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No dia vinte e cinco de agosto de 2016, às dez horas e dez minutos, iniciou-se a ducentésima 

quinta 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, 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. Presentes, ainda, o Corregedor-Geral do MPT Maurício Correia 

de Mello, a Ouvidora do MPT Heloisa Maria Moraes Rego Pires e o Presidente da ANPT, o 

Procurador do Trabalho Ângelo Fabiano Farias da Costa.  Comunicados do Presidente do 

CSMPT: O Presidente iniciou referindo-se a dois processos (2.00.000.012788/2016-61 e 

2.00.000.018931/2016-29) sobre Promoção a Procurador Regional do Trabalho que já haviam 

sido distribuídos, abordando a questão do prazo que transcorreu entre a abertura da vaga e a 

distribuição do processo. Destacou que desde que assumiu como Procurador-Geral do Trabalho 

tem o compromisso com o Colégio de Procuradores de imediatamente abrir as vagas e está 

cumprindo. Esclareceu que assim tem feito com todas as vagas decorrentes de aposentadoria 

que surgiram após a sua assunção ao cargo de Procurador-Geral do Trabalho. Contudo, indicou 

que essas duas vagas, haviam surgido recentemente, durante o processo em que se estava 

discutindo com o Colégio de Procuradores e o Colégio de Procuradores Chefes a fixação dos 

cargos de Procurador Regional do Trabalho. Participou que, em relação a essa fixação que 

levou um tempo, foi ouvido o Colégio de Procuradores, sendo trazidas várias sugestões e 

ocorreram duas reuniões com os Procuradores Chefes, frisando que isso demandou tempo até a 

edição da Portaria que fixou esses cargos. Salientou ainda, que após isso, houve a necessária 

remoção entre os Procuradores Regionais do Trabalho que nunca tinha existido em razão do 

cargo até então ser móvel, sendo que este acompanhava o promovido e não o contrário. Frisou 

que antes de abrir a promoção tem que abrir o processo de remoção entre os Procuradores 

Regionais, com os devidos prazos previstos em lei. Também mencionou um fato novo que não 

existia até julho deste ano que era a disponibilidade orçamentária para a investidura dos vinte e 

seis cargos que se encontram vagos, dois decorrentes da promoção para Procurador Regional e 

vinte e quatro de Procuradores do Trabalho. Declarou que essa disponibilidade só surgiu após 

um trabalho de articulação feito na Presidência da República pelo Procurador-Geral da 

República, Dr. Rodrigo Janot e todo o MPU, onde houve a possibilidade, as primeiras 

sinalizações e depois a confirmação da disponibilização orçamentária para que se pudesse dar 

posse, no caso do MPT, a vinte e seis cargos e na Procuradoria Geral da República, MPF, a 

setenta e três de Procurador da República, totalizando noventa e nove. Citou que a 

disponibilidade será a partir do dia sete de novembro, razão pela qual a posse no MPT está 

marcada para oito de novembro e a urgência que a matéria reclama foi o motivo pelo qual 

solicitou a ambos, relatores e revisores, toda a urgência salientando a existência do problema 

orçamentário atual. Enfatizou que se essas vagas não forem providas no ano corrente 

provavelmente não serão no ano que vem, principalmente em razão da PEC nº 241 que limita 

os gastos da União. Além disso o MPDFT concluiu um concurso público recentemente e deu 

posse a quatro novos Promotores Adjuntos e por três vezes o Procurador-Geral do MPDFT já o 

procurou como Presidente do CSMPT pedindo disponibilidade orçamentária a fim de preencher 
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mais vagas no MPDFT. Comentou sobre a situação delicada pois no ano passado o MPDFT 

disponibilizou o recurso orçamentário para que fosse dada a posse à Procuradora do Trabalho 

Arianne Castro de Araújo Miranda, que atualmente encontra-se em Porto Velho e manifestou 

que teve que negar o pedido do MPDFT com base na fundamentação de que irá dar posse aos 

vinte e seis.  Recordou que o ato da promoção é um ato complexo que não só depende do 

CSMPT mas também do Procurador-Geral da República, contudo frisou que acredita que será 

possível fazê-lo. Um outro problema destacado pelo Presidente foi no tocante ao curso de 

ingresso e vitaliciamento que já está todo programado para ocorrer a partir do dia nove de 

novembro e se não for possível dar a posse no dia oito de novembro para dois colegas, ainda 

que seja possível dar a posse para dois em momento posterior, esses dois ficariam sem o curso 

de ingresso e vitaliciamento pelo menos na sua parte inicial, dificultando para depois fazer o 

deslocamento de professores etc para dois colegas. Indagou se atualmente eram três colegas 

que estavam sem o curso de vitaliciamento. A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón 

informou que dois fizeram equivalência, e estão concluindo e citou que tem a Arianne Castro 

de Araújo Miranda e mais cinco que tomaram posse recentemente. O Presidente revelou que 

serão seis que já tomaram posse e farão obrigatoriamente. E a Conselheira Secretária 

complementou que aos que fizeram a equivalência de Curso de ingresso e vitaliciamento - CIV 

será oportunizado e farão se tiverem condições. O Presidente concluiu esse assunto renovando 

o apelo para que tudo seja feito o mais rápido possível e que, para isso, contava com a 

sensibilidade e o compromisso de todos os membros deste Conselho Superior. Em relação a 

São Bernardo do Campo inteirou que houve uma ameaça direta aos colegas que lá atuam em 

razão de eleições sindicais. Citou que a Polícia Militar que estava fazendo a segurança dos 

membros orientou o MPT no sentido de que fosse feito o deslocamento precário da 

Procuradoria para São Paulo pois não havia condições de segurança sequer para os servidores. 

Citou que já havia informado ao Conselho há duas sessões que a Administração já 

disponibilizou orçamento para a Procuradoria da 2ª Região para uma série de reformas que lá 

são necessárias, frisando que as condições de trabalho lá são bastante precárias e 

principalmente no tocante a questão de segurança. Tendo em vista essa questão emergencial o 

Presidente citou que determinou o deslocamento precário dos colegas de São Bernardo também 

como dos servidores, por medida de emergência de segurança, para São Paulo a fim de que 

pudessem ser concluídas as obras de segurança e complementou dizendo que espera que não 

demore, pois o orçamento já existe para isso. Anunciou que foi enviado em agosto de 2015, na 

Administração anterior do Dr. Luís Antonio Camargo de Melo, um anteprojeto de criação de 

cargos de Procurador Regional do Trabalho, criando oitenta e dois cargos de Procurador 

Regional do Trabalho. Afirmou ser absolutamente notório o momento político e econômico não 

ser recomendável para projetos de criação de cargo, entretanto mencionou que surgiu uma 

janela de oportunidade que foi o encaminhamento pelo MPF, pelo Procurador-Geral da 

República, do projeto de criação de cento e trinta e dois cargos de Procurador Regional da 

República para atender a demanda do projeto de criação das Câmaras Recursais dos TRF´s. 

Informou, ainda, que retomou os contatos com o Procurador-Geral da República, no sentido de 

que ele possa encaminhar o projeto do MPT ao CNMP, esclarecendo que, por disposição legal, 

está previsto na LOA que os projetos de criação de cargos do MPT têm que passar 

obrigatoriamente pela chancela do CNMP, enquanto os do MPF não têm. Complementou que a 

excepcionalidade do MPF está prevista na LOA. Noticiou que o Processo do MPT estava junto 

com um pedido do MPDFT, porém já foi desentranhado. Salientou que acrescentaram um 

fundamento que não estava previsto no encaminhamento, que é o fato de que desde 1980 não 
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há a criação efetiva de cargos de Procurador Regional do Trabalho, ou seja, 36 (trinta e seis) 

anos sem criar cargos. Acrescentou que em 1980 foram criados 27 (vinte e sete) cargos, e em 

1993, com a edição da Lei Complementar, houve a transformação de 100 (cem) cargos de 

Procurador do Trabalho em cargos de Procurador Regional do Trabalho. Destacou que esses 

argumentos foram levados a quem de direito, e o Secretário-Geral do Ministério Público da 

União, Dr. Blal Yassine Dalloul, sensibilizou-se bastante com a referida situação. Enfatizou 

que demostraram a desproporção entre Desembargadores e Procuradores Regionais, 

praticamente 5 (cinco) para 1 (um). Acresceu que no dia anterior à sessão foi realizada uma 

reunião com o Secretário-Geral do MPU, Dr. Blal Yassine Dalloul, sendo solicitado o 

encaminhamento do estudo do IPEA, que não tinha, a princípio, acompanhado o anteprojeto. 

Acrescentou que encaminhou na manhã da sessão o estudo do IPEA, juntamente com uma 

alteração – e fez uma observação, ante o Conselho, pois constou do anteprojeto que haveria 

dotação orçamentária para a criação de cargos, quando é de conhecimento de todos que a 

criação deverá ocorrer por conta das dotações orçamentárias regulares do MPT - solicitando, 

assim, que houvesse uma adequação ao que diz a lei, o que vai possibilitar o encaminhamento 

do projeto do MPT. Registrou, ainda, que o Dr. Blal Yassine Dalloul se mostrou bastante 

sensibilizado com a situação do MPT, destacando que acredita que terão boas notícias muito 

em breve. Com relação a Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região/ São Luiz - 

Maranhão, acentuou a péssima situação e localização daquela Regional. Pontuou que 

conseguiram encontrar um novo prédio muito bem localizado, prédio esse em fase de 

adaptação pelo proprietário, informando que acredita que provavelmente ainda esse ano 

conseguirão fazer a inauguração das novas instalações dessa Regional. Com relação à sede da 

Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região/Rio de Janeiro, frisou que em setembro do ano 

passado houve a inauguração do prédio, entretanto havia pendência com relação à iluminação, 

havendo a necessidade da instalação de uma subestação, sendo essa orçada inicialmente por 

400 mil reais, e posteriormente 680 mil reais. Anunciou que após a intervenção do MPT, ele e 

o Diretor-Geral, Dr. Leomar Daroncho, foram pessoalmente à ANEEL e à LIGHT, e fizeram 

várias negociações, contando com o apoio do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, Dr. Marfan Martins Vieira. Ressaltou que a LIGHT refez os cálculos, reduzindo o 

valor da instalação para 180 mil reais e que espera que consigam fazer a mudança efetiva ainda 

este ano. Com relação a Procuradoria Regional da 4ª Região/Porto Alegre, acerca dos 

problemas de instalação ali existentes, realçou que também estão trabalhando, em parceria com 

a Administração da PRT da 4ª Região, a fim de solucionar o problema da obra, revelando que a 

empresa contratada está atualmente em uma situação complicada. Agradeceu novamente o 

empenho e a compreensão de todos os membros do Colégio de Procuradores, com relação às 

severas restrições orçamentárias, enaltecendo a compreensão e afirmando que graças ao 

sacrifício de todos será possível funcionar até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2016 com 

o orçamento disponível. Convidou a todos para a 1ª Reunião do Colégio de Procuradores no dia 

29 (vinte e nove) de agosto, a partir das 13h. Por fim, com relação a viagem que fez para Lima 

no Peru, informou que foi firmado o termo de cooperação com a Organização Internacional do 

Trabalho, OIT, termo este bastante celebrado por aquele órgão, esclarecendo que trouxe, para 

referendar, a ida do Dr. Thiago Gurjão, que é assessor internacional para cuidar dessas 

situações. Acresceu que foi feito inclusive contato com o Procurador Geral do Ministério 

Público do Peru, para que se faça termos de cooperação com aquele órgão, e, a partir dele, com 

os demais Ministérios Públicos, evidenciando haver problemas com trabalhadores estrangeiros 

acidentados ou mortos no Brasil, situação em que tem que ser feita não só a repatriação, mas 
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principalmente pagamento de indenização às famílias. Apontou que já há um projeto em 

Belém, acrescentando que dia 22 de setembro será lançado o projeto do Trabalho Decente no 

Círio de Nazaré, o qual será o primeiro após a assinatura do termo de cooperação. 

Comunicados da Secretaria do CSMPT. A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón 

informou que os comunicados foram todos disponibilizados na intranet, a saber: 1) O 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho, na condição de relator, determinou o 

arquivamento do Processo CSMPT nº 2.01.000.001948/2015-29, que trata do afastamento para 

frequentar o Curso de aperfeiçoamento de Direito do Trabalho – entre evolução histórica e 

comparação em Roma/Itália, referente à Procuradora do Trabalho Maria Julieta Tepedino de 

Bragança. 2) O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, na condição de relator, em 

decisão monocrática, entendeu como cumprida a obrigação constante do art. 23 da Resolução 

nº 75/2008 e determinou o arquivamento definitivo do Processo CSMPT nº 

2.13.001.000350/2016-72, que trata do afastamento referente à participação do Procurador do 

Trabalho Marcos Antonio Ferreira Almeida no I Congresso de Direito Constitucional em 

Barcelos/Portugal e do I Congresso de Derecho Transnacional em Salamanca/Espanha. 3) A 

Ouvidora do Ministério Público do Trabalho, Heloísa Maria Moraes Rego Pires, por meio dos 

Ofícios nº 1276/2016 e 1331/2016, de 01/07/2016 e 29/07/2016, respectivamente, encaminhou 

os relatórios estatísticos da movimentação da Ouvidoria no mês de junho e julho de 2016. 4) O 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho, na condição de relator, determinou o 

arquivamento do Processo CSMPT nº 2.00.000.012984/2016-36, que trata do afastamento para 

participar do Curso “Riregolazione Dei Rapporti di Lavoro e del Processo in Italia: Dalle 

Radici del Diritto Romano All Ordinamento Europeo”, referente à Procuradora do Trabalho 

Ana Lúcia Ribas Sacccani Casaroto. 5) O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, na 

condição de relator, em decisão monocrática, entendeu como cumprida a obrigação constante 

do art. 23 da Resolução nº 75/2008 e determinou o arquivamento definitivo do Processo 

CSMPT nº 2.15.000.000473/2016-49, que trata do afastamento referente à participação da 

Procuradora do Trabalho Lorena Vasconcelos como palestrante no Congresso de Direito do 

Trabalho na Universidad Externado de Colombia, em Bogotá/Colômbia. 6) O Corregedor–

Geral do MPT informou, por meio do Ofício nº 750/2016 – CMPT, a realização de Correição 

Ordinária na PRT da 5ª Região, no período de 29 de agosto a 02 de setembro de 2016. 7) O 

Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, na condição de relator, em decisão 

monocrática, entendeu como cumprida a obrigação constante do art. 11, VI, da Resolução nº 

75/2008 e determinou o arquivamento definitivo do Processo CSMPT nº 

2.01.000.006736/2016-19, que trata do afastamento para participar do curso de 

aperfeiçoamento “Direito do Trabalho entre a Evolução Histórica e Comparação”, realizado na 

Universitá degli Studi di Roma TOR VERGATA, na cidade de Roma, Itália, referente ao 

Procurador do Trabalho Sérgio Favilla de Mendonça. Comunicados dos Conselheiros. A 

Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos registrou uma moção de pesar pelo 

falecimento do Ministro Francisco Fausto, em 30 (trinta) de junho de 2016, que foi Presidente 

do TST, parceiro do MPT, sugerindo que o encaminhamento da nota de pesar fosse feito na 

pessoa do filho dele, Juiz Luiz Fausto Marinho de Medeiros, titular da 16ª Vara do Trabalho de 

Brasília. O Presidente Ronaldo Curado Fleury aderiu e informou que a moção seria feita em 

nome de todo Colegiado.   O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho em referência à 

iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho de convocar o Colégio de Procuradores, via 

vídeoconferência, lembrou aos demais Conselheiros que quando se candidatou escreveu o 

seguinte: “Colégio de Procuradores, consultado por vias informalmente, com o mesmo efeito, 
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porém, de um sino sem badalo. A pergunta que rompe o silêncio é qual o receio dos 

Procuradores-Gerais em formalizar uma consulta ao Colégio de Procuradores a realizar-se por 

meio de uma reunião virtual, superando o obstáculo de quórum expresso no inciso III, artigo 6º 

da Resolução nº 78? Qual a razão do Procurador-Geral, desde a regulamentação em 2008 da 

reunião virtual do Colégio de Procuradores, jamais ter entendido, no mínimo prudente em 

assuntos de maior complexidade, acionar a oitiva de tão importante auditório? Os 

Procuradores-Chefes, o antigo, o atual (não essa gestão), e espera-se que não o futuro, 

desacreditarão de um instrumento útil com a qualificação na própria democracia direta nesta 

peculiar instituição na qual não há o menor temor reverencial entre os igualmente capacitados”. 

Diante do exposto, registrou que homenageou por prognose o Procurador-Geral do Trabalho 

por reunir o Colégio de Procuradores virtualmente. Com relação ao Processo CSMPT nº 

2.00.000.005721/2014-17, da Câmara de Coordenação e Revisão - CCR, acentuou que o 

mesmo teve uma tramitação anômala e que há votos divergentes já explicitados e voto do 

relator que irá ser revisto. Registrou que foi relator do Processo de Câmaras Setoriais há cinco 

anos, no bojo da reformulação do Regimento Interno da CCR, destacando sua vinculação 

histórica ao dito Processo. Pediu vênia para juntar o seu voto ao Processo e registrou que não 

irá fazer um adiantamento do voto perante o CSMPT em respeito ao novo Conselheiro. O 

Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas citou que traria um processo 

(2.00.000.024136/2016-70) para discutir, mas que achava melhor durante ou ao final da sessão. 

A Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano requereu que fossem encaminhadas as 

condolências ao Procurador do Trabalho Luis Antônio Vieira cujo filho faleceu, no que foi 

acompanhada pelos demais Conselheiros, Corregedoria, Ouvidoria e ANPT. O Conselheiro 

Rogério Rodriguez Fernandez Filho solicitou um abraço especial ao Procurador do Trabalho 

Luis Antônio Vieira. O Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto expressou os cumprimentos ao 

Presidente da ANPT, Dr. Ângelo Fabiano Farias da Costa, e a toda a Diretoria da ANPT pelo 

trabalho árduo que vem sendo desenvolvido em prol da aprovação do Projeto de Lei 

relacionado aos subsídios dos membros do MPT. Frisou que é absolutamente importante 

destacar esse trabalho porque os órgãos incumbidos da defesa da cidadania têm, não raro, 

ameaçadas as suas prerrogativas, os seus direitos e por extensão e pela via oblíqua a própria 

proteção que esses órgãos destinam aos cidadãos, aos trabalhadores através de resistências 

legislativas iníquas no tocante à aprovação desses Projetos de Lei relacionados aos subsídios e 

vencimentos dos Membros do Ministério Público e da Magistratura. Destacou o seu 

cumprimento, respeito, apreço e torcida para o trabalho da ANPT. Informou ao Procurador-

Geral do Trabalho, aos Conselheiros e demais Membros do MPT que é um dos relatores do 

Processo CSMPT nº 2.00.000.012788/2016-61, de Promoção por merecimento ao cargo de 

Procurador Regional do Trabalho. Registrou que recebeu o Processo no seu gabinete no dia 8 

(oito) de agosto deste ano e ao examinar o processo, observou que a vacância do cargo de 

Procurador Regional do Trabalho se operou com a publicação da Portaria em 7 (sete) de abril 

deste ano, transcorridos então mais de 4 (quatro) meses entre a publicação da portaria e a 

distribuição do feito e efetiva disponibilidade dos autos ao seu gabinete. Frisou que reconhece a 

importância e é sensível ao fato de que essas promoções promovem a movimentação na 

carreira, mas que salienta que as Promoções por merecimento ostentam uma importância 

invulgar pelo que elas representam de reconhecimento da trajetória da atividade empreendida 

por todos os membros do MPT que figuram hoje na quinta parte mais antiga da respectiva lista 

e, assim, habilitados para a Promoção. Pontuou que é nesse contexto de importância para 

Promoção à movimentação na carreira que está examinando o processo e que trabalhará 
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durante o final de semana para tornar os autos disponíveis até o dia 30 (trinta) de agosto, terça-

feira, juntamente com o voto relacionado a essa Promoção. Demandou ao Procurador-Geral do 

Trabalho que designe, com a urgência que o assunto requer, e tendo em vista o esforço 

desprendido pelo relator, uma Sessão Extraordinária do CSMPT para o exame deste Processo 

que é prejudicial ao segundo Processo CSMPT nº 2.00.000.018931/2016-29 que é de relatoria 

da Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. O Presidente Ronaldo Curado 

Fleury, em atendimento à urgência solicitada pelo Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto, 

sugeriu o dia 30 (trinta) de agosto para realização da 183ª (centésima octogésima terceira) 

Sessão Extraordinária e indagou se todos estavam de acordo. O Presidente do CSMPT inquiriu 

se poderia ser realizada no final da tarde, mas não havendo concordância entre os Conselheiros, 

foi sugerido em seguida marcar para o dia 31 (trinta e um) de agosto de 2016, às 09h30, 

enfatizando que a pauta seria constituída única e exclusivamente pelos dois processos de 

Promoção ao cargo de Procurador Regional do Trabalho. O Presidente do CSMPT agradeceu a 

compreensão de todos e o esforço principalmente dos Conselheiros Relatores e Revisores nos 

processos, e que o faz não apenas em nome da Administração, mas de todo o Colégio de 

Procuradores, que obviamente será atendido com o empenho dos demais. O Conselheiro 

Ricardo José Macedo de Britto Pereira comunicou que havia conseguido concluir o voto da 

Resolução que trata das Sub-Câmaras na noite do dia anterior, e que por isso não havia 

disponibilizado antes para os Conselheiros, mas que estava à disposição para iniciar alguma 

discussão na Sessão, como o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho já havia 

colocado, que estaria a disposição para iniciar naquela Sessão. O Presidente do CSMPT 

agradeceu ao Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira e disse que esteve reunido 

com o mesmo anteriormente, e que conversou sobre o tema e o solicitou também que trouxesse 

para a Sessão. O Presidente do CSMPT sugeriu ao Conselho que por ser o tema bastante 

candente, achava inviável, mas que se entendessem por votar naquela Sessão, que por ele tudo 

bem, por estar com a sua convicção formada, mas que se não houvesse entendimento, que se 

poderia fazer uma breve discussão sobre os pontos principais, que o Conselheiro Rogério 

Rodriguez Fernandez Filho os socorrerá do conhecimento prático, inclusive por ter militado por 

tanto tempo na CCR e que se poderia marcar uma Sessão Extraordinária em setembro 

específica para a Resolução. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho interveio 

solicitando que fosse colocado para a Sessão já marcada para o dia 31 (trinta e um) de agosto 

de 2016, por ser o seu último dia como Conselheiro, para pelo menos iniciar a discussão, e que 

havia somente dois Processos. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas lembrou que o 

Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira não poderia no dia 31 (trinta e um) à tarde, 

e o Presidente do CSMPT disse também que teria um compromisso mas que desmarcaria. O 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho perguntou se poderia pelo menos expor no dia 

31 (trinta e um) de agosto, no que foi aceito pelo Presidente do CSMPT. O Conselheiro Manoel 

Jorge e Silva Neto pediu a palavra para retomar a questão e disse que no dia 31 (trinta e um) 

tinha um compromisso familiar. O Presidente do CSMPT então sugeriu que se retornasse a data 

do dia 30 (trinta) de agosto de 2016 às 17h. O Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto propôs 

na condição de relator e se o CSMPT aceitasse, a data do dia 02 (dois) de  setembro 2016, mas 

o Presidente do CSMPT ponderou que ficaria longe, havendo também a discordância da 

Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, que evidenciou que por ser o voto 

disponibilizado no dia 30 (trinta), que  fosse marcado para o dia 30 (trinta) ou dia 31 (trinta e 

um) de agosto de 2016, sugerindo ao Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto como Relator 

caso ele não pudesse no dia 31 (trinta e um), que se fizesse no dia 30 (trinta). O Conselheiro 
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Manoel Jorge e Silva Neto disse então, que, já que o CSMPT não se disporia a examinar esta 

data, que era uma data importante para ele, que só traria o voto então no dia 1º (primeiro) de 

setembro de 2016 no final da tarde. O Presidente do CSMPT perguntou então se poderia 

marcar para esta data. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos interveio indagando, 

porque não no dia 30 (trinta) de agosto de 2016, se o Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto 

que não poderia no dia 30 (trinta), já havia falado que se ajustava. O Conselheiro Manoel Jorge 

e Silva Neto disse então que estaria trazendo ao CSMPT a possibilidade de examinar no final 

de semana para concluir o voto e também utilizaria o início da semana seguinte e na condição 

de Relator, sugeriu ao CSMPT o dia 02 (dois) de setembro de 2016. O Presidente do CSMPT 

sugeriu a data do dia 1º (primeiro) de setembro de 2016 pela manhã ou pela tarde. O 

Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto enfatizou que traria o voto juntamente com o processo 

dia 1º (primeiro) de setembro de 2016 no final do dia. A Conselheira Ivana Auxiliadora 

Mendonça Santos e o Presidente do CSMPT propuseram então o horário das 17h. O 

Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto reafirmou que não saberia a hora que traria o voto ao 

final do dia. O Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas lembrou que haveria um 

problema porque a Relatora do outro processo em que ele é Revisor, é a Conselheira Cristina 

Soares de Oliveira e Almeida Nobre que também estaria encerrando o mandato, e que então 

teria se que redistribuir o processo, questionando se não teria como se votar um e não se votaria 

o outro, finalizando que haveria a necessidade de se confirmar essa informação. O Presidente 

do CSMPT concordou que haveria esse problema, sendo a Conselheira Cristina Soares de 

Oliveira e Almeida Nobre, relatora do outro processo, candidata ao CSMPT, e, que se fosse 

reconduzida ótimo, se não fosse, fatalmente ficaria para o final do mês. O Conselheiro Manoel 

Jorge e Silva Neto então concordou com a data do dia 1º (primeiro) de setembro de 2016. O 

Presidente do CSMPT perguntou se poderia ser às 17h e solicitou que fosse tratado somente os 

dois processos, porque dia 1º (primeiro) de setembro de 2016, às 18h, no Auditório da PGT 

haverá o evento Prêmio MPT de Jornalismo, e que pedia perdão por não ter reiterado na Sessão 

o convite para todos os Conselheiros participarem do evento. O Presidente do CSMPT voltando 

a tratar do horário da 183ª Sessão Extraordinária do CSMPT, propôs, em que todos 

concordaram com o horário das 16h, do dia 1º (primeiro) de setembro de 2016, para a qual já 

estão todos os Conselheiros convocados, com pauta apenas dos dois processos de promoção a 

Procurador Regional do Trabalho. O Presidente do CSMPT explicitou ao Conselheiro Rogério 

Rodriguez Fernandez Filho que por causa do tempo, em função do Prêmio MPT de Jornalismo 

as 18h do dia 1º (primeiro) de setembro de 2016, e que se iniciassem as discussões, 

provavelmente não haveria tempo. Todavia o Presidente do CSMPT indicou que já havia 

marcado de se reunir com o Conselheiro Ricardo José Macedo de Britto Pereira para discutirem 

a questão e que o Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho poderia juntar o voto com o 

seu entendimento e que estava convidado para participar da reunião e complementou 

agradecendo ao Conselheiro pela sua disposição em auxiliar o Conselho. A Conselheira 

Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano manifestou que já havia ultimado o voto das 

Coordenadorias para marcar uma Sessão Extraordinária, de preferência para o dia 15 (quinze). 

O Presidente sugeriu que fosse marcada depois no final da Sessão pois precisaria consultar a 

sua agenda. A Conselheira Secretária Sandra Lia Simón esclareceu que haviam duas datas 

possíveis para o julgamento dos processos de promoção ao cargo de Procurador Regional do 

Trabalho e que não seria mais no dia 30 de agosto e sim no dia 1º (primeiro) de setembro às 16 

horas. O Presidente do CSMPT declarou que o Conselheiro Manoel Jorge havia se 

disponibilizado para o dia 30 (trinta) de agosto e posteriormente para o 1º (primeiro) de 
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setembro, assim sendo a 183ª (centésima octogésima terceira) Sessão Extraordinária ficou 

marcada para o dia 1º (primeiro) de setembro às 16 horas. O Presidente do Conselho reiterou os 

agradecimentos pela compreensão de todos. O Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho 

comunicou que estaria em Sessão de Dissídios Individuais (SDI) no dia 1º (primeiro) de 

setembro, mas que costuma terminar por volta das 16 horas. O Presidente do CSMPT 

complementou que se for necessário realizará uma troca, providenciando alguém para fazer. O 

Presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, agradeceu em nome da ANPT pelas 

elogiosas palavras do Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto a atuação político-institucional da 

Associação nesse enfretamento diário, cotidiano perante o Congresso Nacional na busca pela 

recomposição parcial dos subsídios dos procuradores, realçou que o cenário se encontra 

bastante instável e com o enfrentamento, a obstacularização do PSDB e do DEM têm tido uma 

série de dificuldades, mas continuam otimistas de que, de fato, haverá  o  cumprimento do 

acordo entabulado pelo Presidente da República Michel Temer, pelo Presidente do STF 

Ricardo Lewandowski e agora externado pelo Presidente do Senado Renan Calheiros, que no 

dia anterior à sessão deu uma declaração dizendo que levará à votação, o regime de urgência, 

do PL dos subsídios dos Ministros do STF no próximo dia 8 (oito) de setembro. Ressaltou que 

continuam na luta conscientes de que o momento agora em razão do impeachment acaba 

trazendo uma suspensão dos trabalhos cotidianos do Congresso Nacional, mas logo após a 

finalização desse processo tortuoso voltarão ao enfretamento diário para buscar o cumprimento 

de fato desse acordo e buscar tirar as resistências ao projeto. Agradeceu novamente ao 

Conselheiro Manoel Jorge em nome de toda diretoria da Associação e nessa linha consignou 

apenas mais um esclarecimento informando que no dia anterior estiveram com o Ministro do 

Tribunal de Contas da União - TCU, Vital do Rêgo, que é o relator do processo em que 

ingressaram com o pedido de revisão, que trata da questão dos quintos, da percepção dos 

subsídios com os quintos e naquela ocasião foram junto com a Associação Nacional dos 

Procuradores da República - ANPR, Associação Nacional do Ministério Público Militar - 

ANMPM e com o Secretário-Geral do Ministério Público da União – MPU, Blal Yassine 

Dalloul e o Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público –CNMP na busca por 

tentar sensibilizar o Ministro relator acerca da tese que já foi abraçada pelo próprio STF, 

inclusive em  repercussão geral, de que não há qualquer tipo de impossibilidade de se receber o 

subsídio com as vantagens pessoais e sobretudo insurgiu também em razão da decisão da 

Ministra do TCU, Ana Arraes, no acordão anterior, em que ela determinou não só a retirada 

mas, também, a devolução dos últimos cinco anos dos valores percebidos pelos colegas que 

tem essas vantagens incorporadas, sejam eles ativos, sejam eles aposentados. Salientou que 

todos sabem que esse recebimento além de se dar de boa-fé, é recebido com embasamento não 

só na Lei Complementar nº 75 mas também numa Resolução do CNMP frisando que e os ex-

conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, Sandra Lia Simón e Ivana Auxiliadora Mendonça 

Santos conhecem muito bem essa Resolução e também foi levada ao Ministro a tese de que não 

há como se fazer um controle pelo TCU de normas do CNMP, porque são órgãos 

constitucionais que estão em situação de igualdade, portanto ao CNMP cabe a fiscalização, o 

controle da fiscalização administrativa e orçamentária do MPU. Salientou que quis trazer essa 

informação e que entregarão memoriais a todos os Ministros e sublinhou que já visitaram o 

Ministro Benjamim Zymler e que também irão visitar os nove Ministros, um a um, para tentar 

sensibilizá-los a reverter essa situação, caso contrário irão ao STF para tentar uma decisão 

final, não só sobre a questão dos quintos, mas também sobre a contagem do tempo de 

advocacia e também a questão relativa ao abono de 17% (dezessete por cento). O Conselheiro 
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Rogério Rodriguez Fernandez Filho pediu a palavra ao Presidente da ANPT e comentou acerca 

da multiplicidade do Conselho e suas visões variáveis, evidenciando que enquanto o 

Conselheiro Manoel Jorge havia falado bem da ANPT ele havia falado mal, primeiramente 

para o próprio Presidente da ANPT e depois para o Chefe de Gabinete da PGT Sebastião 

Caixeta, revelando que descobriu nessa semana o porquê. Citou que são recebidas informações 

em dois canais, num deles são recebidas as comunicações externas e internas e que não havia 

percebido que o canal interno estava desligado, só descobriu recentemente quando percebeu 

que talvez o último comunicado da ANPT sobre a ida ao Congresso Nacional com a Vice-

Presidente, salvo engano, concluiu que não estava recebendo porque o canal não estava 

ativado, e encerrou pedindo desculpas por ter falado mal. O Presidente da ANPT 

complementou que o Conselheiro não precisaria pedir desculpas, pois a ANPT deve escutar e 

ponderar qualquer tipo de situação e crítica construtiva dos associados sobretudo do 

Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. Anunciou que tenta manter o nível de 

eficiência na comunicação trazida pelo ex-Presidente Carlos Eduardo de Azevedo Lima, mas 

confessou ser um pouco difícil, pois a linha de comunicação atual é um pouco distanciada, a 

anterior era rebuscada e um pouco mais analítica e a atual é mais sintética, mas que procura 

toda semana trazer informações não só na rede, mas também no Instagram, no Facebook e no 

Twitter, além de outros veículos de comunicação como o próprio site da ANPT. O Conselheiro 

Rogério Rodriguez Fernandez Filho ponderou ser realmente difícil principalmente em função 

de uma crítica desarrazoada como a que ele havia trazido. O Presidente do CSMPT sinalizou 

que os elogios feitos pelo Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto à ANPT eram de todo o 

Conselho do CSMPT e que acreditava também ser do próprio Colégio dos Procuradores. Após 

a definição dos dois nomes para compor a Câmara de Coordenação e Revisão - CCR, o 

Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto declarou que na próxima semana juntamente com a 

Dra. Júnia Soares Nader fariam a última sessão na CCR, inclusive sendo de natureza 

extraordinária. Sendo assim, aproveitou o momento e cumprimentou a Dra. Júnia Soares Nader 

pelo excelente trabalho realizado na CCR ao longo dos últimos dois anos e trouxe alguns 

números sobre a CCR no que se refere a sua distribuição. Relatou que nos últimos dois anos 

foram distribuídos para o seu Gabinete 10.280 (dez mil duzentos e oitenta) processos 

relacionados à atividade dos colegas. Apontou que desses 10.280 (dez mil duzentos e oitenta) 

processos, 680 (seiscentos e oitenta) deles foram relacionados a recursos, exame de pedido de 

anulação de termo de ajustamento de conduta, conflito, consulta, ou seja, votos fundamentados 

em 680 (seiscentos e oitenta) processos. Além do que durante o período em que estava nessa 

atividade, frisando que já se considerava praticamente fora da CCR, acentuou que houve a 

participação em diversas correições realizadas pelo Ministério Público do Trabalho e em cerca 

de 8 (oito) delas sua participação foi na condição de representante da Câmara de Coordenação e 

Revisão. Destacou, se dirigindo ao Presidente do CSMPT, aos Conselheiros, ao Presidente da 

ANPT e a todos os colegas que assistiam, que esse trabalho desenvolvido na CCR nos últimos 

dois anos e o cumprimento desse trabalho exaustivo relacionado ao exame de processo 

simplesmente não seria possível não fosse o esforço, a dedicação, o compromisso dos seus 

servidores de Gabinete. Aproveitou esse momento para publicamente agradecer e 

cumprimentar os seus três servidores de Gabinete, solicitando que ficasse consignado em ata 

essa sua manifestação como uma moção de aplauso a esses três servidores que são Carla Botto 

Lamas, Guilherme Henrique Suzano de Melo e Rafael Formolo. O Presidente do CSMPT se 

comprometeu que a moção constasse em ata e se associou, assim como também todo o 

Conselho, a parabenização à Dra. Júnia Soares Nader pela condução da Câmara de 
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Coordenação e Revisão nos dois anos de sua Coordenação. E também teceu elogios ao 

Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto o que foi seguido por unanimidade pelo Colegiado. 

Ordem do dia: 01 – Aprovação da ata da 204ª Sessão Ordinária. Decisão: O Conselho 

Superior do Ministério Público do Trabalho, à unanimidade, aprovou a ata da 204ª sessão 

ordinária. 02 - Processo Administrativo Disciplinar CSMPT nº 2.00.000.005872/2014-67 – 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). Embargante: Membro do MPT. Assunto: Embargos de 

Declaração opostos contra decisão do CSMPT que decidiu pela aplicação de censura em razão 

da falta de urbanidade (artigos 236, VIII, c/c 240, II, da LC 75/93); pela demissão da acusada 

em decorrência da prática de atos de improbidade (artigos 236, IX, c/c 240, V, b, da LC 75/93), 

submetendo o processo ao Procurador-Geral do Trabalho (artigos 243 c/c 259, III; da LC 

75/93), com posterior remessa dos autos ao Procurador-Geral da República (artigos 26, IX, c/c 

259, IV da LC 75/93); e, ainda, pela remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, 

a teor do disposto no artigo 40 do Código de Processo Penal. Advogados: Rafael da Cás 

Maffini – OAB/RS nº 44.404 e outros. Relatora: Conselheira Cristina Soares de Oliveira e 

Almeida Nobre. Revisora:  Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Decisão: O 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, pelo conhecimento 

e desprovimento dos embargos de declaração, nos termos do voto da Conselheira Relatora, 

vencido o Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto, que votou pelo conhecimento e provimento 

dos embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos para absolver a acusada. 03 – OFÍCIO Nº 

23/2016 - CCR/MPT. Indicação de 2 (dois) Membros Titulares para compor a Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, para mandato de 2 anos. 

Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho indicou, à unanimidade, a 

Subprocuradora-Geral do Trabalho Eliane Araque dos Santos e, por maioria, o Subprocurador-

Geral do Trabalho André Luís Spies, vencidos os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, 

Manoel Jorge e Silva Neto e Ricardo José Macedo de Britto Pereira, para compor a Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, como membros titulares, para 

mandato de 2 (dois) anos. Os Conselheiros vencidos votaram na Subprocuradora-Geral do 

Trabalho Edelamare Barbosa Melo. 04 – Ofício 01/2016, da Presidente da Comissão do PAD 

nº 2.01.000.010849/2015-38, SORAYA TABET SOUTO MAIOR. Solicita a prorrogação, 

por 30 dias, do prazo estabelecido na Portaria CSMPT nº 17/2016, publicada no BS 

Especial, de 05/07/2016, e informa que o Dr. Carlos Eduardo Carvalho Brisolla declarou 

suspeição, passando a Procuradora do Trabalho Daniela Costa Marques da condição de 

Suplente para Membro Titular. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 

Trabalho decidiu, unanimidade, prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos 

trabalhos da Comissão do PAD nº 2.01.000.010849/2015-38, constituída pela Portaria CSMPT 

nº 17/2016, publicada no BS Especial, de 05/07/2016 e, à unanimidade, delegou ao Presidente 

do Conselho a designação de Membro Suplente para substituir o Procurador do Trabalho 

Carlos Eduardo Carvalho Brisolla na referida Comissão. 05 – AD REFEREDUM – Portaria 

nº 20, de 10/08/2016, do Presidente do CSMPT, que designou a Procuradora Regional do 

Trabalho DEBORAH DA SILVA FÉLIX, para integrar, como Membro Suplente, a 

Comissão do PAD CSMPT nº 2.00.000.043723/2014-04, constituída pela Portaria CSMPT 

nº 15, de 31/05/2016, republicada no Boletim de Serviço Especial 6-B/2016, de 08/06/2016, 

em substituição à Procuradora do Trabalho Ana Gabriela Oliveira de Paula. Decisão: O 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, referendar a 

Portaria nº 20, de 10/08/2016, do Presidente do CSMPT, que designou a Procuradora Regional 

do Trabalho DEBORAH DA SILVA FÉLIX, para integrar, como Membro Suplente, a 
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Comissão do PAD CSMPT nº 2.00.000.043723/2014-04, constituída pela Portaria CSMPT nº 

15, de 31/05/2016, republicada no Boletim de Serviço Especial 6-B/2016, de 08/06/2016, em 

substituição à Procuradora do Trabalho Ana Gabriela Oliveira de Paula. 06 – Extrapauta – 

Processo nº 2.00.000.022910/2016-16 – (AD REFENDUM). Interessado: Thiago Gurjão 

Alves Ribeiro – Procurador do Trabalho. Assunto: Afastamento do país, de 31/07/2016 a 

05/08/2016, para participar de cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação entre a OIT e 

o MPT. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 

unanimidade, referendar a Portaria PGT nº 467, de 15/07/2016, que autorizou o afastamento do 

País, com ônus para o MPT, de 31/07/2016 a 05/08/2016, incluído o trânsito, do Procurador do 

Trabalho Thiago Gurjão Alves Ribeiro, para participar de cerimônia de assinatura do Termo de 

Cooperação entre a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, 

em Lima/Peru. 07 - Processo CSMPT nº 2.00.000.019589/2016-84. Interessado: Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP). Assunto: Solicitação de providências para adequação 

do Regimento Interno do CSMPT – Retirada da figura do Revisor. Relator: Conselheiro 

Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Revisor: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. 

Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, aprovar 

e editar a Resolução CSMPT nº 128, de 25/08/2016, que altera a redação dos artigos 3º, X; 19, 

caput; 21, caput; 28, § 5º; 38, §§ 1º e 8º; e 39 e acrescenta o parágrafo único ao art. 27, da 

Resolução CSMPT nº 121/2015, nos termos do voto do Conselheiro Relator, vencidos os 

Conselheiros Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Rogério Rodriguez Fernandez Filho e 

Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, que votaram pela manutenção da figura do 

revisor. Decidiu, ainda, nos termos do voto do Conselheiro Relator, à unanimidade, fixar de 

modo definitivo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão de Inquéritos e Processos 

Administrativos Disciplinares no âmbito do CSMPT, para efeito de alimentação do Sistema 

Nacional de Informações de Natureza Disciplinar do Ministério Público – SNI-ND (Resolução 

nº 136/CNMP). 08 – Processo CSMPT nº 2.00.000.019082/2016-21. Interessado: Carlos 

Eduardo Almeida Martins de Andrade. Assunto: Requerimento de afastamento para participar 

do IX Curso Avanzado en Derecho del Trabajo para Postgrados – Faculdad de Ciências del 

Trabajo da Universid de Sevilla – Espanha, no período de 09/01/2017 a 27/01/2017. Relatora: 

Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Revisor: Conselheiro Ricardo José Macedo 

de Britto Pereira. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 

unanimidade, manifestar-se favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador do 

Trabalho Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade, no período de 09/01/2017 a 

27/01/2017, com trânsito de 4 (quatro) dias, para participar do IX Curso Avanzado en Derecho 

del Trabajo para Postgraduados - Faculdad de Ciências del Trabajo da Universidad de 

Sevilla/Espanha, nos termos do voto da Conselheira Relatora. 09 – Extrapauta – Processo 

CSMPT nº 2.00.000.024136/2016-70. Interessado: CNMP. Assunto: Aprimoramento da 

sistemática de afastamento de Membros – Alteração da Resolução CSMPT nº 75/2008. Relator: 

Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Revisora: Conselheira Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, 

à unanimidade, pela criação de Comissão para elaborar e apresentar a este Conselho Superior, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, proposta de alteração da Resolução CSMPT nº 75/2008. Foram 

designados para compor a Comissão: Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho Gustavo Ernani 

Cavalcanti Dantas (Presidente), Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano (Membro), Ricardo José 

Macedo de Britto Pereira (Membro) e o Procurador Regional do Trabalho Cristiano Otávio 

Paixão Araújo Pinto (membro). 10 – Processo CSMPT nº 2.00.000.008180/2016-32. 
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Interessado: Sandra Lia Simón – Subprocuradora-Geral do Trabalho e Conselheira do CSMPT. 

Assunto: Proposta de alteração da Resolução CSMPT nº 59/2005. Relator: Conselheiro Ricardo 

José Macedo de Britto Pereira. Revisora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. 

Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, aprovar 

e editar a Resolução CSMPT nº 129, de 25/08/2016, que cria dispositivos na Resolução nº 59, 

de 25 de abril de 2005, que trata sobre as instruções para as eleições destinadas à elaboração de 

lista tríplice para a escolha de Membro que irá compor o Conselho Nacional do Ministério 

Público, conforme previsão do art. 5º da Emenda Constitucional nº 45/04, nos termos do voto 

do Conselheiro Relator. Restaram vencidos Os Conselheiros Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano (revisora), Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas e Ronaldo Curado Fleury (Presidente), 

quanto a redação do § 1º do art. 3º; a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano 

(revisora), no tocante à redação dos §§ 4ª e 5ª, do art. 3º; os Conselheiros Cristina Aparecida 

Ribeiro Brasiliano (revisora), Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Cristina Soares de Oliveira e 

Almeida Nobre e Ronaldo Curado Fleury (Presidente), em relação a redação da § 1º, do art. 3-

A; os Conselheiros Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano (revisora) e Manoel Jorge e Silva 

Neto, no concernente ao teor do art. 3º-A, caput; a Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano (revisora), com relação ao teor do § 2º do art. 3º-A; os Conselheiros Ronaldo Curado 

Fleury (Presidente), Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Sandra Lia Simón e Cristina Soares de 

Oliveira e Almeida Nobre, relativamente ao teor do § 3º, do art. 3ª–A; e, quanto ao teor do art. 

2º, ficaram vencidos os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho e Manoel Jorge e Silva 

Neto, que requereu juntada de voto divergente. 11 – Processo CSMPT nº 

2.00.000.017673/2016-63 – (AD REFERENDUM). Interessada: Renata Coelho Vieira – 

Procuradora do Trabalho. Assunto: Requerimento de afastamento para elaboração de 

dissertação de Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Relatora: Conselheira 

Sandra Lia Simón. Revisora: Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. 

Decisão anterior: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 

unanimidade, converter o julgamento do feito em diligência, a fim de que se obtenha, junto ao 

Conselho Nacional do Ministério Público, informações acerca do andamento de Reclamação 

Disciplinar em face da requerente. Uma vez juntadas as informações, os autos serão 

encaminhados ao Procurador-Geral do Trabalho, para decisão ad referendum do CSMPT. 

Decisão: Prosseguindo o julgamento, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 

decidiu, à unanimidade, referendar a Portaria PGT nº 490, de 29/07/2016, que autorizou o 

afastamento de suas funções institucionais, no período de 1º/08/2016 a 29/10/2016, da 

Procuradora do Trabalho Renata Coelho Vieira, para elaboração de dissertação do Curso de 

Mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília, nos termos do voto da Conselheira 

Relatora. Em seguida, o Conselho Superior, decidiu, por maioria, manter as atividades da 

requerente junto à Escola Superior do Ministério Público da União, vencidos os Conselheiros 

Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano e Cristina Soares 

de Oliveira e Almeida Nobre. 12 – Processo CSMPT nº 2.05.001.000329/2016-49. 

Interessado: Ilan Fonseca de Souza – Procurador do Trabalho. Assunto: Requerimento de 

afastamento para elaboração de dissertação de mestrado. Relatora: Conselheira Cristina 

Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisor: Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto. Decisão: O 

Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, manifestar-se 

favoravelmente à concessão do afastamento do Procurador do Trabalho Ilan Fonseca de Souza, 

pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 29/08/2016, para elaboração de dissertação do 

Curso de Mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília, nos termos do voto da 
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Conselheira Relatora. 13 – Processo CSMPT nº 2.13.000.000294/2016-86. Interessado: Paulo 

Germano Costa de Arruda – Procurador-Chefe da PRT da 13ª Região. Assunto: Consulta sobre 

a legalidade das desonerações de atribuições de que tratam a Portaria PGT nº 971/2015 e o 

Ofício Circular nº 021/2015-GABVICE. Relatora: Conselheira Cristina Soares de Oliveira e 

Almeida Nobre. Revisor: Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto. Decisão: Retirado de pauta, a 

pedido da Conselheira Relatora. Ausentes, momentânea e justificadamente, os Conselheiros 

Jeferson Luiz Pereira Coelho e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. 14 – Processo CSMPT nº 

2.15.000.001874/2016-16. Interessada: Carolina Marzola Hirata Zedes - Procuradora do 

Trabalho. Assunto: Acompanhamento de Afastamento – Participação no Curso “Riregolazione 

dei rapporti di lavoro e del processo in Italia: dalle radici del Diritto Romano all’Ordinamento 

europeo”, na Universidade de Roma “La Sapienza”, em Roma/Itália. Relator: Conselheiro 

Manoel Jorge e Silva Neto. Revisora: Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. 

Decisão: Adiado o julgamento para próxima sessão, em razão da ausência justificada da 

Conselheira revisora. Ausentes, momentânea e justificadamente, os Conselheiros Jeferson Luiz 

Pereira Coelho e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. 15 – Processo CSMPT nº 

2.00.000.024730/2013-18. Interessado: Cinara Sales Graeff – Procuradora Regional do 

Trabalho. Assunto: Acompanhamento de afastamento – Curso Máster en Derecho 

Constitucional, pela Universidad de Sevilla, na Espanha. Relatora: Conselheira Sandra Lia 

Simón. Revisor: Conselheiro Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas. Decisão: O Conselho 

Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela conversão do feito em 

diligência, para que a Procuradora Regional do Trabalho Cinara Sales Graeff cumpra as 

exigências elencadas no art. 11, incisos VII a IX, da Resolução CSMPT nº 75/2008, bem como 

justifique a esse Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho os motivos que levaram 

ao atraso no envio da referida documentação, devendo a Secretaria encaminhar o exemplar da 

dissertação apresentada pela Interessada à biblioteca do MPT, nos termos do voto da 

Conselheira Relatora. 16 – Processo CSMPT nº 2.01.000.007933/2015-74. Interessado: 

Wilson Roberto Prudente – Procurador do Trabalho. Assunto: Acompanhamento de 

afastamento – Participação em Reunião de Expertos da Conferência Mundial AFROMADRI, 

realizada em Madri/Espanha. Relator: Conselheiro Manoel Jorge e Silva Neto. Revisora: 

Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. Decisão: Adiado o julgamento para próxima 

sessão, em razão da ausência justificada da Conselheira revisora. Ausentes, momentânea e 

justificadamente, os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho e Ivana Auxiliadora Mendonça 

Santos. 17 – Extrapauta – Processo CSMPT nº 2.00.000.011982/2016-20. Interessada: 

Corregedoria do MPT. Assunto: Proposta de Resolução que dispõe sobre emissão de certidão 

eletrônica de regularidade de serviço. Relatora: Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro 

Brasiliano. Revisor: Conselheiro Rogério Rodriguez Fernandez Filho. Decisão: O Corregedor-

Geral do Ministério Público do Trabalho, a pedido, em sessão, do Conselheiro revisor, prestou 

esclarecimentos sobre a matéria ao Colegiado. Ausentes, momentânea e justificadamente, os 

Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho e Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. 18 – 

Extrapauta – Processo CSMPT nº 2.00.000.007819/2015-81. Interessada: Corregedoria do 

MPT. Assunto: Verificação de cumprimento de normas e decisões –  Acompanhamento da 

produtividade de Membro da PRT/19ª Região. Relator: Conselheiro Rogério Rodriguez 

Fernandez Filho. Revisora: Conselheira Sandra Lia Simón. Decisão: O Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, pela devolução do feito à Corregedoria 

do MPT, para que se manifeste e, na próxima sessão, comunique ao Colegiado sobre a 

necessidade ou não de continuar o acompanhamento. Ausentes, momentânea e 
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justificadamente, os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho e Ivana Auxiliadora Mendonça 

Santos. E, para constar, lavrei esta ata da 205ª sessão ordinária que, após lida, achada conforme 

e aprovada, segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim subscrita. Término: 13h57. 

 

 

 

RONALDO CURADO FLEURY 

Presidente do CSMPT 

 

 

 

SANDRA LIA SIMÓN 

Conselheira Secretária do CSMPT 


