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No dia dois de junho de dois mil e quinze, às nove horas e 9 horas e 17 minutos, iniciou-se a centésima 
nonagésima quarta 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 da 
Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Ivana Auxiliadora Mendonça 
Santos, secretariada pela Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Presentes os Senhores 
Conselheiros: José Neto da Silva, Ronaldo Curado Fleury, Antonio Luiz Teixeira Mendes, Cristina Aparecida 
Ribeiro Brasiliano (Conselheira Secretária), Eliane Araque dos Santos, Sandra Lia Simón e Maurício Correia 
de Mello. Presentes o Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima, o 
Corregedor-Geral do MPT em exercício José Carlos Ferreira do Monte e a Ouvidora do MPT Heloisa Maria 
Moraes Rego Pires. A Presidente 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 as atas da 193ª Sessão Ordinária e da 172ª Sessão Extraordinária. Comunicados da 
Presidente: A Presidente em exercício Ivana Auxiliadora Mendonça Santos registrou a ausência do 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo, em função da sua participação na 104ª Conferência Internacional 
do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho - OIT, em Genebra, na Suíça. Em ato solene, deu  
posse, como Conselheira, a Subprocuradora-Geral do Trabalho Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, 
eleita por seus pares Subprocuradores-Gerais do Trabalho, para complementar mandato relativo ao biênio 
2014/2016, vago por renúncia do então Conselheiro Otavio Brito Lopes. Deu boas-vindas à nova 
Conselheira, sendo acompanhada pelos demais membros do Colegiado, pelo Corregedor-Geral do MPT em 
exercício José Carlos Ferreira do Monte, pela Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires e pelo 
Presidente da ANPT Carlos Eduardo de Azevedo Lima. Registrou, em nome do Presidente Luís Antônio 
Camargo de Melo, manifestação de alegria em receber a Conselheira recém eleita. Em seguida, trouxe 
informação acerca expediente capeado pelo Ofício nº 1097/2015, de 22/05/2015, encaminhado pela 
Ouvidoria do MPT à Secretária do Concurso, Procuradora Adriane Reis de Araújo, no qual um candidato 
requereu a elevação do número de vagas de corte e a alteração da data de realização de provas em uma das 
fases do XIX Concurso para o cargo de Procurador do Trabalho, em virtude de coincidência com o concurso 
público para a Magistratura do TRT da 2ª Região. Deu ciência ao Colegiado da manifestação contrária da 
Secretária do Concurso e o indeferimento do pleito do candidato. Comunicados da Secretaria do CSMPT: 
A Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano disponibilizou os comunicados na intranet, a 
saber: 1) A Secretaria Administrativa de Apoio às Coordenadorias Nacionais PGT/MPT informou, por meio 
eletrônico, a realização da XXII Reunião Nacional da CONAP e Seminário Internacional com o Tema 
“Terceirização na Administração Pública”, no período de 20 a 22 de maio de 2015, em Brasília; 2) A 
Procuradora-Geral, em exercício, nos termos do art.17 da Resolução CSMPT nº 75/2008, comunicou ao 
CSMPT o deferimento do afastamento do Procurador do Trabalho Marco Antônio Ribeiro Tura, da PRT da 2ª 
Região, para comparecer a três reuniões em Brasília, nos períodos de 25 a 27 de maio; 19 a 21 de agosto e 4 
a 6 de novembro (Programa de Pesquisa em Finanças Públicas na Escola Superior de Administração 
Fazendária); 3) O Procurador do Trabalho Rafael Dias Marques, Coordenador Nacional da 
COORDINFÂNCIA, encaminhou, por meio do Ofício nº 29/2015, a ata da XXVIII Reunião Nacional da 
Coordinfância, ocorrida nos dias 23 e 24.04.2015; 4) A Procuradora-Geral, em exercício, nos termos do 
art.17 da Resolução CSMPT nº 75/2008, comunicou ao CSMPT o deferimento do afastamento do Procurador 
do Trabalho Paulo Douglas Almeida de Moraes, da PRT da 24ª Região, para participar de Oficina Jurídica 
sobre a nova Lei dos Motoristas (Lei 13.103/2015), na condição de palestrante, no dia 16/05/2015, em 
Curitiba-PR; 5) O Corregedor-Geral do MPT, em exercício, informou por meio do Ofício nº 610/2015 – 
CMPT, que realizará Correição Ordinária na PRT da 17ª Região, no período de 08 a 12 de junho de 2015; 6) 
O Corregedor-Geral do MPT, em exercício, esclareceu por meio do Ofício nº 620 de 18 de maio de 2015 – 
CMPT, que no segundo parágrafo do Ofício nº 427/CMPT, onde se lê entre “dias 06 e 10 de maio de 2015”, 
leia-se entre “dias 04 e 08 de maio de 2015”, de acordo com a Portaria CMPT nº 22/2015, anteriormente 
encaminhada à Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, anexa ao Ofício nº 404, 
de 08/04/2015, e 7) A Procuradora-Geral, em exercício, nos termos do art.17 da Resolução CSMPT nº 
75/2008, comunicou ao CSMPT o deferimento do afastamento do Procurador do Trabalho Wilson Roberto 
Prudente, da PRT da 1ª Região, para participar do 2º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental da 
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Universidade Federal da Paraíba, no período de 04 a 06/06/2015. Comunicados dos Conselheiros: O 
Conselheiro Ronaldo Curado Fleury fez referência à PTM de Uberlândia-MG, no triângulo mineiro, região 
em franco desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que atualmente conta com apenas três membros. 
Entende que o Ministério Público do Trabalho deve dispensar especial atenção àquela Unidade. Mencionou 
que houve pleito de deslocamento de um Ofício da sede da PRT 3ª Região para a referida PTM e relatou que 
a Procuradora do Trabalho Karol Teixeira de Oliveira, Coordenadora de Uberlândia, foi informada que o 
respectivo processo se encontra no âmbito deste CSMPT, ainda sem numeração, com despacho da 
Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos para remessa à Chefia da PRT 3ª Região. O Conselheiro 
disse não entender tal situação. A Presidente em exercício, Ivana Auxiliadora Mendonça Santos esclareceu 
que é relatora do feito e, depois de conversa com a Vice-Procuradora-Geral do Trabalho Eliane Araque dos 
Santos, obteve sugestões e entendeu por bem devolver os autos ao Procurador-Geral do Trabalho para prévia 
manifestação pois, na sua opinião, podem existir outras PTM´s enfrentando problema da mesma natureza. A 
Presidente em exercício solicitou à Conselheira Eliane Araque dos Santos esclarecimentos acerca da 
tramitação. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury indagou se de fato existe processo.  A Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos respondeu afirmativamente, esclarecendo ser a relatora. A Conselheira Eliane 
Araque dos Santos considerou que a competência para distribuir Ofícios é do Procurador-Geral do Trabalho, 
ouvido o CSMPT. Prosseguiu dizendo que é o processo nº 2.03.000.013758/2014-07, que veio a este 
Colegiado, mas tendo em vista o retorno ao Gabinete do PGT, pois nele sequer havia manifestação da Chefia 
da Unidade, combinou com a Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos de encaminhar os autos 
àquela Regional, para a manifestação do Procurador-Chefe e do Colégio de Procuradores, para depois, 
reunindo dados a serem fornecidos pela Diretoria-Geral do MPT, acerca de possíveis cargos efetivamente 
vagos, devolver o feito ao CSMPT para andamento e deliberação sem maiores delongas. O Conselheiro 
Ronaldo Curado Fleury agradeceu os esclarecimentos e requisitou à Secretaria informação acerca do número 
do processo em questão, para repassar à Procuradora do Trabalho Karol Teixeira de Oliveira. O Conselheiro, 
ainda com a palavra, abordou questão que envolve segurança institucional na PTM de Juazeiro do Norte-CE, 
que enfrentou situação séria, já noticiada no âmbito do CSMPT na 187ª Sessão Ordinária. Apontou que é 
relator do Processo nº 2.07.000.015952/2014-70, que trata de proposta do Corregedor-Geral do MPT para 
remoção, de ofício, da Procuradora do Trabalho Lorena Brandão Landim Camarotti, que lá atua. Em 
conversa com a Procuradora do Trabalho foi informado que, apesar de todo o ocorrido, a PTM não dispõe de 
sistema para registro de filmagens ou detector de metais, e que nenhuma medida foi adotada no âmbito 
daquela Unidade. Nesse contexto, reiterou manifestação para que sejam adotadas providências emergenciais 
no que concerne à segurança na PTM de Juazeiro do Norte-CE. A Presidente do CSMPT em exercício rogou 
à Vice-Procuradora-Geral Eliane Araque dos Santos para que prestasse as informações necessárias. A 
Conselheira Eliane Araque dos Santos explicou que a Procuradora do Trabalho Lorena Brandão Landim 
Camarotti foi consultada acerca de seu interesse em ser lotada em PTM próxima a Fortaleza, sede da PRT 7ª 
Região, uma vez que naquela Capital não há Ofício vago. A Procuradora do Trabalho, contudo, preferiu 
permanecer em Juazeiro do Norte, justificando que não poderia levar a família para a PTM indicada. No 
tocante às dificuldades por ela enfrentadas, estas não dizem respeito a qualquer precariedade nas condições 
materiais e/ou físicas da PTM local, mas sim à investigação específica tratada no bojo do Processo nº 
2.07.000.001762/2014-26. Assim, a Conselheira Eliane Araque dos Santos tomou nota das informações 
trazidas pelo Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, acerca das instalações daquela Unidade, para que 
providências necessárias sejam adotadas, especialmente o envio de pessoal técnico ligado à Diretoria-Geral 
do MPT, para avaliação e adoção de medidas cabíveis, quanto ao fornecimento de segurança à Procuradora 
do Trabalho, que preferiu permanecer na PTM de Juazeiro do Norte. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury 
fez referência aos processos que tratam da promoção ao cargo de Procurador Regional do Trabalho, que se 
encontram em trâmite no CSMPT, enfatizando que já decorreu praticamente um ano e meio sem que ditas 
promoções sejam levadas a termo, fato que tem gerado inquietação entre os membros do MPT. Fez apelo à 
Presidente em exercício, no sentido de que seja definida data para deliberação dos processos, e lembrou que 
é praxe no CSMPT marcar sessão específica para tratar do assunto, principalmente considerando a existência 
de muitas vagas. Uma vez definida a data, os processos serão devolvidos à Secretaria para inclusão em pauta. 
Lembrou que há vários fatores que contribuem com o atraso na apreciação dos processos, como 
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aposentadorias, renúncias de membros à promoção e o retorno do então Subprocurador-Geral do Trabalho 
Eduardo Antunes Parmeggiani ao cargo de Procurador Regional do Trabalho na PRT 4ª Região, que gerou 
nova distribuição dos feitos e, por consequência, a juntada de novas informações. A Presidente em exercício 
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos registrou que a Conselheira Secretária Cristina Aparecida Ribeiro 
Brasiliano, na 193ª sessão ordinária, realizada em 05/05/2015, pleiteou a realização de sessão extraordinária 
para apreciação dos processos de promoção e lembrou que a praxe é que os Conselheiros se comprometem 
em fazer a devolução dos autos, na medida em que a data da sessão esteja definida. A Conselheira Eliane 
Araque dos Santos suscitou uma questão já levantada na sessão anterior, defendendo que não seria o caso, 
ainda, de tratar das mencionadas promoções, mas sim de tratar previamente da fixação dos cargos de 
Procurador Regional do Trabalho, pois aquele assunto seguirá necessariamente este. Noticiou a existência de 
um pleito do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a distribuição de cargos de Procuradores 
Regionais do Trabalho às PRT’s que ainda não possuem nenhum cargo dessa natureza, a exemplo a PRT 14ª 
Região (Rondônia e Acre), entre outras. Fez menção ao processo CSMPT nº 2.00.000.016639/2015-91, que 
trata de anteprojeto de Lei para a criação de ofícios de membros e de cargos de servidores para o MPT, de 
relatoria da Conselheira Sandra Lia Simón, dizendo que, mesmo havendo o entendimento de que os cargos a 
serem criados serão distribuídos posteriormente, impera a necessidade de distribuição, desde logo, dos cargos 
de Procurador Regional do Trabalho hoje existentes, a fim de atingir situação equânime entre as Regionais, 
solução que atenderá pleito do CNMP, o que, no seu entender deve ser feito antes da apreciação dos 
processos que tratam das promoções, a fim de que reste bem definido àqueles membros que serão 
promovidos, qual será a sua futura PRT de lotação. Ainda com a palavra, propôs a realização de sessão 
extraordinária, para apresentação e votação pelo do Orçamento do MPT para o exercício de 2016, pois não 
foi possível incluir o assunto nesta sessão, visto que o acréscimo de algumas observações inseridas pelo 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG ao pré-projeto de orçamento resultou no 
agendamento de reunião para adequações devidas, somente para o próximo dia 03 de junho de 2015. Propôs, 
então, a realização de sessão extraordinária para o dia 16 de junho de 2015, com o fim de deliberação acerca 
da proposta orçamentária para o ano de 2016. O Conselheiro José Neto da Silva, sobre a realização de sessão 
extraordinária para deliberar sobre as promoções ao cargo de Procurador Regional do Trabalho, realçou que 
para a definição data, necessário é que os votos estejam preparados e disponibilizados, pois a apreciação de 
um determinado processo depende daquele que trata da vaga imediatamente antecedente. A Presidente em 
exercício Ivana Auxiliadora Mendonça Santos realçou ser essa exatamente a proposta, pois o CSMPT sempre 
fixou data objetivando que os Conselheiros se empenhem por concluir os votos, repassando aos seus pares, 
em caráter sigiloso, os nomes dos membros que pretendem indicar ao Colegiado para a promoção. Recordou 
que na sessão passada houve a manifestação dos Conselheiros no sentido de que referidas promoções se 
impõem, em que pese as considerações da Conselheira Eliane Araque dos Santos. Propôs, então, que seja 
convocada sessão extraordinária para apreciação dos processos de promoção. Defende a adoção de regra de 
transição, mas que as atuais promoções sigam a prática atualmente adotada, porque as vagas surgiram 
anteriormente. E, para as promoções vindouras, os membros interessados concorrerão cientes de que 
provavelmente terão que mudar das Procuradorias Regionais do Trabalho em que atualmente oficiam. O 
Conselheiro José Neto da Silva entende que não se pode fazer a promoção sem antes saber se o membro quer 
mudar de PRT onde atua. A Presidente em exercício Ivana Auxiliadora Mendonça Santos firmou seu 
entendimento de que necessário é estabelecer regra de transição, garantindo que as vagas existentes até a data 
de hoje sejam preenchidas da forma atualmente adotada. Assim, em face da divergência entre a proposta da 
Conselheira Eliane Araque dos Santos e a tese apresentada pela presidência, foram tomados votos. O 
Conselheiro José Neto da Silva concordou com a proposta da presidência, enfatizando que para essas 
promoções atuais, o membro promovido permaneça na PRT atual. O Conselheiro Ronaldo Curado Fleury 
revelou que sempre defendeu a necessidade de fixação dos cargos de Procurador Regional do Trabalho, que 
até hoje não ocorreu. Pontuou que na Proposta de Regulamentação dos Ofícios (Processo CSMPT nº 
2.00.000.008925/2014-00), em que figura como revisor e a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 
Brasiliano como relatora – proporá a efetiva fixação dos cargos de Procurador Regional do Trabalho, que 
atenderá o comando da Lei Complementar nº 75/1993 sobre a competência do CSMPT de indicar normas 
para fixação dos ofícios e, a partir daí, todas as futuras promoções terão vagas previamente fixadas, como 
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funciona no Ministério Público Federal e no Poder Judiciário. Portanto, alertou que se houver a fixação dos 
ofícios de imediato, certamente haverá contestação judicial, o que, por consequência, paralisará as 
promoções em curso, bem como aquelas que vierem a ocorrer. Concluiu ser necessária uma decisão mais 
acautelada por parte deste Colegiado, visando a uma transição que redundará significativa mudança na forma 
de atuação do MPT. Assim, pedindo vênia à Conselheira Eliane Araque dos Santos, votou a favor da proposta 
da Presidência, associando-se à preocupação apresentada por ela sobre a urgente necessidade fixação de 
vagas de Procurador Regional do Trabalho, mormente nas Unidades onde há déficit, como ocorre, por 
exemplo, na PRT 15ª Região. O Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes pediu vênia à Conselheira Eliane 
Araque dos Santos e acompanhou a proposta da Presidência, lembrando que a questão da fixação dos Ofícios 
é um assunto recorrente no CSMPT, mas que, com a vindoura regulamentação o tema será definido. Frisou 
que todas as vagas constantes dos atuais processos de promoção ao cargo de Procurador Regional do 
Trabalho decorrem de edital que já delimitou previamente condições para promoções, sem previsão de 
fixação de referidas vagas. Concluiu, então, que as promoções atualmente conduzidas pelos processos em 
trâmite devem prosseguir como sempre foram, mas que compreende a preocupação da Conselheira Eliane 
Araque dos Santos diante da recomendação do CNMP. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 
acompanhou a proposta da Presidência, expondo que, não obstante as preocupações demonstradas pela Vice 
Procuradora-Geral do Trabalho, Drª Eliane Araque dos Santos, não é possível agora fixar os cargos, como 
seria desejável, e que as promoções se efetuem da forma usual. A Conselheira Sandra Lia Simón 
acompanhou a Presidência e registrou ser necessário adotar período de transição e estabelecer novo 
regramento. Defendeu que a fixação dos cargos de Procurador Regional do Trabalho só poderá ser efetuada 
mediante a criação de futuros novos cargos, afim de possibilitar a adequação das PRT’s faltantes. Salientou 
que hoje, diante da realidade fática do MPT, impossível é que se fixem cargos de Procurador Regional do 
Trabalho nas PRT’s em que estes não existam, porque isso significaria aumentar o quantitativo de cargos em 
alguma outra regional. Assim, e também diante do exposto pelos Conselheiros Ronaldo Curado Fleury e 
Antonio Luiz Teixeira Mendes, A Conselheira aderiu à proposta da Presidência. A Conselheira Cristina 
Soares de Oliveira e Almeida Nobre votou com a Presidência, considerando as ponderações feitas pelos 
demais conselheiros. O Conselheiro Maurício Correia de Mello reforçou a urgência em se deliberar as 
promoções a Procurador Regional do Trabalho, pois a situação tem causado inquietação dos membros 
candidatos. Acrescentou que, a partir do momento da esperada regulamentação de fixação dos Ofícios 
(Processo CSMPT nº 2.00.000.008925/2014-00), cada promoção será feita mediante edital em que se dirá 
quais serão as vagas em que se poderá concorrer. Indicou que serão processos separados, para cada um dos 
editais, com listas de antiguidade que serão móveis em relação a cada um dos processos de promoção, tendo 
em vista a fixação dos ofícios, nos moldes adotados pelo MPF, relativamente às vagas das Procuradorias 
Regionais da República. Alertou que se trata de processo complexo, mas que será necessário enfrentar essa 
realidade. Dito isto, o Conselheiro acompanhou a proposta da Presidência, no sentido de seguir o 
procedimento recorrente, pois o edital já fora publicado. A Presidente em exercício Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos propôs a realização de sessões extraordinárias, uma no dia 16 de junho de 2015, às 9h, 
para tratar do Orçamento do MPT e outra no dia 10 de agosto de 2015, no mesmo horário, para deliberar 
sobre as Promoções ao cargo de Procurador Regional do Trabalho, bem como sobre o Processo CSMPT nº 
2.00.000.008925/2014-00, que trata da regulamentação, no âmbito do MPT, da gratificação por exercício 
cumulativo de ofícios. Os Conselheiros Ronaldo Curado Fleury e Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 
comunicaram que estarão usufruindo férias no dia 16/06/2015. A Conselheira Eliane Araque dos Santos 
registrou pedido de desculpas aos Conselheiros pela maneira informal, via e-mail, com que o questionário da 
Corregedoria-Geral do MPT, relativa à situação funcional dos membros da Procuradoria-Geral do Trabalho, 
para fins de subsidiar Correição Ordinária. Justificou que, diante do prazo, foi a maneira mais célere. 
Anunciou a expedição da Portaria nº 361, de 28/05/2015, que trata de Substituição de Subprocurador-Geral 
do Trabalho com acumulação de ofícios no âmbito da Procuradoria Geral do Trabalho. Comunicou que dois 
técnicos especialistas em segurança visitaram a PTM de Sinop-MT para verificar as necessidades daquela 
Unidade e, na medida em que seja apresentado relatório, comunicará ao CSMPT. Registrou que nos dias 21 e 
22 de maio foi realizado em Brasília o Seminário Internacional sobre Relações de Trabalho na Administração 
Pública, do qual resultou na elaboração de documento intitulado “Carta de Brasília”, que contém colocações 
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e demandas visando à regularização das relações de trabalho no setor público. O documento foi encaminhado 
ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho – TST –, ministro Antonio José de Barros Levenhagen, que o 
disponibilizou no sítio eletrônico daquela Corte. O Conselheiro Maurício Correia de Mello fez referência à 
estatística mensal de movimentação no CSMPT e esclareceu que os nove processos em seu poder são anexos 
ao Processo nº 08130.001076/2010, que trata de revisão da Resolução nº 86 do CSMPT, e que cada um deles 
conta como se fosse um único. Frisou que o referido processo teve a tramitação suspensa, e aguarda o 
deslinde do processo CSMPT nº 2.00.000.008925/2014-00, que trata da regulamentação da gratificação por 
exercício cumulativo de ofícios. Por fim, disse que uma vez finalizada essa discussão, proporá o 
arquivamento dos feitos e, assim, regularizará sua produção. A Ouvidora Heloisa Maria Moraes Rego Pires 
comunicou o encaminhamento da Estatística da Ouvidoria do mês de maio, registrando 454 manifestações e 
destacou que este número é basicamente a metade das manifestações normalmente recebidas, fato que 
decorre de problema no Portal do MPT, que esteve indisponível durante alguns períodos. Por fim, registrou 
que o novo portal do MPT conta com galeria dos ouvidores, com um formulário específico para recebimento 
das demandas relacionadas à Lei 12.527, de 18/11/2011, (Regulamento de acesso às informações) e com um 
campo onde constam as notícias do mês da Ouvidoria do MPT. Em seguida, passou-se à ordem do dia. 01 - 
Posse da Subprocuradora-Geral do Trabalho Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre – Cumprir 
o restante do mandato relativo ao Biênio 2014/2016, vago por renúncia do Dr. Otavio Brito Lopes. A 
Presidente em exercício Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, em ato solene, consignou que tomou posse 
como Conselheira a Subprocuradora-Geral do Trabalho Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, eleita 
por seus pares Subprocuradores-Gerais do Trabalho, para complementar mandato, vago por renúncia do 
Conselheiro Otavio Brito Lopes, relativo ao biênio 2014/2016.  Ausente, justificadamente, o Presidente Luís 
Antônio Camargo de Melo. 02 - Aprovação das atas da 193ª sessão ordinária e da 172ª sessão 
extraordinária . Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, aprovou 
as atas da 172ª Sessão Extraordinária e da 193ª Sessão Ordinária, com as correções apontadas e 
encaminhadas à Secretaria do CSMPT pelo Conselheiro Ronaldo Curado Fleury, no tocante a ata da 193ª 
sessão ordinária. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo.  03 – Extrapauta 
– Convocação de Sessão Extraordinária para o mês de junho. Designação de data e hora para 
realização e definição de pauta. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à 
unanimidade, resolveu convocar a 173ª Sessão Extraordinária, designando para sua realização o dia 
16/06/2015, às 9 horas, destinada a apreciação dos seguintes itens: 1) Proposta Orçamentária do Ministério 
Público do Trabalho para o exercício de 2016: Orçamento Fiscal e Seguridade Social; 2) Processo CSMPT nº  
2.00.000.016639/2015-91, que trata de anteprojeto de lei de criação de ofícios de membros e de cargos de 
servidores; 3) Processo CSMPT nº 2.01.000.008453/2015-21, relativo a requerimento de afastamento do 
Procurador do Trabalho Marco Antônio Costa Prado e; 4) Outras questões que devam ser incluídas em pauta. 
Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 04 – Extrapauta – Proposição de 
não apreciação dos processos de promoção ao cargo de Procurador Regional do Trabalho, que estão 
em curso no CSMPT, antes que sejam fixadas as respectivas vagas de Procurador Regional do 
Trabalho por PRT. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, vencida 
a Conselheira Eliane Araque dos Santos, decidiu pelo não sobrestamento dos processos de promoção ao 
cargo de Procurador Regional do Trabalho, e que os eventuais Procuradores promovidos permanecerão nas 
respectivas PRT’S onde atuam. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 05 – 
Extrapauta – Convocação de Sessão Extraordinária para o mês de agosto. Designação de data e hora 
para realização e definição de pauta. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à 
unanimidade, resolveu convocar a 174ª Sessão Extraordinária, designando para sua realização o dia 
10/08/2015, às 9 horas, destinada à apreciação dos  Processos CSMPT nºs 2.00.000.014151/2014, 
2.00.000.041956/2014-64, 2.00.000.021372/2014-72, 2.00.000.021375/2014-14, 2.00.000.021377/2014-03, 
2.00.000.021379/2014-72, 2.00.000.021380/2014-19, 2.00.000.021382/2014-16, 2.00.000.021384/2014-05, 
2.00.000.021386/2014-96, 2.00.000.021387/2014-31, 2.00.000.021388/2014-85, 2.00.000.021390/2014-54, 
2.00.000.021391/2014-07, 2.00.000.021393/2014-98, que tratam de promoção ao cargo de Procurador 
Regional do Trabalho, e do Processo CSMPT nº 2.00.000.008925/2014-00, que trata da regulamentação da 
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gratificação por exercício cumulativo de ofícios. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio 
Camargo de Melo. 06 – Processo CSMPT nº 2.00.000.043723/2014-04.  
Assunto: Inquérito administrativo disciplinar. Advogado: Marthius Sávio Cavalcante Lobato, OAB/DF nº 
1681-A e OAB/SP nº 122.733. Relatora:  Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Revisor:  
Conselheiro Maurício Correia de Mello. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à 
unanimidade e nos termos do voto da Conselheira Relatora, decidiu pela conversão do julgamento em 
diligência com o retorno dos autos à Comissão de Inquérito Administrativo, para complementar o parecer 
conclusivo e formular a súmula de acusação, que deverá conter a exposição do fato imputado, com todas 
suas circunstâncias e a capitulação legal da infração, no prazo de 15 dias. Ausente, justificadamente, o 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. Presente o advogado Marthius Sávio Cavalcante Lobato, 
OAB/DF nº 1681-A e OAB/SP nº 122.733. Inversão da pauta. 07 – Processo CSMPT nº 
2.00.000.043840/2013-89. Interessada: Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. Assunto: Solicitação que 
sejam publicadas as estatísticas da Instituição contendo a informação de quantas sessões e audiências cada 
membro efetivamente realizou a cada mês. Relator: Conselheiro Maurício Correia de Mello. Revisor: 
Conselheiro José Neto da Silva. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, pelo arquivamento do feito, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausente, 
justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 08 – Processo CSMPT nº 
2.00.000.016639/2015-91. Interessado: Ministério público do Trabalho. Assunto: Anteprojeto de lei, que 
dispõe sobre a criação de ofícios de membros e de cargos de servidores efetivos e em comissão no âmbito do 
Ministério Público do Trabalho. Relatora: Conselheira Sandra Lia Simón. Revisora: Conselheira Cristina 
Aparecida Ribeiro Brasiliano. Decisão: Após votar a Conselheira Relatora favoravelmente pelo 
encaminhamento do anteprojeto de lei ao Procurador-Geral da República, para apreciação do Congresso 
Nacional, com as ressalvas constantes nas alíneas “a”, “b” e “c”, e votar a Conselheira Revisora no mesmo 
sentido, pediu vista regimental o Conselheiro José Neto da Silva. Anteciparam voto acompanhando a 
Conselheira Relatora, os Conselheiros Ronaldo Curado Fleury, Antonio Luiz Teixeira Mendes, Eliane 
Araque dos Santos, Sandra Lia Simón, Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, Maurício Correia de 
Mello e a Presidente em exercício Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. O Conselheiro José Neto da Silva, 
excepcionalmente, trará o feito para prosseguimento do seu julgamento na 173ª Sessão Extraordinária, 
designada para o dia 16/06/2015. Ausente, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 09 
– Extrapauta – Processo CSMPT nº 2.02.000.012386/2015-10. Interessado: Ailton Vieira dos Santos. 
Assunto: Requerimento de afastamento para frequentar VIII Curso Avanzado em Derecho Del Trabajo para 
postgraduados na Universidade de Sevilla/Espanha. 
Relatora: Sandra Lia Simón. Revisor: Maurício Correia de Mello. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar favoravelmente à concessão dofastamento do 
Procurador do Trabalho Ailton Vieira dos Santos, no período de 05/09/2015 a 27/09/2015, incluído o período 
de trânsito, para participar do VIII Curso Avanzado em Derecho Del Trabajo para postgraduados da 
Universidade de Sevilla/Espanha., nos termos do voto da Conselheira Relatora. Ausente, justificadamente, o 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 10 – Processo CSMPT nº 2.00.000.042163/2014-62. Assunto: 
Inquérito Administrativo disciplinar. Advogados: Mauro Marcos de Castro – OAB/MG nº 9.338; Sérgio 
Pessoa de Paula Castro – OAB/MG nº 62.597; Patrícia de Almeida Henriques – OAB/MG nº 73.176; Renata 
Souza Toscano de Almeida – OAB/MG nº 99.183 e Marcela Nacur Vianna – OAB/MG nº 118.140. Relator:  
Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Revisora:  Conselheira Eliane Araque dos Santos. Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, decidiu pelo arquivamento do inquérito 
administrativo disciplinar instaurado em face da Procuradora do Trabalho Lutiana Nacur Lorentz, diante da 
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Conselheiro Relator, com divergência de 
fundamentação dos Conselheiros José Neto da Silva e Eliane Araque dos Santos (revisora), que juntará voto. 
Ausentes, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Maurício Correia de Mello e, justificadamente, o 
Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 11 – Pedido de prorrogação, por 30 dias, do prazo para 
conclusão e apresentação do relatório final do Processo Administrativo CSMPT nº 
2.00.000.005872/2014-67, instaurado pela Portaria CSMPT nº 7, de 02/03/2015, publicada no BS 
Especial 3-A do MPT, de 04/03/2015, formulado pelo Presidente da Comissão, Dr. André Lacerda. 
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(Ofício nº 7/2015-Comissão de PAD). Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, à unanimidade, pela prorrogação, por 30 dias, do prazo para conclusão e apresentação do relatório 
final do Processo Administrativo CSMPT nº 2.00.000.005872/2014-67, instaurado pela Portaria CSMPT nº 
7, de 02/03/2015, publicada no BS Especial 3-A, de 04/03/2015. Ausentes, momentânea e justificadamente, 
o Conselheiro Maurício Correia de Mello e, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 
12 – Extrapauta – Indicação de 2º Suplente para compor a Comissão Eleitoral e Apuradora destinada 
à eleição para elaboração de lista tríplice para escolha do Procurador-Geral do Trabalho. Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, indicou a Procuradora Regional do 
Trabalho Soraya Tabet Souto Maior, como 2º Suplente, para compor a Comissão Eleitoral e Apuradora 
destinada à eleição para elaboração de lista tríplice para escolha do Procurador-Geral do Trabalho. Os 
Conselheiros Ronaldo Curado Fleury e Sandra Lia Simón se declararam impedidos. Ausentes, momentânea e 
justificadamente, o Conselheiro Maurício Correia de Mello e, justificadamente, o Presidente Luís Antônio 
Camargo de Melo. 13 – Processo CSMPT nº 2.07.000.003746/2015-06. Interessada: Procuradoria Regional 
do Trabalho da 7ª Região. Assunto: Ofício nº 053/2015 GAB-PC PRT 7ª Região – Consulta sobre 
distribuição de feitos. Relator: Conselheiro Antonio Luiz Teixeira Mendes. Revisora: Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, conhecer da consulta e responder afirmativamente aos questionamentos contidos nos itens “a” 
e “b” do pedido, observados os critérios estabelecidos pelo Colégio da Procuradoria Regional e pela 
Resolução nº 86/2009 e, no tocante à distribuição de processos judiciais, desde que o Coordenador Nacional 
não se utilize da dispensa prevista no § 7º do artigo 8º da citada Resolução, tudo até que não sejam editadas 
normas em contrário por este Conselho Superior, mediante regulamento respaldado na Lei nº 13.024/2014 e 
no Ato Conjunto PGR/CASMPU Nº 1/2014, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausentes, 
momentânea e justificadamente, o Conselheiro Maurício Correia de Mello e, justificadamente, o Presidente 
Luís Antônio Camargo de Melo. 14 – Processo CSMPT nº 2.00.000.041090/2013-19. Interessada: 
Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região. Assunto: Requer Autorização para alteração da Sede da 
PTM de Água Boa/MT para o Município de Barra do Garças/MT. Relator: Conselheiro Antonio Luiz 
Teixeira Mendes. Revisora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela autorização da transferência da 
Procuradoria do Trabalho no Município de Água Boa para a cidade de Barra do Garças/MT, condicionada à 
destinação de recursos orçamentários suficientes, via remanejamento sujeito a avaliação e decisão do 
Procurador-Geral do Trabalho, nos termos do voto do Conselheiro Relator, com divergência de 
fundamentação do Conselheiro José Neto da Silva. Ausentes, momentânea e justificadamente, o Conselheiro 
Maurício Correia de Mello e, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 15 – Processo 
CSMPT nº 2.00.000.033407/2014-16. Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: Promoção ao 
cargo de Procurador Regional do Trabalho, critério de antiguidade. Relator: Conselheiro Antonio Luiz 
Teixeira Mendes. Revisora: Conselheira Eliane Araque dos Santos. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade e nos termos do voto do Conselheiro Relator, pelo 
arquivamento do feito, pela perda superveniente de seu objeto, restando prejudicado o pedido de reserva de 
vaga formulado pelo Dr. Eduardo Antunes Parmeggiani, por já ocupar cargo de Procurador Regional do 
Trabalho na PRT da 4ª Região. Ausentes, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Maurício Correia de 
Mello e, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 16 – Processo CSMPT nº 
2.00.000.029112/2013-64. Interessado: Marcius Cruz da Ponte Souza – Procurador do Trabalho. Assunto: 
Acompanhamento de Estágio Probatório. Relatora: Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. 
Revisor: Conselheiro Ronaldo Curado Fleury. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, à unanimidade, pela aprovação do estágio probatório do Procurador do Trabalho Marcius 
Cruz da Ponte Souza e, em consequência, pela sua vitaliciedade no cargo, quando do término do prazo de seu 
estágio, nos termos do voto da Conselheira Relatora. Ausentes, momentânea e justificadamente, o 
Conselheiro Maurício Correia de Mello e, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 17 
– Processo CSMPT nº 2.21.000.001761/2015-32 - (Ad referendum – Portaria nº 310, de 14/05/2015). 
Interessado: José Diniz de Moraes  – Procurador do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para 
frequentar o curso de aperfeiçoamento Direito do Trabalho entre evolução histórica e comparação, na 
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Universidade Tor Vergata, em Roma/Italia. Relatora: Conselheira Eliane Araque dos Santos. Revisor: 
Conselheiro José Neto da Silva. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à 
unanimidade, referendou o ato da Procuradora-Geral do Trabalho em exercício, que autorizou o afastamento 
do País e de suas funções institucionais, no período de 1º a 14.06.2015, incluído o período de trânsito, com 
ônus limitado, do procurador do Trabalho José Diniz de Moraes, para participar do curso de Direito do 
Trabalho entre evolução histórica e comparação, na Universidade Tor Vergata, na cidade de Roma/Italia, nos 
termos do voto da Conselheira Relatora. Ausentes, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Maurício 
Correia de Mello e, justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 18 – Extrapauta – 
Processo CSMPT nº 2.01.000.007933/2015-74. Interessado: Wilson Roberto Prudente – Procurador do 
Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para participar de Reunião de Expertos (Peritos) da 
Conferência Mundial AFROMADRI, a ser realizada em Madri – Espanha. Relator: Conselheiro José Neto da 
Silva. Revisora: Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador do 
Trabalho Wilson Roberto Prudente, no período de 15 a 19 de junho de 2015, para participar de Reunião de 
Expertos (Peritos) da Conferência Mundial AFROMADRI, a ser realizada em Madri – Espanha, nos termos 
do voto do Conselheiro Relator, com divergência de fundamentação, quanto ao ônus, dos Conselheiros Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos (revisora), Sandra Lia Simón e Ronaldo Curado Fleury. Ausentes, 
momentânea e justificadamente, o Conselheiro Maurício Correia de Mello e, justificadamente, o Presidente 
Luís Antônio Camargo de Melo. 19 – Extrapauta – Processo CSMPT nº 2.00.000.030032/2013-51.  
(Apenso: Processo CSMPT nº 2.00.000.011239/2014-16. Interessada: Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho – ANPT. Assunto: Elaboração, Implementação e Execução de Plano de Segurança 
Institucional no âmbito do MPT. Relator: Conselheiro Eduardo Antunes Parmeggiani. Revisora: Conselheira 
Sandra Lia Simón. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, em razão do 
chamamento à ordem do Processo em apenso CSMPT nº 2.00.000.011239/2014-16, que trata de 
regulamentação de porte de arma no âmbito do MPT, decidiu, à unanimidade, determinar o seu 
desapensamento e prosseguimento do feito. 20 – Extrapauta – Processo CSMPT nº 2.00.000.030145/2014-
38. Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: Proposta de alteração da Resolução CSMPT nº 
85/2009, que dispõe sobre o Regimento Interno Conselho Superior do MPT. Relator: Conselheiro Ronaldo 
Curado Fleury. Revisor: Conselheiro José Neto da Silva. Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho, à unanimidade, aprovou a redação final da Resolução 121/2015, que dispõe sobre o 
Regimento Interno CSMPT, apresentada pelo Conselheiro Relator ao Colegiado, no bojo do processo. E, 
para constar, lavrei esta ata da 194ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, segue 
assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 12h43. 
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