
Ministério Público do Trabalho 
Conselho Superior 

Ata da 47ª Sessão Ordinária  

Aos vinte e nove dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e nove, 
realizou-se a 47ª Sessão Ordinária, na Sala de Reuniões do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, em Brasília, estando presentes os Conselheiros: 
Jeferson Luiz Pereira Coelho (Presidente), José Alves Pereira Filho, Lucia Barroso 
de Britto Freire, Heloísa Maria Moraes Rego Pires, Jorge Eduardo de Sousa Maia, 
Otavio Brito Lopes, Ronaldo Tolentino da Silva, Maria Guiomar Sanches de 
Mendonça Paiva, Maria Aparecida Gugel (Secretária "ad hoc") e José Carlos 
Ferreira do Monte. Também presente a Dra. Guiomar Rechia Gomes, 
Corregedora-Geral do Ministério Público do Trabalho. Aberta a Sessão às nove 
horas e quarenta minutos, presidida pelo Presidente Jeferson Luiz Pereira Coelho, 
destinada a seguinte ordem do dia: aprovação das atas das sessões anteriores, 
comunicados do Presidente do Conselho Superior, comunicados da Secretária do 
Conselho, comunicados dos Conselheiros, comunicados da Corregedora-Geral do 
Ministério Público do Trabalho e deliberações sobre processos da pauta. 
Primeiramente, o Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho, Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho comunicou aos Conselheiros que 
designou o Subprocurador-Geral do Trabalho José Carlos Ferreira do Monte para 
exercer o encargo de Vice-Procurador-Geral do Trabalho nesses últimos dias de 
sua administração, razão pela qual ele passa a integrar o Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho. Desejou ao Dr. José Carlos Ferreira do Monte as 
boas-vindas e pediu que tomasse assento. O Conselheiro Otavio Brito Lopes 
parabenizou o amigo de priscas eras, desejando-lhe alegrias nesse novo cargo, 
aliás encargo, de muita responsabilidade, principalmente em momentos 
conturbados da história, momentos de CPI do Judiciário, automaticamente 
envolvendo o Ministério Público. Desejou-lhe muitas felicidades no novo cargo e 
deu-lhe as boas vindas, salientando: "que o fardo aqui é pesado, tendendo a ficar 
mais pesado ainda, pois as responsabilidades exigidas do Ministério Público vão, 
a cada dia que passa, se agigantando; tem certeza de que o Conselho Superior, 
como órgão superior, como órgão da administração, dará conta dessa 
responsabilidade, dessa nova atribuição". Uma questão a ser deliberada antes da 
pauta do dia foi sustentada pelo Presidente do Conselho Superior, referindo-se ao 
aparte da Conselheira Heloísa Moraes Rego Pires que sugeriu que as questões 
mais urgentes fossem deliberadas, ficando o restante para ser apreciado em 
sessão extraordinária, a ser marcada para a data mais próxima possível. O 
Conselheiro Otavio Brito Lopes pronunciou-se: "Sr. Presidente, eu fico muito 
preocupado como Conselheiro, porque o que eu tenho observado é que o grande 
problema dessa pauta, aliás, a causa dessa pauta extensa, é que o Conselho tem 
se reunido, em média, duas horas e meia por mês, o que considero insuficiente. 
Poderíamos prorrogar essa sessão para a parte da tarde ou se os colegas não 
puderem, para amanhã de manhã, porque não é uma pauta nova, mas uma pauta 
de questões que vêm se arrastando há muito tempo. A minha proposta seria 
diferente, a de prorrogar a sessão para a tarde ou para amanhã de manhã, caso 



contrário não teremos como vencer essa pauta." A Conselheira-Secretária Maria 
Aparecida Gugel salientou: "Para que nós possamos julgar todos esses processos 
que estão em pauta, precisaríamos eleger alguns como prioritários. Como 
Secretária, tenho preemência para a lista de antiguidade, pois o Presidente do 
Conselho Superior deve encaminhá-la para a publicação ainda hoje, de forma a 
cumprir o prazo da Lei Complementar nº 75/93. O mesmo quanto ao processo de 
estágio probatório, pois está quase com os seus dias vencidos. Outro processo 
importante, tendo em vista as promoções em pauta, é o segundo inquérito 
administrativo da pauta, que diz respeito a um candidato à promoção de 
antiguidade, para o qual teríamos que refazer todo aquele procedimento se 
fôssemos recusá-lo". O Presidente do Conselho Superior, a princípio, não 
vislumbrou preemência no último processo abordado pela Conselheira-Secretária 
Maria Aparecida Gugel, mas após esclarecimentos da Corregedora-Geral do MPT, 
concordou com a sua preferência diante dos demais. Neste momento, chegou à 
sala de reuniões do Conselho Superior, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva, 
e, após ter tomado assento, foi advertido pelo Presidente, de que ele estaria 
afastado legalmente, não podendo participar da sessão. O Conselheiro Ronaldo 
Tolentino da Silva ponderou que já havia precedente neste Conselho, e, em aparte 
o Conselheiro Otavio Brito Lopes alegou que as férias também afastam o Membro-
Conselheiro. O Conselheiro Otavio Brito Lopes pediu esclarecimentos pois o Dr. 
Ronaldo Tolentino da Silva já havia participado de sessões anteriores sem 
qualquer objeção, e o Presidente alegou que nas vezes anteriores, o Dr. Ronaldo 
havia pedido para que fosse adiado o início da licença. O Presidente do Conselho 
Superior, Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho, diante dos pronunciamentos, alegou 
que não quer impedir a participação do Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva, 
apenas alertou para a observância do Regimento Interno do CSMPT (art. 5º, 
parágrafo V, da Resolução nº 09/94). O Conselheiro Otavio Brito Lopes alegou 
que a norma prevê, que em hipótese de afastamento do Conselheiro, deveria ser 
convocado o suplente e comparou o caso à hipótese de férias, o que foi 
contestado pelas Conselheiras Lucia Barroso de Britto Freire e Heloísa Maria 
Moraes Rego Pires, que entendiam que não se pode comparar o caso de licença-
prêmio com a hipótese das férias. Sustentando a tese debatida, o Conselheiro 
Otavio Brito Lopes perguntou ao Presidente por que poderia haver a suspensão 
das férias. O Presidente informou que pode acontecer em casos de necessidade 
de serviço. Diante da resposta, o Conselheiro Otavio Brito Lopes indagou: "se há 
suplente para ser convocado, porque seria a hipótese, nas férias, de interrupção, 
por necessidade de serviço?". Alegou o Conselheiro Otavio Brito Lopes que se 
não houve a convocação pelo Conselho, do suplente, e havendo a convocação do 
Conselheiro em licença-prêmio, e tendo o mesmo comparecido, não há porque 
impedí-lo de participar da sessão. Em aparte, a Conselheira-Secretária Maria 
Aparecida Gugel informou que a Secretaria do Conselho nunca tem conhecimento 
de quem está de férias ou licença-prêmio, enviando a convocação para todos, 
como tem feito nesses últimos quatro anos. Informou que para não enviar a 
convocação ao Conselheiro afastado e convocar o suplente, a Secretaria deveria 
ter essa informação de forma antecipada, não sabendo quem teria a incumbência 
de informá-la em tais casos. O Presidente do Conselho, Dr. Jeferson Luiz Pereira 
Coelho alertou que a questão é de ordem prática, argumentando que se houver 



deliberação do Colegiado no sentido do Conselheiro participar, ele irá 
normalmente votar nas deliberações. O Conselheiro Otavio Brito Lopes justificou 
que a Secretaria do Conselho Superior, de ordem do Presidente do CSMPT, 
convocou o Conselheiro Ronaldo, e não o suplente convocado. Após debates 
entre os Conselheiros, foi a questão submetida à votação, decidindo o Conselho 
Superior, por maioria, que não poderia o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva 
compor o quórum do Conselho Superior, em vista de impedimento legal por gozo 
de licença-prêmio, vencidos os Conselheiros Otavio Brito Lopes, Maria Guiomar 
Sanches de Mendonça Paiva e Maria Aparecida Gugel. O Conselheiro Otavio Brito 
Lopes pediu que constasse o voto vencido, nesse sentido: "de suspender a 
sessão e cumprir o Regimento, já que os Colegas, assim como eu, são bastante 
legalistas no cumprimento do Regimento, que se cumpra o Regimento, 
suspendendo a sessão e convocando o suplente, já que a norma diz que o 
Presidente convocará, não diz poderá, não é faculdade". Deferido o registro do 
voto vencido do Conselheiro Otavio Brito Lopes.   Em seguida, após a retirada do 
Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva da sessão, foi feita a indicação dos 
processos que terão preferência na deliberação de hoje. A Conselheira-Secretária 
indicou alguns dos processos com preferência, com especial importância a um 
processo oriundo da Câmara de Coordenação e Revisão, que diz respeito à 
observância de enunciado daquele órgão e que foi submetida à vista regimental. O 
Presidente informou que deve ser submetida à votação, o problema de continuar a 
sessão à tarde ou continuá-la no dia seguinte, pela manhã, informando que a 
proposta do Conselheiro Otavio é de prorroga-lá para tarde. O Conselheiro Otavio 
Brito Lopes argumentou que pode ser hoje ou amanhã e que os Conselheiros 
estão acostumados para duas horas e meia de sessão. O Presidente do Conselho 
Superior aparteou sustentando que a questão de duas horas e meia tem sido 
suficiente para as deliberações, alegando ainda que o Conselho já se reuniu por 
dois, três dias, e que a produção foi muito pouca. O Conselheiro Otavio Brito 
Lopes alegou que hoje é o caso, dizendo que as questões devem ser decididas, 
pedindo também preferência para o item quatro de regulamentos, que é uma 
proposta sua dispondo sobre eleições dos Membros do Ministério Público do 
Trabalho para as listas sêxtuplas do quinto constitucional, justificando a sua 
preferência para a matéria: "Nós temos hoje um juiz de carreira ocupando a nossa 
vaga no TST. E eu tenho já sido procurado por alguns colegas que têm interesse 
em participar do pleito, dessa eleição e que perguntam quando vai ser aberta, e eu 
digo - eu não sei. A matéria é de competência do Conselho, e como existe 
interesse de Colegas e eu tenho certeza que haverá lista sêxtupla, tenho certeza 
de que o interesse é da categoria, da Instituição e da sociedade, porque o 
princípio do quinto constitucional visa à sociedade, não visa o interesse de um, de 
dois, tampouco o interesse corporativo da Instituição, por isso eu peço preferência 
à matéria também para essa questão." Perguntado pelo Presidente quando havia 
sido feita a proposta, o Conselheiro Otavio Brito Lopes informou que na sessão 
anterior, deu notícia de que já havia apresentado a proposta ao Conselho. O 
Presidente alegou que cada hora se surpreende mais, dirigindo-se ao Conselheiro 
Otavio Brito Lopes e alegando: "sua proposta sequer chegou às minhas mãos 
como Presidente do Conselho. Estou vendo na pauta distribuído sem que eu 
tenha distribuído. Vossa Excelência fez distribuição deste processo?". Respondeu 



o Conselheiro Otavio que, na presidência do Conselho, fez distribuição na sessão 
passada, normalmente, como lhe possibilita o regimento. Alegou que estava junto 
com outros Conselheiros e da Conselheira-Secretária no momento da distribuição. 
O Presidente sustentou sua perplexidade com a celeridade, pois dia seis de abril 
foi apresentada e dia oito já estava distribuído. O Conselheiro Otavio Brito Lopes 
alegou que: "Eu acho até que a surpresa de Vossa Excelência não deveria 
ocorrer, porque essa celeridade nos processos do Conselho deveria ser a regra e 
não a exceção. Quando a celeridade for a regra, não haverá mais surpresa. Eu até 
reconheço que Vossa Excelência tenha motivo para se surpresar, mas acredito 
que se forem mais céleres os processos não haverá motivo para surpresa". O 
Presidente do Conselho Superior, Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho, aparteou: 
"não, mas a surpresa é que uma proposta protocolada na Secretaria no dia seis de 
abril, porque pelo Regimento, quem despacha esses atos, pelo menos as 
propostas, é o Presidente, que manda autuar e publicar, não a Secretaria.O 
procedimento normal é eu, Presidente, mandar para a Secretaria para distribuir. 
Foi colocada em votação a proposta de adiamento da sessão, o Conselho 
Superior, decidiu, por maioria, prorrogar a presente sessão para o dia trinta de 
abril de 1999, em razão das muitas deliberações da pauta, a se iniciar às nove 
horas e trinta minutos, vencidos os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, 
Maria Guiomar Sanches de Mendonça Paiva e Maria Aparecida Gugel que 
votavam pela continuação da sessão no período da tarde. Decidiu também o 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho a inversão da pauta em vista 
de preferências por matéria. O Presidente do Conselho Superior submeteu a ata 
da sessão anterior à aprovação. Aparteando o Presidente, o Conselheiro Otavio 
Brito Lopes informou que, na sessão anterior, foi decidido, até por uma questão 
ética, que a aprovação da ata anterior àquela (46ª Sessão Ordinária), foi adiada 
para a sessão presente, lendo o trecho da ata da sessão anterior (57ª Sessão 
Extraordinária) que tratou do adiamento: "adiada a aprovação da ata da 46ª 
Sessão Ordinária do CSMPT, em razão do quórum reduzido, além da observação 
do Conselheiro Otavio Brito Lopes de que uma das deliberações foi tomada sem a 
sua presença, muito embora tenha comparecido, no horário estabelecido na sala 
de reuniões do Conselho Superior, sem que lá, naquele momento, estivessem 
presentes os demais Conselheiros. Informou que diante de tal constatação 
retornou ao seu gabinete para aguardar a convocação por telefone, como 
acontece de praxe, sendo que ao chegar à Sessão a questão já estava deliberada, 
com apenas seis Conselheiros, número insuficiente para a apreciação da questão, 
tendo em vista que um dos Conselheiros presentes estava impedido de votar na 
ocasião". Explicou que: "na sessão passada, a reunião estava marcada para as 
nove horas. Nove horas cheguei à porta e não havia ninguém, voltei e pedi para 
que me avisassem. Quando me avisaram já eram nove e meia se não me engano. 
Estava na sala do Dr. Ronaldo Tolentino ao telefone, me avisaram, e eu disse: - 
vou terminar a ligação e vou subir. Cheguei aqui , tomei assento e continuamos 
julgando os processos. Fiquei sabendo, ao final da sessão, que havia sido julgado 
um pedido, inicialmente, quando não estava aqui, do Dr. Jorge Eduardo, em que 
sua Excelência requeria a alteração da data de seu afastamento a partir do 1º de 
agosto de 1999. o Conselho já havia se manifestado sobre esse afastamento, só 
que a partir de 1º de março de 1999". Leu a decisão: "O Conselho Superior do 



Ministério Público do Trabalho opinou favoravelmente pela alteração do prazo de 
afastamento pelo prazo de dois anos, com ônus parcial para o Ministério Público 
do Trabalho, do Exmo. Subprocurador-Geral, Dr. Jorge Eduardo, a partir de 1º de 
agosto de 1999. Ausentes, por ocasião deste julgamento, os Senhores 
Conselheiros José Alves Pereira Filho, Otavio Brito Lope e Ronaldo Tolentino". 
Continuando sua explanação, o Conselheiro Otavio Brito Lopes sustentou: "Então 
estavam presentes seis conselheiros naquela oportunidade. Vossa Excelência 
(dirigindo-se ao Presidente do Conselho Superior) pode ver pelo início da ata, a 
ata da 46ª Sessão Ordinária, que estavam presentes, Vossa Excelência, a Dra. 
Lucia Barroso, Dra. Heloísa Pires, Dr. Jorge Eduardo, Dra. Maria Aparecida Gugel 
e Dra. Maria Guiomar Sanches de Mendonça Paiva. Dessas seis pessoas o Dr. 
Jorge Eduardo deu-se por impedido, obviamente, o requerimento era dele, era um 
requerimento pessoal, particular, Vossa Excelência sabiamente, com o senso ético 
que lhe é peculiar, deu-se por impedido. Então participaram da deliberação cinco 
Conselheiros, o que não é quorum para a deliberação. Na reunião passada a Dra. 
Lucia ponderou: "mas se o problema é esse, só formal, então vamos aprovar 
agora". Eu disse a Sua Excelência que não, que não concordava com a forma 
como esse pedido foi feito, porque o pedido do Dr. Jorge Eduardo foi deferido mas 
com o compromisso de Sua Excelência de depois juntar a prova da sua admissão, 
como outros colegas já juntaram, também para a mesma PUC, nós vimos na 
sessão passada. E como esse documento não foi juntado, tive o cuidado de pedir 
os autos na sessão passada, não foi juntado ainda, entendo que nós não 
poderíamos deliberar sem esse documento, até porque, não via motivo também 
para deliberar sem relator e revisor porque o processo não é urgente. Nós 
deliberamos sem relator e revisor, quando há urgência, tanto que temos outros 
pedidos de afastamento aqui, que quando não são urgentes, vão para relator e 
revisor. E eu tenho esse cuidado, porque, em se tratando de um Conselheiro, não 
quero que os Colegas pensem que existe algum privilégio para quem quer que 
seja. Tenho certeza de que não foi esse o objetivo, talvez isso tenha passado 
desapercebido. Mas teria esse cuidado. Já que é para agosto, vamos seguir o 
trâmite normal, examinar a documentação e deferir ou indeferir". O Presidente do 
Conselho Superior sustentou: "veja o seguinte, o entendimento que eu tive aqui, 
porque os documentos realmente foram trazidos ao Presidente do Conselho, 
aqueles documentos que estavam faltando no processo. Então, o entendimento 
que eu tive é de que o Conselho havia autorizado. Aliás, aqui mesmo no 
Conselho, houve voto contrário, de que não poderia ser autorizado, porque o 
processo estava incompleto. Ele requereu essa juntada posterior desses 
documentos. E o entendimento que eu tive é de que o Conselho havia autorizado 
o afastamento. Era só uma questão de mudança do período. Nós não iríamos 
rediscutir o processo, seria uma alteração do período, porque os documentos 
foram encaminhados sim ao Presidente do Conselho. O Conselheiro Otavio Brito 
Lopes alegou: "não estão nos autos, porque eu tive o cuidado de olhar os autos 
semana passada". O Presidente alegou novamente que recebeu. O Conselheiro 
Otavio Brito Lopes disse: "eu falo com base nos autos que eu vi, eu tive o cuidado 
de olhar na semana passada". Explicou o Presidente: "se o problema é em razão 
dos documentos, como já tinha sido alterado, concedido o afastamento, o 
entendimento que eu tive, é de que tratava-se de uma mudança de período. Ficou 



condicionado à apresentação, e ele encaminhou ao Presidente do Conselho. Seria 
o caso de juntar ao processo essa documentação." O Conselheiro Otavio Brito 
Lopes argumentou que após a juntada seria o caso de distribuir novamente a 
relator e revisor. O Presidente aparteou: "mas o Conselho já decidiu pelo 
afastamento". O Conselheiro Otavio Brito Lopes alegou: "o que ocorre é que esta 
decisão jamais poderia constar como uma decisão do Conselho, sem quórum". 
Sustentou o Presidente: "sim, mas isso não é uma decisão, a decisão é anterior, 
isso foi só decidido em relação ao período". O Conselheiro Otavio Brito Lopes 
sustentou que a alteração do período não poderia ser deliberada pelo Conselho 
Superior, sem quórum, solicitando a alteração da ata, para que não constasse 
uma deliberação com insuficiência de Conselheiros, sob pena de se passar por 
sobre o Regimento Interno. Indagou o Conselheiro Otavio Brito Lopes ao 
Presidente que se o mesmo entendesse que o Conselho não precisa se 
manifestar, basta retirar a parte da ata que especifica a deliberação, ficando 
somente o trecho da comunicação do Presidente relativo ao requerimento do Dr. 
Jorge Eduardo quanto à alteração do período do afastamento. O Conselheiro José 
Alves Pereira Filho alertou que a alteração de período sem que seja ouvido o 
Conselho Superior pode gerar um precedente que tumultuará o controle pela 
Secretaria do Conselho Superior daqueles que estão afastados. Argumentou 
também que o pedido de alteração do período de afastamento sem que o 
Conselho Superior delibere, poderá gerar prejuízos àqueles que futuramente 
também desejem se afastar para realizar cursos. O Conselheiro Jorge Eduardo de 
Sousa Maia alertou que não constou na certidão do seu processo relativo à 
deliberação da ata da 57ª Sessão Extraordinária o seu impedimento 
expressamente declarado. Argumentou também que já houve precedente 
referente aos Procuradores do Piauí que requereram afastamento para fazer curso 
em algum país da América Latina, cuja alteração do período também somente foi 
trazido como notícia. O Presidente do Conselho Superior, Dr. Jeferson Luiz 
Pereira Coelho e o Conselheiro Otavio Brito Lopes consideraram a preocupação 
do Conselheiro José Alves Pereira Filho procedente, tendo este último reforçado a 
argumentação deste, alegando que a nova redação da resolução que trata dos 
afastamentos deixou um espaço bastante aberto. Sustentou o Conselheiro Otavio 
Brito Lopes que o Conselho autoriza o afastamento para um período e quando há 
um pedido de alteração do mesmo, outro Colega acaba sendo preterido quando 
também solicita o afastamento e já há a reserva de afastamento para aquele 
colega que pediu a alteração do período. Decidiu-se que como a autorização havia 
sido deferida sob a condição de apresentação de documentos, e tendo estes sido 
enviados ao Presidente do Conselho, o processo será novamente distribuído ao 
Relator e Revisor, que trará seu voto para que o Conselho apreciasse o pedido de 
alteração na próxima reunião do Conselho Superior. Ficou decidido também a 
alteração da ata da sessão anterior, retirando-se o trecho que trata da deliberação 
do Conselho acerca do pedido de alteração do período de afastamento do Dr. 
Jorge Edaurdo de Sousa Maia, ficando apenas registrada a comunicação do 
Presidente do Conselho Superior sobre o recebimento da documentação faltante. 
O Conselheiro Otavio Brito Lopes pediu preferência para julgamento dos 
processos de afastamento dos Drs. Raimundo Simão de Melo e Lélio Bentes 
Correa, para evitar o problema de alegar-se que chegaram depois, pois o pedido 



de alteração do período é um pedido novo. Comunicados do Presidente do 
Conselho Superior - O Presidente do Conselho Superior informou ao Colegiado 
da proposta de Emenda Constitucional do Deputado Jair Menegheli, que está 
colhendo assinaturas, onde se propõe a extinção do TST e que dispõe um trecho 
da proposta: "Ficam extintos os atuais cargos de Ministro do TST e dos 
Procuradores do Trabalho que atuam junto a esse Tribunal". Salientou a 
impropriedade da menção do termo Procurador do Trabalho e informou acerca do 
parágrafo de um artigo da Emenda que estabelece a aposentadoria com 
proventos integrais dos atuais ocupantes dos cargos antes mencionados. Diante 
disso sucederam-se diversas manifestações dos Conselheiros, de forma bem 
humorada, posto que todos seriam atingidos pela Emenda, caso seja a mesma 
aprovada e promulgada. Comunicados da Conselheira-Secretária do Conselho 
Superior - A Conselheira-Secretária comunicou a juntada da monografia intitulada 
"Teoria Geral do Direito", do Dr. Marco Aurélio Lustosa Caminha, ao processo 
onde foi deferido seu afastamento para realizar pós-graduação no Museo Social 
Argentino, Buenos Aires, estando à disposição dos Conselheiros para eventual 
consulta na Secretaria. Comunicados dos Conselheiros - O Conselheiro Otavio 
Brito Lopes pediu a palavra: "Sr. Presidente, se alguém mais antigo não tem 
algum comunicado, eu tenho um assunto a ser colocado, talvez não seja tão 
delicado assim, talvez seja mais simples do que a gente imagina. O que ocorre é 
que temos conhecimento, até porque acho que é público e notório aqui na 
Procuradoria-Geral, da vinda de técnicos do Tribunal de Contas para tratar de 
diárias envolvendo a Diretora-Geral. Como esse assunto fica uma coisa muito 
nebulosa, aquela coisa do ouvi dizer, não fica bem, até porque alguns Colegas 
nos perguntam o que está acontecendo e eu digo que não sei o que está 
acontecendo. Então, a minha solicitação é no sentido de que essa questão, se é 
verdade, se isso ocorreu, se está acontecendo algum problema envolvendo o 
Tribunal de Contas, envolvendo diárias ou qualquer coisa do gênero, que a 
matéria fosse trazida ao Conselho, primeiro para conhecimento, segundo para 
deliberação. Porque hoje temos uma situação, onde percebemos uma nuvem 
muito pesada no país, com essa história de CPIs, história de caça às bruxas. 
Então eu ficaria mais à vontade se o Conselho recebesse essas informações, 
essa documentação e ficasse ciente realmente do que está acontecendo. Primeiro 
pela ciência que já é uma coisa importante. Segundo, se for o caso do Conselho 
tomar alguma providência, que ele tome, porque conversando também, não sei se 
foi Vossa Excelência que me falou um tempo atrás, que esse negócio das diárias 
surgiu por uma denúncia anônima. Eu tenho medo desse negócio de denúncia 
anônima porque a gente não sabe onde isso vai parar, porque quem fez uma, 
pode fazer duas. E a pior coisa que pode acontecer é a nível de nós sermos 
surpreendidos como Conselheiros e indagarem o que aconteceu, e o que vocês 
fizeram, quem são vocês no Ministério Público, e nós respondemos - somos 
Conselheiros. Então, a minha solicitação é essa. Que essa documentação toda 
fosse enviada ao Conselho, distribuído ao Relator e Revisor, primeiro para depois 
relatar aos Colegas o que realmente aconteceu, para dar conhecimento 
verdadeiro dos fatos. Prefiro saber o que está acontecendo, a real situação para 
nos solidarizarmos com a Colega ou com quem quer que seja, ou então, dando 
nossa opinião abalizada, dizer o que está errado e apontar o que deveria ser 



mudado. Até porque todos os que estão aqui nesta mesa, todos, não podem dizer 
que em momento algum não participaram ou não participam da administração de 
Vossa Excelência. Todos nós aqui participamos da campanha de Vossa 
Excelência desde o primeiro momento. Então qualquer coisa que arranhe essa 
administração arranha qualquer um de nós. Isso já é um outro aspecto. Mas é um 
aspecto que devemos considerar. Todos nós somos diretamente envolvidos na 
administração de Vossa Excelência. Ninguém se exime disso não. Agora, eu 
gostaria de saber o que está acontecendo, até para dizer a Vossa Excelência: olha 
eu acho que está errado ou eu acho que está certo, ou alguma coisa assim. Isso 
não vem ocorrendo. Eu gostaria de saber realmente o que está acontecendo, 
como Conselheiro, agora, que isso viesse para cá, para nós podermos relatar o 
acontecimento entre todos e saber que decisão tomarmos. Ou vamos nos 
solidarizar, ou está errado mesmo, o Tribunal de Contas está extrapolando ou está 
certo. Então vamos ver que medidas tomar. Então minha solicitação era nesse 
sentido." O Presidente do Conselho pronunciou-se: "Essa questão, conforme diz 
Vossa Excelência, é do conhecimento de todos nós. Aliás, até conversamos sobre 
isso no meu gabinete quando do retorno da Dra. Júnia Nader, ocasião que Vossa 
Excelência me perguntou se havia pagamento de diárias e eu disse que não, que 
não mais havia. Mas, realmente houve uma denúncia anônima. E essa vinda do 
Tribunal não se refere à denúncia, essa denúncia especificamente. É bom, é 
salutar que as coisas sejam colocadas bem, aqui aos Colegas, como foi, como é 
que surgiu e o que tem sido feito nesse sentido de deliberar ou analisar essa 
questão. Porque acho que também está numa instância própria, apenas nós 
precisamos dar conhecimento, porque se for uma questão, se for devido, é devido, 
se for indevido, obviamente, haverá de ter a restituição desses valores, qualquer 
valor recebido de forma indevida. Eu vou preparar toda a documentação a respeito 
desse assunto para encaminhar ao Conselho Superior, para que nós possamos 
analisar e dar conhecimento sobre essa questão". O Conselheiro Otavio Brito 
Lopes agradeceu a iniciativa do Presidente. Outra questão aventada pelo 
Presidente do Conselho Superior foi o fato de a Dra. Maria Regina do Amaral 
Virmond ter se aposentado, pois fazia parte do Grupo de Estudos sobre 
Arbitragem e Mediação e haverá de ter nova designação, submetendo o nome do 
Dr. José Cláudio Monteiro de Brito Filho para vir a integrá-la. Perguntado pelo 
Conselheiro Otavio Brito Lopes a composição do Grupo de Estudo, o Presidente 
respondeu que fazem parte a Dra. Oksana Maria Dizíura Boldo, a Dra. Maria 
Reginal do Amaral Virmond e pela CCR, o Dr. José Carlos Ferreira do Monte, sob 
sua presidência. A Conselheira Maria Aparecida Gugel perguntou se já não havia 
sido esgotado o prazo de duração do Grupo de Estudo e o Presidente do 
Conselho Superior respondeu que apenas findou-se o prazo para conclusão da 
primeira parte dos trabalhos. Informou o Conselheiro José Carlos Ferreira do 
Monte que o Dr. José Cláudio Monteiro de Brito Filho já integra o Grupo de 
Estudo. O Conselheiro Otavio Brito Lopes, então, sugeriu o nome de um colega 
que prolatou primeiro um laudo arbitral, Dr. Gláucio. O Presidente do Conselho 
Superior alegou que também recebeu trabalho semelhante do Dr. Édson Braz, da 
PRT-18ª Região. Reforçou o Presidente: "dessas coisas nós precisamos tomar 
mais conhecimento, até porque de vez em quando, somos questionados sobre o 
que estamos fazendo sobre isso, e o que passa da atividade do Colega na 



Regional nós acabamos não tomando conhecimento. O Colega fez recentemente 
uma arbitragem muito elogiada em Goiânia no setor de transporte coletivo". 
Debatida a questão da expiração do prazo de vigência dos trabalhos do Grupo de 
Estudo para a implementação da atividade de mediação e arbitragem, chegou-se 
à conclusão de que após implementada a atividade, o grupo permanece 
temporariamente para avaliação. Apregoaram-se os processos: Processo nº 
08130/000558/98. Origem: PGT. Assunto: Proposta de Regulamentação e criação 
da atividade de mediação e arbitragem. Interessado: Procurador-Geral do 
Trabalho. Relatora: Conselheira Maria Aparecida Gugel. Revisora: Heloísa Maria 
Moraes Rego Pires. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho, à unanimidade, decidiu indicar para compor o Grupo de Estudo de 
Implantação do Projeto da Atividade de Mediação e Arbitragem, o Procurador 
Regional do Trabalho Édson Braz da Silva, da PRT-18ª Região. Nº do Processo: 
08130/000386/99. Origem: PGT. Interessado: MPT. Assunto: Lista de Antiguidade 
dos Membros do MPT. Relatora: Conselheira Maria Guiomar Sanches de 
Mendonça Paiva. Revisora: Conselheira Maria Aparecida Gugel. Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, não 
conhecer das listas de antigüidade encaminhadas pela Diretoria-Geral do MPT 
(processo nº 08130/000679-99), juntado como anexo, e aprovar, pela Resolução 
nº 42/99, a Lista de Antigüidade dos Membros do Ministério Público do Trabalho 
organizada até trinta e hum de dezembro de mil novecentos e noventa e oito, 
constantes do processo em epígrafe. Nº do Processo: 08130/004462/97. Origem: 
PGT. Assunto: Consulta sobre a Resolução nº 29/97, do CSMPT, de 29/08/97. 
Interessada: Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque - Procuradora do Trabalho 
da PRT/7ª Região. Relator: Conselheiro José Alves Pereira Filho. Revisora: 
Conselheira Lucia Barroso de Britto Freire. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, não conhecer da consulta. 
Nº do Processo: 08130/003865/97. Origem: PGT. Assunto: Cópia da petição inicial 
e do acordo firmado na ACP 97601752-41 interposta pela 19ª Região em face da 
Usina Lagoinha Agroindustrial Ltda. Interessado: PRT/ 19ª Região. Relator: 
Conselheiro José Alves Pereira Filho. Revisora: Conselheira Lucia Barroso de 
Britto Freire. Decisão: o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, por maioria, pelo conhecimento do processo, vencidos os Exmos. 
Conselheiros Relator, Revisor e Jeferson Luiz Pereira Coelho, e, no mérito, 
ultrapassado o conhecimento, após os votos do Relator e Revisor no sentido de 
condicionar qualquer transação em ação civil pública à prévia consulta e 
aprovação da Câmara de Coordenação e Revisão, deferir o pedido de vista 
regimental ao Conselheiro Otavio Brito Lopes. Nº do Processo: 08130/002919/98 
a 08130/002951/98. Origem: PGT. Assunto: Avaliação de estágio probatório de 
Membros do MPT. Relatora: Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires. 
Revisor: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Decisão: O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, nos termos do artigo 6º, 
parágrafo único, da Resolução nº 006/94, aprovar o estágio probatório dos 
Excelentíssímos Senhores Procuradores do Trabalho, estando todos aptos a 
alcançar a vitaliciedade: Henrique Costa Cavalcante (PRT/20ª Região, 
remanescente do V Concurso Público para Procurador do Trabalho), Rildo 
Albuquerque Mousinho de Brito (PRT/21ª Região); Gisele Santos Fernandes Goes 



(PRT/8ª Região), Ileana Neiva Mousinho Mello (PRT/22ª Região), André Luiz 
Riedlinger Teixeira (PRT/1ª Região); Daniela Ribeiro Mendes Nicola (PRT/12ª 
Região); Cireni Batista Ribeiro (PRT/18ª Região, em exercício); Daniela de Morais 
do Monte Varandas (PRT/1ª Região); Luiz Antônio Nascimento Fernandes (PRT/5ª 
Região); Adriano de Alencar Saboya (PRT/1ª Região); Maurício Pessoa Lima 
(PRT/16ª Região); Fábio Leal Cardoso (PRT/21ª Região); Sérgio Favilla de 
Mendonça (PRT/1ª Região); Alex Duboc Garbellini (PRT/15ª Região); Maria de 
Lourdes Hora Rocha (PRT/17ª Região); Emerson Marim Chaves (PRT/24ª 
Região); Veloir Dirceu Furst (PRT/4ª Região); José Cláudio Codeço Marques 
(PRT/1ª Região); Genderson Silveira Lisboa (PRT/3ª Região); Antonio Carlos 
Oliveira Pereira (PRT/3ª Região); Eliney Bezerra Veloso (PRT/23ª Região); Fábio 
André de Farias (PRT/21ª Região); Marilza Geralda do Nascimento (PRT/3ª 
Região), Eleonora Bordini Coca (PRT/15ª Região); José Antonio Vieira de Freitas 
Filho (PRT/1ª Região); Inajá Vanderlei Silvestre dos Santos (PRT/9ª Região); 
Marilse Souza Fontoura (PRT/4ª Região); Maria Beatriz Chaves Xavier (PRT/3ª 
Região); Maria Helena Galvão Ferreira Garcia (PRT/1ª Região); Cristiano Bocorny 
Corrêa (PRT/4ª Região); Virgínia de Araújo Gonçalves (PRT/19ª Região); Gláucio 
Araújo de Oliveira (PRT/9ª Região) e Mariza Mazotti de Moraes e Cunha (PRT/2ª 
Região). Deu-se por impedido, para avaliar o estágio probatório da Procuradora do 
Trabalho Daniela de Morais do Monte Varandas (PRT/1ª Região), o Conselheiro 
José Carlos Ferreira do Monte. Em Conselho , foram apregoados os inquéritos 
administrativos: Nº do Processo: 08130/001659/94. Origem: PGT. Relator: 
Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. Revisor: Conselheiro José Alves 
Pereira Filho. Vista Regimental: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. 
Decisão: Incluído o processo em pauta que estava com vista regimental para o 
Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho, o Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, após redistribuído o processo em 
sessão para o Conselheiro José Alves-Revisor, arquivar o inquérito, por perda do 
objeto. Impedidos os Conselheiros Maria Guiomar Sanches de Mendonça Paiva e 
José Carlos Ferreira do Monte. Nº do Processo: 08130/001471/97. Origem: PGT. 
Relatora: Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires. Revisor: Conselheiro 
Jorge Eduardo de Sousa Maia. Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho, refeita a composição e feita a leitura do relatório, decidiu, por 
unanimidade, pelo arquivamento do inquérito administrativo em razão da 
ocorrência de prescrição. Impedido o Conselheiro José Alves Pereira Filho. Nº do 
Processo: 08130/004289/98. Origem: PGT. Relatora: Conselheira Dra. Maria 
Aparecida Gugel. Revisor: Dr. José Alves Pereira Filho. Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, determinar a 
abertura de processo administrativo contra o indiciado, comunicando-a ao Exmo. 
Procurador-Geral da República, uma vez que naquela Instituição encontra-se 
processo administrativo com decisão deste Conselho de propor ação civil para 
exoneração do indiciado. O Conselho decidiu também designar para comporem a 
comissão do Processo Administrativo, nos termos do artigo 252, §1º, da Lei 
Complementar nº 75/93, os Senhores Reginaldo Campos da Motta, Procurador 
Regional do Trabalho da 1ª Região, como Presidente, e, como Membros, Adriana 
Bizzarro e Orlando de Melo, Procuradores do Trabalho da 15ª Região e 2ª Região, 
respectivamente. Findas as deliberações que exigem sigilo, foram apregoados os 



processos: Nº do Processo: 08130/004751/98. Origem: PGT. Assunto: 
Afastamento para freqüentar Curso de Doutorado, na área de Direito do Trabalho, 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC. Interessado: Raimundo 
Simão de Melo, Procurador-Chefe da PRT/15ª Região. Relatora: Conselheira 
Lucia Barroso de Britto Freire. Revisora: Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego 
Pires. Vista Regimental: Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires. Decisão: 
O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, 
uma vez cumpridas as exigências constantes da Resolução nº 33/98 e 41/99, 
opinar favoravelmente ao afastamento do interessado, com ônus parcial para o 
Ministério Público do Trabalho, para frequentar o curso de Mestrado na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo por dois anos, a contar do dia dois de agosto 
de mil novecentos e noventa e nove. Nº do Processo: PGT/CCR/778/97. Origem: 
PGT. Assunto: Ilegalidade de cláusula de ACT que dispõe sobre contribuição 
assistencial e contribuição confederativa. Interessado: Sindilaticínios e Yolat 
Indústria e Comércio de Laticínios Ltda e PRT/17ª. Relatora: Conselheira Maria 
Guiomar Sanches de Mendonça Paiva. Revisor: Conselheiro José Alves Pereira 
Filho. Vista Regimental: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Decisão: O Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, pelo 
conhecimento, vencidos os Exmos. Srs. Conselheiros, Drs. José Alves Pereira 
Filho, Lucia Barroso de Britto Freire e Jeferson Luiz Pereira Coelho que votaram 
no sentido de não conhecer da proposta e, no mérito, por maioria, declarar como 
meramente orientativos os Enunciados da Câmara de Coordenação e Revisão, 
vencido o Conselheiro José Carlos Ferreira do Monte que votou no sentido de que 
os Enunciados têm força vinculante, restituindo os autos à Câmara de 
Coordenação e Revisão. Nesse ponto, a sessão foi suspensa às treze horas e 
quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de maio até às nove horas e trinta 
minutos do dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e nove. Reabertos os 
trabalhos, foi feito o pregão do processo: Nº do Processo: 08130/004251/98. 
Origem: PGT. Assunto: Afastamento para freqüentar Curso de Mestrado na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC. Interessado: Jorge Eduardo 
de Sousa Maia. Relatora: Conselheira Lucia Barroso de Britto Freire. Revisora: 
Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires. Antes de proferida a decisão 
supra, e após a leitura do relatório pela Dra. Lucia Barroso de Britto Freire, quando 
havia sido deferido o pedido de vista em mesa pelo Conselheiro Otavio Brito 
Lopes, adentrou à sala de reuniões do Conselho Superior, o Conselheiro Ronaldo 
Tolentino da Silva que pronunciou-se: "quero dizer aos Colegas Conselheiros, em 
virtude do problema de ontem, onde o Conselho negou a minha participação. 
Tenho em mãos ofício de anteriores licenças, onde o Sr. Presidente suspendeu a 
vigência das mesmas e também tenho em mãos um ofício que chegou ontem ás 
cinco horas e quinze minutos, datado do dia sete, da Dra. Regina Butrus que, por 
necessidade de serviço, suspendeu-se a licença de afastamento da mesma, que 
irá a São Paulo fazer o quê lá eu não sei, por necessidade de serviço. Então o 
Conselho tem dois pesos e duas medidas". O Conselheiro Otavio Brito Lopes 
examinando a documentação anunciou: "os três documentos falam de suspensão 
de licença-prêmio, inclusive uma aqui de um dia. E ontem a informação que foi 
dada por Vossa Excelência é que não havia juridicamente possibilidade de 
suspensão". Dirigindo-se ao Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva, o Presidente 



do Conselho Superior alegou: "essa informação que eu dei, foi em razão da 
alteração do pedido de licença de Vossa Excelência que se iniciaria dia cinco para 
o dia sete". O Conselheiro Ronaldo alegou que o Conselho tem dois pesos e duas 
medidas. A Conselheira Lucia Barroso de Britto Freire alegou que o documento da 
Dra. Regina Butrus não trata de suspensão de licença-prêmio. O Conselheiro José 
Carlos Ferreira do Monte solicitou nova deliberação do Conselho Superior, em 
razão dos documentos trazidos. O Presidente do Conselho Superior alegou que 
todas as licenças foram suspensas no interesse dos licenciados. A Conselheira 
Maria Aparecida Gugel pediu a palavra: "infelizmente, a gente tem visto que há 
dois pesos e duas medidas, sim. Eu sempre fui a primeira pessoa a defender os 
interesses próprios de cada um. Eu acho que pode eventualmente aproximar o 
interesse próprio, do interesse maior da Instituição. E parece que isto não está 
sendo feito. As nossas idéias primeiras não estão sendo mais cumpridas.  Quais 
eram? Defendermos sempre a Instituição. E tenho visto ao longo destes dois 
últimos anos que não se está fazendo isso. E isso é um desabafo meu para o 
Conselho e para o Presidente do Conselho. Pratica-se dois pesos e duas 
medidas, sim, quando exigimos dos Procuradores das Regionais o cumprimento 
das Resoluções e de Subprocuradores a simples apresentação de requerimento 
de afastamento, por exemplo. E isso se iniciou há mais ou menos dois anos. Para 
um, vale o rigor da Resolução, para o outro a identidade que tem com o 
Procurador-Geral ou a necessidade do serviço. Quando há interesse de 
determinado Membro para fazer determinada coisa da qual ele é expert, vale o 
interesse, como nos casos do orçamento, então me parece que a coisa não está 
sendo discutida entre nós, Conselheiros. Aqui é o foro próprio, se houver roupa 
suja, nós temos que lavá-la, porque nós temos que caminhar pela ética e pelo 
bom senso. Estou vendo que há dois pesos e duas medidas, sim. Saí daqui ontem 
decepcionada porque sabia que interrupções de licenças e afastamentos já 
haviam sido concedidas. Não tinha documentação no momento, mas o Dr. 
Ronaldo Tolentino trouxe-a hoje. Aí está a realidade: quando pode, pode, quando 
não pode, não pode. Agora pergunto qual é o interesse que move as intenções 
neste momento? Não estou vislumbrando esse interesse. Maior ou menor ? O 
Presidente do Conselho Superior aparteou: "Vossa Excelência é tão ética, tão 
moralista que se prestou a receber uma proposta do Dr. Otavio para fazer uma 
Resolução dispondo sobre eleição dos Membros do Ministério Público do 
Trabalho. Normal. Todo nós temos atribuição para fazer isso. Coloca-a na pauta, 
interessado o Ministério Público do Trabalho e distribui para o Dr. Otavio esse 
processo. O Conselheiro Otavio Brito Lopes alegou: "a distribuição foi por sorteio 
na frente de todos os Conselheiros. Não venha falar desse assunto como falta de 
ética. Não coloque isso não porque você não estava aqui e não ouviu. A 
Conselheira Maria Aparecida Gugel pronunciou-se: "Fui melindrada em minha 
honra e exigo ser ouvida. Esse processo entrou em secretaria". O Presidente do 
Conselho Superior alegou que o processo não poderia ser distribuído. 
Continuando a falar, a Conselheira-Secretária sustentou: "Este processo foi 
distribuído em sessão com a presença da Dra. Lucia Barroso e da Dra. Heloísa". 
Neste momento, a Conselheira Heloísa alegou que não lembrava da distribuição. 
O Conselheiro Otavio reforçou as palavras da Dra. Maria Aparecida Gugel, 
alegando que a Dra. Heloísa havia inclusive lembrado da distribuição ontem 



quando mencionado o seu pedido de preferência na deliberação deste processo. 
Quando os ânimos acirraram-se, a Corregedora-Geral tratou de apaziguá-los, 
tentando colocar ordem na reunião. A Conselheira-Secretária, voltando a 
pronunciar-se, mencionou: "A Dra. Guiomar estava também. Aliás sorteados os 
processos estão sendo, há quatro anos. Quero dizer aqui que isso é uma 
impropriedade. Eu nunca fui moralista, mas ética eu sou sim. Sempre estive com o 
Senhor (dirigindo-se ao Presidente), porque achava que o Senhor primava pela 
ética". Neste momento, o Conselheiro José Carlos Ferreira do Monte alegou: "Mas 
disso eu não tenho dúvida não". A Conselheira-Secretária aparteou: "Dr. José 
Carlos, o senhor está chegando agora, não sabe a forma do envolvimento que 
está." Em aparte, o Conselheiro José Carlos Ferreira do Monte sustentou: "Mas a 
questão está sendo levantada agora, Vossa Excelência alegou que sempre achou 
que ele era, no passado. Acho que tanto o Dr. Jeferson como todos os demais 
Conselheiros primam pela ética." A Conselheira Maria Aparecida Gugel voltou com 
a palavra: "é isso que estou dizendo. Eu sempre primei pela ética. Estou com o Dr. 
Jeferson há quatro anos, porque acho que V. Exa. também é ético. Agora, vem 
Sua Excelência a quem dediquei boa parte do meu tempo de trabalho (Dr. 
Jeferson indagou: "por mim ou pela Instituição") porque acreditei nas suas idéias, 
propostas, me engajei a elas porque naquele momento acreditei que era o melhor 
para a Instituição e V. Exa. bem sabe disso. Vem V.Exa. dizer que eu tive um 
comportamento irregular e anti-ético. Eu sou profissional, tenho princípios firmes e 
exerço minha atividade eticamente." O Conselheiro Otavio disse que se o 
Presidente está colocando em dúvida a distribuição, submeta-a ao Conselho. A 
Conselheira Maria Aparecida Gugel lembrou que quando apresentou proposta da 
Resolução 24 e foi feito o sorteio, a quem coube a relatoria? A mim, embora tenha 
apresentado a proposta, o que aconteceu exatamente neste caso. Quer dizer que 
naquela oportunidade serviu a coincidência, agora não serve mais, porque mexe 
com intenções pessoais?"O Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva disse que não 
é de agora se for ao pé da letra. O Conselheiro Otavio sustentou: "eu não acho 
correto o Colega ter participado de outras reuniões do Conselho, ter sido 
suspensa a licença-prêmio, e ontem, não foi". A Conselheira-Secretária pediu que 
o Presidente passasse aos Conselheiros os vários processos que haviam sido 
distribuídos, por ordem do Presidente do Conselho, sem que por por Sua 
Excelência houvesse sido despachado. O Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva 
afirmou: "chegou aqui um ex-colega nosso (referindo-se ao Dr. Antonio Henrique 
de Carvalho Ellery que estava presente, assistindo à sessão) que esteve de 
licença-prêmio por seis meses, e que foi suspensa por quatro meses. Infelizmente 
me esqueci disso ontem". O Presidente pediu para que se continuasse a pauta, 
solicitando o pronunciamento do Conselheiro Otavio Brito Lopes para o processo 
que havia pedido vista em mesa. O Conselheiro Otavio Brito Lopes propôs que 
fosse feita a revisão da decisão tomada ontem em relação ao Dr. Ronaldo 
Tolentino, para que ele participe, alegando: "o Conselho deveria deliberar em vista 
dos novos fatos, porque o que havia sido colocado é que licença-prêmio não 
poderia ser objeto de suspensão". Recolocada a questão referente à composição 
do quórum do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho pelo 
Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva, o Conselho Superior decidiu, por 
unanimidade, considerar que licença-prêmio não impede a convocação do Senhor 



Conselheiro. Tomou assento o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. O 
Conselheiro Otavio Brito Lopes informou que o processo que havia pedido vista 
em mesa estava distribuído, sem despacho do Presidente. O Conselheiro Ronaldo 
Tolentino da Silva sugeriu que quando houvesse dúvida por parte de qualquer 
Conselheiro, que se redistribua na frente de todos os outros. O Presidente insistiu 
na continuação da pauta, tendo a Conselheira-Secretária apregoado: Nº do 
Processo: 08130/000473/99. Origem: PGT. Assunto: Afastamento do país para 
participar de curso de Mestrado em Direito, na Universidade de Essex, Inglaterra. 
Interessado: Lélio Bentes Correa - Procurador Regional do Trabalho. Relator: 
Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. 
Decisão: o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu retornar a 
revisão do processo ao Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva e, por 
unanimidade, uma vez cumpridas as exigências constantes da Resolução nº 33/98 
e 41/99, opinar favoravelmente ao afastamento do interessado, com ônus parcial 
para o Ministério Público do Trabalho, para frequentar o curso de Mestrado na 
Universidade de Essex, Inglaterra, por um ano, a contar do dia sete de outubro de 
mil novecentos e noventa e nove. Apregoado novamente o processo que estava 
com pedido de vista para o Conselheiro Otavio Brito Lopes. Nº do Processo: 
08130/004251/98. Origem: PGT. Assunto: Afastamento para freqüentar Curso de 
Mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC. Interessado: 
Jorge Eduardo de Sousa Maia. Relatora: Conselheira Lucia Barroso de Britto 
Freire. Revisora: Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires. Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, 
desentranhar o documento de fls. 18, renumerar as folhas, considerar 
acrescentado o impedimento do Conselheiro Jorge Eduardo de Sousa Maia na 
certidão de fls. 15 e, opinar, por maioria, favoravelmente ao afastamento do 
interessado, com ônus parcial para o Ministério Público do Trabalho, para 
frequentar o curso de Mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
por dois anos, a contar do dia 1º de agosto de mil novecentos e noventa e nove, 
vencida a Conselheira Maria Aparecida Gugel, que condicionava a deliberação 
após a instrução suficiente dos autos, na forma da Resolução nº 33/98. Em 
conselho, foram deliberados os processos da pauta referentes às promoções à 
Subprocurador-Geral do Trabalho e Procurador Regional do Trabalho. Após, o 
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho proferiu a 
decisão tomada em ambos os processos: Nº do Processo: 08130/000983/99. 
Origem: PGT. Assunto: Informações sobre a existência de vagas a Procurador 
Regional do Trabalho. Interessado: Ministério Público do Trabalho. Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu indicar, por maioria, 
para a vaga, decorrente da aposentadoria da Subprocuradora-Geral do Trabalho 
Terezinha Vianna Gonçalves (Portaria nº 114/98, publicada no D.O.U de 
15/04/98), a ser provida pelo critério de antigüidade, o Procurador Regional do 
Trabalho Dan Caraí da Costa e Paes, vencidos os Excelentíssimos Conselheiros 
Jorge Eduardo de Sousa Maia e José Carlos Ferreira do Monte que o recusavam. 
Nº do Processo: 08130/000983/99. Origem: PGT. Assunto: Informação sobre a 
existência de vaga a Subprocurador-Geral do Trabalho. Interessado: Ministério 
Público do Trabalho. Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho, apreciando o processo em epígrafe, após estabelecido o quinto legal, na 



forma da Resolução nº 34/98, do CSMPT, identificados os Membros componentes 
do quinto legal em afastamento, salientado que a primeira vaga se dará pelo 
critério de antiguidade, e lidas as certidões constantes do processo pela 
Conselheira-Secretária, decidiu, preliminarmente, tendo em vista decisão anterior 
deste Conselho, que, na forma do artigo duzentos e cinqüenta e nove, inciso 
quarto, letra "a", da Lei Complementar setenta e cinco de mil novecentos e 
noventa e três, de propor ao Procurador-Geral da República o ajuizamento de 
Ação Civil para a demissão do Membro do Ministério Público do Trabalho indiciado 
no Processo Administrativo nº 08130/003463/94, e, considerando também a 
decisão do Colegiado tomada nesta mesma reunião de instaurar novo processo 
administrativo (processo nº 08130/004289-98) contra o Procurador do Trabalho 
José Valdir Machado, recusar, por unanimidade, a sua promoção pelo critério de 
antiguidade para a primeira vaga. Após, foram colhidos os votos dos Senhores 
Conselheiros, tendo a primeira votação o seguinte resultado: José Alves Pereira 
Filho - Adriana Bizarro, Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque e Rafael 
Gazzanéo Júnior; Lucia Barroso de Britto Freire - Adriana Bizarro, Edmílson 
Rodrigues Schiebelbein e Ivani Contini Bramante; Heloísa Maria Moraes Rego 
Pires - Adriana Bizarro, Edmílson Rodrigues Schiebelbein e Ivani Contini 
Bramante; Jorge Eduardo de Sousa Maia - Adriana Bizarro, Edmílson Rodrigues 
Schiebelbein e Ivani Contini Bramante; Otavio Brito Lopes - Adriana Bizarro, 
Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque e Rafael Gazzanéo Júnior; Ronaldo 
Tolentino da Silva - Adrina Bizarro, Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque e 
Rafael Gazzanéo Júnior; Maria Guiomar Sanches de Mendonça Paiva - Adriana 
Bizarro, Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque e Rafael Gazzanéo Júnior; Maria 
Aparecida Gugel - Adriana Bizarro, Fernanda Maria Uchôa de Albulquerque e 
Rafael Gazzanéo Júnior; Jeferson Luiz Pereira Coelho - Adriana Bizarro, 
Edmílson Rodrigues Schiebelbein e Ivani Contini Bramante; José Carlos Ferreira 
do Monte - Adriana Bizarro, José Cláudio Monteiro de Brito Filho e Cícero 
Virgulino da Silva Filho. Assim, a primeira lista tríplice ficou formada pelos 
Procuradores do Trabalho Adriana Bizarro (com 10 votos), Fernanda Maria Uchôa 
de Albuquerque (com cinco votos) e Rafael Gazzaneo Júnior (com cinco votos). 
Em segunda votação, foram colhidos novamente os votos, estando assim 
distribuídos por Conselheiro: José Alves Pereira Filho - Maria Lúcia de Sá Vieira, 
Egon Koerner Júnior e José Cláudio Monteiro de Brito Filho; Lucia Barroso de 
Britto Freire - José Claúdio Monteiro de Brito Filho, Edmílson Rodrigues 
Schiebelbein e Ivani Contini Bramante; Heloísa Maria Moraes Rego Pires - 
Edmílson Rodrigues Schiebelbein, Ivani Contini Bramante e José Cláudio Monteiro 
de Brito Filho; Jorge Eduardo de Sousa Maia - Edmílson Rodrigues 
Schiebelbein, Ivani Contini Bramante e José Cláudio Monteiro de Brito Filho; 
Otavio Brito Lopes - Maria Lúcia Sá Vieira, José Cláudio Monteiro de Brito Filho 
e Egon Koerner Júnior; Ronaldo Tolentino da Silva - Maria Lúcia Sá Vieira, José 
Cláudio Monteiro de Brito Filho e Egon Koerner Júnior; Maria Guiomar Sanches 
de Mendonça Paiva - Maria Lúcia Sá Vieira, José Cláudio Monteiro de Brito Filho 
e Egon Koerner Júnior; Maria Aparecida Gugel - Maria Lúcia Sá Vieira, José 
Cláudio Monteiro de Brito Filho e Egon Koerner Júnior; Jeferson Luiz Pereira 
Coelho - José Cláudio Monteiro de Brito Filho, Ivani Contini Bramante e Edmílson 
Rodrigues Schiebelbein; José Carlos Ferreira do Monte - José Cláudio Monteiro 



de Brito Filho, Edmílson Rodrigues Schiebelbein e Edelemare Barbosa Melo. 
Dessa forma, o mais votado, em segunda votação, foi o Procurador do Trabalho 
José Cláudio Monteiro de Brito Filho (com dez votos) que figurará na segunda lista 
tríplice após os remanescentes da primeira lista, seguido dos Procuradores 
Edmílson Rodrigues Schiebelbein, Maria Lúcia Sá Vieira e Egon Koerner Júnior, 
todos com cinco votos. Figurará na terceira lista tríplice o nome do Procurador do 
Trabalho Edmílson Rodrigues Schiebelbein porque é Membro mais antigo. Foi 
feita nova votação, com os votos assim distribuídos: José Alves Pereira Filho - 
Maria Lúcia Sá Vieira, Egon Koerner Júnior, Ricardo José Macedo de Brito Pereira 
e Lóris Rocha Pereira Júnior; Lucia Barroso de Britto Freire - Ivani Contini 
Bramante, Lóris Rocha Pereira Júnior, Cícero Virgulino da Silva Filho e William 
Sebastião Bedone; Heloísa Maria Moraes Rego Pires - Ivani Contini Bramante, 
Lóris Rocha Pereira Júnior, Ricardo José Macedo Britto Pereira e Cícero Virgulino 
da Silva Filho; Jorge Eduardo de Sousa Maia - Ivani Contini Bramante, Lóris 
Rocha Pereira Júnior, William Sebastião Bedone e Cícero Virgulino da Silva Filho; 
Otavio Brito Lopes - Maria Lúcia Sá Vieira, Egon Koerner Júnior, Ricardo José 
Macedo Britto Pereira e Lóris Rocha Pereira Júnior; Ronaldo Tolentino da Silva - 
Maria Lúcia Sá Vieira, Egon Koerner Júnior, Ricardo José Macedo Britto Pereira e 
Lóris Rocha Pereira Júnior; Maria Guiomar Sanches de Mendonça Paiva - Maria 
Lúcia Sá Vieira, Egon Koerner Júnior, Ricardo José Macedo Britto Pereira e Lóris 
Rocha Pereira Júnior; Maria Aparecida Gugel - Maria Lúcia Sá Vieira, Egon 
Koerner Júnior, Ricardo José Macedo Britto Pereira e Lóris Rocha Pereira Júnior; 
Jeferson Luiz Pereira Coelho - Ivani Contini Bramante, Lóris Rocha Pereira 
Júnior, Marco Aurélio Lustosa Caminha e Cícero Virgulino da Silva Filho; José 
Carlos Ferreira do Monte - Cícero Virgulino da Silva Filho, Lóris Rocha Pereira 
Júnior, Ricardo José Macedo Britto Pereira e Marco Aurélio Lustosa Caminha. 
Assim, os mais votados para comporem a quarta e quinta listas tríplices, 
juntamente com os remanescentes, foram os Procuradores do Trabalho Lóris 
Rocha Pereira Júnior, com nove votos, e Ricardo José Macedo Britto Pereira, com 
sete votos. Assim, decidiu o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
indicar para a 1ª vaga, decorrente da nomeação do Procurador Regional do 
Trabalho Marcelo Freire Gonçalves a Juiz Togado do TRT-2ª Região/SP (Decreto 
de 15.05.98, publicado no DOU de 18/05/98), a ser provida pelo critério de 
antiguidade, o Procurador do Trabalho Antonio Luiz Teixeira Mendes; para a 2ª 
vaga, decorrente da aposentadoria do Procurador Regional do Trabalho Sérgio 
Teófilo Campos (Portaria nº 136/98, publicada no D.O.U de 25/05/98), a ser 
provida pelo critério de merecimento, os Procuradores do Trabalho Adriana 
Bizarro, Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque e Rafael Gazzaneo Júnior, que 
compõem a primeira lista tríplice; 3ª vaga, decorrente da aposentadoria do 
Procurador Regional do Trabalho José Sebastião Arcoverde Rabelo (Portaria nº 
144/98, publicada no D.O.U de 29/05/98), a ser provida pelo critério de 
antiguidade, a Procuradora do Trabalho Zélia Maria Cardoso Montal; para a 4ª 
vaga, decorrente da aposentadoria do Procurador Regional do Trabalho Ruy 
Mendes Pimentel Sobrinho (Portaria nº 157/98, publicada no D.O.U de 15/06/98), 
a ser provida pelo critério de merecimento, os remanescentes da primeira lista 
tríplice mais o Procurador do Trabalho José Cláudio Monteiro de Brito Filho; para a 
5ª vaga, decorrente da aposentadoria do Procurador do Trabalho Fernando de 



Araújo Vianna (Portaria nº 160/98, publicada no D.O.U de 16/06/98), a ser provida 
pelo critério de antiguidade, a Procuradora do Trabalho Neli Andonini; para a 6ª 
vaga, decorrente da aposentadoria do Procurador Regional do Trabalho Carlos 
Eduardo Barroso (Portaria nº 203/98, publicada no D.O.U de 29/07/98), a ser 
provida pelo critério de merecimento, os remanescentes da segunda lista tríplice 
mais o Procurador do Trabalho Edmílson Rodrigues Schiebelbein; para a 7ª vaga, 
decorrente da aposentadoria do Procurador Regional do Trabalho Leonardo 
Paralea Copia (Portaria nº 312/98, publicada no D.O.U de 10/11/98), a ser provida 
pelo critério de antigüidade, a Procuradora do Trabalho Elizabeth Leite Vaccaro; 
para a 8ª vaga, decorrente da aposentadoria da Procuradora Regional do 
Trabalho Júlia Antonieta de Magalhães Coelho (Portaria nº 198/97, publicada no 
D.O.U de 30/12/98), a ser provida pelo critério de merecimento, os remanescentes 
da terceira lista tríplice mais o Procurador do Trabalho Lóris Rocha Pereira Júnior; 
para a 9ª vaga, decorrente da aposentadoria da Procuradora Regional do 
Trabalho Áurea Satika Kariya (Portaria nº 44/99, publicada no D.O.U de 04/03/99), 
a ser provida pelo critério de antiguidade, a Procuradora do Trabalho Adriane de 
Araújo Medeiros e para a 10ª vaga, decorrente da aposentadoria da Dra. Maria 
Manzano Maldonado (Portaria nº 43/99, publicada no D.O.U de 04/03/99), a ser 
provida pelo critério de merecimento, os remanescentes da quarta lista tríplice, 
mais o Procurador do Trabalho Ricardo José Macedo de Britto Pereira. Após, 
decidiu o Conselho Superior, à unanimidade, retirar de pauta os seguintes 
processos: Nº do Processo: 08130/004465/95. Origem: PGT. Assunto: Estágio 
probatório dos Membros do MPT. Interessado: CSMPT. Relator: Conselheiro José 
Alves Pereira Filho. Revisora: Conselheira Lucia Barroso de Britto Freire. Nº do 
Processo: 08130/000558/98. Origem: PGT. Assunto: Proposta de regulamentação 
e criação da atividade de mediação e arbitragem. Interessado: Procurador-Geral 
do Trabalho. Relatora: Conselheira Maria Aparecida Gugel. Revisora: Conselheira 
Heloísa Maria Moraes Rego Pires. Vista Regimental: Conselheiro Otavio Brito 
Lopes. Nº do Processo: 08130/005122/95. Origem: PGT. Assunto: 
Regulamentação sobre entrevistas e informações aos meios de comunicação. 
Interessado: Corregedoria-Geral do MPT. Relatora: Conselheira Maria Aparecida 
Gugel. Revisora: Conselheira. Maria Guiomar Sanches de Mendonça Paiva. Vista 
Regimental: Conselheira Lucia Barroso de Britto Freire. Nº do Processo: 
08130/000865/99. Origem: PGT. Assunto: Proposta de resolução dispondo sobre 
eleição dos Membros do MPT para as listas sêxtuplas do quinto constitucional. 
Interessado: CSMPT. Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes. Revisor: 
Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. Nº do Processo: 08130/000517/98. 
Origem: PGT. Assunto: Proposta de regulamentação das designações de 
Membros do Ministério Público do Trabalho no âmbito do MPT. Interessado: MPT. 
Relatora: Conselheira Maria Aparecida Gugel. Revisor: Conselheiro José Alves 
Pereira Filho. Nada mais havendo, encerrou-se a Sessão às treze horas e vinte e 
cinco minutos do dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e nove. E para 
constar, mandei lavrar a presente ata que, após lida, achada conforme e 
aprovada, vai assinada pelo Presidente e por mim subscrita. Brasília, trinta de abril 
de mil, novecentos e noventa e nove. 
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