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No dia trinta e um de março de 2016, às nove horas e nove minutos, iniciou-se a ducentésima 
primeira sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, na sala de 
reuniões da Procuradoria-Geral do Trabalho, situada Setor de Autarquia Norte - SAUN, Quadra 
05, Lote “C”, Torre “A”, Centro Empresarial CNC, 17º andar, Asa Norte – Brasília-DF, sob a 
Presidência do Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo 
Curado Fleury. Presentes os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice-Presidente), Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos, Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Gustavo Ernani Cavalcanti 
Dantas, Sandra Lia Simón (Conselheira Secretária), Manoel Jorge e Silva Neto e Cristina Soares 
de Oliveira e Almeida Nobre. Presente o Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos 
Eduardo de Azevedo Lima. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Ricardo José Macedo de 
Britto Pereira, a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, a Ouvidora do MPT Heloisa 
Maria Moraes Rego Pires e o Corregedor-Geral do MPT Maurício Correia de Mello. O Presidente 
cumprimentou os Conselheiros, o Vice-Presidente da ANPT, os servidores, os colegas que 
assistiam pela intranet e declarou aberta a sessão. A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón 
trouxe para aprovação as atas da 200ª Sessão Ordinária e da 178ª Sessão Extraordinária, que 
foram, à unanimidade, aprovadas. Comunicados do Presidente do CSMPT: Anunciou ao 
CSMPT a publicação de portaria pela Procuradoria-Geral da República, que fixou horário de 
funcionamento daquela Unidade das 9 às 19 horas, com período de atendimento ao público 
externo das 10 às 18 horas. Explicitou que, em função da mudança de sede da PGT e da inspeção 
recentemente realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não foi possível, naquele 
momento, fixar novo horário de funcionamento no âmbito desta Procuradoria. O Presidente 
consultou os Conselheiros se o horário definido pela PGR, das 9 às 19 horas, atenderia a todos, 
levando em consideração os parâmetros fixados pelo Conselho de Assessoramento Superior do 
Ministério Público da União. Destacou, ainda, que muitos dos serviços desenvolvidos nas sedes 
das Procuradorias Regionais do Trabalho e nas PTM´s são ancorados na Procuradoria-Geral do 
Trabalho, como, por exemplo, o data center, o que torna necessário estender o horário até às 10 
horas, com o objetivo de fazer frente às demandas das PRT’s, que têm horários de expediente 
diferenciados.  O Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho indagou se há limitação noturna e se 
as atividades na Procuradoria-Geral do Trabalho devem, de fato, encerrar às 19 horas. O 
Presidente esclareceu que na Procuradoria-Geral da República as duas únicas unidades que têm 
horário específico são o Gabinete do Procurador-Geral da República e a área da Tecnologia da 
Informação, que deve funcionar ininterruptamente.  Na Procuradoria-Geral do Trabalho o horário 
limite da garagem é 19h30 e as questões relacionadas com a administração do condomínio do 
edifício da Confederação Nacional do Comercio – CNC poderão ser resolvidas, contudo, o atual 
contexto econômico vivido pelo país exige sacrifícios, que espera sejam temporários. O 
Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho concorda que os sacrifícios serão provisórios, 
entretanto quanto à restrição do horário de permanência no prédio, acredita que pode configurar 
afronta à Constituição Federal, que define o Ministério Público como instituição permanente. 
Desse modo, não concorda que o síndico do prédio dite os horários em que se pode ou não 
trabalhar. Quanto ao funcionamento da garagem o Presidente esclareceu que a questão poderá ser 
futuramente resolvida, dentro das condições contratuais. A questão levantada diz respeito a manter 
toda a estrutura predial em funcionamento, com os custos de energia dele decorrentes. O 
Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho esclareceu que não está a levantar 
questionamento em face da situação provisória hoje enfrentada, mas sim quanto ao permanente. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO 
CONSELHO SUPERIOR 
 

ATA DA 201ª SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2016 

 
 

Página 2 de 7 
 

Destacou que a crise não irá durar para sempre e que, na condição de agente político, o momento é 
propício para agir com independência, ou seja, poder trabalhar quando se tem ânimo, vontade e 
necessidade, e não ser impedido neste mister. O Presidente salientou a importância do 
questionamento apresentado pelo Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho e sublinhou 
que os pontos levantados são passíveis de serem administrados, mas o apelo feito é no sentido de 
que haja um esforço diante da situação passageira. Acredita, sinceramente, que o horário flexível 
em caráter permanente não demorará a ser restabelecido na PGT. Em seguida, o Conselheiro 
Rogério Rodriguez Fernandez Filho ponderou que aqueles que desejarem fazer um horário mais 
flexível precisarão pagar o custo, exemplificando que nas ocasiões em que trabalhava na antiga 
sede, em certos horários, não havia disponível o serviço de ar refrigerado, mas que não se 
importava desde que pudesse trabalhar em horário flexível. O Conselheiro Manoel Jorge e Silva 
Neto indagou acerca do horário de funcionamento do sistema de informática da PGT. O Presidente 
respondeu que o sistema funciona durante vinte e quatro horas e, por essa razão, a área de 
Tecnologia da Informação necessita de horário flexível. Acrescentou que, com o MPT digital, o 
usuário pode, por exemplo, sair da PGT às 19 horas e continuar trabalhando em casa. Noticiou que 
foi implementado serviço de suporte online mediante o aplicativo whatsapp, no intuito de que 
serviço de plantão esteja disponível durante vinte e quatro horas, o que ainda não é possível, em 
decorrência de problemas com o computador servidor. No que tange à participação do Ministério 
Público do Trabalho na 105ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho da OIT, a ser 
realizada em Genebra/Suíça, o Presidente informou os temas a serem tratados (Alteração da 
Convenção do Trabalho Marítimo e Discussão sobre Cadeia Produtiva) são afetos à CONATPA, 
CONAFRET e CONAETE. Mencionou que restrições orçamentárias impedem a ida de comitiva 
composta por quatro membros e um assessor de imprensa, como ocorria nos últimos anos. Neste 
ano haverá dois representantes, a fim não perder tão importante espaço conquistado ao longo do 
tempo. Nesse contexto de restrições de gastos, o Presidente adotou o posicionamento de, na 
mencionada Conferência, participar das discussões da Convenção do Trabalho Marítimo, levando 
em conta sua experiência anterior como Coordenador da CONATPA – Coordenadoria Nacional 
do Trabalho Portuário e Aquaviário, para acompanhar as discussões sobre a cadeia produtiva. 
Formulou convite à CONAFRET, mas os coordenadores Drs. Sandra Lia Simón e Helder Santos 
Amorim informaram sua impossibilidade de participar do evento. O convite foi estendido à 
CONAETE, resultando na indicação do Procurador do Trabalho Rafael Garcia Rodrigues para 
compor a comitiva a Genebra, indicação esta que já havia sido autorizada pelo CSMPT. O 
Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho expôs seu ponto de vista contrário à tradição de 
envio de comitiva à supracitada conferência, explicitando que, com os sistemas informatizados 
hoje existentes, o Procurador-Geral do Trabalho poderia ser assessorado a distância. O Presidente 
do CSMPT esclareceu que, da mesma forma como fazia em sua participação na edição de 2004, 
designado em razão do tema que tratou de convenção do trabalho pesqueiro, período em que a 
Conselheira Sandra Lia Simón era a Procuradora-Geral do Trabalho, quando disponibilizava 
relatórios diários na chamada “lista gama”, pretende, igualmente, fazê-lo. Disse, ainda, que 
comunicou ao Procurador do Trabalho Rafael Garcia Rodrigues acerca da necessidade de 
apresentação não só de relatório final, que será amplamente divulgado, mas de relatórios, se não 
diários, pelo menos com a menor periodicidade possível para que os membros atuantes na PGT 
possam acompanhar e até fazer sugestões durante a participação no evento.  
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Comunicados da Secretaria do CSMPT: A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón 
disponibilizou os comunicados na intranet, a saber: 1) A Ouvidora do MPT, Dra. Heloisa Maria 
Moraes Rego Pires, encaminhou, por meio do Ofício nº 590/2016-Ouvidoria, os relatórios 
estatísticos da movimentação da Ouvidoria do MPT no mês de fevereiro de 2016; 2)  O 
Subprocurador-Geral do Trabalho, Ricardo José Macedo de Britto Pereira, informou, por meio do 
Ofício nº 06/2016-GAB/RJMBP, que no período de 30 de março a 1º de abril de 2016 será 
realizado o curso “Alteração no CPC e alguns impactos na atuação do MPT – Turma III – PRT 5ª 
Região”, organizado pela Escola Superior do Ministério Público, do qual atuará como capacitador 
e por esta razão estará impossibilitado de participar da 201ª Sessão Ordinária do Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho, que será realizada no dia 31 de março de 2016, às 9h; 
3) O Corregedor-Geral do MPT, Maurício Correia de Mello, solicitou, por meio do Ofício nº 
206/2016 – CMPT, que fosse divulgado no âmbito do CSMPT a realização da Correição Ordinária 
na PRT 10ª Região, no período de 28 de março a 01 de abril de 2016; 4) O Procurador do 
Trabalho Rômulo Barreto de Almeida, encaminhou, por meio do Ofício nº 04/2016 o Relatório 
final das Atividades realizadas pela Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades 
Trabalhistas na Administração Pública – CONAP, no período de 17/12/2014 a 30/09/2015; 5) A 
Subprocuradora-Geral do Trabalho, Coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão, Júnia 
Soares Nader, encaminhou, por meio do Ofício 006/CCR-MPT, o Relatório de Atividades da 
CCR, ano 2015; 6) A Ouvidora do MPT, Dra. Heloisa Maria Moraes Rego Pires, informou, por 
meio do Ofício nº 07/2016-GAB/HM, a impossibilidade de comparecimento à 201ª Sessão 
Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, a realizar-se dia 31 de março 
de 2016, devido à participação no curso Alterações no CPC e impactos na atuação do MPT – 
Turma 1, a realizar-se na Escola Superior do MPU. Comunicados dos Conselheiros: A 
Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos parabenizou a Administração pelas novas 
instalações da PGT, realçando as melhorias que advirão da unificação das sedes. Registrou que 
compareceu ao evento na Câmara dos Deputados, onde se deu o lançamento da Agenda Político-
Institucional da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT de 2016, ressaltando 
ter ficado feliz ao ver o prestígio do seu Presidente. Registrou os parabéns à instituição 
associativa, na pessoa de seu presidente, manifestação que foi, à unanimidade, acompanhada pelo 
Colegiado. Por fim, lembrou a decisão tomada pelo Conselho acerca do cumprimento das 
exigências referentes aos processos de afastamento, relativos à entrega dos relatórios das 
atividades, destacando o Processo CSMPT nº 2.00.000.011960/2015-89, referente à Procuradora 
do Trabalho Luciana Teles Nóbrega, que trata do afastamento para frequentar o Curso de 
Aperfeiçoamento Direito do Trabalho, na Universidade Tor Vergata, Roma/Itália, comunicando 
que foram cumpridas as exigências referentes a esse processo. Parabenizou, ainda, a indicação do 
Procurador do Trabalho Rafael Garcia Rodrigues, para participar da 105ª Reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho - OIT, a ser realizada em 
Genebra/Suíça. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas propôs que os cumprimentos 
feitos pela Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos à Administração, à ANPT e ao colega 
Rafael Garcia Rodrigues fossem atribuídos ao Colegiado como um todo. Comunicou o 
cumprimento das exigências acerca do Processo CSMPT nº 2.06.000.002278/2015, referente à 
Procuradora do Trabalho Janine Rêgo Miranda, que se afastou para cursar VII Curso Avanzado en 
Derecho del Trabajo para Postgraduados, em Sevilla/Espanha. Sugeriu que os processos de 
afastamento, ao invés de serem comunicados dos Conselheiros passem a ser Comunicados da 
Secretaria do CSMPT, pois seriam lançados no sistema, constando as informações acerca do 
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processo. A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón solicitou que, na determinação do relator, 
conste expressamente o comando de fazer constar nos Comunicados da Secretaria. A Conselheira 
Sandra Lia Simón também noticiou que considerou aptos e cumpridas as exigências ínsitas nos 
Processos referentes aos Procuradores Ailton Vieira dos Santos (2.00.000.012386/2015-10), João 
Carlos Teixeira (2.02.000.001960/2015-33), Carina Rodrigues Bicalho (2.01.000.002148/2015-
25), Marisa Regina Murad Legaspe (2.02.000.003804/2015-70) e Cynthia Maria Simões Lopes  
(2.01.000.002313/2015-49), todos referentes a Participação no Curso de aperfeiçoamento “Direito 
do Trabalho: entre evolução histórica e comparação”, na Universidade Tor Vergata, em 
Roma/Itália, complementando que em todos os processos foram cumpridos os requisitos previstos 
no Inciso VII do artigo 11 da Resolução do CSMPT. Citou, ainda, um caso específico referente ao 
Processo CSMPT nº 2.06.000.001098/2015-82, no qual a interessada, Procuradora do Trabalho 
Jailda Eulídia da Silva Pinto, requereu acréscimo no prazo para apresentar cópia da tese defendida 
na Universidade Federal de Pernambuco, o que foi deferido. Esclareceu que, na condição de 
Conselheira Relatora também deferiu a dilação de prazo para apresentação da dissertação. O 
Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto cumprimentou a administração pela mudança realizada 
recentemente para a nova sede, lamentando pela demissão de trabalhadores terceirizados, que nos 
acompanhavam há mais de vinte anos. Trouxe novamente ao CSMPT o tema relacionado ao 
Projeto “Meu Novo Mundo”. Comentou que o Presidente informou a suspensão do aludido projeto 
até que o Ministério Público do Trabalho viesse a adotar providências em face do convênio 
firmado entre o Ministério do Trabalho e Previdência Social e a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo - FIESP. Enfatizou que já passaram quase 6 meses desde que tomou 
conhecimento, e a Câmara de Coordenação de Revisão examinou a questão, tempo que considera 
suficiente para que o Ministério Público do Trabalho – MPT venha a adotar todas as providências 
necessárias que tal circunstância está a exigir. Acresceu que a mera suspensão de novas admissões 
de adolescentes com deficiência não pode determinar a ausência de iniciativa do Ministério 
Público do Trabalho. Frisou que, na condição de quem atuou muito em defesa das pessoas com 
deficiência, expressa profunda preocupação com o fato de que esse Convênio, enquanto suspenso, 
não mereceu ainda, do MPT, a necessária iniciativa relacionada à adoção de providências 
judiciais. Realçou sua profunda preocupação, já que mencionado convênio não é inclusivo, e 
sendo assim, não atende aos pressupostos constitucionais e também não respeita a Lei 8.213/91, 
impondo, incondicionalmente, uma iniciativa desta Instituição. O Presidente Ronaldo Curado 
Fleury comentou que no dia anterior a esta sessão esteve reunido com o coordenador da 
COORDIGUALDADE, Procurador do Trabalho Sandoval Alves da Silva, ocasião em que 
trataram acerca do chamado Projeto “Meu Novo Mundo”. O Presidente sugeriu ao Conselheiro 
Manoel Jorge e Silva Neto que formalizasse denúncia à Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª 
Região, a fim de que a questão seja investigada da melhor forma. Esclareceu, ainda, que o fato da 
questão está sendo acompanhada por Comissão criada em nome da COORDIGUALDADE, não 
impede a iniciativa de qualquer Membro do Ministério Público do Trabalho que porventura 
identifique a existência de irregularidade, formule denúncia. O Conselheiro Manoel Jorge e Silva 
Neto agradeceu ao Presidente do CSMPT a sugestão e solicitou à Secretaria do CSMPT que 
consigne em ata a sua manifestação como denúncia formal a ser encaminhada à Procuradoria 
Regional do Trabalho da 2ª Região. O Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Carlos 
Eduardo de Azevedo Lima agradeceu as considerações feitas pela Conselheira Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos. Agradeceu ao Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, às 
Conselheiras Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Sandra Lia Simón e Cristina Soares de Oliveira 
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e Almeida Nobre que se fizeram presentes na solenidade de lançamento da Primeira Edição da 
Agenda Político-Institucional-ANPT, realizado em 30/03/2016, no salão nobre da Câmara dos 
Deputados, bem como àqueles que não puderam comparecer, mas que reiteraram apoio à 
iniciativa. Deixou registrado a alegria, satisfação e honra em lançar a mencionada agenda, na qual 
se busca elencar e sistematizar a atuação política da ANPT, tanto no que tange às questões mais 
diretamente ligadas ao Ministério Público do Trabalho e seus Membros, denominada agenda de 
fortalecimento institucional, quanto à agenda social, que trata detalhadamente das proposições 
legislativas e de questões acompanhadas, principalmente, perante o Supremo Tribunal Federal e 
em outras searas, visando à busca da promoção de melhores condições de trabalho e melhores 
condições aos trabalhadores, de forma a garantir a evolutilidade do Direito do Trabalho, voltada a 
ações de resistência ao retrocesso social, juntamente com a Procuradoria-Geral do Trabalho, 
Auditores Fiscais do Trabalho, Juízes do Trabalho, Advogados Trabalhistas, Centrais Sindicais e 
outras entidades parceiras. Reiterou os agradecimentos ao Ministério Público do Trabalho, aos 
Conselheiros, a todos os colegas membros MPT e ao Procurador do Trabalho Paulo Isan Coimbra 
da Silva Júnior. Por fim, comunicou que encaminhará a todos os membros do MPT exemplares da 
multicitada Agenda para que possam acompanhar o trabalho político desenvolvido pela ANPT. O 
Presidente do CSMPT propôs, considerando o horário de expediente, a fixação de início das 
sessões do CSMPT para às 10 horas, como horário permanente. Participou ao Colegiado que 
assinou, na noite anterior, as portarias relativas ao deslocamento provisório dos ofícios, assuntos 
tratados nos processos CSMPT nº 2.00.000.007528/2016-74, nº 2.00.000.007533/2016-87 12, nº 
2.00.000.007543/2016-12, nº 2.00.000.007527/2016-20, nº 2.23.000.006094/2015-18, nº 
2.24.000.000854/2016-19 e nº 2.07.000.002849/2016-21, deliberados na 178ª Sessão 
Extraordinária do CSMPT. Frisou que duas questões importantes foram decididas: 1) que todos os 
deslocamentos serão condicionados à manutenção de posto avançado nas cidades onde as PTM´s 
serão temporariamente suspensas, a fim de que se mantenha a identidade física naquelas 
localidades e, 2) estabelecimento do prazo de um ano, uma vez que tais deslocamentos derivam de 
restrições ligadas ao orçamento anual. Confia que no exercício seguinte, havendo recomposição 
financeira, ditos deslocamentos não serão mais necessários. Acrescentou que o prazo poderá ser 
prorrogado ao limite de até quatro anos, como permite o Ato Conjunto PGR/CASMPU nº 
01/2014. Ficou determinado, ainda, que nos sessenta dias anteriores a completar o período de um 
ano, as PRT’s, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Trabalho deverão preparar análise 
orçamentária sobre a viabilidade do retorno dos ofícios às cidades onde hoje se encontram as 
PTM´s temporariamente suspensas. Por fim, comunicou que esteve presente na solenidade de 
lançamento da Agenda Político-Institucional da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho, no Congresso Nacional, momento que pôde testemunhar o prestígio da Instituição 
perante os diversos vieses da classe política. Reiterou o compromisso da administração de estar ao 
lado da ANPT na defesa de questões relativas não só à valorização do Ministério Público do 
Trabalho, mas também das matérias concernentes ao mundo do trabalho e atuar contra todas as 
tentativas de precarização das relações de trabalho. A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón 
consultou se os Conselheiros, à unanimidade, aderiram ao pronunciamento da Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos no que concerne à mudança para a nova sede, à representação do 
MPT para a 105ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT e ao lançamento da Agenda Político-Institucional da ANPT. Houve 
unanimidade, porém o Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto, relativamente à mudança para a 
nova sede, apresentou ressalva no tocante à demissão de trabalhadores terceirizados.  O Presidente 
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explicou que os contratos de prestação de serviços que não renovados, foram os de vigilância 
armada e de brigadista, pelo fato de já serem fornecidos pelo Condomínio do CNC, motivo pelo 
qual a administração ficou impossibilitada de contratar serviços já prestados e inclusos no valor 
pago ao condomínio. Frisou foi decisão difícil de ser tomada, porém inevitável diante de 
restrições, mas principalmente pelo impedimento legal de se contratar o mesmo serviço em 
duplicidade. Ordem do Dia: 01 – Aprovação das atas da 200ª sessão ordinária e da 178ª 
sessão extraordinária. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, à 
unanimidade, aprovou as atas da 200ª sessão ordinária e da 178ª sessão extraordinária. 02 – 
Extrapauta – Indicação de Membro do MPT para participar da 105ª Reunião da 
Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho - OIT, a 
ser realizada em Genebra/Suíça. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho, à unanimidade, manifestou-se favoravelmente à concessão do afastamento do 
Procurador do Trabalho Rafael Garcia Rodrigues, indicado pelo Senhor Procurador-Geral do 
Trabalho, para, no período de 30 de maio de 2016 a 11 de junho de 2016, participar da 105ª 
Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, em 
Genebra/Suíça, com ressalva de entendimento do Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez 
Filho. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano e 
Ricardo José Macedo de Britto Pereira. 03 – Processo CSMPT nº 2.00.000.005721/2014-17.  
Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: Proposta de criação de Subcâmaras de 
Coordenação e Revisão do MPT. Relator: Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira. 
Revisora: Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Decisão anterior: Após votar o 
Conselheiro Relator pela aprovação da proposta de resolução do CSMPT apresentada às fls. 
160/163, e do voto da Conselheira revisora, no mesmo sentido, pediram vistas regimentais 
sucessivas, os Conselheiros Rogério Rodriguez Fernandez Filho, Sandra Lia Simón e o Presidente 
Ronaldo Curado Fleury. CSMPT, 200ª Sessão Ordinária, 25/02/2016. Decisão anterior: 
Permaneceram com vistas regimentais sucessivas os Conselheiros Rogério Rodriguez Fernandez 
Filho, Sandra Lia Simón e o Presidente Ronaldo Curado Fleury. Ausentes, momentânea e 
justificadamente, os Conselheiros Manoel Jorge e Silva Neto e Ricardo José Macedo de Britto 
Pereira. CSMPT, 178ª Sessão Extraordinária, 17/03/2016. Decisão: Permaneceram com vistas 
regimentais sucessivas a Conselheira Sandra Lia Simón e o Presidente Ronaldo Curado Fleury. 
Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano e Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira. CSMPT, 201ª Sessão Ordinária, 31/03/2016. Inversão da pauta. 04 – 
Processo CSMPT nº 2.10.000.000930/2016-81. Interessado: Paulo Isan Coimbra da Silva Júnior - 
Procurador do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento de longa duração para cursar 
doutorado na Universidade Federal do Pará. Relator: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti 
Dantas. Revisor: Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. Decisão: O Conselho Superior 
do Ministério Público do Trabalho, por maioria, vencidos os Conselheiros Gustavo Ernani 
Cavalcanti Dantas (relator) e Manoel Jorge e Silva Neto, decidiu pela conversão do julgamento em 
diligência, para que o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, 
no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento desta decisão, nos termos do artigo 2º, VII, da 
Resolução CSMPT nº 75/2008, manifeste-se sobre o requerimento de afastamento (fls. 01/08) 
formulado pelo interessado. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Cristina Aparecida 
Ribeiro Brasiliano e Ricardo José Macedo de Britto Pereira. O interessado, Procurador do 
Trabalho Paulo Isan Coimbra da Silva Júnior, fez sustentação oral. 05 – Processo CSMPT nº 
2.09.000.000598/2015-95. Interessado: Luercy Lino Lopes - Procurador Regional do Trabalho.  
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Assunto: Acompanhamento de afastamento - Participação no Curso de aperfeiçoamento Direito do 
Trabalho: entre evolução histórica e comparação, na Universidade Tor Vergata, em Roma/Itália. 
Relator: Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. Revisor: Conselheira Ivana Auxiliadora 
Mendonça Santos. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, pela concessão do prazo de 30 dias, contado da ciência da presente decisão, para que 
o interessado, nos termos do inciso VII do artigo 11, da Resolução CSMPT nº 75/2008, apresente 
ao Conselho Superior relatório e certificado de sua participação no Curso “Direito do Trabalho 
entre evolução histórica e comparação”, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausentes, 
justificadamente, os Conselheiros Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano e Ricardo José Macedo 
de Britto Pereira. 06 – Processo CSMPT nº 2.00.000.007678/2016-88.   Interessado: Jailda 
Eulídia da Silva Pinto - Procuradora do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para 
elaboração de monografia do Curso de Especialização em Direitos Humanos e Trabalho da 
ESMPU. Relator: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. Revisora: Conselheira Cristina 
Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, à unanimidade, manifestar-se favoravelmente à concessão do afastamento da 
Procuradora do Trabalho Jailda Eulídia da Silva Pinto, no período de 18/04/2016 a 18/05/2016, 
para elaboração de trabalho de conclusão de Curso de Especialização em Direitos Humanos e 
Trabalho pela Escola Superior do Ministério Público da União-ESMPU, nos termos do voto do 
Conselheiro Relator. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Cristina Aparecida Ribeiro 
Brasiliano e Ricardo José Macedo de Britto Pereira. 07 – Processo CSMPT nº 
2.00.000.008015/2016-81.  Interessada: Christiane Vieira Nogueira - Procuradora do Trabalho. 
Assunto: Requerimento de afastamento para elaboração de monografia do curso de especialização 
Direitos Humanos e Trabalho da ESMPU, no período de 20/04/2016 a 20/05/2016. Relator: 
Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto. Revisor: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. 
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, 
manifestar-se favoravelmente à concessão do afastamento da Procuradora do Trabalho Christiane 
Vieira Nogueira, no período de 20/04/2016 a 20/05/2016, para elaboração de trabalho de 
conclusão de Curso de Especialização em Direitos Humanos e Trabalho pela Escola Superior do 
Ministério Público da União-ESMPU, mantendo-se as atividades da requerente junto à 
Coordenadoria Nacional da CONAETE, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Ausentes, 
justificadamente, os Conselheiros Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano e Ricardo José Macedo 
de Britto Pereira. Término: E, para constar, lavrei esta ata da 201ª sessão ordinária que, após lida, 
achada conforme e aprovada, segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita.  
Término: 11h05.  
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