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Ata retificada na 87ª Sessão Ordinária, com a exclusão do nome do Dr. 
Otávio Brito Lopes, que constava equivocadamente do texto anterior. 

Ata da 51ª Sessão Ordinária  

  

Aos trinta dias do mês de setembro de mil novecentos e noventa e nove, às nove 
horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se a Quinquagésima Primeira Sessão 
Ordinária, na Sala de Reuniões do Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho, em Brasília, estando presentes os Conselheiros: Guilherme Mastrichi 
Basso (Presidente), Luiz da Silva Flores, João Pedro Ferraz dos Passos, José 
Alves Pereira Filho, Guiomar Rechia Gomes, Ronaldo Tolentino da Silva, Maria 
Guiomar Sanches de Mendonça Paiva, Maria de Fátima Rosa Lourenço 
(Suplente), José Carlos Ferreira do Monte e Lucinea Alves Ocampos. Ausente, 
justificadamente, a Corregedora-Geral do Ministério Público do Trabalho, Maria 
Aparecida Gugel. O Presidente, Guilherme Mastrichi Basso, comunicou que a 
Corregedora-Geral do Ministério Público do Trabalho está representando-o no 
Fórum contra a violência no campo, na Procuradoria-Geral da República, no 
mesmo horário desta Sessão, esclarecendo que o Ministério Público do Trabalho 
não poderia deixar de comparecer a esse evento. Colocou a questão da vacância 
do Conselheiro Otavio Brito Lopes, em razão da sua cessão à Presidência da 
República, e disse haver duas questões a serem solucionadas pelo Conselho 
Superior; a primeira seria a convocação da suplência, se deveriam ser 
convocados os suplentes da última eleição ou da penúltima, pois o procedimento 
que vinha sendo adotado era de convocar os suplentes da última eleição e a 
justificativa é de que ocorria muitas vezes de o Colega participar de uma eleição e 
depois na seguinte renunciar expressamente, não participar da eleição e continuar 
Suplente na anterior, então, a suplência estaria com a última, por isso a 
Subprocuradora-Geral do Trabalho Maria de Fátima Rosa Lourenço foi 
convocada, porém, não obstante essa interpretação a Subprocuradora-Geral do 
Trabalho Diana Ísis Penna da Costa manifestou-se por escrito recusando a 
convocação, justificando estar com alguns problemas de saúde, e também 
comunicou que não tomaria assento no Conselho e não aceitaria a convocação 
para assumir a vaga, por isso, de qualquer forma que se interpretasse, ou por 
precedência do método adotado anteriormente ou ainda pela renúncia seria a 
Subprocuradora-Geral do Trabalho, Maria de Fátima Rosa Lourenço. O 
Conselheiro José Carlos Ferreira do Monte pediu a palavra e disse que a questão 
preliminar não é a precedência do Conselho e sim a renúncia expressa da 
Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dianna Ísis Penna da Costa, porque no seu 
entendimento a suplência é a do pleito respectivo, se o Conselheiro Otavio Brito 
Lopes foi eleito há um ano atrás, o Suplente deveria ser o daquela eleição. O 



Presidente, Guilherme Mastrichi Basso, propôs que o Conselho votasse qual 
suplência deveria ser escolhida, se a última ou a penúltima. O Conselho Superior 
do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, que a suplência a ser 
convocada seria a da última eleição. O Presidente colocou que a substituição da 
Subprocuradora-Geral do Trabalho, Maria de Fátima Rosa Lourenço, seria 
permanente até o retorno do Conselheiro Otavio Brito Lopes ou o término do seu 
mandato. Iniciados os trabalhos foi aprovada a ata da 62ª Sessão Extraordinária, 
com correções. O Presidente, Guilherme Mastrichi Basso, comunicou o 
recebimento de confirmação do curso de Turim, da data de final de novembro a 
início de dezembro e disse que na próxima reunião ordinária traria o processo 
para serem escolhidos os Membros participantes do curso. Não havendo mais 
comunicados passou-se à ordem do dia. ELEIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO 
CSMPT - O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por 
maioria, que o Presidente deveria consultar o Conselheiro Otavio Brito Lopes 
quanto a sua renúncia ao Conselho, vencidas as Conselheiras Guiomar Rechia 
Gomes, Maria de Fátima Rosa Lourenço (suplente) e Lucinea Alves Ocampos. 
Processo nº 08130/002593/99 - Origem: PGT Assunto: Existência de uma vaga no 
cargo de Subprocurador-Geral do Trabalho - Interessado: Ministério Público do 
Trabalho - Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu indicar, à unanimidade , para a vaga, decorrente da nomeação da 
Subprocuradora-Geral do Trabalho Flávia Simões Falcão ( Decreto de 30.06.99, 
publicado no D.O.U de 01/07/99), a ser provida pelo critério de merecimento, os 
Procuradores Regionais do Trabalho Antonio Carlos Roboredo; Flávio Nunes 
Campos e Lélio Bentes Corrêa. Processo nº 08130/002151/99 - Origem: PGT - 
Assunto: Existência de vagas no cargo de Procurador Regional 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 46/99 do CSMPT, 
identificados os Membros componentes do quinto legal em afastamento e 
salientado que a primeira vaga à promoção se dará pelo critério de antiguidade, 
decidiu, preliminarmente, tendo em vista o processo nº PGR 17574, em tramitação 
na Procuradoria Geral da República, recusar, à unanimidade, a indicação do 
primeiro colocado na lista de antiguidade. Após, decidiu o Conselho Superior 
indicar para a 1ª vaga, decorrente do falecimento da Procuradora Regional do 
Trabalho Maria de Lourdes Queiroz ( Falecimento em 30.04.99), a ser provida pelo 
critério de antiguidade, o Procurador do Trabalho Victor Hugo Laitano; para a 2ª 
vaga, decorrente da promoção do Procurador Regional do Trabalho Dan Caraí da 
Costa e Paes (Portaria nº 189/99, publicada no D.O.U de 17/05/99), a ser provida 
pelo critério de merecimento, os Procuradores do Trabalho Brasilino Santos 
Ramos, Jane Araújo dos Santos Vilani e Elson Vilela Nogueira, que compõem a 
primeira lista tríplice; 3ª vaga, decorrente da nomeação da Procuradora Regional 
do Trabalho Solange Maria Santiago Morais (Decreto de 16.06.99, publicado no 
D.O.U de 17/06/99), a ser provida pelo critério de antiguidade, a Procuradora do 
Trabalho Márcia de Castro Guimarães; para a 4ª vaga, decorrente da nomeação 
da Procuradora Regional do Trabalho Márcia Domingues ( Decreto de 16.06.99, 
publicado no D.O.U de 17/06/99), a ser provida pelo critério de merecimento, os 
remanescentes da primeira lista tríplice mais o Procurador do Trabalho João 



Hilário Valentim; para a 5ª vaga, decorrente da nomeação da Procuradora do 
Trabalho Glória Regina Ferreira de Mello (Decreto de 19.08.99, publicado no 
D.O.U de 20/09/99), a ser provida pelo critério de antiguidade, a Procuradora do 
TrabalhoCristina Soares de Oliveira e A. Nobre; para a 6ª vaga, decorrente da 
nomeação da Procuradora Regional do Trabalho Maria Lúcia Cardoso de 
Magalhães (Decreto de 19.08.99, publicado no D.O.U de 20/08/99), a ser provida 
pelo critério de merecimento, os remanescentes da segunda lista tríplice mais o 
Procurador do Trabalho Roberto das Graças Alves. Processo nº 08130/002977/99 
- Origem: PGT - Assunto: Proposta de revogação da Resolução nº 28/97 - 
Interessado: Otavio Brito Lopes - Relatora: Conselheira Maria Guiomar Sanches 
de Mendonça - Revisor: Conselheiro João Pedro Ferraz dos Passos - Decisão: O 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, revogar 
a Resolução nº 28/97. Vencido o Conselheiro José Carlos Ferreira do Monte que 
votou no sentido da não revogação total, e sim, aperfeiçoamento da Resolução. 
Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. Processo 
nº 08130/004203/94 - Origem: PGT - Relatora: Conselheira Maria Guiomar 
Sanches de Mendonça - Revisor: Conselheiro João Pedro Ferraz dos Passos - 
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por 
maioria, adotar o voto divergente do Conselheiro Revisor no sentido de acolher a 
prescrição intercorrente com o arquivamento dos autos. Vencidos a Conselheira 
Relatora, que votou no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição arguida e não 
acolher a súmula de acusação por entender não ser caso de instauração de 
processo administrativo, e os Conselheiros Luiz da Silva Flores e Guiomar Rechia 
Gomes. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. 
Nada mais havendo, encerrou-se a Sessão às treze horas e vinte e cinco minutos. 
E, para constar, lavrei a presente ata que, após lida, achada conforme e aprovada, 
vai assinada pelo Presidente e por mim subscrita. Brasília, trinta de setembro de 
mil novecentos e noventa e nove.  

  

  

Guilherme Mastrichi Basso 
Presidente do CSMPT 

Lucinea Alves Ocampos 
Secretária do CSMPT 

 


