
Aos vinte e quatro dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e nove, 
realizou-se a Quadragésima Nona Sessão Ordinária, na Sala de Reuniões do 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, em Brasília, estando 
presentes os Conselheiros: Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho (Presidente), Dr. 
Otávio Brito Lopes (Vice- Presidente), Drª Lucia Barroso de Britto Freire 
(Secretária ad hoc) Drª Heloísa Maria Moraes Rego Pires, Dra. Maria Guiomar 
Sanches de Mendonça Paiva, Dr. Ronaldo Tolentino da Silva e Dr. José Carlos 
Ferreira do Monte. Ausentes, justificadamente, os Drs. Jorge Eduardo de Sousa 
Maia, José Alves Pereira Filho, Maria Aparecida Gugel e Guiomar Rechia Gomes, 
Corregedora-Geral. Os trabalhos foram abertos às nove horas e quarenta minutos. 
Comunicados do Presidente do Conselho: O Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
submeteu ao Conselho expediente remetido pelo Dr. José Cláudio Monteiro de 
Brito Filho, Procurador Regional do Trabalho, no qual S. Exa. informa que 
defendeu tese de doutorado, no dia 15 do corrente mês, tendo sido aprovado e 
obtendo o Título de Doutor em Direito das Relações Sociais, motivo pelo qual 
requer o cancelamento do afastamento, que havia sido autorizado por dois anos, a 
vencer no dia quinze de março do ano de dois mil, pelo cumprimento do objeto, 
solicitando, portando, o retorno imediato às atividades neste Ministério Público. 
Noticiou a remessa de relatório pelo Dr. Cícero Virgulino da Silva, que se encontra 
afastado, com autorização deste Conselho Superior, para Curso de Doutorado em 
Barcelona. Informou, em seguida, que, com relação ao Curso de Discriminação de 
Emprego, recebeu solicitação por parte do Centro de Turim, para alteração da 
data de sua realização. Em vez compreender o período de doze a vinte e três de 
julho, seu início se daria no dia dezenove se estendendo até o dia 30 do mês de 
julho, fato que deverá ser comunicado aos interessados que se inscreveram para 
tal fim. Comunicado dos Conselheiros. Os Drs. Otávio Brito Lopes, Heloísa 
Moraes Rego Pires e José Ferreira do Monte comunicaram que desistem de 
participar dos cursos em que se haviam inscrito. Ordem do dia. I - Composição 
da Comissão Examinadora da Prova Oral do VIII Concurso Público para 
provimento de Cargos de Procurador do Trabalho - O Dr. Jeferson Luiz Pereira 
Coelho lembrou aos Conselheiros que devem ser escolhidos dois 
Subprocuradores-Gerais do Trabalho e um jurista, já compondo a referida 
Comissão o Dr. José de Lima Teixeira Filho, advogado indicado pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Procurador-Geral do Trabalho que 
a preside. Foram indicados para compor a Comissão os Subprocuradores-Gerais 
do Trabalho, Dra. Heloísa Maria Moraes Rego Pires e Dr. João Batista Brito 
Pereira. A Dra. Alice Monteiro de Barros, Juíza do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região, na qualidade de jurista. Foram, ainda, indicados pelo Conselho os 
membros suplentes: Drs. José Alves Pereira Filho e a Dra. Maria Guiomar 
Sanches de Mendonça Paiva. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, indicou a Dra. Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva como suplente. II - 
Composição da Comissão Examinadora de Títulos - Foram indicados para 
compor esta Comissão os Subprocuradores-Gerais Dra. Guiomar Rechia Gomes e 
Dr. Guilherme Mastrichi Basso. O Jurista indicado foi o Dr. Paulo Gustavo Gonet 
Branco. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil indicou a Dra. 
Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva e como suplente o Dr. Heitor Francisco 
Gomes Coelho. Os suplentes indicados pelo Conselho foram os Subprocuradores-



Gerais Dr. José Alves Pereira Filho e Dra. Maria Guiomar Sanches de Mendonça 
Paiva. III - Composição da Comissão Eleitoral para preenchimento de vagas 
dos Quintos Constitucionais no Tribunal Superior do Trabalho e nos 
Tribunais Regionais do Trabalho - Foi indicada a Dra. Guiomar Rechia Gomes, 
Corregedora-Geral, para presidir a comissão e como membros as Dras. Heloísa 
Maria Moraes Rego Pires e Lucinéa OCampos, Subprocuradoras-Gerais do 
Trabalho e, como suplente, o Dr. Dan Caraí da Costa Paes, Subprocurador -Geral 
do Trabalho. IV - Cursos - Discriminação de Emprego: Normas Internacionais 
do Trabalho, Legislação Nacional e Prática Judiciária, a ser realizado em 
Turim Itália e Trabalho Forçado e Trabalho Infantil: Normas Internacionais do 
Trabalho, Legislação Nacional e Prática Judiciária, a ser realizado em 
Brasília - O Conselheiro Dr. Otávio Brito Lopes questionou a conveniência da 
realização dos referidos Cursos, indagando sobre a disponibilidade orçamentária, 
principalmente, tendo em vista que, no segundo semestre, começará nova 
administração. Pediu esclarecimentos sobre o valor a ser gasto com os cursos e 
seu reflexo no orçamento. O Presidente, Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho, 
esclareceu que a disponibilidade orçamentária anual para Capacitação de 
Recursos Humanos, rubrica em que são atendidas estas despesas, é de duzentos 
e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais. Informou que as 
despesas com os dois cursos importam em cento e trinta e seis mil, cento e 
cinqüenta e cinco dólares. O Dr. Otávio fez os cálculos e concluiu que a despesa 
importaria em duzentos e quarenta e cinco mil reais, restando na rubrica cinqüenta 
e dois mil reais para todo o segundo semestre, o que deixaria a próxima 
administração em situação difícil para implementar uma política própria de 
capacitação, questão que reputa de alta importância. O Dr. Roberto Tolentino da 
Silva manifestou-se contra a realização dos referidos cursos, lembrando aos 
demais Conselheiros as dificuldades que o Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho 
enfrentou quando assumiu o cargo de Procurador-Geral do Trabalho. O Dr. Otávio 
Brito Lopes, disse que não pretende inviabilizar os projetos do atual Procurador-
Geral, mas, como candidato a ocupar o cargo, acha que os recursos são muito 
necessários para, sem fechar a porta que foi aberta para a OIT, abrir outros 
caminhos também importantes. Registrando a presença, na platéia, do Dr. 
Guilherme Mastrichi Basso, consultou os membros do Conselho sobre a 
possibilidade de ouvir sua opinião, uma vez que o referido Subprocurador-Geral 
também é candidato às próximas eleições. Acatada a sugestão, o Dr. Guilherme 
Mastrichi Basso disse que vê dois lados da questão. Por um lado não pode deixar 
de reconhecer a importância da parceria com a OIT e alertou para o fato de que os 
cursos já estão programados e já há compromisso para a realização dos mesmos 
com a OIT, sendo perigoso, comprometer o nome deste Ministério Público com a 
referida Organização Internacional. Por outro lado, concorda com o Dr. Otávio 
Brito Lopes quanto ao fato de que o próximo colega a assumir o cargo, na nova 
administração, ficará engessado, uma vez que serão poucos os recursos 
possíveis para aplicação na rubrica Capacitação. O Dr. Jeferson Luiz Pereira 
Coelho esclareceu que, quando esteve em Turim, tomou ciência da programação 
de um novo curso no segundo semestre, cuja programação já deve estar sendo 
encaminhada por estes dias. No referido curso a OIT se responsabilizará por parte 
do custo, contribuindo com trinta e cinco mil dólares. A implementação deste 



terceiro curso, no entanto, estaria condicionada à realização destes dois em 
discussão, porque é um investimento do Governo Italiano. Lembrou que haveria 
um argumento para adiar o curso a ser realizado em Turim, tendo em vista que foi 
pedida alteração da data de sua realização. A Dra. Maria Guiomar Sanches de 
Mendonça Paiva demonstrou sua preocupação com a o fato de serem 
descumpridos compromissos anteriormente assumidos com a OIT, mas que, como 
houve o pedido de mudança de data, tal fato pode ser argumento para que se adie 
a realização do curso. A Dra. Heloísa Moraes Rego Pires alertou para o fato de 
que o contato deveria ser feito, para uma possível mudança de data, mas com 
toda a cautela necessária para que não haja o perigo de ser comprometido todo o 
trabalho já realizado. O Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho afirmou que, se o 
Conselho decidir pelo adiamento do curso, entrará em contato com a OIT e 
verificará essa possibilidade, de forma cautelosa, até porque também a OIT está 
sob nova Administração, uma vez que mudou o seu Diretor-Geral e todos os 
outros diretores e esse seria o primeiro contato após essas mudanças. Afirmou 
que o curso, em discussão, a ser realizado em Turim é monopólio e será 
ministrado pela OIT-Genebra e não pelo Centro de Turim, porque há grande 
interesse no seu tema - Discriminação de Emprego - , pois é um dos seis pontos 
básicos eleitos pela nova administração. Lembrou que, para entrar em contato 
com os organizadores, será necessário saber a previsão da nova data em que 
seria realizado o evento. O Dr. Otávio Brito Lopes manifestou-se no sentido de 
que a data deveria ficar em aberto para ser decidida com o Procurador-Geral que 
vier a assumir a nova administração, porque uma vez alterada a data houve uma 
mudança do contrato, sendo a proposta de nova data um novo contrato a ser 
analisado. O Dr. José Carlos Ferreira do Monte alertou para a dificuldades do 
momento, uma vez que houve mudança de Administração na OIT e também 
haverá neste Ministério Público, mas que a alteração, sem fixar data, poderá gerar 
incerteza por parte da OIT. Ressaltou o fato de que esse canal com a OIT foi 
conseguido a duras penas na administração do Dr. Jeferson e afirmou ser 
fundamental manter-se esse contato, até porque é sabido que a maioria absoluta 
dos membros deste Ministério Público, salvo raríssimas exceções, aprovam e 
elogiam os cursos até então realizados e concordam que é uma experiência 
ímpar. O Dr. Otávio Brito Lopes sustentou não ser problema a alteração mesmo 
porque a Administração da OIT está acostumada com as mudanças já que tem 
contato com vários organismos e instituições em todo o mundo. A Dra. Lucia 
Barroso de Britto Freire manifestou-se no sentido de ser indispensável fixar novo 
período, não deixando em aberto a data a ser decidida pela nova Administração, 
para que a alteração não seja interpretada como desinteresse da Instituição com a 
realização do curso. O Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho sugeriu que fosse 
marcada a realização do curso em agosto, estabelecendo-se um período certo, 
sendo inviável deixar em aberto sem nova programação, sob pena de inviabilizar a 
realização pela nova administração, o que como verificado nas discussões ora 
mantidas, não é o desejo de nenhum dos Conselheiros, dos membros e nem 
mesmo dos candidatos a ocupar o cargo de Procurador-Geral na nova 
administração, como se viu das manifestações dos Drs. Otávio Brito Lopes e 
Guilherme Mastrichi Basso, porque para a realização do curso tem que ser feita 
uma programação, inclusive com o deslocamento daqueles que vão ministrá-lo. A 



Dr. Maria Guiomar Sanches de Mendonça Paiva declarou entender que é 
imprescindível fixar o novo período. O Dr. Guilherme Mastrichi Basso pediu licença 
para manifestar-se da platéia e, após lhe ser concedida a palavra, sugeriu que o 
período a ser acordado fosse a segunda quinzena de setembro, garantindo a 
parceria mas facilitando as negociações e as decisões do Procurador-Geral que 
vier a assumir o cargo em agosto. O Dr. Otávio Brito Lopes considerou razoável a 
proposta tendo em vista que provavelmente o mês de agosto será tumultuado. O 
Dr. Ronaldo Tolentino da Silva manifestou sua discordância com a realização do 
curso em Brasília e perguntou quanto seria gasto com a realização do mesmo. O 
Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho esclareceu que o curso de Brasília não poderia 
deixar de ser realizado uma vez que já havia compromisso assumido com a OIT e 
que a despesa importaria em cinqüenta e oito mil, duzentos e vinte dólares. O Dr. 
Otávio de Brito Lopes solicitou ao Presidente que, ao manter contato com a OIT 
verificasse a possibilidade de fixar a cotação do dólar para evitar os aumentos que 
possam ocorrer futuramente. O Dr. Ronaldo Tolentino da Silva esclareceu que não 
é contrário à realização do Curso, mas que entende que o Conselho deveria ser 
ouvido com antecedência sobre a conveniência de sua realização. O Dr. Otávio 
Brito Lopes disse que a decisão sobre a realização ou não dos cursos é de 
natureza administrativa cabendo a decisão ao Procurador-Geral, e que o Conselho 
só é ouvido sobre os nomes daqueles que dele irão participar. O Dr. Jeferson Luiz 
Pereira Coelho, concordando com a colocação do Dr. Otávio Brito Lopes, 
esclareceu que a discussão sobre a realização ou não do Curso em Turim só foi 
possível tendo em vista a solicitação da alteração da data pela OIT, o que não 
seria viável em outras circunstâncias. A discussão foi possível e as ponderações 
foram aceitas tendo em vista a preocupação com os recursos disponíveis para a 
nova da Administração, o que não foi feito quando assumiu o cargo, pois, naquela 
ocasião não havia disponibilidade orçamentária, quadro que não será encontrado 
pelo sucessor do atual Procurador-Geral, pois terá recursos para administrar com 
tranqüilidade. Para participar do Curso em Brasília, estabeleceu-se o critério de 
escolher, preferencialmente, aqueles colegas inscritos atuantes na CODIM e que 
ainda não participaram de nenhum curso. O Dr. Jeferson informou remeterá aos 
escolhidos para participar do curso as informações sobre a programação e a 
documentação, remetidas pela OIT, que também fez as seguintes solicitações aos 
participantes: " O curso terá um enfoque prático e por isto se solicita aos 
participantes analisar os seguintes temas antes do início do curso para participar 
dos debates e desenvolver atividades práticas: - Definição do Trabalho Forçado e 
do Trabalho Infantil; Legislação, regulamentos nacionais e práticas judiciárias em 
matéria de trabalho forçado e trabalho infantil; Papel e atividades do Ministério 
Público do Trabalho e da Fiscalização do Trabalho em matéria de trabalho forçado 
e trabalho infantil. O Dr. Otávio Brito Lopes sugeriu que fosse estabelecida a 
obrigatoriedade de elaboração, pelos participantes, de um relatório conclusivo e 
individual sobre o curso, assim como o enfoque na atividade por eles exercida. O 
Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho perguntou se seria melhor relatório individual ou 
em conjunto. A Dra. Maria Guiomar Sanches de Mendonça Paiva sugeriu que o 
relatório fosse feito em conjunto pelos participantes da mesma Procuradoria 
Regional. O Dr. José Carlos Ferreira do Monte esclareceu que nas oportunidades 
anteriores tem sido praxe facultar aos colegas participantes decidir sobre a forma 



de apresentação do relatório, se individual ou em grupo, e que nos dois cursos 
que teve a oportunidade de participar foi deliberada a apresentação de apenas um 
relatório coletivo, assinado por todos que participaram do grupo. A Dra. Heloísa 
Maria Moraes Rego Pires manifestou sua opinião no sentido de que fosse acolhida 
a proposta da Dra. Maria Guiomar Sanches de Mendonça no que foi 
acompanhada pelo Dr. Otávio Brito Lopes, que salientou a necessidade do 
relatório por Região, porque obrigaria os colegas a participarem com muita 
atenção procurando dar um enfoque tendo em vista a realidade e atividades 
exercidas em sua Região. Alertou, ainda, que o trabalho em grupo é, geralmente, 
feito, por 01 ou mais participantes, sendo apenas assinados por todos, mesmo 
que não tenham contribuído para sua elaboração. A Dra. Lucia Barroso de Britto 
Freire perguntou se seria estabelecido um prazo para entrega do relatório e o Dr. 
Otávio Britto Lopes sugeriu que fosse entregue até o dia quinze de setembro. O 
Dr. José Carlos Ferreira do Monte esclareceu que a praxe é fixar um prazo de 
quarenta dias, o que foi acatado. Após essas considerações, o Conselho, à 
unanimidade, decidiu: I - solicitar ao Procurador-Geral, Dr. Jeferson Luiz 
Pereira Coelho, que consultasse os organizadores do Curso sobre 
Discriminação de Emprego , sobre a possibilidade de mudar a data de sua 
realização para setembro do corrente ano; II - aprovar a realização do Curso 
sobre Trabalho Forçado e Trabalho Infantil a ser realizado em Brasília, 
determinando aos participantes que elaborem relatório conclusivo sobre o 
curso e a aplicação prática em sua Procuradoria Regional, no prazo de 
quarenta dias, após o término do evento. Foram escolhidos os seguintes 
membros inscritos: Dra. Guiomar Rechia Gomes, Dr. Lelio Bentes Corrêa, Dr. Luiz 
Carlos Rodrigues Ferreira, Dr. Sérgio Favila de Mendonça, Dr. Nélson Esteves 
Sampaio, Dra. Vera Lúcia Carlos, Dra. Marilza Geralda do Nascimento, Dra. 
Valéria Abras Ribeiro do Vale, Dr. Eduardo Antunes Parmeggiani, Dra. Márcia 
Medeiros de Farias, Dr. Luiz Antônio Nascimento Fernandes, Dr. Pedro Luiz 
Gonçalves Serafim da Silva, Dr. Cláudio Alcântara Meireles, Dra. Célia Rosário 
Lage Medina Cavalcante, Dra. Lair Carmem Silveira da Rocha Guimarães, Dra. 
Maria Guilhermina Vieira dos Santos Camargo, Dra. Adriane Reis de Araújo, Dr. 
Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, Dr. Marcelo Goulart, Dra. Viviane Colucci, Dra. 
Maria Edlene Costa Lins, Dr. Ramon Bezerra dos Santos, Dr. Marcelo José Ferlin 
Dambroso, Dr. Maurício Pessoa Lima, Dra Virgínia de Araújo Gonçalves Ferreira, 
Dra. Vilma Leite Machado Amorim, Dr. Nicodemos Fabricio Maia, Dr. João Batista 
Luzardo Soares Filho, Dra. Inês Oliveira de Sousa e Dr. Emerson Marim Chaves. 
Foram retirados de pauta em face da ausência justificada da Dra.Maria Aparecida 
Gugel, revisora e relatora, respectivamente os seguintes processos: Nº 
08130/002703 - Assunto: Licença para ocupar cargo eletivo. Interessado; Dr. 
Aluisio Aldo da Silva Júnior e Nº 08130/003753/97. Assunto: Revisão do 
Regimento Interno do CSMPT. Interessado: CSMPT . Nada mais havendo, 
encerrou-se a Sessão às onze horas e quinze minutos. E, para constar, lavrei a 
presente ata que, após lida, achada conforme e aprovada, vai assinada pelo 
Presidente e por mim subscrita. Brasília, vinte e quatro de junho de mil novecentos 
e noventa e nove. 
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