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 Aos vinte e um dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e nove, às 
dez horas e trinta minutos, realizou-se a Quinquagésima Segunda Sessão 
Ordinária, tendo em vista ser a última quinta-feira útil do mês, na Sala de 
Reuniões do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, em Brasília, 
estando presentes os Senhores Conselheiros: Guilherme Mastrichi Basso 
(Presidente), Luiz da Silva Flores, João Pedro Ferraz dos Passos, José Alves 
Pereira Filho, Maria Guiomar Sanches de Mendonça Paiva, Maria de Fátima Rosa 
Lourenço (Suplente convocada), José Carlos Ferreira do Monte e Lucinea Alves 
Ocampos. Também presente a Corregedora-Geral do Ministério Público do 
Trabalho, Maria Aparecida Gugel. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros 
Guiomar Rechia Gomes e Ronaldo Tolentino da Silva. O Presidente do Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho, Guilherme Mastrichi Basso, justificou a 
ausência da Conselheira Guiomar Rechia Gomes, que está representando a 
Procuradoria-Geral do Trabalho na posse do Dr. José da Fonseca Martins Júnior, 
Procurador Regional do Trabalho, empossado no Tribunal Regional do Trabalho, 
no Rio de Janeiro. Aprovada a ata da 51ª Sessão Ordinária, com correções. Na 
fase dos comunicados o Presidente do Conselho Superior comunicou que seria 
necessário indicar uma Comissão Eleitoral e Apuradora para a escolha dos 
Membros que irão participar do quinto constitucional, havendo vagas nas 1ª, 2ª, 
4ª, 5ª, 12ª, 14ª e 16ª Regiões. Foram indicadas as Dras. Guiomar Rechia Gomes, 
Maria Aparecida Gugel e Lucinea Alves Ocampos, o que o Conselho Superior 
acatou, à unamimidade. O Dr. Guilherme Mastrichi Basso colocou outra questão, 
que foi a visita da FENABAN e FEBRABAN com um pedido para marcar uma 
audiência que di 

z respeito à atuação dos Procuradores nas Regionais com relação aos portadores 
de deficiência física, a questão da inserção no mercado de trabalho. Os 
Procuradores Regionais têm atuado, por falta de uma orientação a nível nacional, 
cada um a seu modo e os Bancos que atuam em nível nacional têm reclamado e 
disseram estar difícil contentar a todas as Procuradorias, porque o procedimento 
adotado para uma não tem servido para a outra. O Dr. Guilherme os convidou a 
fazer uma comissão mista, de Procuradores e técnicos dos bancos, o qual foi 
acordado por ambas as partes. O Procurador-Geral do Trabalho determinou que 
fossem suspensos todos os procedimentos contra os Bancos até que essa 
comissão pudesse negociar e informou estar trazendo ao Conselho, para que este 
fosse ouvido, a indicação de alguns Procuradores, sendo os Senhores Maria 
Aparecida Gugel, Heloísa Maria Moraes Rego Pires, Denise Lapolla de Paula 
Aguiar Andrade, Janilda Guimarães de Lima Collo e Adélio Justino Lucas por já 



estarem trabalhando com esta matéria. O Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho, à unanimidade, referendou a designação dos Membros para a 
Comissão Mista. O Presidente informou também que foi feita a consulta ao 
Subprocurador-Geral do Trabalho, Otavio Brito Lopes, sobre a sua renúncia ao 
cargo de Conselheiro do CSMPT e ele manifestou-se por não renunciar, por 
entender ser um afastamento temporário e desconhecer o tempo que permanceria 
no outro cargo. O Dr. Guilherme Mastrichi Basso ponderou que caberia ao 
Conselho interpretar se esse afastamento é um licenciamento, se é legítima 
acumulação com cargo de Vice-Presidente do Conselho com o outro de Assessor 
da Casa Civil da Presidência da República, e que deveria, na decisão, abstrair-se 
a figura do Dr. Otavio Brito Lopes, por ser um ente querido de todos. Invertendo-se 
a pauta, pela necessidade de se ausentar, a Corregedora-Geral do Ministério 
Público do Trabalho pediu a palavra e informou ter recebido da Drª. Márcia 
Raphanelli de Brito, Procuradora Regional do Trabalho e participante da Comissão 
Especial de Revisão dos Processos de Anistia - CERPA, tendo sido designada 
desde 1995 pelo Procurador-Geral da República, o Exmº. Dr. Geraldo Brindeiro; 
um relatório no qual sua Excelência vem desenvolvendo ao longo dos anos um 
trabalho bastante sistemático e de conteúdo impressionante , nestas questões de 
anistia. A Corregedora acha que caberia ao Ministério Público resgatar os 
relatórios que vêm sendo feito a cada seis meses, torná-los conhecidos aos 
Membros do Conselho, caso queiram consultá-los, ver a qualidade do trabalho e a 
eficiência de sua Excelência em tudo o que relata e, ao mesmo tempo, poder 
colocar à disposição das Procuradorias Regionais que, na sua atuação de custus 
legis, necessariamente deveriam tomar conhecimento destas questões tratadas 
dentro da Comissão, sendo esta inclusive, politicamente claudicante, estando os 
seus Membros tomando as iniciativas políticas necessárias. A sugestão seria de o 
Conselho tomar conhecimento deste trabalho, resgatar os anteriores e colocá-los 
à disposição das Regionais. O Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, à unanimidade, ratificar a solicitação de solução do processo nº 
08130/003463/94, encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Retornando 
ao assunto pertinente ao afastamento do Subprocurador-Geral do Trabalho, 
Otavio Brito Lopes, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, 
por maioria, considerar incompatível o cargo de Assessor da Casa Civil da 
Presidência da República com o de Membro do Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho. Vencidas as Conselheiras Maria Guiomar Sanches de 
Mendonça e Lucinea Alves Ocampos que entendiam que a cessão a outro órgão, 
de Membro do Ministério Público, sem fixação de data, não retira dele o mandato 
de Conselheiro. O Dr. José Carlos Ferreira do Monte entendia que a matéria não 
deveria ser colocada à votação relativamente à incompatibilidade do exercício 
para o qual foi cedido, não devendo ser colocado se é incompatível ou não, pois é 
incompatível. Disse que o afastamento temporário para o exercíco da função não 
o incompatibiliza como Membro do Conselho Superior, eleito que foi pelos 
Colegas, não traduzindo renúncia tácita a qualidade de Membro eleito pelo 
Conselho. O Presidente do CSMPT relatou a estatística dos processos da CCR, 
sendo 1048 processos a serem distribuídos e disse que serão distribuídos aos 
Membros do Conselho, sem quota definida. Sugeriu, para uma maior celeridade 
no julgamento desses processos, que nos casos efetivos de adoção da proposição 



da conclusão do inquérito, caso sejam para arquivamento, que não houvesse 
perda de tempo com longos relatórios, adotaria o relatório, opinaria pela 
homomologação, traria ao Conselho e, se este estivesse de acordo, já 
encaminharia imediatamente às Regionais. A Conselheira Secretária informou o 
recebimento de ofício encaminhado pela Presidente da Comissão do Processo 
Administrativo 08130/000308/99, Suzana Leonel Farah, comunicando que no dia 
29 de setembro de 1999 iniciou os trabalhos. Informou também que encontra-se 
na Secretaria do Conselho, à disposição dos Conselheiros, relatórios da 
Corregedora-Geral do Ministério Público do Trabalho, referente a sua participação 
representando a Instituição, no evento promovido pela Organização Internacional 
do Trabalho, em São Paulo, dia 28 de setembro de 1999, sobre "Globalização, 
Princípios e Direitos Fundamentais" e na "84ª Reunião Ordinária do Fórum 
Nacional contra a Violência no Campo, dia 30 de setembro, na Procuradoria Geral 
da República. Comunica que foram solicitadas informações sobre quaisquer 
afastamentos dos Conselheiros à Divisão de Pessoal, para proceder à distribuição 
dos processos oriundos da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, e esta 
informou que naquela data não havia nenhum Conselheiro afastado, somente um 
pedido de licença-prêmio pendente do Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. O 
Conselheiro José Carlos Ferreira do Monte informou que Sua Excelência foi 
submetido a uma cirurgia, tendo sido um sucesso. O Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho manifesta votos de pronto restabelecimento ao 
Conselheiro ausente. Não havendo mais comunicados passou-se à ordem do dia. 
Foi chamado à ordem o processo 08130/003865/97, já apregoado e decidido, por 
maioria, pelo conhecimento da consulta, na 47ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
29 de abril de 1999; em razão do pedido de vista regimental concedida ao 
Conselheiro Otavio Brito Lopes que abriu divergência para votar pela 
inaplicabilidade do §3º do artigo 12 da Resolução nº 28/97 aos casos de transação 
judicial nos autos de ação civil pública. Os Conselheiros Relator e Revisor já 
haviam proferido os seus votos, no mérito, faltando agora recompor o quórum, 
devido alguns Membros já não mais participarem da composição atual do 
Conselho, para finalizar a votação. Votaram os Conselheiros Luiz da Silva Flores, 
Maria Guiomar Sanches de Mendonça, José Carlos Ferreira do Monte, Lucinea 
Alves Ocampos e Guilherme Mastrichi Basso (Presidente), com Relator e Revisor, 
que condicionavam qualquer transação em ação civil pública à prévia consulta e 
aprovação da Câmara de Coordenação e Revisão, havendo a ressalva de que 
acompanhavam Relator e Revisor pelo fato de o julgamento ter sido anterior à 
revogação da Resolução nº 28/97. Processo nº 08130/001199/99 - Origem: PGT - 
Assunto: Reclamação contra a lista de antiguidade - Interessado: José Carlos 
Ferreira do Monte - Relator: Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva - Revisora: 
Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça. Decisão: Retirado de pauta 
em razão da ausência justificada do Conselheiro Relator. O Presidente comunicou 
que, com relação à revogação da Resolução nº 28/97, ficou muito preocupado 
quando viu na sala da Internet, do grupo gama, um Colega consultando o outro e 
questionando como ficaria agora esta questão, o outro achando que valia tudo, e, 
está enviando ao Conselho uma provocação para normatização de uma parte da 
Resolução 28/97 e outras coisas mais que entenderem necessárias, a ser 
distribuído a Relator e Revisor, porém, nesse vácuo trouxe uma recomendação 



aos Procuradores-Chefes que, nesse ínterim, observassem aqueles princípios que 
vinham sendo adotados anteriormente, que era a parte boa da Resolução 28/97. 
O Presidente mencionou o processo referente à criação das coordenadorias e 
disse que gostaria muito de franquear, tanto a Relator como a Revisor, se 
entender como ele havia entendido à época, que deveria ir à uma, duas ous três 
Regionais para ver como as Coordenadorias estão funcionando, quais as 
experiências têm dado certo; para se fazer uma proposta mais consistente ao 
Conselho, terá todo o apoio necessário da Procuradoria Geral do Trabalho, desde 
passagens a diárias, e se houver algum outro processo que esteja com Relator e 
que precise de diligências, como ir a alguma Regional, terá todo o apoio também. 
O Dr. José Carlos Ferreira do Monte fez um apelo no sentido de que os 
Conselheiros tenham em mente que as Regionais precisam de uma resposta 
rápida com relação aos processos, que os tragam o mais rápido possível, com o 
voto, para que sejam liberados e encaminhados à sua origem. A Conselheira 
Secretária solicitou que fossem definidas as datas da distribuição e a quantidade 
de processos a serem distribuídos para que não haja morosidade na entrega 
destes aos Relatores, porém, depara-se com a dificuldade de se distribuir com 
antecedência por não poder prever datas de afastamentos dos Conselheiros. O 
Presidente esclareceu que isto será decidido juntamente à Secretaria do 
Conselho. Nada mais havendo, encerrou-se a Sessão às doze horas e quarenta 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, 
vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e nove.  
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