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No dia dez de dezembro de dois mil e quin
nonagésima nona 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 Trabal
Curado Fleury. Presentes os Senhores Conselheiros: 
Presidente), Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo 
Ernani Cavalcanti Dantas, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, Sa
Secretária), Manoel Jorge e Silva Neto, Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre e Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira.Presentes o Corregedor
Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Re
Carlos Eduardo de Azevedo Lima. 
ANPT, os servidores e os colegas que assistiam pela intranet. A Conselheira Secretária 
Simón trouxe para aprovação a ata
Comunicados do Presidente:
Cristiane Vieira Nogueira, Vice
Internacional de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais Trabalhistas em Lima, no Per
continuidade ao trabalho que foi iniciado há um ano
Coordenador Dr. Rafael Garcia Rodrigues comparecer ao evento. Lembrou que
ano,houve um Grupo Móvel no Per
Presidente ressaltou que a Organização Internacional do Trabalho 
trabalho em outros países. O Presidente indagou ao CSMPT se 
ocorreu, e assim foi referendada a indicação da Vice Coordenadora da CONAETE 
Vieira Nogueira, para participar do 6º Congresso Internacional de Direitos Humanos e Direitos 
Fundamentais Trabalhistas em Lima, no 
aos Ofícios vagos. Recordou que na última sessão 
para Brasília (Sede da PRT 10ª). Noticiou haver expectativa da nomeação de três membros do MPT 
para Tribunais Regionais do Trabalho, em virtude do Quinto Constitucional, processos estes que 
estão no âmbito da Casa Civil da Presidência da República
nomeação,que pode ocorrer ainda em 
mais três novos Procuradores do Trabalho. O Presidente acrescentou que
previsão na Lei Complementar nº 75
Superior do MPT, mas somente quando da definição das vag
para o cargo de Procurador do Trabalho
vagas, trouxe a questão ao Colegiado para reflexão.
Região (São Paulo) que tem 04 (quatro) vagas; PRT 6ª (Recife) que tem 02 (vagas) e PRT 18ª 
(Goiânia) com 01 (uma) vaga, sendo que esta apresenta 
de médio para pequeno porte, há três membros ali lotados, que estão com dedicação exclusiva
PGT, com é o caso do Procurador Regional do Trabalho Luiz Eduardo Guimarães Bojart e do 
Procurador do Trabalho Luiz Fabiano de Assis, e ao CNMP, como no caso, a Procuradora do 
Trabalho Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos, além do Procurador do Trabalho Tia
Oliveira, que é Vice Coordenador Nacional da COORDINFÂNCIA. 
impacto na PRT 18ª Região é bastante significativo
cedem membros à PGT e ao CNMP
retificou informação por ele transmitida na última sessão 
em que comunicou que as prioridades 
Brasília (PRT 10ª) e Campinas
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de dois mil e quinze, às dez horas e sete minutos, iniciou
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 Trabal

. Presentes os Senhores Conselheiros: Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice
Presidente), 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 

Presentes o Corregedor-Geral do MPT Maurício Correia de Mello, a 
Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego e o Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho 
Carlos Eduardo de Azevedo Lima. O Presidente cumprimentou os Conselheiros, o Presidente da 
ANPT, os servidores e os colegas que assistiam pela intranet. A Conselheira Secretária 

ra aprovação a ata da 198ª Sessão Ordinária, que foi, à unanimidade, aprovada. 
Comunicados do Presidente:O Presidente Ronaldo Curado Fleury trouxe
Cristiane Vieira Nogueira, Vice - Coordenadora da CONAETE, para participar do 6º Congresso
Internacional de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais Trabalhistas em Lima, no Per
continuidade ao trabalho que foi iniciado há um ano, em função da impossibilidade de o 
Coordenador Dr. Rafael Garcia Rodrigues comparecer ao evento. Lembrou que

óvel no Peru, do qual o Dr. Rafael Garcia Rodrigues
essaltou que a Organização Internacional do Trabalho – OIT pretende replic

O Presidente indagou ao CSMPT se havia alguma objeção, o que não 
e assim foi referendada a indicação da Vice Coordenadora da CONAETE 

para participar do 6º Congresso Internacional de Direitos Humanos e Direitos 
Trabalhistas em Lima, no Peru. Em seguida, o Presidente abordou questão referente 

. Recordou que na última sessão do CSMPTficou definido 
para Brasília (Sede da PRT 10ª). Noticiou haver expectativa da nomeação de três membros do MPT 

Tribunais Regionais do Trabalho, em virtude do Quinto Constitucional, processos estes que 
estão no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, para providências tendentes à 

que pode ocorrer ainda em 2015 e, em decorrência disso, poderá haver
mais três novos Procuradores do Trabalho. O Presidente acrescentou que
previsão na Lei Complementar nº 75/1993 para a definição, neste momento, 

somente quando da definição das vagas decorrentes do 
para o cargo de Procurador do Trabalho, diante da expectativa do surgimento das três mencionadas 

trouxe a questão ao Colegiado para reflexão.Como sugestão, elencou o seguinte:
04 (quatro) vagas; PRT 6ª (Recife) que tem 02 (vagas) e PRT 18ª 
sendo que esta apresenta situação excepcional, pois sendo uma PRT 

, há três membros ali lotados, que estão com dedicação exclusiva
PGT, com é o caso do Procurador Regional do Trabalho Luiz Eduardo Guimarães Bojart e do 
Procurador do Trabalho Luiz Fabiano de Assis, e ao CNMP, como no caso, a Procuradora do 
Trabalho Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos, além do Procurador do Trabalho Tia

, que é Vice Coordenador Nacional da COORDINFÂNCIA. O Presidente f
é bastante significativo. Lembrou, também, o caso de outras PRTs que 

cedem membros à PGT e ao CNMP. Antes de passar a palavra aos Conselheiros
nsmitida na última sessão do CSMPT (198ª Ordinária)

que as prioridades a serem definidas, em decorrência do 
e Campinas (PRT 15ª). Corrigiu dizendo que seriam Brasília
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minutos, iniciou-se a centésima 
Geral do Trabalho, situada 

, no Setor Comercial Sul, em Brasília-DF, sob a 
Presidência do Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo 

Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice-
Presidente), Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo 

ndra Lia Simón (Conselheira 
Secretária), Manoel Jorge e Silva Neto, Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre e Ricardo José 

MPT Maurício Correia de Mello, a 
o Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho 

O Presidente cumprimentou os Conselheiros, o Presidente da 
ANPT, os servidores e os colegas que assistiam pela intranet. A Conselheira Secretária Sandra Lia 

, que foi, à unanimidade, aprovada. 
trouxea indicação da Dra. 

Coordenadora da CONAETE, para participar do 6º Congresso 
Internacional de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais Trabalhistas em Lima, no Peru, dando 

, em função da impossibilidade de o 
Coordenador Dr. Rafael Garcia Rodrigues comparecer ao evento. Lembrou que,em outubrodeste 

Rafael Garcia Rodriguesparticipou. O 
OIT pretende replicar esse 

havia alguma objeção, o que não 
e assim foi referendada a indicação da Vice Coordenadora da CONAETE Dra. Cristiane 

para participar do 6º Congresso Internacional de Direitos Humanos e Direitos 
Em seguida, o Presidente abordou questão referente 

SMPTficou definido a fixação de uma vaga 
para Brasília (Sede da PRT 10ª). Noticiou haver expectativa da nomeação de três membros do MPT 

Tribunais Regionais do Trabalho, em virtude do Quinto Constitucional, processos estes que 
para providências tendentes à 

e, em decorrência disso, poderá haver a nomeação de 
mais três novos Procuradores do Trabalho. O Presidente acrescentou que mesmo não havendo 

 de vagas pelo Conselho 
as decorrentes do 19º Concurso Público 

do surgimento das três mencionadas 
, elencou o seguinte: PRT 2ª 

04 (quatro) vagas; PRT 6ª (Recife) que tem 02 (vagas) e PRT 18ª 
situação excepcional, pois sendo uma PRT 

, há três membros ali lotados, que estão com dedicação exclusiva à 
PGT, com é o caso do Procurador Regional do Trabalho Luiz Eduardo Guimarães Bojart e do 
Procurador do Trabalho Luiz Fabiano de Assis, e ao CNMP, como no caso, a Procuradora do 
Trabalho Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos, além do Procurador do Trabalho Tiago Ranieri de 

O Presidente frisou que o 
o caso de outras PRTs que 
Conselheiros,o Presidente 

(198ª Ordinária), oportunidade 
em decorrência do último Concurso seriam 

orrigiu dizendo que seriam Brasília (PRT 10ª) e São 
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Paulo (PRT 2ª). Complementou esclarecendo que a PRT 15ª, 
de uma vaga, como fizeram as PRTs da 10ª e da 2ª Regiões
Mendonça Santos destacou a situação da 
vagas). A Conselheira Sandra Lia Simon 
contemplada com duas dessas prioridades
informou que uma das Procuradoras do Trabalho aprovadas no 
próximo dia 14/12/2015, ressaltando
Jeferson Luiz Pereira Coelho apresentou 
Presidente a competência para decid
objeção.O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas
dúvida como se daria o preenchimento, e se o co
respondeu que a ideia é abrir, de imediato, 
movimentação na carreira. O Presidente esclareceu que a posse se dará após o concurso de 
remoção. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho disse que 
com outros fundamentos, pois entende que é ato de gestão. Destacou entendimento que a situação 
de carência pela qual passa a PRT 10ª Região
quando membros daquela Unidade são apoiados para 
a Conselheira Secretáriadeclarou
Procurador Geral do Trabalho a escolha da vaga
tomará posse.Em seguida, passou
no concurso de remoção. O Presidente Ronaldo Curado Fleury registrou a necess
CSMPT para a tomada de decisão. Propôs 
que tem número reduzido de membros e PRT 6ª Região, 
Procurador do Trabalho Leonardo Osório Mendonça é Coordenador Nacional de Defesa do Meio 
Ambiente do Trabalho. O Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira 
esclarecimento acerca do edital que será pub
que se trata de edital de concurso de r
existe, ainda, a expectativa de nomeação de três 
Regionais do Trabalho. Se ditas nomeações ocorrerem até o 
condições de nomear outros Procuradores do Trabalho para ocupar 
nomeados a partir do dia 29 dezembro, 
nomeados entre o dia 1ª de janeiro e 30 de março, o MPT só poderá nomear 
Ronaldo Curado Fleury salientou 
Presidência da República, na tentativa de 
Estratégica do MPT está a desenvolver um reestudo acerca da interiorização do MPT
que esse foi um compromisso assumido junto ao Colégio de Procuradores durante sua campanha 
cargo de Procurador-Geral do Trabalho
acabando com aquelas que funcionam com 
sua manutenção, sob todos os aspectos, como habitabilidade, convivência e 
segurança. Registrou que, neste caso, a matéria cabe ao C
de ofícios e PTM. O Presidente Ronaldo Curado Fleury indagou se haveria alguma outra sugestão. 
O Conselheiro Ricardo José Macedo
inicial, o que foi acompanhado pela Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. 
Portanto, o Presidente propôs o seguinte: PRT 10ª, como proposto na última sessão, e PRTs 2ª, 6ª e 
18ª Regiões, proposta que foi, à unani
A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón disponibilizou 
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Complementou esclarecendo que a PRT 15ª, naquela oportunidade
izeram as PRTs da 10ª e da 2ª Regiões. A Conselheira Ivana Auxiliadora 

destacou a situação da PRT 10ª Região, que apresenta 
. A Conselheira Sandra Lia Simon expôs entendimento de que PRT 

duas dessas prioridades, pelo grande número de ofícios 
informou que uma das Procuradoras do Trabalho aprovadas no 19° Concurso 
próximo dia 14/12/2015, ressaltandoque essa vaga deve ser fixadapelo C
Jeferson Luiz Pereira Coelho apresentou proposição no sentido que oColegiado delegue ao 
Presidente a competência para decidir acerca da mencionada vaga. O Presidente indagou se havia 
objeção.O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantaspediu esclarecimento, pois ficou em 

o se daria o preenchimento, e se o concurso de remoção aconteceria antes.
rir, de imediato, quatro vagas para remoção, a fim de 
. O Presidente esclareceu que a posse se dará após o concurso de 

eiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho disse que acompanha
pois entende que é ato de gestão. Destacou entendimento que a situação 

de carência pela qual passa a PRT 10ª Região,se dá por uma espécie de solidariedade promocional, 
quando membros daquela Unidade são apoiados para oficiarem na PGT ou no 

arou que, por unanimidade, ficou decidido que o Colegiado delega ao 
do Trabalho a escolha da vaga a ser preenchida pela Procuradora do Trabalho que 

tomará posse.Em seguida, passou-se a decidir quais seriam os três Ofícios a serem disponibilizados 
O Presidente Ronaldo Curado Fleury registrou a necess

para a tomada de decisão. Propôs PRT 2ª Região, PRT 18ª Região
membros e PRT 6ª Região, em que há dois ofícios vagos, sendo que o 

Procurador do Trabalho Leonardo Osório Mendonça é Coordenador Nacional de Defesa do Meio 
Ambiente do Trabalho. O Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira 
esclarecimento acerca do edital que será publicado. O Presidente Ronaldo Curado Fleury

concurso de remoção para preenchimento de quatro vagas. Informou que 
a expectativa de nomeação de três membros para o quinto constitucional

. Se ditas nomeações ocorrerem até o dia 28 de dezembro, o MPT terá 
condições de nomear outros Procuradores do Trabalho para ocupar as vagas. Caso 
nomeados a partir do dia 29 dezembro, as nomeações serão após 31 de março
nomeados entre o dia 1ª de janeiro e 30 de março, o MPT só poderá nomear 
Ronaldo Curado Fleury salientou que contatos estão sendo efetuados com a Casa Civil da 
Presidência da República, na tentativa de agilizar o processo. Destacouque a Comissão de Gestão 
Estratégica do MPT está a desenvolver um reestudo acerca da interiorização do MPT
que esse foi um compromisso assumido junto ao Colégio de Procuradores durante sua campanha 

Trabalho e que o reestudo que visa deixar as PTM’s mais robustas
acabando com aquelas que funcionam com um só Procurador do Trabalho

, sob todos os aspectos, como habitabilidade, convivência e 
nça. Registrou que, neste caso, a matéria cabe ao CSMPT, pois implicará remoção e extinção 

. O Presidente Ronaldo Curado Fleury indagou se haveria alguma outra sugestão. 
O Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira registrou a sua concordância com a
inicial, o que foi acompanhado pela Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. 

Presidente propôs o seguinte: PRT 10ª, como proposto na última sessão, e PRTs 2ª, 6ª e 
18ª Regiões, proposta que foi, à unanimidade, aprovada.Comunicados da Secretaria do CSMPT:
A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón disponibilizou dois comunicados na intranet, a s
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naquela oportunidade,não abriu mão 
A Conselheira Ivana Auxiliadora 

que apresenta a maior carência (sete 
expôs entendimento de que PRT 10ª Região deve ser 

pelo grande número de ofícios vagos. O Presidente 
19° Concurso tomará posse no 

pelo CSMPT. O Conselheiro 
e oColegiado delegue ao 

O Presidente indagou se havia 
pediu esclarecimento, pois ficou em 

ncurso de remoção aconteceria antes. O Presidente 
a fim de proporcionar maior 

. O Presidente esclareceu que a posse se dará após o concurso de 
acompanha a proposta, mas 

pois entende que é ato de gestão. Destacou entendimento que a situação 
se dá por uma espécie de solidariedade promocional, 

ou no CNMP.  Em seguida, 
que o Colegiado delega ao 

a ser preenchida pela Procuradora do Trabalho que 
a serem disponibilizados 

O Presidente Ronaldo Curado Fleury registrou a necessidade de ouvir o 
PRT 18ª Região, pela situação peculiar, 
que há dois ofícios vagos, sendo que o 

Procurador do Trabalho Leonardo Osório Mendonça é Coordenador Nacional de Defesa do Meio 
Ambiente do Trabalho. O Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira solicitou 

. O Presidente Ronaldo Curado Fleury respondeu 
quatro vagas. Informou que 

para o quinto constitucionalde Tribunais 
dia 28 de dezembro, o MPT terá 

vagas. Caso contrário, sendo 
após 31 de março de 2016 e, se forem 

nomeados entre o dia 1ª de janeiro e 30 de março, o MPT só poderá nomear em 2017. O Presidente 
contatos estão sendo efetuados com a Casa Civil da 

que a Comissão de Gestão 
Estratégica do MPT está a desenvolver um reestudo acerca da interiorização do MPT. Esclareceu 
que esse foi um compromisso assumido junto ao Colégio de Procuradores durante sua campanha ao 

eestudo que visa deixar as PTM’s mais robustas, 
, pois não faz sentido a 

, sob todos os aspectos, como habitabilidade, convivência e principalmente de 
, pois implicará remoção e extinção 

. O Presidente Ronaldo Curado Fleury indagou se haveria alguma outra sugestão. 
ncordância com a proposta 

inicial, o que foi acompanhado pela Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. 
Presidente propôs o seguinte: PRT 10ª, como proposto na última sessão, e PRTs 2ª, 6ª e 

Comunicados da Secretaria do CSMPT: 
s comunicados na intranet, a saber: 1) 
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A Ouvidora do MPT, Dra. Heloisa Maria Moraes Rego Pires, encaminhou, por meio do Ofício nº 
2246/2015-Ouvidoria, os relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria do MPT no mês de 
novembro de 2015. 2) O Corregedor
meio dos Ofícios nº 1564/2015 e 1574/2015 
das 23ª e 24ª Regiões, respectivamente, nos períodos de 01 a 05 de fevereiro/2016 e de 29 de 
fevereiro a 04 de março/2016. E além desses dois a
Procurador-Geral do Trabalho Ronaldo Curado Fleury, nos termos 
CSMPT nº 75/2008 comunicou
Trabalho Wilson Roberto Prudente
da América Latina e Caribe sobre a década inte
de 02 a 04 de dezembro de 2015 em Brasília
Também indicouter encaminhado 
CSMPT nas Coordenadorias Nacionais
Coordenadorias, sendo que o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho fez algumas 
ponderações acerca da importância da participação ou não dos 
Ronaldo Curado Fleury optou pelo esclarecimento da questão levantada pelo Conselheiro Rogério
Rodriguez Fernandez Filho ao final da Sessão.
Manoel Jorge e Silva Neto parabenizou o Presidente Ronaldo Curado Fleury em razão da 
publicação da Portaria nº 1036, de 1º/12/2015, 
ressaltou que é uma forma que a Administração Pública 
humanos,por meio da ação administrativa em prol 
pessoas que tiveram participação e colaboração no Processo CSMPT 2.01.000.008127/2015
citando a Procuradora do Trabalho Andrea Nice Silveira Lino Lopes e a Procuradora Regional do 
Trabalho Lisyane Chaves Motta, as quai
Portaria viesse a ser publicada. Comunicou
reunião Nacional da COORDIGUALDADE
de 2004. Evidenciou que um traço que se destacou naquela reunião foi a presença de dois prepostos 
do Ministério do Trabalho e Emprego 
quais vieram a público defender um projeto firmado com a 
São Paulo - FIESP, intitulado “Meu novo mundo”, projeto mediante o qual o 
e Emprego realiza e celebra Termo de 
São Paulo - FIESP, a fim de que não se processe q
atividade empresarial, no tocante ao não cumprimento do artigo 93, da Lei nº 8
de 1991, enquanto essas empresas estiverem se utilizando de aprendizes com deficiência. 
Complementou que tal fato chamou sua atenção
contempla qualquer tipo de flexibilidade no tocante à exigência que se firma em prol da observância 
de direitos humanos, no campo das relações de trabalho
Compromisso contempla a presença dos apre
2,14 horas por mês. Ressaltou que toda a principiologia relacionada à inserção da pessoa com 
deficiência reside naturalmente na presença física 
disseminada a tolerância e o respeito 
bastante preocupado com a conformação 
Trabalho e Emprego - SRTE de São Paul
perante o site do projeto “Meu Novo mundo”, em que o superintendente, à época, Luís Antonio 
Medeiros, expressa que o MTE
e que a iniciativa não burla a 
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A Ouvidora do MPT, Dra. Heloisa Maria Moraes Rego Pires, encaminhou, por meio do Ofício nº 
idoria, os relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria do MPT no mês de 

novembro de 2015. 2) O Corregedor-Geral do MPT, Dr. Maurício Correia de Mello, informou por 
meio dos Ofícios nº 1564/2015 e 1574/2015 – CMPT, que realizará Correição Ordinária
das 23ª e 24ª Regiões, respectivamente, nos períodos de 01 a 05 de fevereiro/2016 e de 29 de 
fevereiro a 04 de março/2016. E além desses dois a Conselheira Secretária 

Geral do Trabalho Ronaldo Curado Fleury, nos termos do artigo 17 da Resol
CSMPT nº 75/2008 comunicou ao Conselho o deferimento do afastamento do Procurador do 
Trabalho Wilson Roberto Prudente, lotado na PRT  1ª Região, para participar de Reunião Regional 
da América Latina e Caribe sobre a década internacional dos Afrodescendentes realizada no período 
de 02 a 04 de dezembro de 2015 em Brasília, ressaltou que esse último não constava na intranet

ter encaminhado e-mail, no último dia 09 de dezembro, sobre a representação do 
enadorias Nacionais. Quatro Conselheiros manifestaram opção pelas 

Coordenadorias, sendo que o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho fez algumas 
ponderações acerca da importância da participação ou não dos membros do CSMPT.

do Fleury optou pelo esclarecimento da questão levantada pelo Conselheiro Rogério
o final da Sessão.Comunicados dos Conselheiros:

Manoel Jorge e Silva Neto parabenizou o Presidente Ronaldo Curado Fleury em razão da 
nº 1036, de 1º/12/2015, relacionada às pessoas transgêneras

é uma forma que a Administração Pública encontra de elevar a eficácia dos direitos 
da ação administrativa em prol desse objetivo. Cumprimentou também as 

pessoas que tiveram participação e colaboração no Processo CSMPT 2.01.000.008127/2015
citando a Procuradora do Trabalho Andrea Nice Silveira Lino Lopes e a Procuradora Regional do 
Trabalho Lisyane Chaves Motta, as quais tiveram importância significativa para que 

ortaria viesse a ser publicada. Comunicou, ainda, que na semana anterior a esta 
reunião Nacional da COORDIGUALDADE, da qual é membro desde a sua fundação

enciou que um traço que se destacou naquela reunião foi a presença de dois prepostos 
do Ministério do Trabalho e Emprego -  atualmente Ministério do Trabalho e Previdência 
quais vieram a público defender um projeto firmado com a Federação das 

, intitulado “Meu novo mundo”, projeto mediante o qual o 
ermo de Compromisso com a Federação das Indústrias do Estado de 

FIESP, a fim de que não se processe qualquer fiscalização ou qualquer tipo de sanção à 
no tocante ao não cumprimento do artigo 93, da Lei nº 8

, enquanto essas empresas estiverem se utilizando de aprendizes com deficiência. 
chamou sua atenção, porque a Lei nº 8.213/91

contempla qualquer tipo de flexibilidade no tocante à exigência que se firma em prol da observância 
no campo das relações de trabalho. Salientou que 

ompromisso contempla a presença dos aprendizes com deficiência durante um
2,14 horas por mês. Ressaltou que toda a principiologia relacionada à inserção da pessoa com 
deficiência reside naturalmente na presença física das pessoas nas empresas
disseminada a tolerância e o respeito aos indivíduos que possuem qualquer deficiência. Mostrou
bastante preocupado com a conformação do documento entre a Superintendência Regional do 

SRTE de São Paulo e a FIESP. Complementou que obteve documentos 
perante o site do projeto “Meu Novo mundo”, em que o superintendente, à época, Luís Antonio 

MTE não deve ter o objetivo de multar, mas sim de sanear os problemas, 
ão burla a Lei de cotas, porém deve haver uma flexibilização para que as 
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A Ouvidora do MPT, Dra. Heloisa Maria Moraes Rego Pires, encaminhou, por meio do Ofício nº 
idoria, os relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria do MPT no mês de 

Geral do MPT, Dr. Maurício Correia de Mello, informou por 
CMPT, que realizará Correição Ordinária nas PRTs 

das 23ª e 24ª Regiões, respectivamente, nos períodos de 01 a 05 de fevereiro/2016 e de 29 de 
Conselheira Secretária participouque o 

do artigo 17 da Resolução do 
ao Conselho o deferimento do afastamento do Procurador do 

para participar de Reunião Regional 
rnacional dos Afrodescendentes realizada no período 

, ressaltou que esse último não constava na intranet. 
sobre a representação do 

onselheiros manifestaram opção pelas 
Coordenadorias, sendo que o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho fez algumas 

membros do CSMPT. O Presidente 
do Fleury optou pelo esclarecimento da questão levantada pelo Conselheiro Rogério 

Comunicados dos Conselheiros:O Conselheiro 
Manoel Jorge e Silva Neto parabenizou o Presidente Ronaldo Curado Fleury em razão da 

relacionada às pessoas transgêneras. O Conselheiro 
de elevar a eficácia dos direitos 

objetivo. Cumprimentou também as 
pessoas que tiveram participação e colaboração no Processo CSMPT 2.01.000.008127/2015-13, 
citando a Procuradora do Trabalho Andrea Nice Silveira Lino Lopes e a Procuradora Regional do 

s tiveram importância significativa para que a mencionada 
a esta sessão, integrou a 

membro desde a sua fundação, em meados 
enciou que um traço que se destacou naquela reunião foi a presença de dois prepostos 

atualmente Ministério do Trabalho e Previdência –  os 
ederação das Indústrias do Estado de 

, intitulado “Meu novo mundo”, projeto mediante o qual o Ministério do Trabalho 
ompromisso com a Federação das Indústrias do Estado de 

ualquer fiscalização ou qualquer tipo de sanção à 
no tocante ao não cumprimento do artigo 93, da Lei nº 8.213 de 24 de julho 

, enquanto essas empresas estiverem se utilizando de aprendizes com deficiência. 
1, no seu artigo 93, não 

contempla qualquer tipo de flexibilidade no tocante à exigência que se firma em prol da observância 
Salientou que mencionado Termo de 

ndizes com deficiência durante um mês por apenas 
2,14 horas por mês. Ressaltou que toda a principiologia relacionada à inserção da pessoa com 

as empresas, onde a partir daí é 
que possuem qualquer deficiência. Mostrou-se 

entre a Superintendência Regional do 
o e a FIESP. Complementou que obteve documentos 

perante o site do projeto “Meu Novo mundo”, em que o superintendente, à época, Luís Antonio 
não deve ter o objetivo de multar, mas sim de sanear os problemas, 

ei de cotas, porém deve haver uma flexibilização para que as 
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empresas possam cumprir a Lei de outras maneiras. Registrou que
FIESP, Luciana Nunes Freire, faz a seguinte declaração no site do projeto Meu Novo Mun
que fez a Superintendência? Possibilitou o adiamento do cumprimento da cota de pessoa com 
deficiência. Então a empresa vai contratar o aprendiz e vai ter sua cota adiada para o 
cumprimento da pessoa com deficiência enquanto o aprendiz estiver partic
O Conselheiro acrescentou que durante os três
poderá atuar, ressaltando que o Ministério Público não pode
no programa. Realçou que quando 
mercado de trabalho brasileiro, no ano de 1995, exatamente no estado de São Paulo, não pensou que 
um órgão do Estado viesse a ter um comportamento tão reprovável
humanos, como está tendo o 
Trabalho para realizarem esta providência.  Complementou que não é a generalidade dos 
Fiscais do Trabalho que realiza esse tipo de comportamento, mas isso não r
fazendo com que ele traga esse pronunciamento ao Conselho, como forma de expressar o seu 
receio, a sua preocupação e a sua 
Correia de Mello, em função de ser a última Sessã
Conselheiros e aos colegas que assistiam pela intranet. 
Heloisa Maria Moraes Rego Pires
referente ao mês de novembro
manifestações. Acrescentou que a 
como o Comitê Gestor Nacional das 
feliz natal e um ano novo com muitas realizações. O Presidente da ANPT Carlos Eduardo de 
Azevedo Lima, na linha do que foi exposto pelo Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto 
Pereira, informou que esteve reunido com o Deputado Ricardo Teobaldo, relator 
Diretrizes Orçamentárias-LDO/2016
concordância com relação à emenda gestada com participação do Ministério Público da União 
como um todo, do próprio gabinete do Procurador
possibilidade de emenda no artigo 78, parágrafo 12 da LDO, reflexo no anexo V da L
Orçamentária Anual - LOA, para permitir
Público, no Poder Judiciário, em ações voltadas para fiscal
que acredita ser de interesse total do Ministério Público do Trabalho, ainda mais em razão do 
recente episódio envolvendo a posse dos 
último certame. Reforçou que a
tem destacado reiteradamente, não 
as tratativas em relação à LDO têm sido bastante profícuas
seguida, passou-se à ordem do dia. 
Congresso Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Laborales, 
e 18/12/2015, em Lima/Peru. (2.00.000.043634/2015
Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, manifestar
feita pelo Procurador-Geral do Trabalho, para a Procuradora do Trabalho Christiane Vieira Nogueira 
se afastar, no período compreendido de
Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Laborales
Extrapauta – Disponibilização de 3 (três) Ofícios de Procurador de Trabalho para concurso de 
remoção, que antecede a posse do(s) aprovado(s) no 19º concurso público para o cargo de 
Procurador do Trabalho (art. 194, § 1º, LC 75/93).
Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, na forma do art. 194, § 1º, da LC nº 75/93, 
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i de outras maneiras. Registrou que a Diretora Executiva J
FIESP, Luciana Nunes Freire, faz a seguinte declaração no site do projeto Meu Novo Mun

uperintendência? Possibilitou o adiamento do cumprimento da cota de pessoa com 
deficiência. Então a empresa vai contratar o aprendiz e vai ter sua cota adiada para o 
cumprimento da pessoa com deficiência enquanto o aprendiz estiver partic

crescentou que durante os três anos que essa cota será adiada, a fiscalização não 
atuar, ressaltando que o Ministério Público não poderá questionar, pois ele está ingressado 

programa. Realçou que quando iniciou o processo de inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho brasileiro, no ano de 1995, exatamente no estado de São Paulo, não pensou que 
um órgão do Estado viesse a ter um comportamento tão reprovável, em tema de defesa de direitos 

manos, como está tendo o MTE, e felizmente conta com apenas dois
esta providência.  Complementou que não é a generalidade dos 

rabalho que realiza esse tipo de comportamento, mas isso não r
fazendo com que ele traga esse pronunciamento ao Conselho, como forma de expressar o seu 

a sua tristeza. Comunicados da Corregedoria. 
função de ser a última Sessão no ano de 2015, desejou um bom ano novo aos 

Conselheiros e aos colegas que assistiam pela intranet. Comunicados da Ouvidoria.
Heloisa Maria Moraes Rego Piresmanifestou que a Ouvidoria já encaminhou a

mbro/2015, na qual constao atendimento a 619 (seiscentos e dezenove)
. Acrescentou que a Ouvidoria tem participado ativamente de grupos de trabalho, 

estor Nacional das Tabelas Unificadas do CNMP. Por fim, d
feliz natal e um ano novo com muitas realizações. O Presidente da ANPT Carlos Eduardo de 
Azevedo Lima, na linha do que foi exposto pelo Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto 

ve reunido com o Deputado Ricardo Teobaldo, relator 
/2016, complementando que, da parte do referido Parlamentar

concordância com relação à emenda gestada com participação do Ministério Público da União 
um todo, do próprio gabinete do Procurador-Geral da República e STF com relação à 

possibilidade de emenda no artigo 78, parágrafo 12 da LDO, reflexo no anexo V da L
, para permitir, em suma, novos ingressos no âmbito do Ministério 

Público, no Poder Judiciário, em ações voltadas para fiscalização, controle, 
interesse total do Ministério Público do Trabalho, ainda mais em razão do 

recente episódio envolvendo a posse dos Procuradores do Trabalho recentemente aprovados no 
último certame. Reforçou que ainda há um longo caminho a ser percorrido, 

acado reiteradamente, não há previsão de quando ocorrerá a votação
as tratativas em relação à LDO têm sido bastante profícuas, no que tange à mencionada

se à ordem do dia. 01 – Extrapauta – Indicação de membro para participar do 
Congresso Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Laborales, 
e 18/12/2015, em Lima/Peru. (2.00.000.043634/2015-31). Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, manifestar-se favoravelmente à indicação 

Geral do Trabalho, para a Procuradora do Trabalho Christiane Vieira Nogueira 
se afastar, no período compreendido de 17 a 18/12/2015, para participar 
Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Laborales

Disponibilização de 3 (três) Ofícios de Procurador de Trabalho para concurso de 
posse do(s) aprovado(s) no 19º concurso público para o cargo de 

Procurador do Trabalho (art. 194, § 1º, LC 75/93). Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, na forma do art. 194, § 1º, da LC nº 75/93, 
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a Diretora Executiva Jurídica da 
FIESP, Luciana Nunes Freire, faz a seguinte declaração no site do projeto Meu Novo Mundo: “O 

uperintendência? Possibilitou o adiamento do cumprimento da cota de pessoa com 
deficiência. Então a empresa vai contratar o aprendiz e vai ter sua cota adiada para o 
cumprimento da pessoa com deficiência enquanto o aprendiz estiver participando do programa.”. 

anos que essa cota será adiada, a fiscalização não 
pois ele está ingressado 

iniciou o processo de inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho brasileiro, no ano de 1995, exatamente no estado de São Paulo, não pensou que 

em tema de defesa de direitos 
apenas dois auditores fiscais do 

esta providência.  Complementou que não é a generalidade dos Auditores 
rabalho que realiza esse tipo de comportamento, mas isso não retira sua preocupação, 

fazendo com que ele traga esse pronunciamento ao Conselho, como forma de expressar o seu 
 O Corregedor Maurício 

desejou um bom ano novo aos 
Comunicados da Ouvidoria. A Ouvidora 

encaminhou ao CSMPT estatística 
(seiscentos e dezenove) 

Ouvidoria tem participado ativamente de grupos de trabalho, 
Por fim, desejou a todos um 

feliz natal e um ano novo com muitas realizações. O Presidente da ANPT Carlos Eduardo de 
Azevedo Lima, na linha do que foi exposto pelo Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto 

ve reunido com o Deputado Ricardo Teobaldo, relator da Lei de 
referido Parlamentar há 

concordância com relação à emenda gestada com participação do Ministério Público da União 
a e STF com relação à 

possibilidade de emenda no artigo 78, parágrafo 12 da LDO, reflexo no anexo V da Lei 
novos ingressos no âmbito do Ministério 

 combate à corrupção, o 
interesse total do Ministério Público do Trabalho, ainda mais em razão do 

recentemente aprovados no 
inda há um longo caminho a ser percorrido, pois o relator da LDO 

votação.Por fim salientou que 
à mencionada emenda.Em 

Indicação de membro para participar do VI 
Congresso Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Laborales, nos dias 17 

O Conselho Superior do 
se favoravelmente à indicação 

Geral do Trabalho, para a Procuradora do Trabalho Christiane Vieira Nogueira 
17 a 18/12/2015, para participar do VI Congresso 

Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Laborales, em Lima/Peru. 02 – 
Disponibilização de 3 (três) Ofícios de Procurador de Trabalho para concurso de 

posse do(s) aprovado(s) no 19º concurso público para o cargo de 
Conselho Superior do Ministério 

Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, na forma do art. 194, § 1º, da LC nº 75/93, 
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disponibilizar 1 (um) Ofício de Procurador do Trabalho na sede da PRT da 2ª Região (SP); 1 (um) 
Ofício de Procurador do Trabalho na sede da PRT da 6ª Região (PE); e 1 (um) Ofício de Procurador 
do Trabalho na sede da PRT da 18ª Região (GO), para o concurso de remoção
do(s) aprovado(s) no 19º concurso público para o cargo de Procurador do Trabalho. Por 
unanimidade, delegou ao Procurador
quais, após a remoção, serão lotados os Procuradores a
nomeados. 03 - Processo CSMPT nº 2.00.
MPT.Assunto: Inquérito Administrativo disciplinar.Advogado: Rafael Santos de Barros e Silva 
OAB/DF nº 28.377. Relatora:  Conselh
Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre.
do Ministério Público do Trabalho, acatando proposta da Conselheira Relatora, à unanimidade, 
deferiu o adiamento do julgamento do feito para a próxima sessão, conforme pedido formulado pelo 
indiciado. CSMPT, 198ª Sessão Ordinária, 26/11/2015.
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, com ressalva de f
dos Conselheiros Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e Sandra 
Lia Simón, decidiu, com base na nulidade por ilicitude das provas produzidas, pelo não acolhimento 
da súmula de acusação e consequente arquivamento d
instaurado em face do Procurador do Trabalho Ednaldo Rodrigo Brito da Silva, nos termos do voto 
do Redator designado Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho, vencidas as Conselheiras Cristina 
Aparecida Ribeiro Brasiliano (relatora) e Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre (revisora). 
Fez sustentação oral, pelo indiciado, o advogado Rafael Santos de Barros e Silva 
28.377. CSMPT, 199ª Sessão Ordinária, 10/12/2015.
Interessada: Corregedoria do MPT
Marthius Sávio Cavalcante Lobato 
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Revisor:  Conselheiro Jeferson Luiz Perei
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, adiou o julgamento do 
feito para a próxima sessão, em virtude da não intimação pessoal da indiciada. Presente, pela 
indiciada, a advogada Elisângela da Silva Nogueira,
2.00.000.004656/2015-85.Interessada: Corregedoria do MPT
disciplinar.Relatora:  Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Revisora:  
Conselheira Sandra Lia Simón.
decidiu, à unanimidade, pelo arquivamento do inquérito administrativo disciplinar instaurado em 
face do Procurador do Trabalho Omar Afif, nos termos do voto da Conselheira Relatora.
Processo CSMPT nº 2.15.003.000521/2015
do Trabalho.Assunto: Representação para preservação da autoridade das resoluções editadas pelo 
CSMPT.Relatora: Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre.Reviso
Sandra Lia Simón.Decisão anterior: 
Almeida Nobre, relatora, julgando improcedente a Representação, e do voto da Conselheira Sandra 
Lia Simón, revisora, não conhecendo da Representação
Manoel Jorge e Silva Neto. Antecipou voto acompanhando a Conselheira Relatora, a Conselheira 
Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Os demais Conselheiros aguardam. CSMPT, 198ª Sessão 
Ordinária, 26/11/2015. Decisão: 
Público do Trabalho, por maioria, com divergência de fundamentação da Conselheira Sandra Lia 
Simón (revisora) e do Presidente Ronaldo Curado Fleury, decidiu pelo não conhecimento da 
representação, nos termos do voto vista do Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto, vencidas as 
Conselheiras Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre (relatora), Cristina Aparecida Ribeiro 
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izar 1 (um) Ofício de Procurador do Trabalho na sede da PRT da 2ª Região (SP); 1 (um) 
Ofício de Procurador do Trabalho na sede da PRT da 6ª Região (PE); e 1 (um) Ofício de Procurador 
do Trabalho na sede da PRT da 18ª Região (GO), para o concurso de remoção
do(s) aprovado(s) no 19º concurso público para o cargo de Procurador do Trabalho. Por 
unanimidade, delegou ao Procurador-Geral do Trabalho a prerrogativa de definir os Ofícios nos 
quais, após a remoção, serão lotados os Procuradores aprovados no 19º concurso e regularmente 

Processo CSMPT nº 2.00.000.000742/2015-19.Interessada: Corregedoria do 
MPT.Assunto: Inquérito Administrativo disciplinar.Advogado: Rafael Santos de Barros e Silva 

Relatora:  Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisora:  
Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre.Decisão anterior: 
do Ministério Público do Trabalho, acatando proposta da Conselheira Relatora, à unanimidade, 

mento do julgamento do feito para a próxima sessão, conforme pedido formulado pelo 
indiciado. CSMPT, 198ª Sessão Ordinária, 26/11/2015.Decisão: Prosseguindo o julgamento, o 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, com ressalva de f
dos Conselheiros Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e Sandra 
Lia Simón, decidiu, com base na nulidade por ilicitude das provas produzidas, pelo não acolhimento 
da súmula de acusação e consequente arquivamento do inquérito administrativo disciplinar 
instaurado em face do Procurador do Trabalho Ednaldo Rodrigo Brito da Silva, nos termos do voto 
do Redator designado Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho, vencidas as Conselheiras Cristina 

iano (relatora) e Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre (revisora). 
Fez sustentação oral, pelo indiciado, o advogado Rafael Santos de Barros e Silva 
28.377. CSMPT, 199ª Sessão Ordinária, 10/12/2015. 04 – Processo nº 2.00.000.043723/2014
Interessada: Corregedoria do MPT.Assunto: Inquérito administrativo disciplinar.Advogado: 
Marthius Sávio Cavalcante Lobato – OAB/DF 1681-A e OAB/SP 122.733.
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Revisor:  Conselheiro Jeferson Luiz Perei
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, adiou o julgamento do 
feito para a próxima sessão, em virtude da não intimação pessoal da indiciada. Presente, pela 
indiciada, a advogada Elisângela da Silva Nogueira, OAB/DF nº 18.740. 05 

Interessada: Corregedoria do MPT.Assunto: Inquérito administrativo 
Relatora:  Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Revisora:  

Conselheira Sandra Lia Simón. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
arquivamento do inquérito administrativo disciplinar instaurado em 

face do Procurador do Trabalho Omar Afif, nos termos do voto da Conselheira Relatora.
CSMPT nº 2.15.003.000521/2015-98.Interessado: Rafael de Araújo Gomes 

do Trabalho.Assunto: Representação para preservação da autoridade das resoluções editadas pelo 
CSMPT.Relatora: Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre.Reviso

Decisão anterior: Após o voto da Conselheira Cristina Soares de Oliveira e 
Almeida Nobre, relatora, julgando improcedente a Representação, e do voto da Conselheira Sandra 
Lia Simón, revisora, não conhecendo da Representação, pediu vista regimental o Conselheiro 
Manoel Jorge e Silva Neto. Antecipou voto acompanhando a Conselheira Relatora, a Conselheira 
Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Os demais Conselheiros aguardam. CSMPT, 198ª Sessão 

Decisão: Prosseguindo o julgamento, oConselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho, por maioria, com divergência de fundamentação da Conselheira Sandra Lia 
Simón (revisora) e do Presidente Ronaldo Curado Fleury, decidiu pelo não conhecimento da 

nos termos do voto vista do Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto, vencidas as 
Conselheiras Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre (relatora), Cristina Aparecida Ribeiro 
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izar 1 (um) Ofício de Procurador do Trabalho na sede da PRT da 2ª Região (SP); 1 (um) 
Ofício de Procurador do Trabalho na sede da PRT da 6ª Região (PE); e 1 (um) Ofício de Procurador 
do Trabalho na sede da PRT da 18ª Região (GO), para o concurso de remoção que antecede a posse 
do(s) aprovado(s) no 19º concurso público para o cargo de Procurador do Trabalho. Por 

Geral do Trabalho a prerrogativa de definir os Ofícios nos 
provados no 19º concurso e regularmente 

Interessada: Corregedoria do 
MPT.Assunto: Inquérito Administrativo disciplinar.Advogado: Rafael Santos de Barros e Silva – 

eira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisora:  
Decisão anterior: O Conselho Superior 

do Ministério Público do Trabalho, acatando proposta da Conselheira Relatora, à unanimidade, 
mento do julgamento do feito para a próxima sessão, conforme pedido formulado pelo 

Prosseguindo o julgamento, o 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, com ressalva de fundamentação 
dos Conselheiros Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e Sandra 
Lia Simón, decidiu, com base na nulidade por ilicitude das provas produzidas, pelo não acolhimento 

o inquérito administrativo disciplinar 
instaurado em face do Procurador do Trabalho Ednaldo Rodrigo Brito da Silva, nos termos do voto 
do Redator designado Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho, vencidas as Conselheiras Cristina 

iano (relatora) e Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre (revisora). 
Fez sustentação oral, pelo indiciado, o advogado Rafael Santos de Barros e Silva – OAB/DF nº 

nº 2.00.000.043723/2014-04. 
.Assunto: Inquérito administrativo disciplinar.Advogado: 

A e OAB/SP 122.733.Relatora: Conselheira 
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Revisor:  Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho.Decisão: 
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, adiou o julgamento do 
feito para a próxima sessão, em virtude da não intimação pessoal da indiciada. Presente, pela 

05 – Processo CSMPT nº 
.Assunto: Inquérito administrativo 

Relatora:  Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Revisora:  
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

arquivamento do inquérito administrativo disciplinar instaurado em 
face do Procurador do Trabalho Omar Afif, nos termos do voto da Conselheira Relatora. 06 – 

Interessado: Rafael de Araújo Gomes - Procurador 
do Trabalho.Assunto: Representação para preservação da autoridade das resoluções editadas pelo 
CSMPT.Relatora: Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre.Revisora: Conselheira 

Após o voto da Conselheira Cristina Soares de Oliveira e 
Almeida Nobre, relatora, julgando improcedente a Representação, e do voto da Conselheira Sandra 

, pediu vista regimental o Conselheiro 
Manoel Jorge e Silva Neto. Antecipou voto acompanhando a Conselheira Relatora, a Conselheira 
Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Os demais Conselheiros aguardam. CSMPT, 198ª Sessão 

Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho, por maioria, com divergência de fundamentação da Conselheira Sandra Lia 
Simón (revisora) e do Presidente Ronaldo Curado Fleury, decidiu pelo não conhecimento da 

nos termos do voto vista do Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto, vencidas as 
Conselheiras Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre (relatora), Cristina Aparecida Ribeiro 
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Brasiliano e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. CSMPT, 199ª Sessão ordinária, 10/
Ad referendum do CSMPT – 
(trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante do PAD nº 
2.15.000.012741/2014-11, constituída pela 
Boletim de Serviço Especial 8-
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, referendou o ato 
do Presidente do CSMPT, consubstanciado 
prorrogou, por 30 dias, o prazo para conclusão dos trabalhos 
Administrativo Disciplinar nº 2.15.000.012741/2014
21.08.2015, publicada no Boletim de Serviço Especial 8
nº 2.00.000.035274/2015-01.Interessada: Corregedoria do MPT.Assunto: Cronograma das 
correições ordinárias para o ano de 2016, nos termos do artigo 9º, da Resolução CSMPT nº 
107/2012 (Regimento Interno da Corregedoria do MPT).Relator: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira 
Coelho.Revisor: Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira.
do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela aprovação do cron
correições ordinárias, na forma proposta pela Corregedoria do MPT, nos termos do voto do 
Conselheiro Relator. 09 – Processo CSMPT nº 2.07.000.015952/2014
Regional do Trabalho da 7ª Região / CE.Assunto: Solicitação de
Trabalho Lorena Brandão Landim Camarotti da PTM de Juazeiro do Norte/CE para a sede da PRT 
7ª Região. Relatora: Conselheira Sandra Lia Simón.Revisora: Conselheira Cristina Aparecida 
Ribeiro Brasiliano.Decisão anterior: 
decidiu, à unanimidade, pela conversão do julgamento em diligência para acompanhamento dos 
expedientes encaminhados pelo então Procurador
Melo, em conjunto com o então C
Corregedoria do TJCE e ao CNJ 
responsabilidades do titular do Cartório do 1º Ofício de Juazeiro do Norte/CE, Maxwell Pariz 
Xavier, e, concomitantemente, no
de Gerência de Segurança Institucional do MPT, com estudo sobre a análise concreta de risco, nos 
termos do voto da Conselheira Relatora. CSMPT, 195ª Sessão ordinária, 06/10/2015.
Prosseguindo o julgamento, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, 
decidiu, nos termos do voto da Conselheira Relatora, pelo acolhimento do parecer da Gerência de 
Segurança Institucional do Ministério Público do Trabalho, para i
Procuradora do Trabalho Lorena Brandão Landim Camarotti, vencido o Conselheiro Manoel Jorge 
e Silva Neto, que deferia parcialmente o requerimento. Decidiu, ainda, por unanimidade, no sentido 
de que os expedientes encaminhado
acompanhados pelo gabinete do Procurador
10/12/2015. 10 – Processo CSMPT nº 2.05.000.007370/2015
Silva Filho - Procurador Regional do Trabalho.Assunto: Requerimento de afastamento para 
participar do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia promovido pela Escola Superior de 
Guerra.Relatora: Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Revisor: Conselheiro Jeferson 
Luiz Pereira Coelho. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por 
maioria, manifestar-se favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador Regional do 
Trabalho Cícero Virgulino da Silva Filho
incluído o trânsito, para participar do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, 
pela Escola Superior de Guerra, devendo o interessado  encaminhar, posteriormente, o comprovante 
de sua participação, na forma do art
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Brasiliano e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. CSMPT, 199ª Sessão ordinária, 10/
 PORTARIA CSMPT nº 11, de 02/12/2015, que prorrogou,

o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante do PAD nº 
, constituída pela Portaria CSMPT nº 09, de 21.08.

-E, de 24/08/2015 – Solicitação feita pelo Presidente da Comissão. 
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, referendou o ato 

do Presidente do CSMPT, consubstanciado na Portaria CSMPT nº 11, de 02/12/2015, que 
, por 30 dias, o prazo para conclusão dos trabalhos Comissão Processante do Processo 

2.15.000.012741/2014-11, constituída pela Portaria CSMPT nº 09, de 
Boletim de Serviço Especial 8-E, de 24/08/2015. 

Interessada: Corregedoria do MPT.Assunto: Cronograma das 
correições ordinárias para o ano de 2016, nos termos do artigo 9º, da Resolução CSMPT nº 

mento Interno da Corregedoria do MPT).Relator: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira 
Coelho.Revisor: Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira.Decisão: 
do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela aprovação do cron
correições ordinárias, na forma proposta pela Corregedoria do MPT, nos termos do voto do 

Processo CSMPT nº 2.07.000.015952/2014-70.Interessada: Procuradoria 
Regional do Trabalho da 7ª Região / CE.Assunto: Solicitação de remoção da Procuradora do 
Trabalho Lorena Brandão Landim Camarotti da PTM de Juazeiro do Norte/CE para a sede da PRT 

Relatora: Conselheira Sandra Lia Simón.Revisora: Conselheira Cristina Aparecida 
Decisão anterior: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

decidiu, à unanimidade, pela conversão do julgamento em diligência para acompanhamento dos 
expedientes encaminhados pelo então Procurador-Geral do Trabalho, Luís Antônio Camargo de 
Melo, em conjunto com o então Corregedor-Geral, Manoel Orlando de Melo Goulart, à 
Corregedoria do TJCE e ao CNJ - Conselho Nacional de Justiça, para apuração das 
responsabilidades do titular do Cartório do 1º Ofício de Juazeiro do Norte/CE, Maxwell Pariz 
Xavier, e, concomitantemente, no prazo de 30 (trinta) dias, o parecer da Assessoria e Coordenadoria 
de Gerência de Segurança Institucional do MPT, com estudo sobre a análise concreta de risco, nos 
termos do voto da Conselheira Relatora. CSMPT, 195ª Sessão ordinária, 06/10/2015.

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, 
decidiu, nos termos do voto da Conselheira Relatora, pelo acolhimento do parecer da Gerência de 
Segurança Institucional do Ministério Público do Trabalho, para indeferir o pedido de remoção da 
Procuradora do Trabalho Lorena Brandão Landim Camarotti, vencido o Conselheiro Manoel Jorge 
e Silva Neto, que deferia parcialmente o requerimento. Decidiu, ainda, por unanimidade, no sentido 
de que os expedientes encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará sejam 
acompanhados pelo gabinete do Procurador-Geral do Trabalho. CSMPT, 199ª Sessão ordinária, 

Processo CSMPT nº 2.05.000.007370/2015-75.Interessado: Cícero Virgulino da 
Regional do Trabalho.Assunto: Requerimento de afastamento para 

participar do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia promovido pela Escola Superior de 
Relatora: Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Revisor: Conselheiro Jeferson 

O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por 
se favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador Regional do 

Cícero Virgulino da Silva Filho, no período compreendido de 20/02/2016 a 04/12/2016, 
incluído o trânsito, para participar do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, 
pela Escola Superior de Guerra, devendo o interessado  encaminhar, posteriormente, o comprovante 
de sua participação, na forma do artigo 23 da Resolução CSMPT nº 75/2008, nos termos do voto da 
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Brasiliano e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. CSMPT, 199ª Sessão ordinária, 10/12/2015.07 – 
PORTARIA CSMPT nº 11, de 02/12/2015, que prorrogou, por 30 

o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante do PAD nº 
Portaria CSMPT nº 09, de 21.08.2015, publicada no 

Solicitação feita pelo Presidente da Comissão. 
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, referendou o ato 

Portaria CSMPT nº 11, de 02/12/2015, que 
Comissão Processante do Processo 

Portaria CSMPT nº 09, de 
 08 – Processo CSMPT 

Interessada: Corregedoria do MPT.Assunto: Cronograma das 
correições ordinárias para o ano de 2016, nos termos do artigo 9º, da Resolução CSMPT nº 

mento Interno da Corregedoria do MPT).Relator: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira 
Decisão: O Conselho Superior 

do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela aprovação do cronograma das 
correições ordinárias, na forma proposta pela Corregedoria do MPT, nos termos do voto do 

Interessada: Procuradoria 
remoção da Procuradora do 

Trabalho Lorena Brandão Landim Camarotti da PTM de Juazeiro do Norte/CE para a sede da PRT 
Relatora: Conselheira Sandra Lia Simón.Revisora: Conselheira Cristina Aparecida 

Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, à unanimidade, pela conversão do julgamento em diligência para acompanhamento dos 

Geral do Trabalho, Luís Antônio Camargo de 
Geral, Manoel Orlando de Melo Goulart, à 

Conselho Nacional de Justiça, para apuração das 
responsabilidades do titular do Cartório do 1º Ofício de Juazeiro do Norte/CE, Maxwell Pariz 

prazo de 30 (trinta) dias, o parecer da Assessoria e Coordenadoria 
de Gerência de Segurança Institucional do MPT, com estudo sobre a análise concreta de risco, nos 
termos do voto da Conselheira Relatora. CSMPT, 195ª Sessão ordinária, 06/10/2015. Decisão: 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, por maioria, 
decidiu, nos termos do voto da Conselheira Relatora, pelo acolhimento do parecer da Gerência de 

ndeferir o pedido de remoção da 
Procuradora do Trabalho Lorena Brandão Landim Camarotti, vencido o Conselheiro Manoel Jorge 
e Silva Neto, que deferia parcialmente o requerimento. Decidiu, ainda, por unanimidade, no sentido 

s ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará sejam 
Geral do Trabalho. CSMPT, 199ª Sessão ordinária, 

Interessado: Cícero Virgulino da 
Regional do Trabalho.Assunto: Requerimento de afastamento para 

participar do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia promovido pela Escola Superior de 
Relatora: Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Revisor: Conselheiro Jeferson 

O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por 
se favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador Regional do 

0/02/2016 a 04/12/2016, 
incluído o trânsito, para participar do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, promovido 
pela Escola Superior de Guerra, devendo o interessado  encaminhar, posteriormente, o comprovante 

igo 23 da Resolução CSMPT nº 75/2008, nos termos do voto da 
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Conselheira Relatora, vencidos a Conselheira Sandra Lia Simón e o Presidente Ronaldo Curado 
Fleury.11 – Processo CSMPT nº 2.00.000.0041112/2015
MPT.Assunto: Consulta ao CSMPT se é possível postergar a conclusão de estágio probatório em 
lapso de tempo equivalente a longos períodos de licença maternidade ou médica.
Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira. Revisor: Conselheiro Manoel Jorge e Silva 
Neto. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, 
conhecer da consulta para fixar a interpretação de que as licenças para tratamento da saúde e 
gestante não alteram o prazo do estágio probatório previsto na Lei Compl
Resolução CSMPT nº 71/2008, sem prejuízo da adoção de mecanismos diferenciados para avaliar o 
desempenho do Membro que se licenciou por longo período, nos termos do voto do Conselheiro 
Relator. E, para constar, lavrei esta ata da 19
aprovada, segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. 
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Conselheira Relatora, vencidos a Conselheira Sandra Lia Simón e o Presidente Ronaldo Curado 
Processo CSMPT nº 2.00.000.0041112/2015-02.Interessada: Corregedoria do 

a ao CSMPT se é possível postergar a conclusão de estágio probatório em 
lapso de tempo equivalente a longos períodos de licença maternidade ou médica.
Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira. Revisor: Conselheiro Manoel Jorge e Silva 

O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, 
conhecer da consulta para fixar a interpretação de que as licenças para tratamento da saúde e 
gestante não alteram o prazo do estágio probatório previsto na Lei Complementar nº 75/1993 e na 
Resolução CSMPT nº 71/2008, sem prejuízo da adoção de mecanismos diferenciados para avaliar o 
desempenho do Membro que se licenciou por longo período, nos termos do voto do Conselheiro 

E, para constar, lavrei esta ata da 199ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e 
aprovada, segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 13h24.

RONALDO CURADO FLEURY 
Presidente do CSMPT 

 
 
 
 
 

SANDRA LIA SIMÓN 
Conselheira Secretária do CSMPT 
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Conselheira Relatora, vencidos a Conselheira Sandra Lia Simón e o Presidente Ronaldo Curado 
Interessada: Corregedoria do 

a ao CSMPT se é possível postergar a conclusão de estágio probatório em 
lapso de tempo equivalente a longos períodos de licença maternidade ou médica. Relator: 
Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira. Revisor: Conselheiro Manoel Jorge e Silva 

O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, 
conhecer da consulta para fixar a interpretação de que as licenças para tratamento da saúde e 

ementar nº 75/1993 e na 
Resolução CSMPT nº 71/2008, sem prejuízo da adoção de mecanismos diferenciados para avaliar o 
desempenho do Membro que se licenciou por longo período, nos termos do voto do Conselheiro 

9ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme e 
Término: 13h24. 

 


