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Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e três, às dez horas e  vinte 

e cinco minutos, realizou-se a Octogésima Sexta Sessão Ordinária, na Sala de 

Reuniões do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, em Brasília-DF, 

sob a Presidência da Procuradora-Geral do Ministério Público do Trabalho Drª.  

Sandra Lia Simón, estando presentes os Senhores Conselheiros: Luiz da Silva Flores, 

Otávio Brito Lopes, Maria de Fátima Rosa Lourenço (Vice-Presidente), Dan Caraí da 

Costa e Paes e a Corregedora-Geral, Drª Heloísa Maria Moraes Rego Pires e os 

Subprocuradores-Gerais José Alves Pereira Filho, Guiomar Rechia Gomes, Maria 

Guiomar Sanches de Mendonça, Maria Aparecida Gugel e Ivana Auxiliadora 

Mendonça Santos, a serem empossados nesta Sessão. A Presidente do Conselho 

Superior do Ministério Público do Trabalho declarou aberta a Sessão, ao tempo em 

que deu boas-vindas aos Conselheiros eleitos,  cumprimentou os Membros presentes 

no plenário e aqueles que acompanhavam  a Sessão pela Intranet, e concluiu 

desejando que a presente transcorra com tranqüilidade e que os trabalhos sejam 

proveitosos .  Em seguida Sua Excelência a Presidente do Conselho, em razão da 

renúncia do Conselheiro José Carlos Ferreira do Monte, convidou o seu Suplente 

Subprocurador-Geral do Trabalho José Alves Pereira Filho a tomar assento no 

Conselho. A Subprocuradora-Geral Maria Aparecida Gugel levantou questão de ordem 

no sentido de que dever-se-ia convocar o Suplente da última eleição do biênio 

2003/2005 e não o suplente do pleito em que o renunciante foi eleito referente 

2002/2004, sustentando que em vários momentos essa questão foi discutida neste 

Conselho e lembrou ainda que o Dr. José Alves Pereira Filho concorrera no último 

pleito e não fora vitorioso. O Conselheiro Otávio Brito Lopes também levantou questão 

de ordem, asseverando tratar-se de questão precedente ao tema levantado pela 

Subprocuradora-Geral Maria Aparecida Gugel, assegurou que nenhuma questão 

poderia ser encaminhada até a posse dos Membros eleitos, por ausência de quorum, 
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afirmou que Sua Excelência a Presidente  processou nos estritos termos do 

Regimento Interno do Conselho ao convocar o Suplente da respectiva eleição, citando 

fenômeno similar de renovação parcial do Senado Federal, em que o Suplente 

convocado é aquele que concorreu na mesma eleição daquele que renunciou ao seu 

mandato, embora nova eleição tenha ocorrido por conta da renovação parcial, e 

concluiu que se praxe houvera, não deveria ser implementada, por ser ilegal. A 

Conselheira Maria de Fátima Rosa Lourenço sugeriu que se procedesse à posse dos 

titulares para que o Conselho, então composto, deliberasse a respeito. O Conselheiro 

Otávio Brito Lopes ponderou que o ato administrativo convocatório, privativo da 

Excelentíssima Presidente e ocorrido na véspera deveria primeiramente ser 

aperfeiçoado com a posse, recompondo assim a cadeira constituída na eleição 

própria,  não restando dentro das atribuições do Conselho invadir a competência 

administrativa da Presidência. O Conselheiro Luiz da Silva Flores referiu-se a uma 

questão levantada por ele em Sessão passada em que o Conselho deliberou que a 

suplência não se postergaria, sendo prevalecente aquela da última eleição. A 

Presidente Sandra Lia Simón, pedindo vênia, declarou que, nos termos do art 6º, § 5º, 

do Regimento Interno do Conselho Superior, a convocação do suplente é da 

competência do Presidente do Conselho, portanto, mantinha a convocação. O 

Conselheiro Luiz da Silva Flores, respeitosamente, pediu que as posses dos titulares 

precedesse  à do suplente convocado. A Subprocuradora-Geral Maria Aparecida 

Gugel afirmou que suplente nunca havia tomado posse neste Colegiado, e sim os 

Conselheiros eleitos em primeiro mandato. O Conselheiro Otávio Brito Lopes 

ponderou não tratar-se de uma substituição eventual — hipótese em que admite não 

ocorrer a posse —, e sim uma renúncia, cuja vaga surgida deve ser preenchida pela 

posse de seu suplente respectivo. A Presidente, verificando o Livro de Posse do 

Conselho Superior em mesa, identificou registros de termos de posse de suplentes. A 

Subprocuradora-Geral Maria Aparecida Gugel justificou-se que caso idêntico ao 

presente ocorrera consigo, quando havia renunciado. A Subprocuradora-Geral Ivana 

Auxiliadora Mendonça Santos localizou o Termo de Compromisso e Posse referido e 

assinado pelo suplente convocado. A Subprocuradora-Geral Maria Aparecida Gugel 

indagou à Presidente se, então, Sua Excelência estaria descumprindo uma  uma 

decisão anterior referente à tomada de posse de um suplente de uma eleição anterior. 

O Conselheiro Otávio Brito Lopes observou que a Drª Maria Aparecida Gugel estava 
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trazendo à ordem uma situação que a seu ver era irregular e ilegal. O Conselheiro Luiz 

da Silva Flores registrou protesto pela convocação específica do Dr. José Alves 

Pereira Filho na data de hoje. A Subprocuradora-Geral Ivana Auxiliadora Mendonça 

Santos procedeu à leitura do § 1º do art. 95 da Lei Complementar nº 75/93, que assim 

dispõe: “Serão suplente dos Membros de que tratam os incisos I e II os demais 

votados em ordem decrescente, observado os critérios gerais de desempate”. A 

Subprocuradora-Geral Guiomar Rechia Gomes disse que ao disputar  novo pleito o 

concorrente estaria renunciando à sua suplência anterior. O Conselheiro Otávio Brito 

Lopes observou que essas decisões do Conselho a que se faz referência, não têm 

natureza normativa e se deram em caso concreto, reiterando que a praxe não se 

sobrepõe à lei.  A Excelentíssima Presidente do Conselho, por considerar a praxe 

ilegal, asseverou que durante o seu mandato, a convocação de suplente será sempre 

o da respectiva eleição. Dito isso, Sua Excelência determinou à leitura do Termo de 

Compromisso e Posse, o qual assinou juntamente com o empossado Conselheiro 

José Alves Pereira Filho, às 10h40. O Conselheiro Luiz da Silva Flores reiterou 

protesto, considerando ilegal o ato de posse do Conselheiro Suplente. Os 

Subprocuradores-Gerais Guiomar Rechia Gomes, Maria Aparecida Gugel, Maria de 

Fátima Rosa Lourenço e Dan Caraí da Costa adotaram como deles as razões do 

Conselheiro.  O Conselheiro Otávio Brito Lopes registrou sua satisfação pela acertada 

decisão tomada pela Excelentíssima Presidente do Conselho.  Dando prosseguimento, 

a Presidente Sandra Lia Simon determinou a leitura do Termo de Compromisso e 

Posse das Excelentíssimas Senhoras Subprocuradoras-Gerais do Trabalho Ivana 

Auxiliadora Mendonça Santos e Maria Guiomar Sanches de Mendonça, eleitas pelo 

Colégio de Procuradores, e as eleitas por seus pares, as Subprocuradoras-Gerais do 

Trabalho Guiomar Rechia Gomes e Maria Aparecida Gugel, às 10h43, referente ao 

biênio  2003/2005, o qual assinou juntamente com a Secretária e os empossados. Em 

continuação, a Presidente indicou a Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos 

como Secretária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. A Ata da 

100ª Sessão Extraordinária  foi aprovada. A Conselheira Maria de Fátima Rosa 

Lourenço alertou para o fato de haver discrepância entre a Ata 100ª Sessão 

Extraordinária e sua Resenha publicada, no tocante ao registro da ausência da 

Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos. A Conselheira Ivana Auxiliadora 

Mendonça Santos esclareceu que o Serviço Médico da Instituição lhe havia informado 
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que o atestado médico emitido pelo Clínico da Procuradoria-Geral seria enviado ao 

setor competente. Em função da falha, solicitou que fosse retificada a resenha da 100ª 

Sessão Extraordinária, acrescentando o termo “justificadamente”, e que se procedesse 

à republicação da mesma. Retomando a palavra, a Presidente Sandra Lia Simon 

comunicou seu comparecimento ao Tribunal Superior do Trabalho, atendendo a 

convite dos Excelentíssimos Ministros daquela Corte — obtendo excelente 

receptividade —, quando foi agraciada, na qualidade de Procuradora-Geral do 

Trabalho, com medalha comemorativa dos 61 anos de instalação da Justiça do 

Trabalho e 56 anos de sua integração ao Poder Judiciário, honra que estendeu a 

todos os Membros do Ministério Público do Trabalho. Continuando, Sua Excelência 

reiterou convite para sua posse solene, que se realizará no dia 02 de setembro de 

2003, na sede da Procuradoria-Geral da República, ocasião que espera contar com a 

presença de todos. Informou ainda que no dia 08 de setembro, tomarão posse 13 

(treze) Procuradores do Trabalho remanescentes do X Concurso, e, antecipadamente,  

formulou convite para a solenidade. Em seguida A Presidente pediu a colaboração dos 

Conselheiros para o julgamento dos procedimentos relativos à Lei da Ação Civil 

Pública que atualmente somam 6.242 processos e aguardam pauta para julgamento, 

porquanto serão convocadas Sessões Extraordinárias  com esse intuito. Por último, 

Sua Excelência informou que as Sessões do Conselho serão transmitidas via Intranet, 

a fim de que os demais Membros tenham ciência das relevantes matérias aqui 

discutidas e para que conheçam a importância do trabalho desenvolvido pelos 

Conselheiros. O Conselheiro Luiz da Silva Flores parabenizou os empossados e deu 

boas vindas ao Conselheiro Otávio Brito Lopes, desejando que Sua Excelência tenha  

serenidade e tranqüilidade necessárias, e ainda utilize sua sabedoria em prol da 

harmonia e do engrandecimento do Ministério Publico do Trabalho. Continuando, o 

Conselheiro saudou a Presidente, destacando-lhe a simpatia, o preparo e o saber 

jurídico, e complementou desejando felicidades à Sua Excelência na condução dos 

destinos do Ministério Público do Trabalho. Prosseguindo, disse estar perplexo com a 

campanha encetada por alguns Colegas contra o Conselho através do membros 

gamma — desvirtuando sua função precípua  —, e lembrou que durante os 19 

(dezenove) anos em que atua como Subprocurador-Geral e 06 (seis) como 

Conselheiro, tais condutas revelaram-se insólitas. Mencionou o número de processos 

apreciados pelos Conselheiros, destacando a quantidade e a qualidade dos votos 
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proferidos, desmentindo a dedução de que o Conselho não produz. Declarando-se 

indignado, na qualidade de Subprocurador-Geral mais antigo do Ministério Público da 

União, falou que as divergências e posições políticas não podem exceder o campo das 

idéias, e solicitou à Presidência que impeça, da melhor maneira que lhe aprouver, 

esses ataques aos Subprocuradores-Gerais. Fazendo breve histórico acerca das 

atribuições do Ministério Público do Trabalho, lembrou aos novos integrantes que 

imaginam estar inventando o Ministério Público que  a Instituição, presentemente, 

muito deve aos seus antigos Membros, tais como o Dr. Othongaldi Rocha e Armando 

de Brito, citando apenas dois de uma extensa lista. O Conselheiro José Alves Pereira 

Filho, após agradecimento por sua posse, endossou as palavras do Conselheiro 

Otávio Brito Lopes no tocante àquele ponto em que Sua Excelência afirmava que as 

decisões que não foram tomadas com acerto não deveriam servir como precedente. O 

Conselheiro Otávio Brito Lopes inicialmente parabenizou os empossados e, após, 

falou da alegria em retornar à casa depois de quatro anos em que esteve servindo ao 

país e colhendo experiência que pretende agregar em sua atuação no Ministério 

Público do Trabalho. Disse que recebe as recomendações do Conselheiro decano Luiz 

da Silva Flores, referente à serenidade, apaziguamento e o convívio harmônico, com 

muita humildade e que com elas se compromete. O Conselheiro desejou contar com a 

colaboração de todos, não obstante o acirramento dos ânimos durante o processo 

eleitoral, passagem  que considera compreensível por tratar-se de opiniões defendidas 

por muitos com paixão e reputou louvável que divergências haja, posto que do debate 

se extrai a síntese, que representa a melhor decisão para o Órgão. Continuando, 

referiu-se à filmagem das Sessões — considerando-a pioneira dentro do Ministério 

Público —, como a melhor forma de informar os Colegas que estão na base da 

Instituição das vicissitudes  políticas que permeiam um Órgão Colegiado que faz 

política interna como o Conselho Superior, que, em suma, revela-se um ônus para os 

que aqui atuam. Rematou o Conselheiro dizendo que a referida filmagem está 

totalmente coerente com o princípio da publicidade estampado no art. 37 da 

Constituição Federal. Avançando em seu pronunciamento, ousou discordar do colega 

e amigo, o Conselheiro Luiz da Silva Flores, quanto à “campanha difamatória” contra 

os Subprocuradores-Gerais no Membros gamma, pois, como Sua Excelência mesmo 

disse, “se são alguns poucos” que assim se manifestam, não se trata necessariamente 

de uma campanha, e, malgrado alguns excessos, acha muito importante o fórum 
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interno pela experiência que ali é compartilhada e pela celebração da prática 

democrática. Finalizando, o Conselheiro rememorou as ações perpetradas no 

passado, nas quais contribuiu, citando a Lei Complementar nº 75/93 e da Lei da Ação 

Civil Pública, em que, com entusiasmo e contentamento por estar integrando a 

Instituição passava a impressão aos que aqui já estavam, que estava querendo 

“inventar o Ministério Público”, e se, eventualmente, alguém fizer o mesmo exercício 

memorial, poderá perceber que também, movido pelo arrebatamento, foi um inventor 

do Ministério Público do Trabalho. A Conselheira Guiomar Rechia Gomes pronunciou-

se como segue; “Colegas Conselheiros: Desejo registrar, como primeiro ato como 

Conselheira, a todos os Colegas do Ministério Público do Trabalho que chego a este 

Colegiado imbuída do sincero propósito de trabalhar pelo engrandecimento da 

Instituição,e, portanto, da categoria, o que corresponde dizer  que não faltarei com 

meu apoio ao que entendo enquadrar-se nesse desideratum. No contexto, animo-me 

idéias que formularei quando do meu julgamento à evidência de valor e dimensão 

institucional forem inquestionáveis. Assim, não me perderei em minúcias de questões 

sem importância e manterei voltada exclusivamente para a meta do interesse público. 

O meu posicionamento portanto será livre, independente e responsável como sempre 

e não me deixarei envolver, em nenhum momento por sentimentos egoísticos ou 

pessoais. Manterei a conduta transparente de sempre, o que vale dizer que não me 

esconderei em defender o que entenda correto, como fazem o que cedem à coragem 

dos interesses. Cumprirei assim os compromissos que assumi ao concorrer ao 

encargo, e isso não apenas por obrigação ética, mas por entender que o dever de 

cada um de nós está acima de tudo, evidentemente, de acordo com os mandamentos 

e códigos legais. Quero desta forma expressar aos que em mim votaram no Colégio 

de Procuradores e aos meus Colegas Subprocuradores-Gerais do Trabalho os meus 

sinceros agradecimentos pela confiança que me distinguiram, e dizer que não os 

decepcionarei. Obrigado Colegas e minhas reverências especiais aos que comigo hoje 

também assumem e aos Conselheiros que aqui já estavam.  Obrigado.”. A 

Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça declarou-se honrada por compor o 

Egrégio Conselho Superior e parabenizou os demais empossados, afirmando que seu 

propósito é — e sempre será —, o engrandecimento da Instituição da qual muito se 

orgulha por fazer parte. A Conselheira Maria Aparecida Gugel apresentou seus 

respeitos à Exmª Presidente e agradeceu a acolhida que recebera por parte dos 
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demais Membros e asseverou o ânimo de colocar em prática as idéias inovadoras 

como forma de colaborar com a construção do Ministério Público do Trabalho, pois 

entende que cada um que chega e cada um que sai deixa uma parcela de si na forma 

de idéias e posicionamentos. Destacou que as divergências de opinião são salutares 

na medida em que faz com que a imaginação criadora aflore, e dessa forma pretende 

continuar colaborando com a edificação do Ministério Público. A Conselheira 

comparou-se aos “estiradores de corda” da antiga civilização egípcia, em que, após as 

cheias do Nilo que desmarcava suas férteis margens, eram os responsáveis pela 

demarcação desfeita, portanto, na vida lá fora e dentro desse Órgão tão jovem, todos 

representam o papel daqueles geômetras antigos, que a cada momento balizam o 

terreno com idéias construtivas. E outro não é seu intento, complementa a 

Conselheira, senão trabalhar em prol do Ministério Público, não importando a 

Administração que chega e a que sai. A Conselheira Maria de Fátima Rosa Lourenço 

na esteira do que se pronunciou o Conselheiro Luiz da Silva Flores a respeito do 

Membros gamma, destacou que o Conselho irá discutir o tema da normatização — ou 

não — quando apreciar procedimento que ora tramita neste Órgão, para o qual pediu 

à Conselheira Relatora Drª Ivana Auxiliadora Mendonça Santos a celeridade possível. 

O Conselheiro Dan Caraí da Costa e Paes saudou os Colegas que neste momento 

tomaram assento no Conselho Superior fazendo votos com que as relações se 

perfaçam com tranquilidade. Com referência ao Membros gamma, o Conselheiro citou 

o brocardo: “que a delicadeza do tom seja a gentileza da razão”. A Conselheira Ivana 

Auxiliadora Mendonça Santos elogiou todos aqueles que já passaram pela Instituição 

e deixaram impressa sua contribuição e destacou a participação do Dr. Guilherme 

Mastrichi Basso, ex-Presidente do Conselho Superior, e das Conselheiras Lucinea 

Alves Ocampos, Terezinha Matilde Licks e do Conselheiro José Carlos Ferreira do 

Monte, bem como deu boas vindas aos Conselheiros que ora tomaram posse. 

Continuando, a Conselheira citou versículo bíblico “seja vossa moderação conhecida 

por todos os homens” (Filipenses capítulo 4, versículo 5) que acredita sintetizar os 

pronunciamentos aqui proferidos, e, complementando, apelou para que todos 

abdiquem das preferências políticas e laborem em prol da Instituição. A Corregedora-

Geral Heloísa Maria Moraes Rego Pires, preliminarmente, saudou a todos e 

parabenizou os Conselheiros que cumpriram seus mandatos e àqueles que foram 

reconduzidos pelo excelente trabalho produzido até então, quantitativa e 
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qualitativamente. Em seguida Sua Excelência mencionou o jurista Oscar Dias Corrêa 

em sua lição: “Só o Estado Democrático necessita de salvaguardas, pois no Estado 

totalitário não se fala em emergência constitucional que envolve concessão e uso de 

poderes exepcionais, porque a permanência desses poderes está nas mãos de uma 

só pessoa:  a do chefe do estado”. Assim, considera ser este Órgão Colegiado o 

principal encarregado dessas salvaguardas. Prosseguindo, comunicou que participou 

do ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, em Maceió-PB, nos dias 21 a 23 de agosto de 2003, 

em que foram abordados temas importantes, tais como afastamento de Membros do 

Ministério Público para exercer cargo ou função pública e casos de propositura de 

ações reparatórias, se constatado o dano, mesmo quando assinado Termo de 

Ajustamento de Conduta, e concluiu esclarecendo que a carta com o teor das 

discussões está disponível na página eletrônica da Corregedoria-Geral. Por último 

comunicou o envio de Relatório Parcial das Atividades da Corregedoria-Geral à 

Presidência do Conselho Superior. A Conselheira Maria Aparecida Gugel, 

apresentando suas excusas, também comunicou o envio de Relatório Parcial da 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Não havendo 

mais comunicados a fazer, passou-se à ordem do Dia. A Conselheira Maria de Fátima 

Rosa Lourenço alertou para o fato de que seu mandato como Vice-Presidente, iniciado 

em 08 de outubro de 2002, durante a 91ª Sessão Extraordinária, ainda estava em 

curso, posto que não apresentara renúncia. O Conselheiro Luiz da Silva Flores 

levantou questão de ordem, elucidando que o mandato do Vice-Presidente sempre 

coincidiu com o Mandato do Presidente do Conselho, mas em função da renúncia da 

Vice-Presidente à época, Drª Lucinea Alves Ocampos, ocorrida em 2002, o Conselho 

elegeu a Conselheira Maria de Fátima Rosa Lourenço como Vice-Presidente. O 

Conselheiro Otávio Brito Lopes, pedindo a palavra, asseverou que razão assistia à 

Conselheira Vice-Presidente Maria de Fátima Rosa Lourenço. A Presidente Sandra Lia 

Simón determinou a retirada do item da pauta. Abrindo a discussão sobre a 

transmissão das Sessões pela Intranet, o Conselheiro Luiz da Silva Flores perquiriu 

sobre o objetivo das transmissões. A Excelentíssima Presidente esclareceu que 

pretende, à exceção daqueles temas sigilosos, disponibilizar a todos os Membros do 

Ministério Público do Trabalho a transmissão das Sessões do Conselho Superior, e 

colocou o tema em discussão.  A Conselheira Maria Aparecida Gugel registrou que o 
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Conselho deveria se pronunciar a respeito, haja vista questões atinentes ao direito de 

imagem, e que a questão deveria ser encaminhada de forma procedimental, afirmando 

que, a princípio, não seria contrária à filmagem. O Conselheiro Luiz da Silva Flores, 

igualmente declarando-se favorável à filmagem, ressalvou que deveria relaxar o 

registro durante o demorado e exaustivo julgamento daqueles procedimentos relativos 

à lei da Ação Civil Pública. O Conselheiro José Alves Pereira Filho, ressalvando 

quanto àquelas matérias sigilosas, ou quando o Conselho estiver reunido em Sessão 

Especial, considerou que as filmagens, seguindo a experiência da TV Câmara, TV 

Senado e a TV Justiça transmitindo julgamentos “ao vivo” do plenário do Supremo 

Tribunal Federal, revela-se oportuna pela transparência que propicia. A Conselheira 

Maria de Fátima Rosa Lourenço, ressalvou que, não somente naqueles casos em que 

a lei fala em sigilo, mas noutros em que seja forçoso a menção de nomes, o que 

poderia gerar constrangimento desnecessário para o Colega citado e para o 

Conselheiro. Acha que, por prudência, a apreciação desses casos deveria ser em 

reservado. O Conselheiro Dan Caraí da Costa e Paes registrou que, face ao que foi 

cogitado, não se oporia à filmagem, ressalvando sua individual posição a respeito da 

imagem pessoal. A Conselheira Guiomar Rechia Gomes, igualmente declarando-se, a 

princípio, favorável a filmagem, ressaltou que o Conselho Superior sempre deu ampla 

publicidade aos seus julgados, e se associou àqueles Conselheiros que pensam que 

situações haverá em que a exposição de nomes geraria constrangimentos. O 

Conselheiro Otávio Brito Lopes declarou-se entusiasta da idéia da transmissão pelo 

que já declarou a respeito, sublinhando que todos, em princípio, não são contra a 

medida. Teceu comentários a respeito e afirmou que estudará mais a questão à luz do 

direito de imagem, embora, de antemão, pensa não ser o caso, pois entende que 

impera o princípio da publicidade dos atos da Administração Pública, considerando, 

apenas a exceção que a lei determina. A Conselheira Maria de Fátima Rosa Lourenço 

sugeriu que se suspendesse, momentaneamente, a discussão, até que a questão 

restasse esclarecida.  O Conselheiro Otávio Brito Lopes registrou que se sentiria mais 

confortável ao consultar, mesmo que informalmente, os colegas do Ministério Público, 

para que pudesse se posicionar. A Presidente, encampando a proposta da 

Conselheira Maria de Fátima Rosa Lourenço, interrompeu as discussões até a 

próxima Sessão Ordinária. Após encaminhamento de preliminar da Conselheira Maria 

Aparecida Gugel, a respeito da maneira da votação para a escolha dos Membros da 
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Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, decidiu o  

Conselho, por maioria, com ressalva da Conselheira Guiomar Rechia Gomes e 

ressalva do Conselheiro Luiz da Silva Flores no sentido de que sua posição se refere 

ao caso concreto, e vencidos os Conselheiros Maria de Fátima Rosa Lourenço e Dan 

Caraí da Costa e Paes, que a indicação dos nomes se daria de forma aberta. Ao ser 

franqueada as indicações dos nomes para posterior votação — por Sua Excelência a 

Presidente — a Conselheira Maria Aparecida Gugel interpôs o argumento de que o 

Conselho, por praxe, primeiramente escolhe os titulares e em seguida os suplentes, 

separadamente, ou seja, aqueles que sobejarem aos titulares não serão os suplentes. 

A Presidente Sandra Lia Simón alegou não se opor a esse método. O escrutínio 

conduzido pela Corregedora-Geral Heloísa Maria Moraes Rego Pires revelou o 

seguinte resultado: como titulares da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público do Trabalho as Subprocuradoras-Gerais Terezinha Matilde Licks e Vera 

Regina Della Pozza Reis, e como membros suplentes os Subprocuradores-Gerais do 

Trabalho Edson Braz da Silva e Lucinea Alves Ocampos. A presente Sessão foi 

suspensa para um intervalo de 05 (cinco) minutos. Retomando os trabalhos a 

Presidente indagou se a forma de votação para a elaboração da lista tríplice para a 

escolha do Corregedor-Geral seria a mesma já encaminhada anteriormente, e, com 

exceção do Conselheiro Dan caraí da Costa e Paes, que convergiu pelo voto aberto, 

os demais Conselheiros mantiveram o mesmo posicionamento. Após apuração dos 

votos pela Corregedora-Geral Heloísa Maria Moraes Rego Pires, a Excelentíssima 

Presidente proclamou o resultado da votação, ficando a lista tríplice para a escolha do 

Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho composta pelos seguintes nomes 

em ordem decrescente de número de votos: os Subprocuradores-Gerais do Trabalho 

José Carlos Ferreira do Monte, Lucinea Alves Ocampos e Heloísa Maria Moraes Rego 

Pires. A Conselheira Secretária comunicou que os processos remanescentes da 99ª 

Sessão Extraordinária constantes da pauta seriam redistribuídos por conta da renúncia 

do Relator. O Conselheiro Luiz da Silva Flores, alegando estar contribuindo com os 

encaminhamentos da Presidência, alertou que os afastamentos de Membros deveriam 

seguir o estatuído no § 1º do art. 204 da LC nº 75/93, o que não ocorreu em relação à 

nomeação do Chefe de Gabinete, enfatizando que não se opõe à pessoa do  Dr. 

Brasilino Santos Ramos que é pessoa ilibada para o cargo. A Conselheira Maria 

Aparecida Gugel considerou a combinação deste artigo com o parágrafo único do art. 
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214 da mesma lei e com o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição da República. O Conselheiro Otávio Brito Lopes levantou questão de 

ordem no sentido de que realmente o encaminhamento deveria se dar em obediência 

ao Regimento Interno do Conselho Superior, opinando pelo rápido trâmite 

procedimental. A Excelentíssima presidente indagou ao Conselheiro Luiz da Silva 

Flores se tomaria a iniciativa do encaminhamento, ao que respondeu afirmativamente 

Sua Excelência. E, para constar, lavrei a presente ata que, após lida, achada conforme 

e aprovada, vai assinada pelo Presidente e por mim subscrita. Término: 12h 30. 

Brasília, 28 de agosto de dois mil e três. 

 

 

 

SANDRA LIA SIMÓN 

Presidente do CSMPT 
 
 

IVANA AUXILIADORA MENDONÇA SANTOS 
Secretária do CSMPT 

 

 

 


