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No dia três de setembro de dois mil e quinze, às 9 horas e 49 minutos, iniciou
nonagésima sexta sessão ordinária, na sala de reuniões da Procuradoria
no 12º andar do Edifício Parque Cidade 
Presidência do Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo 
Curado Fleury. Presentes os Senhores Conselheiros: Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice
Ivana Auxiliadora Mendonça San
Cavalcanti Dantas, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, Sandra Lia Simón (Conselheira 
Secretária), Manoel Jorge e Silva Neto, Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre e Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira. Ausente, justificadamente, o Corregedor
Carlos Ferreira do Monte. Presentes a Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires e o 
Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima. O Pres
Ronaldo Curado Fleury abriu a sessão, ressaltando a importância do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, e a responsabilidade desse Órgão não diante das questões pontuais 
que lhe são submetidas, mas principalmente na defini
Público do Trabalho. Solicitou à Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, na 
condição de Secretária ad hoc
eleitos para o biênio 2015/2017,
Subprocuradores-Gerais do Trabalho. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos 
fazer a leitura do termo de posse
Superior do Ministério Público do Trabalho para o biênio 2015/2017 
2015 foram empossados e entraram em exercício como Conselheiros os Subprocuradores
Trabalho Doutores Ricardo José Macedo de Brito Pereira e Manoel Jorge e Si
Colégio de Procuradores do Trabalho no dia dezoito de agosto de 2015, e os Subprocuradores
Gerais do Trabalho Doutores Jeferson Luiz Pereira Coelho e Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, 
eleitos por seus pares Subprocuradores
Prestaram os empossados o compromisso de cumprir fielmente as obrigações, os deveres e as 
atribuições do cargo. Para constar, foi lavrado este termo de posse que vai assinado pelo senhor 
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e pelos conselheiros 
empossados”. O Presidente Ronaldo Curado Fleury convidou o
de Brito Pereira, Manoel Jorge e Silva Neto, Jeferson Luiz Pereira Coelho e Gustavo Ernani 
Cavalcanti Dantas para assinatura do 
à Conselheira ad hoc Ivana Auxiliadora Mendonça Santos que fizesse a leitura do termo de posse do 
Doutor Rogério Rodriguez Fernandez Filho. A Conselheira Secretári
de posse, a seguir transcrito: “Termo de compromisso e posse do Subprocurador
Rogério Rodriguez Fernandez Filho como membro do Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho para o biênio 2015/2017. No
Subprocurador-Geral do Trabalho Rogério Rodriguez Fernandez Filho como membro efetivo deste 
Conselho, para cumprir o restante do mandato relativo ao biênio 2014/2016, em decorrência da 
renúncia do Conselheiro Maurício Correia de Mello, que compunha este Colegiado por escolha do 
Colégio de Procuradores do Trabalho. O empossado prestou compromisso de bem servir e observar 
fielmente os deveres e obrigações do cargo. Para constar, foi lavrado este termo d
assinado pelo Senhor Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e pelo 
Conselheiro empossado”. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho foi chamado a assinar 
o termo de posse e em seguida apresentou o documento
Procurador-Geral do Trabalho, convocado para tomar posse e integrar o Conselho Superior do 
Ministério Público, para completar o biênio 2014/2016, em razão de ocupar suplência na lista 
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No dia três de setembro de dois mil e quinze, às 9 horas e 49 minutos, iniciou
nonagésima sexta 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
Presidência do Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo 
Curado Fleury. Presentes os Senhores Conselheiros: Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo Ernani 
Cavalcanti Dantas, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, Sandra Lia Simón (Conselheira 
Secretária), Manoel Jorge e Silva Neto, Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre e Ricardo José 

to Pereira. Ausente, justificadamente, o Corregedor-Geral do MPT em exercício José 
Carlos Ferreira do Monte. Presentes a Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires e o 
Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima. O Pres
Ronaldo Curado Fleury abriu a sessão, ressaltando a importância do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, e a responsabilidade desse Órgão não diante das questões pontuais 
que lhe são submetidas, mas principalmente na definição dos rumos institucionais
Público do Trabalho. Solicitou à Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, na 

ad hoc, que fizesse a leitura do termo de posse dos
eleitos para o biênio 2015/2017, tanto pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, como pelos 

Gerais do Trabalho. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos 
a leitura do termo de posse, a seguir transcrito: “Termo de posse dos membros do Conselho 

r do Ministério Público do Trabalho para o biênio 2015/2017 – No dia dois de setembro de 
2015 foram empossados e entraram em exercício como Conselheiros os Subprocuradores
Trabalho Doutores Ricardo José Macedo de Brito Pereira e Manoel Jorge e Si
Colégio de Procuradores do Trabalho no dia dezoito de agosto de 2015, e os Subprocuradores
Gerais do Trabalho Doutores Jeferson Luiz Pereira Coelho e Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, 
eleitos por seus pares Subprocuradores-Gerais do Trabalho no dia vinte e cinco de agosto de 2015. 
Prestaram os empossados o compromisso de cumprir fielmente as obrigações, os deveres e as 
atribuições do cargo. Para constar, foi lavrado este termo de posse que vai assinado pelo senhor 

ho Superior do Ministério Público do Trabalho e pelos conselheiros 
empossados”. O Presidente Ronaldo Curado Fleury convidou os Conselheiro
de Brito Pereira, Manoel Jorge e Silva Neto, Jeferson Luiz Pereira Coelho e Gustavo Ernani 

tura do termo de posse. O Presidente Ronaldo Curado Fleury solicitou 
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos que fizesse a leitura do termo de posse do 

Doutor Rogério Rodriguez Fernandez Filho. A Conselheira Secretária ad hoc 
: “Termo de compromisso e posse do Subprocurador

Rogério Rodriguez Fernandez Filho como membro do Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho para o biênio 2015/2017. No dia 02 de setembro de 2015, foi empossado Conselheiro o 

Geral do Trabalho Rogério Rodriguez Fernandez Filho como membro efetivo deste 
Conselho, para cumprir o restante do mandato relativo ao biênio 2014/2016, em decorrência da 

nselheiro Maurício Correia de Mello, que compunha este Colegiado por escolha do 
Colégio de Procuradores do Trabalho. O empossado prestou compromisso de bem servir e observar 
fielmente os deveres e obrigações do cargo. Para constar, foi lavrado este termo d
assinado pelo Senhor Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e pelo 
Conselheiro empossado”. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho foi chamado a assinar 
o termo de posse e em seguida apresentou o documento cujo teor é transcrito

Geral do Trabalho, convocado para tomar posse e integrar o Conselho Superior do 
Ministério Público, para completar o biênio 2014/2016, em razão de ocupar suplência na lista 
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No dia três de setembro de dois mil e quinze, às 9 horas e 49 minutos, iniciou-se a centésima 
Geral do Trabalho, situada 

Comercial Sul, em Brasília-DF, sob a 
Presidência do Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo 
Curado Fleury. Presentes os Senhores Conselheiros: Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice-Presidente), 

tos, Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo Ernani 
Cavalcanti Dantas, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, Sandra Lia Simón (Conselheira 
Secretária), Manoel Jorge e Silva Neto, Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre e Ricardo José 

Geral do MPT em exercício José 
Carlos Ferreira do Monte. Presentes a Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires e o 
Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima. O Presidente 
Ronaldo Curado Fleury abriu a sessão, ressaltando a importância do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, e a responsabilidade desse Órgão não diante das questões pontuais 

os institucionais para o Ministério 
Público do Trabalho. Solicitou à Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, na 

dos novos Conselheiros 
tanto pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, como pelos 

Gerais do Trabalho. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos passou a 
: “Termo de posse dos membros do Conselho 

No dia dois de setembro de 
2015 foram empossados e entraram em exercício como Conselheiros os Subprocuradores-Gerais do 
Trabalho Doutores Ricardo José Macedo de Brito Pereira e Manoel Jorge e Silva Neto, eleitos pelo 
Colégio de Procuradores do Trabalho no dia dezoito de agosto de 2015, e os Subprocuradores-
Gerais do Trabalho Doutores Jeferson Luiz Pereira Coelho e Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, 

Trabalho no dia vinte e cinco de agosto de 2015. 
Prestaram os empossados o compromisso de cumprir fielmente as obrigações, os deveres e as 
atribuições do cargo. Para constar, foi lavrado este termo de posse que vai assinado pelo senhor 

ho Superior do Ministério Público do Trabalho e pelos conselheiros 
Conselheiros Ricardo José Macedo 

de Brito Pereira, Manoel Jorge e Silva Neto, Jeferson Luiz Pereira Coelho e Gustavo Ernani 
termo de posse. O Presidente Ronaldo Curado Fleury solicitou 

Ivana Auxiliadora Mendonça Santos que fizesse a leitura do termo de posse do 
ad hoc fez a leitura do termo 

: “Termo de compromisso e posse do Subprocurador-Geral do Trabalho 
Rogério Rodriguez Fernandez Filho como membro do Conselho Superior do Ministério Público do 

dia 02 de setembro de 2015, foi empossado Conselheiro o 
Geral do Trabalho Rogério Rodriguez Fernandez Filho como membro efetivo deste 

Conselho, para cumprir o restante do mandato relativo ao biênio 2014/2016, em decorrência da 
nselheiro Maurício Correia de Mello, que compunha este Colegiado por escolha do 

Colégio de Procuradores do Trabalho. O empossado prestou compromisso de bem servir e observar 
fielmente os deveres e obrigações do cargo. Para constar, foi lavrado este termo de posse que vai 
assinado pelo Senhor Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e pelo 
Conselheiro empossado”. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho foi chamado a assinar 

cujo teor é transcrito a seguir: “Senhor 
Geral do Trabalho, convocado para tomar posse e integrar o Conselho Superior do 

Ministério Público, para completar o biênio 2014/2016, em razão de ocupar suplência na lista 
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votada pelo Colégio de Procura
conclusivamente, algumas considerações. Tomo como ponto de partida que, tendo obtido votações 
em torno de 10% (dez por cento) dos eleitores que integram o Colégio de Procuradores, nas duas 
eleições transatas, figurando em retumbante último lugar em ambos os concorridos pleitos, 
rascunha-se um déficit de legitimidade de difícil superação. No sentido contrário vem, contudo, a 
lição política que me foi dada em outro contexto, distante no tempo, porém, ai
Colega Evany de Oliveira Selva, de que com tal avaliação faltaria, ao mesmo tempo, ao dever 
também democrático de prestigiar o resultado das urnas; a vontade dos eleitores, ainda que não de 
muitos, e sobretudo, ao que me propus duran
sugestiva (Norberto Bobbio, Paz e Terra, 1984, p. 68): ´uma vez dado um sistema de regras de jogo, 
estão dados também os jogadores e os movimentos que podem ser feitos´, já que o respeito às regras 
constitui o fundamento primeiro da legitimidade. Cumpria
aceitar o resultado das urnas e suas integrais consequências, fossem quais fossem, de modo que, ao 
assumir como suplente, nenhuma vontade pessoal reina senão por graça d
ocioso rejeitar com a opção firmada abaixo transação com qualquer circunstância atual ou passada, 
menos ainda subordinação com interesses outros que não os ora explicitados. Concluindo, Sr. 
Presidente do Conselho Superior do Ministéri
carinhosa e benigna sugestão feita pela amplíssima maioria dos Colegas para que me conservasse na 
zona de conforto institucional do gabinete 
quanto ao mandato 2015/2017,de modo a afastar definitivamente a possibilidade de voltar a integrar
- não obstante ser um munus
Instituição - este Egrégio Conselhoapós este curto mandatoe, ainda assim, com
Presidente Ronaldo Curado Fleury seguiu para o item “b” da pauta 
Secretário do CSMPT, indicando o nome da Conselheira Sandra Lia Simón, a qual foi eleita por 
aclamação pelo Conselho. Em seguida, o Presidente Ronaldo 
Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano por sua atuação como Secretária do CSMPT, 
enaltecendo o excelente trabalho feito por ela, inclusive nas inovações e no modo de atuação da 
Secretaria, especialmente com implantação 
na intranet, dentre outros progressos. Todos os demais membros do Conselho aderiram às 
congratulações. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano agradeceu os elogios. O 
Presidente Ronaldo Curado Fleury agradeceu também ao Subprocurador
Maurício Correia de Mello, exaltando igualmente seu trabalho e sua excelente atuação como 
Conselheiro. A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón trouxe para aprovação a ata da 195ª Sessão 
Ordinária, a qual foi aprovada, por unanimidade, pelo Colegiado
Presidente Ronaldo Curado Fleury deu as boas
ressaltando toda a experiência do Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho dentro do Ministério 
Público do Trabalho e também no Conselho Nacional do Ministério
Nacional, realçando que sua experiência enriquecerá muito o CSMPT. Salientou o retorno do 
Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, e também suas qualidades de jurista, amplamente 
reconhecidas. Ressaltou, também, as qualidades
toda experiência acadêmica e pela atuação na Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região 
Bahia, enfatizando a certeza de que o Conselheiro contribuirá sobremaneira com este Colegiado. 
Em seguida, evidenciou a inauguração da atuação neste Conselho do Conselheiro Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira, realçando a sua experiência e a sua vida acadêmica profícua. Por fim, 
registrou especial agradecimento ao Conselheiro Rogério R
bagagem teórica extremamente rica. 
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votada pelo Colégio de Procuradores, em agosto de 2014, esboço, antes de me manifestar 
conclusivamente, algumas considerações. Tomo como ponto de partida que, tendo obtido votações 
em torno de 10% (dez por cento) dos eleitores que integram o Colégio de Procuradores, nas duas 

ransatas, figurando em retumbante último lugar em ambos os concorridos pleitos, 
se um déficit de legitimidade de difícil superação. No sentido contrário vem, contudo, a 

lição política que me foi dada em outro contexto, distante no tempo, porém, ai
Colega Evany de Oliveira Selva, de que com tal avaliação faltaria, ao mesmo tempo, ao dever 
também democrático de prestigiar o resultado das urnas; a vontade dos eleitores, ainda que não de 
muitos, e sobretudo, ao que me propus durante a curta campanha. Ou em contribuição não menos 
sugestiva (Norberto Bobbio, Paz e Terra, 1984, p. 68): ´uma vez dado um sistema de regras de jogo, 
estão dados também os jogadores e os movimentos que podem ser feitos´, já que o respeito às regras 

i o fundamento primeiro da legitimidade. Cumpria-me, assim, nas sábias lições citadas, 
aceitar o resultado das urnas e suas integrais consequências, fossem quais fossem, de modo que, ao 
assumir como suplente, nenhuma vontade pessoal reina senão por graça d
ocioso rejeitar com a opção firmada abaixo transação com qualquer circunstância atual ou passada, 
menos ainda subordinação com interesses outros que não os ora explicitados. Concluindo, Sr. 
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, registro que, por ora, deixo de acatar a 
carinhosa e benigna sugestão feita pela amplíssima maioria dos Colegas para que me conservasse na 
zona de conforto institucional do gabinete e assumo a vacância, não sem antes renunciar à suplência 

ao mandato 2015/2017,de modo a afastar definitivamente a possibilidade de voltar a integrar
munus que não só me honra como, creio, qualifica todo membro da 

este Egrégio Conselhoapós este curto mandatoe, ainda assim, com
Presidente Ronaldo Curado Fleury seguiu para o item “b” da pauta - Eleição do Conselheiro 
Secretário do CSMPT, indicando o nome da Conselheira Sandra Lia Simón, a qual foi eleita por 
aclamação pelo Conselho. Em seguida, o Presidente Ronaldo Curado Fleury agradeceu à 
Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano por sua atuação como Secretária do CSMPT, 
enaltecendo o excelente trabalho feito por ela, inclusive nas inovações e no modo de atuação da 
Secretaria, especialmente com implantação da ferramenta de disponibilização dos votos eletrônicos 
na intranet, dentre outros progressos. Todos os demais membros do Conselho aderiram às 
congratulações. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano agradeceu os elogios. O 

rado Fleury agradeceu também ao Subprocurador
Maurício Correia de Mello, exaltando igualmente seu trabalho e sua excelente atuação como 

A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón trouxe para aprovação a ata da 195ª Sessão 
a qual foi aprovada, por unanimidade, pelo Colegiado.Comunicados do Presidente:

Presidente Ronaldo Curado Fleury deu as boas-vindas aos novos conselheiros que tomaram posse, 
ressaltando toda a experiência do Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho dentro do Ministério 
Público do Trabalho e também no Conselho Nacional do Ministério Público, como Corregedor 
Nacional, realçando que sua experiência enriquecerá muito o CSMPT. Salientou o retorno do 
Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, e também suas qualidades de jurista, amplamente 
reconhecidas. Ressaltou, também, as qualidades do Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto, com 
toda experiência acadêmica e pela atuação na Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região 
Bahia, enfatizando a certeza de que o Conselheiro contribuirá sobremaneira com este Colegiado. 

ou a inauguração da atuação neste Conselho do Conselheiro Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira, realçando a sua experiência e a sua vida acadêmica profícua. Por fim, 
registrou especial agradecimento ao Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho, por su
bagagem teórica extremamente rica. Comunicados da Secretaria do CSMPT: 
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dores, em agosto de 2014, esboço, antes de me manifestar 
conclusivamente, algumas considerações. Tomo como ponto de partida que, tendo obtido votações 
em torno de 10% (dez por cento) dos eleitores que integram o Colégio de Procuradores, nas duas 

ransatas, figurando em retumbante último lugar em ambos os concorridos pleitos, 
se um déficit de legitimidade de difícil superação. No sentido contrário vem, contudo, a 

lição política que me foi dada em outro contexto, distante no tempo, porém, ainda válida, pela nossa 
Colega Evany de Oliveira Selva, de que com tal avaliação faltaria, ao mesmo tempo, ao dever 
também democrático de prestigiar o resultado das urnas; a vontade dos eleitores, ainda que não de 

te a curta campanha. Ou em contribuição não menos 
sugestiva (Norberto Bobbio, Paz e Terra, 1984, p. 68): ´uma vez dado um sistema de regras de jogo, 
estão dados também os jogadores e os movimentos que podem ser feitos´, já que o respeito às regras 

me, assim, nas sábias lições citadas, 
aceitar o resultado das urnas e suas integrais consequências, fossem quais fossem, de modo que, ao 
assumir como suplente, nenhuma vontade pessoal reina senão por graça daquele. Não creio ser 
ocioso rejeitar com a opção firmada abaixo transação com qualquer circunstância atual ou passada, 
menos ainda subordinação com interesses outros que não os ora explicitados. Concluindo, Sr. 

o Público, registro que, por ora, deixo de acatar a 
carinhosa e benigna sugestão feita pela amplíssima maioria dos Colegas para que me conservasse na 

não sem antes renunciar à suplência 
ao mandato 2015/2017,de modo a afastar definitivamente a possibilidade de voltar a integrar 

que não só me honra como, creio, qualifica todo membro da 
este Egrégio Conselhoapós este curto mandatoe, ainda assim, como suplente.” O 

Eleição do Conselheiro 
Secretário do CSMPT, indicando o nome da Conselheira Sandra Lia Simón, a qual foi eleita por 

Curado Fleury agradeceu à 
Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano por sua atuação como Secretária do CSMPT, 
enaltecendo o excelente trabalho feito por ela, inclusive nas inovações e no modo de atuação da 

da ferramenta de disponibilização dos votos eletrônicos 
na intranet, dentre outros progressos. Todos os demais membros do Conselho aderiram às 
congratulações. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano agradeceu os elogios. O 

rado Fleury agradeceu também ao Subprocurador-Geral do Trabalho 
Maurício Correia de Mello, exaltando igualmente seu trabalho e sua excelente atuação como 

A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón trouxe para aprovação a ata da 195ª Sessão 
Comunicados do Presidente: O 

vindas aos novos conselheiros que tomaram posse, 
ressaltando toda a experiência do Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho dentro do Ministério 

Público, como Corregedor 
Nacional, realçando que sua experiência enriquecerá muito o CSMPT. Salientou o retorno do 
Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, e também suas qualidades de jurista, amplamente 

do Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto, com 
toda experiência acadêmica e pela atuação na Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região - 
Bahia, enfatizando a certeza de que o Conselheiro contribuirá sobremaneira com este Colegiado. 

ou a inauguração da atuação neste Conselho do Conselheiro Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira, realçando a sua experiência e a sua vida acadêmica profícua. Por fim, 

odriguez Fernandez Filho, por sua 
Comunicados da Secretaria do CSMPT: A Conselheira 
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Secretária Sandra Lia Simón disponibilizou os comunicados na intranet, a saber: 
Procuradora-Geral do Trabalho, Eliane Araque dos Santos, nos termos do art. 17 
CSMPT nº 75/2008, comunicou ao CSMPT o deferimento do afastamento do Procurador do 
Trabalho Élisson Miessa dos Santos
“Impacto no Novo CPC nas Súmulas e OJ’s do TST, aos servidores do TRT
Corregedor-Geral do MPT comunicou, por meio do Ofício 1134/2015 
Trabalho Marco Antônio Ribeiro Tura obteve apoio do Ramo Brasileiro da Internacional Law 
Association, para o desempenho de função judicante nos Trib
Nações Unidas (UNAT e UNTDs); 
CNMP determinou à Corregedoria do MPT que realizasse Correições Extraordinárias, em 
específicos ofícios, nas PRT's 4ª, 6ª, 9ª e 17ª
encaminhou, por meio do Ofício 04/15 
2014, bem como durante os meses de janeiro a julho de 2015; 
encaminhou, por meio do Ofício
CNMP, de 19/07/2015, que altera a Resolução nº 23/2007
Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil; 
em exercício, comunicou, por meio do Ofício nº 1237/2015 
Sessão Ordinária, em 03/09/2015, tendo em vista que nesta data realizará Correição Ordinária na 
PRT da 6ª Região – PE. Comunicados dos C
Coelho agradeceu a todos os Subprocuradores
Conselheiro do CSMPT e destacou a distinção deste Órgão normativo da Administração do MPT. 
Parabenizou o Presidente Ronaldo Curado Fleury por sua eleição e nomeação ao cargo de 
Procurador-Geral do Trabalho, desejando que o Ministério Público do Trabalho continue avançando 
no cenário nacional, como uma grande Instituição. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça 
Santos aderiu às felicitações feitas ao novo Procurador
Conselheiros empossados, registrando a honra em poder compartilhar as atividades no Colegiado 
com os novos Conselheiros. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho destacou
alegria em voltar ao “parlamento” e registrou o encaminhamento, a todos os Conselheiros, do 
documento acima transcrito nesta assentada, que contém considerações acerca de sua posse no 
CSMPT. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas agradeceu aos
do Trabalho por sua eleição e expressou sua alegria e honra em compor o Colegiado, almejando 
colaborar para o crescimento da Instituição. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 
deu boas-vindas aos novos Conselheiros e d
de permanência no CSMPT. A Conselheira Sandra Lia Simón parabenizou o novo Procurador
do Trabalho, deu boas-vindas aos novos Conselheiros e agradeceu a confiança a ela depositada pela 
indicação ao cargo de Conselheira Secretária do CSMPT. Frisou que pretende exercer a atribuição 
com competência e eficiência, assim como fez a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. 
O Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto agradeceu ao Colégio de Procuradore
eleição ao CSMPT e parabenizou o Presidente Ronaldo Curado Fleury por sua eleição e nomeação 
ao cargo de Procurador-Geral do Trabalho, desejando
Público do Trabalho. A Conselheira Cristina Soa
manifestações de boas-vindas aos novos Conselheiros e parabenizou o novo Procurador
Trabalho. O Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira agradeceu ao Colégio de 
Procuradores do Trabalho pela confi
em colaborar com a Instituição e parabenizou o Presidente Ronaldo Curado Fleury por sua eleição e 
nomeação ao cargo de Procurador
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Secretária Sandra Lia Simón disponibilizou os comunicados na intranet, a saber: 
Geral do Trabalho, Eliane Araque dos Santos, nos termos do art. 17 

CSMPT nº 75/2008, comunicou ao CSMPT o deferimento do afastamento do Procurador do 
Élisson Miessa dos Santos  para, no período de 16 a 18/08/2015, ministrar o curso 

“Impacto no Novo CPC nas Súmulas e OJ’s do TST, aos servidores do TRT
Geral do MPT comunicou, por meio do Ofício 1134/2015 – CMPT que o Procurador do 

Trabalho Marco Antônio Ribeiro Tura obteve apoio do Ramo Brasileiro da Internacional Law 
Association, para o desempenho de função judicante nos Tribunais Administrativos
Nações Unidas (UNAT e UNTDs); 3) O Corregedor-Geral do MPT, em exercício, comunicou que o 
CNMP determinou à Corregedoria do MPT que realizasse Correições Extraordinárias, em 
específicos ofícios, nas PRT's 4ª, 6ª, 9ª e 17ª Regiões; 4) A Coordenadora Nacional de Estágio 
encaminhou, por meio do Ofício 04/15 – CNE, o Relatório de Atividades desenvolvidas no ano de 
2014, bem como durante os meses de janeiro a julho de 2015; 5) O Secretário

Ofício-Circular nº 12/2015/SPR/COADE, cópia da Resolução nº 126
CNMP, de 19/07/2015, que altera a Resolução nº 23/2007-CNMP, que disciplina, no âmbito do 
Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil; 6) O Corregedor
em exercício, comunicou, por meio do Ofício nº 1237/2015 – CMPT, que não comparecerá à 196ª 
Sessão Ordinária, em 03/09/2015, tendo em vista que nesta data realizará Correição Ordinária na 

Comunicados dos Conselheiros: O ConselheiroJeferson Luiz Pereira 
Coelho agradeceu a todos os Subprocuradores-Gerais do Trabalho pela sua eleição ao cargo de 
Conselheiro do CSMPT e destacou a distinção deste Órgão normativo da Administração do MPT. 

Ronaldo Curado Fleury por sua eleição e nomeação ao cargo de 
Geral do Trabalho, desejando que o Ministério Público do Trabalho continue avançando 

no cenário nacional, como uma grande Instituição. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça 
deriu às felicitações feitas ao novo Procurador-Geral do Trabalho e aos demais 

Conselheiros empossados, registrando a honra em poder compartilhar as atividades no Colegiado 
com os novos Conselheiros. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho destacou
alegria em voltar ao “parlamento” e registrou o encaminhamento, a todos os Conselheiros, do 
documento acima transcrito nesta assentada, que contém considerações acerca de sua posse no 
CSMPT. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas agradeceu aos Subprocuradores
do Trabalho por sua eleição e expressou sua alegria e honra em compor o Colegiado, almejando 
colaborar para o crescimento da Instituição. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

vindas aos novos Conselheiros e desejou uma boa convivência a todos durante o período 
de permanência no CSMPT. A Conselheira Sandra Lia Simón parabenizou o novo Procurador

vindas aos novos Conselheiros e agradeceu a confiança a ela depositada pela 
cargo de Conselheira Secretária do CSMPT. Frisou que pretende exercer a atribuição 

com competência e eficiência, assim como fez a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. 
O Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto agradeceu ao Colégio de Procuradore
eleição ao CSMPT e parabenizou o Presidente Ronaldo Curado Fleury por sua eleição e nomeação 

Geral do Trabalho, desejando-lhe uma profícua gestão frente ao Ministério 
Público do Trabalho. A Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre aderiu às 

vindas aos novos Conselheiros e parabenizou o novo Procurador
Trabalho. O Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira agradeceu ao Colégio de 
Procuradores do Trabalho pela confiança em sua eleição para o CSMPT. Registrou sua disposição 
em colaborar com a Instituição e parabenizou o Presidente Ronaldo Curado Fleury por sua eleição e 
nomeação ao cargo de Procurador-Geral do Trabalho, a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 
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Secretária Sandra Lia Simón disponibilizou os comunicados na intranet, a saber: 1) A Vice-
Geral do Trabalho, Eliane Araque dos Santos, nos termos do art. 17 da Resolução 

CSMPT nº 75/2008, comunicou ao CSMPT o deferimento do afastamento do Procurador do 
para, no período de 16 a 18/08/2015, ministrar o curso 

“Impacto no Novo CPC nas Súmulas e OJ’s do TST, aos servidores do TRT 19ª Região;2) O 
CMPT que o Procurador do 

Trabalho Marco Antônio Ribeiro Tura obteve apoio do Ramo Brasileiro da Internacional Law 
unais Administrativos-Laborais das 

Geral do MPT, em exercício, comunicou que o 
CNMP determinou à Corregedoria do MPT que realizasse Correições Extraordinárias, em 

A Coordenadora Nacional de Estágio 
CNE, o Relatório de Atividades desenvolvidas no ano de 

O Secretário-Geral do CNMP 
Circular nº 12/2015/SPR/COADE, cópia da Resolução nº 126-

CNMP, que disciplina, no âmbito do 
O Corregedor-Geral do MPT, 

CMPT, que não comparecerá à 196ª 
Sessão Ordinária, em 03/09/2015, tendo em vista que nesta data realizará Correição Ordinária na 

O ConselheiroJeferson Luiz Pereira 
Gerais do Trabalho pela sua eleição ao cargo de 

Conselheiro do CSMPT e destacou a distinção deste Órgão normativo da Administração do MPT. 
Ronaldo Curado Fleury por sua eleição e nomeação ao cargo de 

Geral do Trabalho, desejando que o Ministério Público do Trabalho continue avançando 
no cenário nacional, como uma grande Instituição. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça 

Geral do Trabalho e aos demais 
Conselheiros empossados, registrando a honra em poder compartilhar as atividades no Colegiado 
com os novos Conselheiros. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho destacou sua 
alegria em voltar ao “parlamento” e registrou o encaminhamento, a todos os Conselheiros, do 
documento acima transcrito nesta assentada, que contém considerações acerca de sua posse no 

Subprocuradores-Gerais 
do Trabalho por sua eleição e expressou sua alegria e honra em compor o Colegiado, almejando 
colaborar para o crescimento da Instituição. A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

esejou uma boa convivência a todos durante o período 
de permanência no CSMPT. A Conselheira Sandra Lia Simón parabenizou o novo Procurador-Geral 

vindas aos novos Conselheiros e agradeceu a confiança a ela depositada pela 
cargo de Conselheira Secretária do CSMPT. Frisou que pretende exercer a atribuição 

com competência e eficiência, assim como fez a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. 
O Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto agradeceu ao Colégio de Procuradores do Trabalho pela 
eleição ao CSMPT e parabenizou o Presidente Ronaldo Curado Fleury por sua eleição e nomeação 

lhe uma profícua gestão frente ao Ministério 
res de Oliveira e Almeida Nobre aderiu às 

vindas aos novos Conselheiros e parabenizou o novo Procurador-Geral do 
Trabalho. O Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira agradeceu ao Colégio de 

ança em sua eleição para o CSMPT. Registrou sua disposição 
em colaborar com a Instituição e parabenizou o Presidente Ronaldo Curado Fleury por sua eleição e 

Geral do Trabalho, a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 
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Brasiliano, designada Vice Procuradoria
Simón, eleita Secretária e, por fim, desejou muito sucesso à nova composição do CSMPT
Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires parabenizou os novos Conselheiros
Colegiado, realçando as qualidades que foram ressaltadas por todos, manifestando a sua adesão. 
Também parabenizou os Conselheiros que deixaram o Colegiado, os quais exerceram excelente 
trabalho. Desejou a todos um produtivo mandato. Relatou o encaminha
CSMPT, da estatística da Ouvidoria, referente ao mês de agosto, que registra 477 manifestações e 
260 denúncias encaminhadas às Procuradorias Regionais do Trabalho, relacionadas a 
procedimentos em curso ou aguardando instauração. Comun
do Ministério Público, Sua Excelência o Dr. Sérgio Ricardo de Souza, Juiz do Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito Santo, titular da Segunda Vara de Fazenda Pública Especializada em 
Execuções Fiscais e Estaduais de
sequência, o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima, em nome da ANPT, se 
filiou de maneira enfática às manifestações e às considerações elogiosas feitas aos Conselheiros que 
hoje tomam posse. Desejou um profícuo mandato ao Procurador
Curado Fleury, Presidente do CSMPT e à Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, Vice
Procuradora-Geral do Trabalho, que agora integram o CSMPT na qualidade de me
Desejou, ainda, a cada um dos novos Conselheiros, um excelente mandato, dizendo da sua certeza 
quanto à excelência do exercício do mandato que se inicia, tendo em vista o histórico dos 
Conselheiros em suas carreiras, suas atuações funcionais n
mencionando expressamente os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, Rogério Rodriguez 
Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Manoel Jorge e Silva Neto e Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira, desejando plen
todas as felicitações pela assunção do cargo de Procurador
CSMPT e ressaltou, na linha do que foi dito pelo Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho
durante toda a campanha para Procurador
Instituição será na busca do auxílio de todos os 
do Trabalho, pois uma gestão isolada 
Presidente renovou pedido de que os 
questões para que possam juntos dirigir a Instituição.O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 
Dantas registrou agradecimento 
âmbito do Ministério Público do Trabalho
agradecimento, em nome da Procuradoria Geral do Trabalho
Trabalho Manoel Orlando Goulart, já aposentado, e José Carlos Ferreira do Monte, pelo 
realizado na Corregedoria Geral do MPT
Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.Decisão: 
Superior do Ministério Público do Trabalho elegeu, à unanimidade, o Conselheiro Jeferson Luiz 
Pereira Coelho, como Vice-Presidente do CSMPT, para mandato de 01 (um) ano.
lista tríplice para escolha do Corregedor
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho elaborou, por unanimidade, a seguinte lista 
tríplice para o cargo de Corregedor
Procurador-Geral do Trabalho, que
Trabalho Maurício Correia de Mello; 
Pereira Filho e, em 3º Lugar: 
Eleição do Ouvidor do Ministério Público do Trabalho e do Ouvidor Substituto.Decisão: 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, elegeu como Ouvidora do 
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ano, designada Vice Procuradoria-Geral do Trabalho, bem como a Conselheira Sandra Lia 
Simón, eleita Secretária e, por fim, desejou muito sucesso à nova composição do CSMPT
Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires parabenizou os novos Conselheiros
Colegiado, realçando as qualidades que foram ressaltadas por todos, manifestando a sua adesão. 
Também parabenizou os Conselheiros que deixaram o Colegiado, os quais exerceram excelente 
trabalho. Desejou a todos um produtivo mandato. Relatou o encaminha
CSMPT, da estatística da Ouvidoria, referente ao mês de agosto, que registra 477 manifestações e 
260 denúncias encaminhadas às Procuradorias Regionais do Trabalho, relacionadas a 
procedimentos em curso ou aguardando instauração. Comunicou a posse do novo Ouvidor Nacional 
do Ministério Público, Sua Excelência o Dr. Sérgio Ricardo de Souza, Juiz do Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito Santo, titular da Segunda Vara de Fazenda Pública Especializada em 
Execuções Fiscais e Estaduais de Vitória, desejando a ele um excelente mandato naquele Órgão. Na 

Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima, em nome da ANPT, se 
filiou de maneira enfática às manifestações e às considerações elogiosas feitas aos Conselheiros que 

je tomam posse. Desejou um profícuo mandato ao Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo 
Curado Fleury, Presidente do CSMPT e à Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, Vice

Geral do Trabalho, que agora integram o CSMPT na qualidade de me
Desejou, ainda, a cada um dos novos Conselheiros, um excelente mandato, dizendo da sua certeza 
quanto à excelência do exercício do mandato que se inicia, tendo em vista o histórico dos 
Conselheiros em suas carreiras, suas atuações funcionais no Ministério Público do Trabalho, 
mencionando expressamente os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, Rogério Rodriguez 
Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Manoel Jorge e Silva Neto e Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira, desejando pleno êxito. O Presidente Ronaldo Curado Fleury agradeceu a 
todas as felicitações pela assunção do cargo de Procurador-Geral do Trabalho e pela Presidência do 

na linha do que foi dito pelo Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho
e toda a campanha para Procurador-Geral do Trabalho deixou claro que sua gestão à frente da 

auxílio de todos os membros componentes do Colégio de Procuradores
pois uma gestão isolada está fadada ao insucesso. Baseado nesse princípio, o 

renovou pedido de que os membros auxiliem, façam críticas, sugestões, encaminhem 
que possam juntos dirigir a Instituição.O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 

registrou agradecimento a todas as Comissões Eleitorais das últimas eleições
âmbito do Ministério Público do Trabalho. Por fim, o Presidente Ronaldo Curado Fleury 

da Procuradoria Geral do Trabalho,aos Subprocuradores
Orlando Goulart, já aposentado, e José Carlos Ferreira do Monte, pelo 

realizado na Corregedoria Geral do MPT. Em seguida, passou-se à ordem do dia.
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.Decisão: 

Superior do Ministério Público do Trabalho elegeu, à unanimidade, o Conselheiro Jeferson Luiz 
Presidente do CSMPT, para mandato de 01 (um) ano.

lista tríplice para escolha do Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho.Decisão: 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho elaborou, por unanimidade, a seguinte lista 
tríplice para o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, a ser nomeado pelo 

Geral do Trabalho, que ficou assim composta: 1º lugar: O Subprocurador
Trabalho Maurício Correia de Mello; 2º lugar: O Subprocurador-Geral do Trabalho José Alves 

 A Subprocuradora-Geral do Trabalho Lucinea Alves Ocampos.
Eleição do Ouvidor do Ministério Público do Trabalho e do Ouvidor Substituto.Decisão: 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, elegeu como Ouvidora do 
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Geral do Trabalho, bem como a Conselheira Sandra Lia 
Simón, eleita Secretária e, por fim, desejou muito sucesso à nova composição do CSMPT. A 
Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires parabenizou os novos Conselheiros do 
Colegiado, realçando as qualidades que foram ressaltadas por todos, manifestando a sua adesão. 
Também parabenizou os Conselheiros que deixaram o Colegiado, os quais exerceram excelente 
trabalho. Desejou a todos um produtivo mandato. Relatou o encaminhamento à Secretaria do 
CSMPT, da estatística da Ouvidoria, referente ao mês de agosto, que registra 477 manifestações e 
260 denúncias encaminhadas às Procuradorias Regionais do Trabalho, relacionadas a 

icou a posse do novo Ouvidor Nacional 
do Ministério Público, Sua Excelência o Dr. Sérgio Ricardo de Souza, Juiz do Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito Santo, titular da Segunda Vara de Fazenda Pública Especializada em 

Vitória, desejando a ele um excelente mandato naquele Órgão. Na 
Procurador do Trabalho Carlos Eduardo de Azevedo Lima, em nome da ANPT, se 

filiou de maneira enfática às manifestações e às considerações elogiosas feitas aos Conselheiros que 
Geral do Trabalho, Ronaldo 

Curado Fleury, Presidente do CSMPT e à Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, Vice-
Geral do Trabalho, que agora integram o CSMPT na qualidade de membros natos. 

Desejou, ainda, a cada um dos novos Conselheiros, um excelente mandato, dizendo da sua certeza 
quanto à excelência do exercício do mandato que se inicia, tendo em vista o histórico dos 

o Ministério Público do Trabalho, 
mencionando expressamente os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, Rogério Rodriguez 
Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Manoel Jorge e Silva Neto e Ricardo José 

O Presidente Ronaldo Curado Fleury agradeceu a 
Geral do Trabalho e pela Presidência do 

na linha do que foi dito pelo Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho, que 
Geral do Trabalho deixou claro que sua gestão à frente da 

componentes do Colégio de Procuradores 
. Baseado nesse princípio, o 

uxiliem, façam críticas, sugestões, encaminhem 
que possam juntos dirigir a Instituição.O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 

Comissões Eleitorais das últimas eleições realizadas no 
Presidente Ronaldo Curado Fleury registrou 

,aos Subprocuradores-Gerais do 
Orlando Goulart, já aposentado, e José Carlos Ferreira do Monte, pelo trabalho 

se à ordem do dia.01 – Eleição do 
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.Decisão: O Conselho 

Superior do Ministério Público do Trabalho elegeu, à unanimidade, o Conselheiro Jeferson Luiz 
Presidente do CSMPT, para mandato de 01 (um) ano.02 – Indicação de 

Público do Trabalho.Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho elaborou, por unanimidade, a seguinte lista 

Geral do Ministério Público do Trabalho, a ser nomeado pelo 
O Subprocurador-Geral do 

Geral do Trabalho José Alves 
Geral do Trabalho Lucinea Alves Ocampos.03 – 

Eleição do Ouvidor do Ministério Público do Trabalho e do Ouvidor Substituto.Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, elegeu como Ouvidora do 
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Ministério Público do Trabalho a Subprocuradora
Pires e como Ouvidora Substituta a Subprocuradora
Reis, para mandato de dois anos.
Revisão do Ministério Público do Trabalho.Decisão: 
Subprocuradora-Geral do Trabalho Andrea Isa Ripoli para compor a Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPT como membro titular. Em seguida, o Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho indicou, à unanimidade, na seguin
de suplentes, os Procuradores Regionais do Trabalho Abiael Franco Santos e Luercy Lino Lopes, 
para mandato de 2 (dois) anos.
Inquérito Administrativo Disciplinar.
Nobre. Revisora:  Conselheira Sandra Lia Simón.
conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Comissão de Inquérito 
Administrativo, para complementação do Parecer Conclusivo no prazo de 15 dias, devendo a 
Súmula de Acusação conter a exposição do(s) fato(s) imputado(s), com todas as suas circunstâncias, 
nos termos do Art. 251 §§ 1º e 2º, inciso I da Lei Complementar nº 75
Revisora, no mesmo sentido, pediu vista regimental o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. Os 
demais Conselheiros aguardam.
Maria Aparecida Gugel – Subprocuradora
Interno da Equipe Multiprofissional do Concurso Público para Procurador do Trabalho.Relator: 
Conselheiro Maurício Correia de Mello.Revisora: Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça 
Santos.Decisão: O Conselho Super
pela retirada do feito de pauta para redistribuição a novo relator, em razão de renúncia de mandato 
do Conselheiro Maurício Correia de Mello.
(número antigo) – 2.00.000.011775/2015
– Subprocurador-Geral do Trabalho.Assunto: Proposta de alteração da Resolução CSMPT nº 
69/2007.Relator: Conselheiro José Alves Pereira Filho.Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani
Cavalcanti Dantas.Decisão anterior: 
de aprovar e editar proposta de Resolução que altera o § 4º do artigo 5º da Resolução CSMPT nº 69, 
de 12 de dezembro de 2007,  que disciplina, no âmbito do Mini
instauração e tramitação do inquérito civil, conforme artigo 16 da Resolução nº 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho converteu o julga
Coordenação e Revisão do MPT, para manifestação, em prazo razoável. Ausente, justificadamente, 
a Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis e, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Luís 
Antônio Camargo de Melo (Presidente). CSMPT, 162ª Sessão Ordinária, 03.04.2012.
anterior: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, ratificar 
a decisão do Conselheiro Relator, que deferiu o sobrestamento do feito por 60 (
requerido pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPT.
19.06.2012.Decisão anterior:Retirado de pauta por indicação do Conselheiro Relator, para melhor 
exame.Ausente, justificadamente, a Conselheira Lucinea
Ordinária, 05.02.2013.Decisão anterior:
para encaminhamento à Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis. 
05.03.2013.Decisão anterior: Ped
Lopes. Ausente, momentânea e justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 
CSMPT, 180ª Sessão Ordinária, 04.02.2014.
Público do Trabalho, acolhendo o pedido formulado pela Associação Nacional dos Procuradores do 
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Ministério Público do Trabalho a Subprocuradora-Geral do Trabalho Heloisa
Pires e como Ouvidora Substituta a Subprocuradora-Geral do Trabalho Vera Regina Della Pozza 
Reis, para mandato de dois anos.04 – Indicação de Membros da Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público do Trabalho.Decisão: O Procurador-Geral do Trabalho indicou a 

Geral do Trabalho Andrea Isa Ripoli para compor a Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPT como membro titular. Em seguida, o Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho indicou, à unanimidade, na seguinte ordem, para composição daquele Órgão na condição 
de suplentes, os Procuradores Regionais do Trabalho Abiael Franco Santos e Luercy Lino Lopes, 
para mandato de 2 (dois) anos.05 – Processo CSMPT nº 2.00.000.004656/2015

Disciplinar.Relatora: Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida 
Nobre. Revisora:  Conselheira Sandra Lia Simón.Decisão: Após votar a Conselheira Relatora pela 
conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Comissão de Inquérito 

dministrativo, para complementação do Parecer Conclusivo no prazo de 15 dias, devendo a 
Súmula de Acusação conter a exposição do(s) fato(s) imputado(s), com todas as suas circunstâncias, 
nos termos do Art. 251 §§ 1º e 2º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e votar a Conselheira 
Revisora, no mesmo sentido, pediu vista regimental o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. Os 
demais Conselheiros aguardam.06 – Processo CSMPT nº 2.00.000.016712/2015

Subprocuradora-Geral do TrabalhoAssunto: Proposta de Regimento 
Interno da Equipe Multiprofissional do Concurso Público para Procurador do Trabalho.Relator: 
Conselheiro Maurício Correia de Mello.Revisora: Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça 

O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, 
pela retirada do feito de pauta para redistribuição a novo relator, em razão de renúncia de mandato 
do Conselheiro Maurício Correia de Mello.07 – Processo CSMPT nº 08130.005881/20011 

2.00.000.011775/2015-94 (número novo).Interessado: Ronaldo Curado Fleury 
Geral do Trabalho.Assunto: Proposta de alteração da Resolução CSMPT nº 

69/2007.Relator: Conselheiro José Alves Pereira Filho.Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani
Decisão anterior: Após o voto dos Conselheiros Relator e  Revisor no sentido 

de aprovar e editar proposta de Resolução que altera o § 4º do artigo 5º da Resolução CSMPT nº 69, 
de 12 de dezembro de 2007,  que disciplina, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a 
instauração e tramitação do inquérito civil, conforme artigo 16 da Resolução nº 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho converteu o julgamento em diligência para encaminhar os autos à Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPT, para manifestação, em prazo razoável. Ausente, justificadamente, 
a Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis e, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Luís 

Camargo de Melo (Presidente). CSMPT, 162ª Sessão Ordinária, 03.04.2012.
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, ratificar 

a decisão do Conselheiro Relator, que deferiu o sobrestamento do feito por 60 (
requerido pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPT. CSMPT, 162ª Sessão Extraordinária, 

Retirado de pauta por indicação do Conselheiro Relator, para melhor 
Ausente, justificadamente, a Conselheira Lucinea Alves Ocampos. CSMPT, 170ª Sessão 

Decisão anterior:Retirado de pauta por indicação do Conselheiro Relator, 
para encaminhamento à Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis. CSMPT, 171ª Sessão Ordinária, 

Pediu, antecipadamente, vista regimental o Conselheiro Otavio Brito 
Lopes. Ausente, momentânea e justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 
CSMPT, 180ª Sessão Ordinária, 04.02.2014.Decisão anterior: O Conselho Superior do Ministério 

do Trabalho, acolhendo o pedido formulado pela Associação Nacional dos Procuradores do 
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Geral do Trabalho Heloisa Maria Moraes Rego 
Geral do Trabalho Vera Regina Della Pozza 

Indicação de Membros da Câmara de Coordenação e 
Geral do Trabalho indicou a 

Geral do Trabalho Andrea Isa Ripoli para compor a Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPT como membro titular. Em seguida, o Conselho Superior do Ministério Público do 

te ordem, para composição daquele Órgão na condição 
de suplentes, os Procuradores Regionais do Trabalho Abiael Franco Santos e Luercy Lino Lopes, 

000.004656/2015-85.Assunto: 
Relatora: Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida 

Após votar a Conselheira Relatora pela 
conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Comissão de Inquérito 

dministrativo, para complementação do Parecer Conclusivo no prazo de 15 dias, devendo a 
Súmula de Acusação conter a exposição do(s) fato(s) imputado(s), com todas as suas circunstâncias, 

/93, e votar a Conselheira 
Revisora, no mesmo sentido, pediu vista regimental o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. Os 

Processo CSMPT nº 2.00.000.016712/2015-24.Proponente: 
l do TrabalhoAssunto: Proposta de Regimento 

Interno da Equipe Multiprofissional do Concurso Público para Procurador do Trabalho.Relator: 
Conselheiro Maurício Correia de Mello.Revisora: Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça 

ior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, 
pela retirada do feito de pauta para redistribuição a novo relator, em razão de renúncia de mandato 

Processo CSMPT nº 08130.005881/20011 
Interessado: Ronaldo Curado Fleury 

Geral do Trabalho.Assunto: Proposta de alteração da Resolução CSMPT nº 
69/2007.Relator: Conselheiro José Alves Pereira Filho.Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani 

Após o voto dos Conselheiros Relator e  Revisor no sentido 
de aprovar e editar proposta de Resolução que altera o § 4º do artigo 5º da Resolução CSMPT nº 69, 

stério Público do Trabalho, a 
instauração e tramitação do inquérito civil, conforme artigo 16 da Resolução nº 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério 

mento em diligência para encaminhar os autos à Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPT, para manifestação, em prazo razoável. Ausente, justificadamente, 
a Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis e, momentânea e justificadamente, o Conselheiro Luís 

Camargo de Melo (Presidente). CSMPT, 162ª Sessão Ordinária, 03.04.2012.Decisão 
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, ratificar 

a decisão do Conselheiro Relator, que deferiu o sobrestamento do feito por 60 (sessenta) dias, 
CSMPT, 162ª Sessão Extraordinária, 

Retirado de pauta por indicação do Conselheiro Relator, para melhor 
Alves Ocampos. CSMPT, 170ª Sessão 

Retirado de pauta por indicação do Conselheiro Relator, 
CSMPT, 171ª Sessão Ordinária, 

iu, antecipadamente, vista regimental o Conselheiro Otavio Brito 
Lopes. Ausente, momentânea e justificadamente, o Presidente Luís Antônio Camargo de Melo. 

O Conselho Superior do Ministério 
do Trabalho, acolhendo o pedido formulado pela Associação Nacional dos Procuradores do 
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Trabalho, decidiu, à unanimidade, retirar o processo de pauta, determinando a sua reinclusão após a 
realização do Congresso Nacional da ANPT, conforme deferido pelo Cons
181ª Sessão Ordinária, 11.03.2014.
do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela retirada do processo da pauta, determinando, em razão do 
ex-Conselheiro Relator José Alves Pereir
Cavalcanti Dantas já haverem proferido voto no feito, o encaminhamento dos autos à Secretaria do 
CSMPT para verificação da sequência dos Conselheiros que sucederam. Determinou ainda, à 
unanimidade, nova redistribuição do feito, após a nova composição do Colegiado. Ausente, 
justificadamente, o Conselheiro José Neto da Silva.
04.08.2015.Decisão: Prosseguindo o julgamento, o
Trabalho decidiu, à unanimidade, pela retirada do processo da pauta, mantendo a Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos como Relatora e o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas 
como Revisor.08 – Extrapauta 
Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho indicou, à unanimidade, os Conselheiros 
Rogério Rodriguez Fernandez Filho (Presidente), Sandra Lia Simón (membro) e Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira (membro) para integrar a Comissão Permanente de Regimento Interno do 
CSMPT.09 – Extrapauta – Convocação de Sessão Extraordinária para o mês de setembro. 
Designação de data e hora.Decisão
unanimidade, resolveu convocar a 174ª Sessão Extraordinária, designando para sua realização o dia 
14/09/2015, às 14h30, para apreciação de Embargos de Declaração interpostos no In
Administrativo Disciplinar CSMPT nº 2.15.
196ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, segue assinada pelo Senhor 
Presidente e por mim subscrita. 
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Trabalho, decidiu, à unanimidade, retirar o processo de pauta, determinando a sua reinclusão após a 
realização do Congresso Nacional da ANPT, conforme deferido pelo Conselheiro Relator. CSMPT, 
181ª Sessão Ordinária, 11.03.2014.Decisão anterior: O Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela retirada do processo da pauta, determinando, em razão do 

Conselheiro Relator José Alves Pereira Filho e do então Conselheiro Revisor Gustavo Ernani 
Cavalcanti Dantas já haverem proferido voto no feito, o encaminhamento dos autos à Secretaria do 
CSMPT para verificação da sequência dos Conselheiros que sucederam. Determinou ainda, à 

redistribuição do feito, após a nova composição do Colegiado. Ausente, 
justificadamente, o Conselheiro José Neto da Silva.CSMPT, 195ª Sessão Ordinária, 

Prosseguindo o julgamento, o Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, à unanimidade, pela retirada do processo da pauta, mantendo a Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos como Relatora e o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas 

pauta –Indicação de membros da Comissão Permanente de 
Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho indicou, à unanimidade, os Conselheiros 

z Filho (Presidente), Sandra Lia Simón (membro) e Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira (membro) para integrar a Comissão Permanente de Regimento Interno do 

Convocação de Sessão Extraordinária para o mês de setembro. 
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à 

unanimidade, resolveu convocar a 174ª Sessão Extraordinária, designando para sua realização o dia 
14/09/2015, às 14h30, para apreciação de Embargos de Declaração interpostos no In

CSMPT nº 2.15.000.012741/2014-11.E, para constar, lavrei esta ata da 
196ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, segue assinada pelo Senhor 
Presidente e por mim subscrita. Término: 11h31. 

 
 
 

RONALDO CURADO FLEURY 
Presidente do CSMPT 

 
 
 
 

SANDRA LIA SIMÓN 
Conselheira Secretária do CSMPT 
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Trabalho, decidiu, à unanimidade, retirar o processo de pauta, determinando a sua reinclusão após a 
elheiro Relator. CSMPT, 

O Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela retirada do processo da pauta, determinando, em razão do 

a Filho e do então Conselheiro Revisor Gustavo Ernani 
Cavalcanti Dantas já haverem proferido voto no feito, o encaminhamento dos autos à Secretaria do 
CSMPT para verificação da sequência dos Conselheiros que sucederam. Determinou ainda, à 

redistribuição do feito, após a nova composição do Colegiado. Ausente, 
CSMPT, 195ª Sessão Ordinária, 

Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, à unanimidade, pela retirada do processo da pauta, mantendo a Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos como Relatora e o Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas 

Indicação de membros da Comissão Permanente de 
Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho indicou, à unanimidade, os Conselheiros 

z Filho (Presidente), Sandra Lia Simón (membro) e Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira (membro) para integrar a Comissão Permanente de Regimento Interno do 

Convocação de Sessão Extraordinária para o mês de setembro. 
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à 

unanimidade, resolveu convocar a 174ª Sessão Extraordinária, designando para sua realização o dia 
14/09/2015, às 14h30, para apreciação de Embargos de Declaração interpostos no Inquérito 

E, para constar, lavrei esta ata da 
196ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e aprovada, segue assinada pelo Senhor 


