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Em 26 de fevereiro do ano de dois mil e quatro às quatorze horas e  quatorze  minutos, 
realizou-se a Nonagésima 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,  José Alves Pereira Filho, 
Otávio Brito Lopes, Guiomar Rechia Gomes, Maria Guiomar Sanches de Mendonça 
(Vice-Presidente), Maria Aparecida Gugel, Maria de Fátima Rosa Lourenço, Dan Caraí 
da Costa e Paes, Ivana Auxiliadora Mendonça Santos (Secretária) e o Corregedor-
Geral Dr. José Carlos Ferreira do Monte. A Excelentíssima Presidente do Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho Sandra Lia Simón cumprimentou os 
presentes e aqueles que acompanhavam pela intranet, e, verificado o quorum, 
declarou aberta a Sessão. Em virtude da interposição de feriado entre a última e a 
presente Sessão, a apreciação da ata da 104ª Sessão Extraordinária foi adiada. A 
Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos comunicou o recebimento 
dos seguintes documentos na Secretaria:  cópia do Acordo de Cooperação para 
Intercâmbio Técnico, Científico e Cultural, celebrado entre a ESCOLA SUPERIOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — através do Núcleo do 
Ministério Público do Trabalho — e a ESCOLA DE MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO – EMERJ, enviado pelo Dr. João Hilário Valentin; exemplar da publicação 
Trabalho e Deficiência Mental: Perspectivas Atuais, organizada pela ASSOCIAÇÃO DOS 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL — APAE/DF, reunido textos de 
diversos profissionais da área de deficiência mental, incluindo a participação da 
Subprocuradora-Geral Maria Aparecida Gugel, que enviou a obra. Complementou 
noticiando a remessa dos citados documentos à Biblioteca da Procuradoria-Geral, 
como de praxe. Em continuação aos seus comunicados a Conselheira Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos suscitou uma questão que vem acarretando dificuldades 
às suas funções de Secretária do Conselho, referindo-se ao comparecimento de 
Conselheiro às Sessões não obstante esteja licenciado de suas funções como 
Membro.  Mencionou que o elevado número de processos a distribuir e deliberar  vem 
a afligindo desde que assumira a função e relacionaou essa grande demanda — fato 
notório —  com o fato de que o Conselheiro afastado não recebe distribuição, e, face o 
silêncio do Regimento Interno, espera que o Conselho delibere a respeito. Revelou 
que essa indefinição da participação ou não do Conselheiro — posto que não há 
comunicação prévia — causa desdobramentos administrativos indesejáveis, 
notadamente quanto  à possibilidade de inclusão de procedimentos em pauta, 
somando-se a isso o prejuízo causado ao Conselho que deixa de distribuir cerca de 
100 (cem) processos por mês. Complementou que aguardou até o presente momento 
por não haver nenhuma licença em curso, e, estando em sua composição plena, deve 
o Colegiado conhecer e deliberar a respeito. A Conselheira citou pesquisa feita em 
Regimentos Internos de outros Ramos do Ministério Público que abrigam a 
possibilidade de o Conselheiro afastado optar pela participação em Sessão e prevêem 
o restabelecimento de suas funções pelo recebimento de processos, em decorrência. 
A Conselheira Guiomar Rechia Gomes pediu a palavra para indagar da freqüência de 
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pedidos de afastamento, pois não lhe parecia que representasse número relevante, e 
lembrou que poderia ser hipótese de convocação de suplente. Concluiu a Conselheira 
lembrando que as regras estabelecidas por este Colegiado são no sentido de que o 
Conselheiro pode optar pelo comparecimento à Sessão, e o tem feito imbuído pelo 
espírito de colaboração. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos esclareceu 
que, no semestre passado cerca de 300 (trezentos) processos deixaram de ser 
distribuídos, contudo  a observância da lei, na hipótese, revela-se impositivo, pois em 
consulta à Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, em seu art. 52 vê-se: 
“Conceder-se-á licença: (...) Parágrafo Único: A Lei Orgânica disciplinará as licenças 
referidas neste artigo, não podendo Membro do Ministério Público, nessas situações, 
exercer qualquer de suas de suas funções”. Em face disto disse que o procedimento 
correto seria adequar-se à norma, independente do quantitativo de afastamentos. A 
Conselheira Guiomar Rechia Gomes procedeu à leitura da Resolução nº 59 do 
Ministério Público Federal que preconizava: “Art. 1º - O art 18 da Resolução nº 01 de 
26 de agosto de 1993 passa a vigorar com a seguinte redação: ao Conselheiro 
afastado por motivo de férias ou licença-prêmio é facultado exercer as suas funções no 
Conselho.”. A Conselheira Maria Aparecida Gugel sugeriu que de posse das 
informações levantadas se instruísse e distribuísse a proposta a Relator e Revisor para 
apreciação já na próxima Sessão. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos 
declarou entendimento que a Secretaria é que na realidade deveria proceder à 
distribuição e só trouxera a questão para oferecer elementos ao Conselho. A 
Excelentíssima Presidente, alegando questão de ordem, sugeriu que cada Membro, 
por ordem de antiguidade, se manifestasse, observando que, de acordo com o 
dispositivo lido pela Conselheira Guiomar Rechia Gomes a distribuição seria um ato da 
Secretaria independente de deliberação, ao tempo que louvou a atitude da 
Conselheira Secretária por ter trazido o assunto à discussão. O Conselheiro Luiz da 
Silva Flores parabenizou a Conselheira Guiomar Rechia Gomes pela passagem de 
seu aniversário ocorrido no dia de ontem e afirmou o encaminhamento de ofício — 
conforme anunciado na última Sessão — à Procuradora-Geral a respeito dos 
estagiários. Enalteceu a iniciativa do Procurador do Trabalho João Hilário  Valentim 
pelo acordo firmado que, a seu ver, deveria ser aproveitado em todas as Regionais por 
se tratar de peça muito bem acabada, a qual declarou ter lido na íntegra. Sobre a 
matéria em discussão  disse que — ainda sem adentrar o mérito — sempre teve a 
opinião de que o licenciado não poderia participar das Sessões, porém, admitiu a 
existência da regra da faculdade que leva em conta o fato de que aquele que cumpre 
um cargo eletivo o faz ‘intuitu personae’, dele não podendo abrir mão. O Conselheiro 
concluiu alegando o desconhecimento do preceito contido na Lei Orgânica do 
Ministério Público e por isso preferiu aguardar as demais opiniões. O Conselheiro José 
Alves Pereira Filho,  acerca do levantamento feito pela Conselheira Secretária, proferiu 
as seguinte conclusões: primeiro que o assunto pode ser normatizado pelo Conselho 
em virtude da lacuna existente; segundo que não se pode ficar tomando de 
empréstimo normas de outros Ramos, especialmente as de caráter disciplinar, pois se 
desconhece as motivações e interpretações havidas quando do debate, como na 
citação referente ao Ministério Público Federal trazido à colação. Finalizou expondo 
entender razoável o recebimento de processos quando se opta pelo comparecimento 
às reuniões.  O Conselheiro Otávio Brito Lopes assegurou não ter dúvidas de que se 
trata de questão de ordem por se referir à composição e funcionamento da presente 
Sessão, e por isso mesmo requer uma decisão.  Ressaltou que teve dúvidas, a 
princípio, se seria da competência da Secretária do Conselho ou da Procuradora-
Geral, contudo, examinando o Regimento Interno  certificou que “os casos omissos 
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serão resolvidos pelo Conselho Superior”, logo, a questão reclama solução de pronto. 
Expressou perplexidade afirmando ser inconcebível uma licença que não atenda ao 
fim estabelecido em lei, que é exatamente o de se ausentar do trabalho. Disse também 
que fica com o que estabelece o Regimento Interno deste Órgão e a presente Sessão, 
para funcionar regularmente, deve tratar desta questão de ordem. Continuou Sua 
Excelência afirmando que não existe a figura do meio-Conselheiro: ou se assume os 
ônus e vantagens ou não, sob pena de se acolher uma situação de total 
incompatibilidade entre ambas as coisas que, com a devida vênia, não se sustenta. 
Ultimou sua intervenção afirmando que, terminantemente, a única opção permitida por 
lei é a de se gozar  a licença ou não, e, valendo-se da prerrogativa adquirida ele deve 
se afastar para o cumprimento do benefício, cabendo à suplência o exercício de seu 
ofício. A Conselheira Guiomar Rechia Gomes asseverou tratar-se de situação antiga e 
por todos conhecida pois já houvera situações como essa e não se ventilou qualquer 
alteração, entretanto, se algo deve ser feito, de modo algum deveria ser através da 
Secretaria e sim via normatização. A Conselheira Maria Guiomar Sanches de 
Mendonça, pedindo vênia às opiniões contrárias, asseverou que o Conselheiro 
afastado não deve participar das atividades que cumpria quando encontrava-se em 
exercício, cabendo ao suplente preencher sua ausência. Porém, continuou, em 
havendo normatização no sentido de se permitir a participação entende que o 
Conselheiro deve também receber a distribuição. A Conselheira Maria Aparecida 
Gugel afirmou comungar com o fundamento de que a hipótese requer uma deliberação 
por parte deste Colegiado e não de ato da Presidente do Conselho ou da Secretaria, 
entendendo que — não obstante a praxe adotada por este Conselho desde sua 
constituição — a licença deve ser gozada na sua integralidade, caso contrário não teria 
o nome de licença-prêmio contida no artigo 222 da Lei Complementar de 1993. 
Entretanto, se se optar pela faculdade do Conselheiro participar da Sessão que Sua 
Excelência o faça expressamente à Secretaria, adquirindo, igualmente, o ônus da 
distribuição. A Conselheira Maria de Fátima Rosa Lourenço, entendendo tratar-se de 
ato normativo do Conselho, opinou pela formalização da proposta a ser distribuída 
regularmente a Relator e Revisor. O Conselheiro Dan Caraí da Costa e Paes 
expressou entendimento de que também seria ato do Conselho e em seu âmbito deve 
ser analisado. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos ponderou, após a 
oitiva das opiniões dos Colegas, que a abordagem realmente deve se dar na esfera do 
Conselho, competindo, então, a imediata deliberação. Prosseguindo, citou Hugo Nigro 
Mazzilli em sua obra Regime Jurídico do Ministério Público, tratando de licenças e a 
própria participação ou não em reunião: “As atribuições de cargo de Membro do 
Ministério Público, em regra, não podem deixar de ser exercidas, salvo em casos 
legais como afastamento em virtude de férias ou licença” . e continuou: “da mesma 
forma que o legislador federal, o paulista não editou regra geral sobre a questão da 
possibilidade ou não da prática de atos de Ministério Público durante o afastamento, 
entre os quais se insere as férias, a não ser para prever, casuisticamente, e por razões 
mais políticas que jurídicas, que os Membros do Conselho Superior ou do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores, poderiam exercer suas atribuições, mesmo 
sobre  férias”. A Presidente do Conselho Superior, considerando que uma praxe 
importante vai ser mudada, colocou a questão de ordem, registrando, ainda, que 
compartilha do entendimento de que o Conselheiro licenciado  se afasta de todas as 
suas funções mas se optar por colaborar deve reassumi-las na plenitude. O 
Conselheiro Luiz da Silva Flores sugeriu a distribuição proporcionalmente à 
participação em Sessões Ordinárias. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça 
Santos ponderou que outros Ramos que adotam a sistemática não consideram a 
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proporcionalidade. O Corregedor-Geral José Carlos Ferreira do Monte lembrou que o 
tema já fora tema de reflexão neste Colegiado – não com esta composição – 
abordando o caso de licença por motivo de saúde e licença-prêmio, deliberando, neste 
caso pela possibilidade de comparecimento às Sessões, embora não tenha apreciado 
a matéria em sua totalidade. Rematou alertando para o fato de que em sendo a 
Procuradora-Geral quem concedeu a licença, o ato de suspensão também se insere 
na alçada de competência de Sua Excelência. A Conselheira Guiomar Rechia Gomes 
citou episódio diferente mas ilustrativo e que induz à reflexão, em que houve renúncia 
à diárias por parte de Membro, e, posteriormente, o ingresso na Justiça cobrando-as 
sob a alegação de se tratar de direito irrenunciável. Portanto, as conseqüências 
jurídicas devem ser avaliadas. Acrescentou a Conselheira que faz referência a estas 
questões porque lhe trazem dúvidas, e não está se defendendo de nada, em absoluto, 
posto que quando se encontrava  licenciada valeu-se de uma faculdade da qual 
dispunha. O Conselheiro José Alves Pereira Filho sugeriu que a solução se realizasse 
com a inserção de ressalva concernente no artigo 9, I, do Regimento Interno, e ainda 
advertiu que no Congresso Nacional o parlamentar que pede suspensão de licença 
retorna investido em suas funções plenas. O Conselheiro Otávio Brito Lopes voltou a 
frisar que o Colega afastado está juridicamente impedido de participar como previsto 
na Lei, o que afasta a alegação de lacuna, e a questão, então,  deve ser resolvida 
como questão de ordem. A Excelentíssima Presidente encaminhou a votação, tendo 
decidido o Conselho Superior, por maioria e preliminarmente, pelo encaminhamento da 
questão de ordem por se tratar do funcionamento e composição do Conselho, 
vencidos os Conselheiros Guiomar Rechia Gomes, Maria de Fátima Rosa Lourenço e 
Dan Caraí da Costa e Paes que opinavam pela distribuição da proposta a 
Relator/Revisor. Quanto ao mérito decidiu o Conselho Superior, por maioria, que o 
Conselheiro não pode exercer suas funções durante seu afastamento, vencido 
parcialmente o Conselheiro Luiz da Silva Flores e com abstenção da Conselheira 
Guiomar Rechia Gomes que alegou foro íntimo. O Corregedor-Geral José Carlos 
Ferreira do Monte comunicou o envio ao Conselho, através de Sua Excelência a 
Presidente, de relatório anual de atividades, de acordo com o imposto pela Resolução 
nº 17 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. O Conselheiro Luiz da 
Silva Flores, pedindo a palavra,  solicitou do Corregedor-Geral informações a respeito 
da situação dos feitos, como Órgão Agente e Interveniente, nas Procuradorias 
Regionais. O Corregedor-Geral José Carlos Ferreira do Monte fez relato destacando 
que malgrado as dificuldades existentes as Unidades têm se desincumbido de seu 
mister, à exceção de alguns Membros que incorrem em atrasos e doutros que 
discrepam dos padrões adotados nas Regionais. Concluiu Sua Excelência afiançando 
que não tem ocorrido nada que tenha gerado maiores conseqüências para a imagem 
da Instituição.  Não havendo mais comunicados a fazer passou-se à ordem do dia. 
Processo  nº 08130.003019/2000 origem PGT, Interessado: Corregedoria Geral do 
Ministério Público do Trabalho – Assunto: Proposta de Alteração da Resolução nº 
13/95 – Relatora: Conselheira Maria de Fátima Rosa Lourenço – Revisora:  
Conselheira Guiomar Rechia Gomes – Decisão: Retirado de pauta a pedido da 
Relatora. 02 – Processo nº 08130.002744/2003 Origem; PGT – Interessado: Dr. 
Estanislau Tallon Bozzi – Pedido de Reconsideração (Requerimento de Afastamento) - 
Relatora: Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça – Revisora:  Conselheira 
Maria de Fátima Rosa Lourenço – Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho decidiu, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da 
Relatora. A Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos referiu-se a um 
lote de processos de relatoria da ex-Conselheira Terezinha Matilde Licks, julgados na 
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99ª Sessão Extraordinária. Os Conselheiros concluíram pelo encaminhamento, via 
Secretaria, à Regional de origem após juntada de certidão atestando a decisão tomada 
em Conselho. Por fim, a Excelentíssima Presidente deu por encerrada a 90ª Sessão 
Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho agradecendo a 
todos.  E, para constar, lavrei a presente ata que, após lida, achada conforme e 
aprovada, vai assinada pela Excelentíssima Presidente e por mim subscrita. Término: 
15h 40. Brasília, 26 de fevereiro  de dois mil e quatro. 
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