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Em 21 de outubro do ano de dois mil e quatro, às dez horas e vinte minutos, 
realizou-se a Nonagésima Sétima Sessão Ordinária, na Sala de Reuniões do 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, em Brasília-DF, sob a 
Presidência da Vice-Presidente Maria Guiomar Sanches de Mendonça, estando 
presentes os Senhores Conselheiros: José Alves Pereira Filho, Heloísa Maria 
Moraes Rego Pires, Otavio Brito Lopes, Guiomar Rechia Gomes, Ronaldo Tolentino 
da Silva (suplente convocado), Ivana Auxiliadora Mendonça Santos (Secretária), 
Edson Braz da Silva e Luis Antônio Camargo de Melo, e o Corregedor-Geral José 
Carlos Ferreira do Monte. Ausentes, justificadamente,  a Presidente Sandra Lia 
Simón (Banca Examinadora do XI Concurso para  Procurador do Trabalho) e a 
Conselheira  Maria Aparecida Gugel (licença-médica). A Excelentíssima Vice-
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho Maria Guiomar 
Sanches de Mendonça cumprimentou os Conselheiros, Servidores e todos os 
Membros que acompanhavam pela Intranet, e, verificado o quorum, declarou aberta 
a Sessão. Iniciada a aprovação da Ata da 122ª Sessão Extraordinária, o Conselheiro 
Edson Braz da Silva observou que na decisão dos processos que pediu vista 
regimental e juntou voto divergente deveriam constar, a título de informação, que o 
Relator “reformulou o voto encampando a divergência”. Após discussão a respeito, a 
Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos ponderou que alterações 
de procedimentos deverão ser colocados em votação. O Conselheiro Otavio Brito 
Lopes considerou que por se tratar de alteração que interferirá na sistemática 
adotada até então, deverá ser posto em votação, ouvindo-se a Conselheira 
Secretária e os argumentos do Conselheiro Edson Braz da Silva, pois entende, a 
princípio, e com a devida vênia, que nos casos em que o Relator acompanha a 
divergência no curso do julgamento, ela (a divergência) simplesmente deixa de 
existir e o Relator continua com sua prerrogativa de proferir  seu voto naquele 
processo. O Conselheiro Edson Braz da Silva asseverou que a certidão deve 
espelhar o que ocorreu em Sessão, e a questão é de ordem fática. Em razão do 
discutido, a Ata da 122ª Sessão Extraordinária foi aprovada parcialmente, 
remanescendo os pontos relativos ao julgamento dos processos que foram objeto de 
vista regimental (Procedimentos relativos à Lei da Ação Civil Pública nº 1409/2003, 
5987/2003, 4531/2003 e 6700/2003, e dúvida quanto á decisão do 0754/2000) 
solicitada pelo Conselheiro Edson Braz da Silva. Dando prosseguimento, a 
Excelentíssima Vice-Presidente Maria Guiomar Sanches de Mendonça comunicou, a 
pedido de Sua Excelência a Procuradora-Geral Sandra Lia Simón, a indicação do 
Procurador Regional do Trabalho Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, para ficar 
convocado como Subprocurador-Geral do Trabalho na vaga da Subprocuradora-
Geral Lélia Guimarães Carvalho Ribeiro, afastada para cursar doutorado em 
Lisboa/Portugual, por dois anos, de 01.10.2004 a 01.10.2006. O Conselheiro José 
Alves Pereira Filho registrou que, à mingua de regulamentação anterior, se vincula 
ao art. 110 da LC nº 75/93 para aprovar a convocação formulada. O Conselheiro 
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Edson Braz da Silva fez proposta no sentido de que haja critério objetivo para a 
indicação, e  caso não exista, que seja o mais antigo na carreira (caso haja empate 
entre o indicado e outros, não se opõe ao seu nome). Ante a sugestão do 
Corregedor-Geral José Carlos Ferreira do Monte para que fossem empregados os 
mesmos critérios aplicados à época das convocações de vários Membros que, 
inclusive, compõe a mesa deste Conselho, redargüiu o Conselheiro Edson Braz da 
Silva que na ocasião de sua convocação não havia critério nenhum, e acha que fora 
convocado por conta de seus “belos olhos”. A Conselheira Heloísa Maria Moraes 
Rego Pires aprovou a indicação, sugerindo que se fixe critérios objetivos para as 
futuras indicações. O Conselheiro Otavio Brito Lopes aprovou a indicação e 
assegurou que a matéria é regulada pela Lei Orgânica, não sendo necessário o 
Conselho regulamentar, pois, nos termos da Lei, o ato de convocação é de 
competência da Procuradora-Geral, e o Conselho aprova ou não essa convocação 
feita, sendo todos os procedimentos anteriores a esses, legítimos e legais. 
Acrescentou o Conselheiro que o critério de antiguidade, por si só, é incompleto, 
exemplificando, que nos casos de promoções por antiguidade o Conselho tem, 
sistematicamente, recusado o mais antigo por motivos que todos conhecem, e não 
vê sentido em engessar a convocação apenas pelo critério da antiguidade. A 
Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires registrou que no momento que a 
Procuradora-Geral indica e o Conselho veta ou não, são necessários critérios 
objetivos que não seriam, necessariamente, só de antiguidade, reiterando seu voto 
favorável e específico na indicação feita pela Procuradora-Geral. O Conselheiro José 
Alves Pereira Filho, pedindo a palavra e examinando o parágrafo único do artigo 110 
da LC 75/93,  não viu suscitada norma em branco na espécie, razão pela qual 
concluiu que o dispositivo é auto-aplicável, não restando ao Conselho qualquer 
regulamentação. A Conselheira Guiomar Rechia Gomes afiançou não ter nada 
contra o indicado - merecedor de admiração e respeito - , destarte, acompanhou a 
proposta da Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires, observando que 
reiteradamente se ouvia que a Administração sempre se pautou por critérios 
objetivos. A Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos assegurou que o art. 
110 da LC 75/93 regulamenta a matéria, e aprovou o nome indicado por Sua 
Excelência a Procuradora-Geral, ao tempo em que considerou sua convocação, à 
época, graças aos anos dedicados à Instituição e ao trabalho desenvolvido; jamais 
por seus “belos olhos”. O Conselheiro Edson Braz da Silva considerou que a 
Administração não estabeleceu nenhum critério objetivo, transcorrido cerca de um 
ano, restando continuidade na prática da escolha baseada nos “belos olhos”, o que 
denotaria haver uma diferença entre o discurso e a prática. O Conselheiro assinalou 
que, caso não haja critérios estabelecidos, que se adote os da LOMAN, que prevê a 
convocação dos Juízes mais antigos na localidade (“a Constituição Federal diz que o 
Ministério Público segue os princípios aplicados à Magistratura”). Continua o 
Conselheiro considerando que o Conselho tem que ter critérios para escolher, 
afirmando que a lei diz que a Procuradora-Geral proporá a convocação (“é um poder-
dever”), e não proporá “um nome”. Afirmou desconhecer os critérios que foram 
observados por ocasião de sua convocação, na ocasião, e acredita que tenha sido 
pelos seus “belos olhos” (“que são bonitos e especiais”). Concluiu o Conselheiro 
Edson Braz da Silva votando no Procurador Regional Gustavo Ernani Cavalcanti 
Dantas, por ser o mais antigo. O Conselheiro Luis Antônio Camargo de Melo 
complementou que o dispositivo da Lei Complementar é claro e expresso, e a 
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indicação é feita pela Procuradora-Geral e assim foram feitas todas as convocações 
anteriores. Considerou que foi convocado pela antigüidade, pelos serviços que 
prestou e porque tinha condições de desempenhar a função. Considerou, ainda, que 
o Procurador Regional Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas foi convocado por ser mais 
antigo e por prestar serviços relevantes a esta Procuradoria-Geral, a quem prestou 
outras homenagens. A Conselheira Guiomar Rechia Gomes pediu a palavra para 
manifestar-se, por ter participado da Administração que convocou o Conselheiro 
Edson Braz da Silva. Considerou que a modéstia do Conselheiro é muito grande, 
pois todos conhecem seu trabalho, notadamente pela sua colaboração em “zerar” os 
processos judiciais, que foi um trabalho exemplar, e elogiou o Conselheiro 
considerando-o “guerreiro” e polêmico.   O Conselheiro Otavio Brito Lopes assinalou 
não ter nada contra o voto do Conselheiro Edson Braz da Silva, até porque foi 
convergente quanto ao mérito em relação ao seu e aos demais: favorável à 
convocação que foi feita. Entretanto, Continuou o Conselheiro, fez anuência, em seu 
voto, à Administração atual sem nenhuma pertinência com o julgamento, o que 
demonstra ser a manifestação eminentemente política (“tanto é que votou a favor da 
indicação feita”). O Conselheiro Otavio Brito Lopes repudiou de forma veemente a 
insinuação de que a Administração defende critérios objetivos sem praticá-los. 
Prossegue o Conselheiro relembrando que se o Conselho entender que alguma 
indicação seja contrária aos princípios da Administração Pública, tem o poder de 
veto, e, como nesse caso o Conselho não vetou, significa que a indicação de Sua 
Excelência foi moral, legal e legítima; não foi casuística. A prova maior disso foi a 
votação unânime, neste dia, concluiu. O Conselheiro Edson Braz da Silva sublinhou 
que sua manifestação foi e é política, (“temos uma política Institucional, e ela deve 
ser criticada”), e pediu ao Conselheiro Otavio Brito Lopes que declinasse os critérios 
adotados para a escolha do nome, que vê como apropriado mas foi colocado com 
subjetividade. A Excelentíssima Vice-Presidente assegurou que a proposição feita se 
fundou em critérios objetivos, por  ter Sua Excelência a Procuradora-Geral se 
pautado, quanto a essas questões, com extremo rigor e seriedade.  O Conselheiro 
Otavio Brito Lopes asseverou que os critérios utilizados foram absolutamente os 
mesmos adotados pelo Conselho, portanto, se foi casuística, por conseqüência 
lógica, a posição do Conselho em aprová-lo também o é, alinhavando em seqüência: 
“primeiro: é o mais antigo; segundo: é um Procurador extremamente diligente; 
terceiro: tem uma capacidade técnica que não deixa a desejar a ninguém aqui no 
Conselho; quarto: é um Colega que está sempre à disposição para qualquer 
trabalho, então, se não são suficientes...”. Concluiu o Conselheiro Otavio Brito Lopes 
considerando que sempre existe uma margem de subjetividade, exemplificando que 
se para ele o conceito de “diligente” abrange aquele que está aqui na Procuradoria-
Geral de oito às dezoito horas, diariamente, para outro pode não ser, reiterando, por 
fim, não existir divorciamento entre o discurso e a prática. Antes de conceder a 
palavra, o Conselheiro Otavio Brito Lopes asseverou que se o Conselheiro Edson 
Braz da Silva fosse tão criterioso assim, a forma correta seria ter recusado sua 
convocação à época, se tivesse entendido como inapropriada, mas não recusou, e, 
isto sim, é que constitui uma diferença entre o discurso e a prática. A Conselheira 
Guiomar Rechia Gomes admitiu não ser hipótese de casuísmo, mas sublinhou que 
em Sessão é que foram trazidos os critérios, razão pela qual teve condições de votar 
no nome do Procurador Regional Gustavo Ernani Cavalcanti  Dantas. O Conselheiro 
Edson Braz da Silva, se referindo à sua convocação, disse não ter compromisso com 
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erros, mas com acertos, e em sendo equivocada, a esse fato não se vincula, pois se 
pauta pelo aprimoramento. O Conselheiro Luis Antônio Camargo de Melo asseverou 
que o que se está presenciando é um grande benefício do sistema democrático: o 
“jus esperniandi”, pois a indicação foi feita com base na Lei e o Conselho discutiu e 
aprovou, à unanimidade, o que prova que a indicação atende aos critérios discutidos, 
o que, aliás, sempre foi praxe nesta casa, e, por fim, o Conselheiro conclamou pelo 
avanço na pauta, tendo em vista estabelecer termo à discussão que se já revela 
estéril.  O Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva requereu os registros da Ata da 
Sessão em que foi convocado o Conselheiro Edson Braz da Silva para se verificar 
qual foi o critério adotado, de modo a dissipar dúvidas. A Conselheira Heloísa Maria 
Moraes Rego Pires registrou que  na hipótese de haver vários Procuradores que 
reúnam as mesmas qualidades, o Conselho teria que saber dos critérios usados pela 
Procuradora-Geral, daí sua proposta de regulamentação, que pode ser chamada de 
fundamentação. A Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos 
comunicou a ausência justificada da Excelentíssima Presidente Sandra Lia Simón, 
que se encontra, juntamente com os demais Membros da Banca Examinadora, 
corrigindo as provas do XI Concurso Público para o Cargo de Procurador do 
Trabalho. Prosseguindo, comunicou o recebimento do relatório de atividades enviado 
pela Procuradora do Trabalho Maria da Glória Martins dos Santos (PRT 5ª Região), 
elaborado no curso de aperfeiçoamento em Ciências Jurídicas e Conducente ao 
Mestrado, ministrado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa-Portugal. 
Comunicou ainda a ausência da Conselheira Maria Aparecida Gugel, que se 
encontra em gozo de licença-médica, o que ensejou a convocação do suplente. Em 
seguida, a Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, se referindo 
a comentário feito na Sessão passada pelo Conselheiro Edson Braz da Silva, de que 
as convocações das Sessões estavam sendo feitas, em nome da Presidente do 
Conselho, e não em nome da Procuradora-Geral, como diz a Lei Complementar 
75/93, esclareceu que as convocações estão sendo feitas na forma prevista no 
Regimento Interno. Sugeriu ao Conselheiro Edson Braz da Silva , que se entender 
equivocada a convocação, faça  mais uma proposição para modificar o Regimento 
Interno. O Conselheiro Edson Braz da Silva propôs mudança no Regimento Interno 
para que fosse adaptado à Lei Orgânica, e, prosseguindo, acusou e agradeceu o 
envio das planilhas de julgamento dos Conselheiros Luis Antônio Camargo de Melo, 
Maria Guiomar Sanches de Mendonça e Heloísa Maria Moraes Rego Pires. Em 
seguida o Conselheiro pediu esclarecimentos à Conselheira Secretária a respeito 
dos critérios utilizados para inclusão de processos na pauta, lembrando que há 
proposição de sua autoria que prevê estatística de processos aguardando pauta. A 
Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos esclareceu que os 
critérios são os mesmos que sempre foram adotados, e, exemplificou com o 
processo da pauta de hoje mesmo, que, prioritariamente, precisa ser deliberado por 
conta do início do prazo de afastamento. Acrescentou repetindo o que já dissera 
informalmente aos Conselheiros, que será convocada, oportunamente, Sessão 
Extraordinária onde constarão diversos processos Administrativos. Quanto à 
indagação a respeito das estatísticas, a Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça 
Santos afirmou que o Conselheiro, sempre que precisar, poderá requerer junto à 
Secretaria, que está apta a prestar todas as informações necessárias, e, ultimando, 
observou que o Conselheiro entenderá o mecanismo da Secretaria do Conselho 
quanto tiver o privilégio de ser Secretário. Em relação ao processo que prevê 
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alteração na elaboração do quadro estatístico, informou que o processo foi 
imediatamente distribuído e que provavelmente encontra-se em poder do Relator ou 
Revisor. O Conselheiro Edson Braz da Silva registrou que foi colocado em pauta um 
processo de afastamento para monografia em detrimento de um processo disciplinar 
de que foi Relator (“que é grave por mexer com o psicológico e emocional das 
pessoas”), e concluiu, por discordar do critério da Conselheira Secretária, que fará 
proposição para que seja estabelecido critérios e seja esclarecido na estatística 
quanto tempo o processo ficou distribuído.  A Conselheira Secretária Ivana 
Auxiliadora Mendonça Santos elucidou ao Conselheiro que, talvez por não conhecer 
os trâmites no Conselho Superior por cumprir o primeiro mandato, o referido 
processo disciplinar obedece ao cumprimento de prazos e protocolos de intimação, e 
que o mesmo já tem dia e hora agendado para julgamento, e ontem mesmo recebeu 
na Secretaria a contra-fé da intimação do Interessado, para querendo, comparecer 
acompanhado de advogado, ou não, à Sessão de Julgamento. O Conselheiro Otavio 
Brito Lopes solicitou questão de ordem para sugerir que essas questões atinentes à 
mudança de procedimento no Conselho sejam fundamentadas para o Conselho 
conhecer e votar a matéria, funcionando realmente como Colegiado, de modo a 
evitar esse diálogo lateral infrutífero. A Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego 
Pires sugeriu que os processos em que fossem aplicados os precedentes (verificou 
casos do Precedente nº 08 na pauta) não entrassem em pauta, em nome da 
economia de tempo durante as Sessões. O Conselheiro Ronaldo Tolentino alertou 
para fato que lhe chamou a atenção, em relação ao tempo de relatoria de processos 
administrativos, que o processo a respeito do Dr. Luis Antônio Camargo de Melo 
ficou oito meses em poder do Relator, à época o Dr. Dan Caraí da Costa e Paes, 
enquanto o processo de interesse do Dr. Dan Caraí da Costa e Paes tem cerca de 
dois meses de tramitação. O Conselheiro Edson Braz da Silva falou que deve 
constar em estatística qualquer processo distribuído a Membro do Conselho. Sua 
Excelência a Vice-Presidente afiançou ao Conselheiro Edson Braz da Silva que o 
Ministério Público do Trabalho age com seriedade e dentro da Lei. O Conselheiro 
Edson Braz da Silva respondeu que não e que tem muito processo retido em gaveta. 
O Corregedor-Geral alertou que se o Conselheiro Edson Braz da Silva insinuou 
(“embora ache que não foi a intenção de Sua Excelência, que se exacerbou na hora 
da emoção”) que existe algum Conselheiro “engavetando” processos, que faça 
comunicado à Corregedoria-Geral para que, eventualmente, tome as devidas 
providências, e, caso não fora essa a intenção, pediu ao Conselheiro um pouco mais 
de cautela, pois uma observação dessa natureza causa constrangimento entre seus 
Eminentes pares e induz o pronunciamento do Corregedor-Geral, que em princípio 
só se pronuncia no Conselho Superior, em sua fala, em questões graves ou a pedido 
de Conselheiro. Ante interlocução do Conselheiro Edson Braz da Silva, o 
Corregedor-Geral José Carlos Ferreira do Monte afirmou que não iria  se estabelecer 
entre ambos nenhuma espécie de debate. O Conselheiro Edson Braz da Silva  
reiterou que entende grave é não se ter um controle objetivo para saber quanto 
tempo e com quem o processo  está, e a respeito de sua referência à “retenção” de 
processos, modificou para “represamento”, pois dizia a respeito ao fato, e não a uma 
atitude deliberada. A Conselheira Guiomar Rechia Gomes alertou para que o 
Conselho não desvie de suas funções, que é de prestar um trabalho efetivo, e que 
todos os Conselheiros devem questionar observando a ética, e que esses 
pronunciamentos não sejam levados como questões pessoais para facilitar e agilizar 
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os trabalhos e exortou que os trabalhos sejam mantidos como sempre foram: 
fundamentado em obter resultados positivos para a Instituição. Não havendo mais 
comunicado a fazer, passou-se à ordem do dia. Deliberações: 01 – Convocação de 
Procurador-Regional do Trabalho para substituir Subprocurador-Geral do Trabalho.  
Decisão: O Conselho Superior decidiu, à unanimidade, aprovar a convocação do 
Procurador-Regional do Trabalho Dr. Gustavo Ernani Cavalcanti Dantas, feita  pela 
Procuradora-Geral do Trabalho, para substituir a Subprocuradora–Geral do Trabalho 
afastada, Dra. Lélia Guimarães Carvalho Ribeiro, no período de dois anos, de 
01.10.2004 a 01.10.2006  .   02 – Nº do Processo: 08130.003573/2004  Origem: PGT 
Interessada: Dra. Marisa Regina Murad Legaspe  Assunto: Pedido de Afastamento 
Relatora: Conselheira Guiomar Rechia Gomes   Revisor: Conselheiro José Alves 
Pereira Filho Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, à unanimidade, opinar favoravelmente ao pedido de afastamento pelo 
período de 1º/11/2004 a 15/12/2004 para elaborar trabalho de conclusão do Curso 
de Especialização em Direito Constitucional – Pós Graduação lato sensu -, pela 
Escola Superior de Direito Constitucional, nos termos do voto da Relatora.  Após, 
Sua Excelência a Vice-Presidente Maria Guiomar Sanches de Mendonça agradeceu 
aos Conselheiros, aos Membros que assistiam via intranet e aos Servidores 
presentes, declarando encerrada a 97ª Sessão Ordinária. E, para constar, lavrei a 
presente Ata que, após lida, achada conforme e aprovada, vai assinada pela 
Excelentíssima Vice-Presidente e por mim subscrita. Término: 11h 45. Brasília, 21 de 
outubro  de dois mil e quatro. 
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