalho: entre evolução histórica e 
comparação”, a ser realizado na Universidade Tor Vergata - Roma/Itália. Relator: 
Conselheiro Maurício Correia de Mello. Revisora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 
Brasiliano. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, opinar favoravelmente à concessão do afastamento da Procuradora do 
Trabalho Maria Julieta Tepedino de Bragança, 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. 14 - 
Processo CSMPT nº 2.00.000.008324/2015-70. Interessado: Helder Santos Amorim - 
Procurador do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para participar do curso de 
aperfeiçoamento “Direito do Trabalho: entre evolução histórica e comparação”, a ser 
realizado na Universidade Tor Vergata - Roma/Itália. Relator: Conselheiro Ronaldo Curado 
Fleury. Revisora: Conselheira Eliane Araque dos Santos. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar favoravelmente à concessão 
do afastamento do Procurador do Trabalho Helder Santos Amorim, 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. 15 – Extrapauta – Processo CSMPT nº 2.17.000.000328/2015-92. 
Interessado: Eduardo Maia Tenório da Cunha – Procurador do Trabalho. Assunto: 
Requerimento de afastamento para frequentar o curso de aperfeiçoamento "Direito do 
Trabalho: Entre evolução histórica e comparação", na Universidade Tor Vergata, em Roma 
- Itália. Relatora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. 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 Eduardo Maia Tenório da Cunha, entre 1º e 14 de junho de 2015, 
incluído o trânsito, com ônus limitado, para participar do Curso “Direito do Trabalho entre 
evolução histórica e comparação”, na cidade de Roma/Itália, nos termos do voto da 
Conselheira Relatora. 16 – Extrapauta –  Processo CSMPT nº 2.01.000.001960/2015-33. 
Interessado: João Carlos Teixeira – Procurador do Trabalho Assunto: Requerimento de 
afastamento para frequentar o curso de aperfeiçoamento "Direito do Trabalho: Entre 
evolução histórica e comparação", na Universidade Tor Vergata, em Roma - Itália. Relatora: 
Conselheira Sandra Lia Simón. 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 João Carlos 
Teixeira, 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 da Conselheira Relatora. 17 – Extrapauta – Processo 
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CSMPT nº 2.01.008.002148/2015-25. Interessada: Carina Rodrigues Bicalho - Procuradora 
do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para frequentar o curso de 
aperfeiçoamento "Direito do Trabalho: Entre evolução histórica e comparação", na 
Universidade Tor Vergata, em Roma - Itália. Relatora: Conselheira Sandra Lia Simón. 
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 Carina Rodrigues Bicalho, 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 da 
Conselheira Relatora. 18 - Processo CSMPT nº 2.00.000.024064/2013-18. Interessado: 
Ministério Público do Trabalho. Assunto: Proposta de alteração dos artigos 4º, XVI, e 9º, da 
Resolução CSMPT nº 85/2009, que dispõe sobre o Regimento Interno do CSMPT. Relator: 
Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. Revisor: Conselheiro Maurício Correia de 
Mello. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, pelo arquivamento do feito, nos termos do voto do Conselheiro Relator. 19 - 
Processo CSMPT nº 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 anterior: 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. CSMPT, 190ª Sessão 
Ordinária, 03/02/2015. Decisão: Prosseguindo o julgamento, o Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, por maioria, vencido o Conselheiro Relator, decidiu pela 
inexistência de interesse da Administração na reversão de aposentadoria voluntária pleiteada 
pelo membro Lélia Guimarães Carvalho Ribeiro e, à unanimidade, determinou o 
encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República, nos termos do voto da 
Conselheira Revisora. CSMPT, 192ª Sessão Ordinária, 07/04/2015. 20 – Processo CSMPT 
nº 2.00.000.004311/2015-21. Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: Lista de 
Antiguidade dos membros do MPT, apurada em 31.12.2014 Relatora: Conselheira Eliane 
Araque dos Santos. Revisor: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Decisão: Retirado de 
pauta a pedido da Conselheira Relatora, para melhor análise. 21 – Processo CSMPT nº 
2.00.000.005162/2015-18. (Apensado ao Processo CSMPT nº 2.00.000.004311/2015-21) 

Interessada: Oksana Maria Dziura Boldo – Subprocuradora-Geral do Trabalho. Assunto: 
Correção da ordem de classificação na lista de antiguidade a ser aprovada em 2015. 
Relatora: Conselheira Eliane Araque dos Santos. Revisor: Conselheiro Ronaldo Curado 
Fleury. Decisão: Retirado de pauta a pedido da Conselheira Relatora, para melhor análise. 
22 - Processo CSMPT nº 2.02.000.003887/2015-05. Interessado: Orlando Schiavon Junior 
– Procurador do Trabalho. Assunto: Pedido de providências, com pedido de liminar, contra 
ato da Procuradora-Chefe da PRT da 2ª Região. Relatora: Conselheira Cristina Aparecida 
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Ribeiro Brasiliano. Revisor: Conselheiro José Neto da Silva. Decisão: Retirado de pauta, a 
pedido da Conselheira Relatora. O Presidente Luís Antônio Camargo de Melo solicitou o 
encaminhamento destes autos ao seu Gabinete. 23 - Processo CSMPT nº 
2.09.000.013976/2014-10. Interessada: Margaret Matos de Carvalho – Procuradora Regional 
do Trabalho. Assunto: Autorização para prosseguimento de atuação em 1º Grau. Relatora: 
Conselheira Eliane Araque dos Santos Revisora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 
Brasiliano. Decisão anterior: 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. CSMPT, 
191ª Sessão Ordinária, 03/03/2015. Decisão: Prosseguindo o julgamento, o Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, nos termos do voto da 
Conselheira Revisora, autorizar 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 que seja editada Resolução do CSMPT, que tratará da 
regulamentação da gratificação por exercício cumulativo de ofícios, vencidos parcialmente a 
Conselheira Relatora, o Conselheiro José Neto da Silva e o Presidente Luís Antônio 
Camargo de Melo, que limitavam a autorização até que seja recomposto o quadro de 
Procuradores na Sede da PRT da 9ª Região. CSMPT, 192ª Sessão Ordinária, 07/04/2015. 24 
– Extrapauta – Processo CSMPT nº 2.05.005.000099/2015-05. Interessada: Melina de 
Sousa Fiorini e Schulze – Procuradora do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento 
para frequentar o curso de aperfeiçoamento "Direito do Trabalho: Entre evolução histórica e 
comparação", na Universidade Tor Vergata, em Roma - Itália. Relator: Conselheiro José 
Neto da Silva. Revisor: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar 
favoravelmente à concessão do afastamento da Procuradora do Trabalho Melina de Sousa 
Fiorini e Schulze, 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. 25 – Extrapauta – Processo 
CSMPT nº 2.13.001.000162/2015-63 – (Ad referendum - Portaria PGT nº 134, de 09 de 
março de 2015). Interessado: Marcos Antônio Ferreira Almeida – Procurador do Trabalho. 
Assunto: Requerimento de afastamento para participar do I Congresso Jurídico de 
Investigadores Lusófonos na Faculdade de Direito da Universidade de Porto/Portugal. 
Relatora: Conselheira Eliane Araque dos Santos. Revisor: Conselheira Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à 
unanimidade, referendou o ato do Procurador-Geral do Trabalho que autorizou o 
afastamento do País e das funções institucionais, no período de 11 a 16/03/2015, incluído o 
trânsito, do Procurador do Trabalho Marcos Antônio Ferreira Almeida, para participar do I 
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Congresso Jurídico de Investigadores Lusófonos, na Faculdade de Direito da Universidade 
de Porto, na cidade do Porto/Portugal, nos termos do voto da Conselheira Relatora. E, para 

constar, lavrei esta ata da 192ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, segue 
assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 16h05. 
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