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Em 24 de fevereiro do ano de dois mil e cinco, às dez horas e treze minutos, realizou-se 
a Nonagésima Nona Sessão Ordinária, na Sala de Reuniões do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, em Brasília-DF, sob a Presidência da Procuradora-Geral 
do Trabalho Sandra Lia Simón, estando presentes os Senhores Conselheiros: José 
Alves Pereira Filho, Heloísa Maria Moraes Rego Pires, Otavio Brito Lopes, Guiomar 
Rechia Gomes, Maria Guiomar Sanches de Mendonça (Vice-Presidente), Maria 
Aparecida Gugel, Ivana Auxiliadora Mendonça Santos (Secretária), Edson Braz da Silva, 
Luis Antônio Camargo de Melo, e o Corregedor-Geral José Carlos Ferreira do Monte. A 
Excelentíssima Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
Sandra Lia Simón cumprimentou os Conselheiros, Servidores e todos os Membros que 
acompanhavam pela Intranet, e, verificado o quorum, declarou aberta a Sessão. A ata 
da 123ª Sessão Extraordinária foi aprovada com correções apontadas pela Conselheira 
Heloísa Maria Moraes Rego Pires. A Conselheira, em seguida, alertou para o conflito 
havido entre decisão da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT (constante da ata 
aprovada) e o Precedente nº 07 do Conselho Superior. Após discussão resolveu o 
Conselho Superior pelo envio de ofício àquele Órgão dando ciência da posição deste 
Conselho. Em relação à ata da 98ª Sessão Ordinária, o Conselheiro Edson Braz da 
Silva solicitou correção e que consignasse, expressamente, que lhe fora negada a 
palavra durante a Sessão. A Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos 
propôs a execução de CD-ROM referente ao trecho aludido para esclarecimento da 
questão, neste momento ou ao final da Sessão, como preferirem os Conselheiros. Ante 
sugestão da Excelentíssima Presidente, a aprovação da referida ata foi adiada para a 
próxima Sessão. Em seguida Sua Excelência a Presidente Sandra Lia Simón passou 
aos informes dos compromissos Institucionais que participou desde a última Sessão 
deste Colegiado: participação, no dia 17 de dezembro de 2004, em Sessão solene no 
Tribunal Superior do Trabalho, no encerramento daquele ano judiciário; 
comparecimento, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2005, juntamente com os 
Coordenadores e Vice-Coordenadores Nacionais, no 1º Encontro Nacional do Ministério 
Público e Direitos Humanos, realizado na cidade de Porto Alegre/RS; e, nos dias dia 26 
a 31 do mesmo mês, a mesma delegação participou do Fórum Social Mundial, naquela 
cidade, cujos relatórios foram encaminhados via e-mail, no dia de ontem, a todo o 
Colégio de Procuradores do Trabalho. Continuando, Sua Excelência informou sua 
participação, no dia 1º de fevereiro de 2005, pela manhã, na Sessão solene de abertura 
do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal, e, pela tarde, na abertura do ano 
judiciário no Tribunal Superior do Trabalho; realização, no dia 02 de fevereiro de 2005, 
nesta sede da Procuradoria-Geral, de reunião com todos os assessores de imprensa do 
Ministério Público do Trabalho, objetivando a uniformização da linguagem da Instituição 
a ser divulgada via meios de comunicação, para que a mensagem do Ministério Público 
do Trabalho se efetive mais eficazmente junto à sociedade; realização de reunião, 
juntamente com o Vice-Procurador-Geral Otavio Brito Lopes, no dia 14 de fevereiro de 
2005, com o Diretor-Geral da ABIN, Dr. Mauro Marcelo de Lins e Silva; visita ao Ofício 
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de Maringá, nesta última segunda-feira, na Procuradoria Regional do Trabalho do 
Paraná (9ª Região), onde participou de Workshop sobre discriminação, registrando,  em 
nome da Drª Neli Andonini, seus cumprimentos aos Colegas que lá estão em exercício, 
por acreditar que o encontro renderá frutos quanto ao combate à discriminação racial no 
âmbito daquela cidade de Maringá e região; anunciou que estará, no dia 28 de fevereiro 
de 2005, na cidade de Bauru/SP, para reinauguração do ofício lá localizado. 
Prosseguindo, Sua Excelência a Presidente comunicou o recebimento de livro intitulado 
“La Negociación Colectiva en La Función Pública”, de autoria do Procurador Regional do 
Trabalho da 10ª Região Ricardo José Macedo de Britto Pereira, que oficia na 
Procuradoria-Geral do Trabalho, como doação para a biblioteca desta Sede, a quem 
parabenizou pelo trabalho. Os Conselheiros, unanimemente, e o Corregedor-Geral, se 
associaram aos cumprimentos ao Dr. Ricardo Pereira pela obra publicada. Por último, 
Sua Excelência a Presidente Sandra Lia Simón comunicou o encerramento da 3ª fase 
do Concurso para ingresso na carreira de Procurador do Trabalho, em que foram 
aprovados 75 candidatos e informou (não obstante muito noticiado) que foram 
estabelecidas as prioridades para lotação dos cargos vagos nas reuniões havidas no 
início do ano passado com representantes de todas as Procuradorias Regionais, a 
respeito da definição da distribuição dos novos trezentos cargos criados pela Lei nº 
10.073/2003, assim definidas: recomposição histórica da sede, primeiramente; Capitais 
sem Procuradorias Regionais (Macapá, Boa Vista e Rio Branco), em segundo; Estado 
do Pará (sedes em Belém, Marabá e Santarém), como terceira prioridade; quarta, as 
Regionais onde possuem lotações provisórias; como quinta prioridade os Ofícios 
instalados (ou anunciados mas ainda não instalados); os cargos vagos antigos, que hoje 
totalizam o número de vinte e dois (sexta); seguidos dos cargos novos destinados à 
sede (sétima),  e,  após, os demais cargos dos ofícios de interiorização. Em virtude do 
número de aprovados ante as vagas existentes, a distribuição dos cargos, além de 
obedecer estas prioridades, serão submetidos aos critérios de conveniência e 
oportunidade, concluiu Sua Excelência a Presidente. A Conselheira Secretária Ivana 
Auxiliadora  Mendonça Santos comunicou o recebimento dos seguintes documentos na 
Secretaria: cópia do Certificado de Inscrição do Curso de Doutoramento em Direito – 
Área de Ciências Jurídicas, ano letivo 2004/2005, fornecido pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa/Portugal, enviado pela Subprocuradora-Geral do Trabalho 
Lélia Guimarães Carvalho Ribeiro, e cópia de dissertação de Mestrado aprovada pela 
Universidade do Estado do  Rio de Janeiro — UERJ, enviada pelo Procurador do 
Trabalho André Luiz Riedlinger Teixeira (1ª Região), intitulada “O Compromisso de 
Ajustamento de Conduta no Processo do Trabalho como forma de Ampliação do Acesso 
à Justiça”. A Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires propôs imediata aprovação 
de Precedente  contido em proposta que tramita neste Conselho, tendo em vista a 
distribuição, no dia 1º de março, de trezentos procedimentos relativos à Lei da Ação 
Civil Pública. A Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça, Relatora do 
processo citado, declarou que seu voto será no sentido da aprovação do Precedente. 
Após discussão o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, editar o Precedente nº 12 assim redigido: “PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO - INEXISTÊNCIA OU CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES – 
HOMOLOGAÇÃO POR DESPACHO. Nos casos de procedimentos investigatórios onde 
restar comprovada a correção ou a inexistência das irregularidades denunciadas, 
atestadas pelo Procurador oficiante, poderá o Conselheiro Relator homologar, por 
despacho, a promoção de arquivamento, devolvendo os autos à origem.” A Conselheira 
Maria Aparecida Gugel, reportando-se a processo de sua relatoria (regulamentação de 
procedimentos e feitos),  e tendo em vista o encaminhamento de proposta do Dr. Cássio 
Luis Casagrande que sugere a existência de coleta de material pela Procuradora-Geral 
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do Trabalho, indagou à Conselheira Secretária se há propostas congêneres  
encaminhadas pela Procuradora-Geral. A Excelentíssima Presidente Sandra Lia Simón 
comunicou que há processo mas ainda não foi encaminhado ao Conselho, lembrando 
que no dia de ontem disponibilizou o quadro sinóptico de todas as proposições feitas 
pelos Colegas, observando que aquelas não resumidas serão remetidas, na sua íntegra, 
a todas as Procuradorias Regionais e aos Membros em exercício na Procuradoria-Geral. 
Sendo sua proposta mais ampla do que distribuição de feitos, continua Sua Excelência, 
por abranger toda as atividades dos Membros do Ministério Público, considerandos os 
diferentes cargos da carreira, deve-se, posteriormente, verificar se seria o caso de 
desmembramento em diferentes tópicos ou de anexação de todos. A Conselheira Maria 
Aparecida Gugel informou que a regulamentação que está em sua relatoria trata das 
atribuições de Órgão Agente, Interveniente e Promocional. O Conselheiro Edson Braz 
da Silva proferiu voto de congratulações ao Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga  por 
sua nomeação  como Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, destacando suas 
qualidades e méritos, bem como dos demais integrantes da lista tríplice. Todos os 
Conselheiros e o Corregedor-Geral se associaram à homenagem proferida. O 
Corregedor-Geral José Carlos Ferreira do Monte, em cumprimento à Resolução nº 17 
do CSMPT, encaminhou ao Conselho relatório das atividades da Corregedoria-Geral do 
Ministério Público do Trabalho do ano de 2004. Não havendo mais comunicados 
passou-se à ordem do dia. Apregoado o Processo Administrativo nº 08130.002643/2002 
pela Conselheira Secretária (Interessada: Corregedoria-Geral do Ministério Público do 
Trabalho - Assunto: Processo Administrativo - Relator: Conselheiro Edson Braz da Silva 
– Revisora: Conselheira Guiomar Rechia Gomes), Sua Excelência a Presidente Sandra 
Lia Simón transformou a presente Sessão em Conselho, devido o caráter sigiloso do 
mesmo, permanecendo na sala de reuniões os Membros do Conselho e o Interessado. 
Restabelecida a transmissão e gravação, foi proclamada a seguinte decisão: “Após 
votarem o Conselheiro Relator pelo arquivamento do feito e a Conselheira Revisora pela 
baixa dos autos em diligência, foi concedida vista regimental ao Conselheiro Otavio Brito 
Lopes. Declarou-se impedida a Conselheira Heloísa Maria Moraes Rego Pires”. – 
Processo nº 08130.004131/2002 Interessados: Drs. Adriano de Alencar Saboya e outros 
Assunto: Regulamentação do uso de “MEMBROS@GAMMA”   Relatora: Conselheira 
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos Revisora: Conselheira Guiomar Rechia Gomes 
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, pelo arquivamento do feito, nos termos do voto da Relatora, com ressalva 
de fundamentação do Conselheiro Edson Braz da Silva que juntará voto convergente.  – 
Processo nº 08130.004198/2003 Interessada: Câmara de Coordenação e Revisão do 
MPT Assunto: Pedido de Providências sobre o Adiamento de Sessões Deliberativas da 
CCR   Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes Revisor: Conselheiro José Alves Pereira 
Filho Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, pelo arquivamento do feito, nos termos do voto do Conselheiro Relator. 
Declarou-se impedido o Conselheiro Edson Braz da Silva. Ausente, momentaneamente, 
a Presidente Sandra Lia Simón. – Processo nº 08130.004432/2004 Interessada: Dra. 
Thereza Cristina Gosdal Assunto: Requerimento de Afastamento   Relatora: Conselheira 
Guiomar Rechia Gomes Revisora: Conselheira Ivana Auxiliadora Mendonça Santos 
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à 
unanimidade, opinar favoravelmente ao pedido de afastamento pelo período de 
15.03.2005 a 15.07.2005 para redação da tese de Doutorado em Direito das Relações 
Sociais na Universidade Federal do Paraná, nos termos do voto da Relatora. Ausente, 
momentaneamente, a Presidente Sandra Lia Simón.  06 – Processo nº 
08130.000355/2005 Interessado: Dr. Fábio de Assis Ferreira Fernandes Assunto: 
Requerimento de Afastamento   Relator: Conselheiro Edson Braz da Silva Revisora: 
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Conselheira Maria Aparecida Gugel Decisão: O Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, opinar favoravelmente ao pedido de 
afastamento pelo período de 4 (quatro) meses a contar de 20.03.2005 para elaborar 
dissertação de conclusão do Curso de especialização em Direito Ambiental da Escola 
Superior de Direito Constitucional, nos termos do voto da Relatora, com ressalva de 
fundamentação dos Conselheiros José Alves Pereira Filho, Heloísa Maria Moraes Rego 
Pires, Maria Guiomar Sanches de Mendonça, Ivana Auxiliadora Mendonça Santos e 
Luís Antônio Camargo de Melo. Ausente, momentaneamente, a Presidente Sandra Lia 
Simón. Esgotada a pauta, Sua Excelência a Vice-Presidente Maria Guiomar Sanches de 
Mendonça Santos agradeceu aos Conselheiros, aos Membros que assistiam via intranet 
e aos Servidores da Casa, declarando encerrada a 99ª Sessão Ordinária. E, para 
constar, lavrei a presente Ata que, após lida, achada conforme e aprovada, vai assinada 
pela Excelentíssima Presidente e por mim subscrita. Término: 12h 20. Brasília, 24 de 
fevereiro de dois mil e cinco. 
 
 
 
 

Sandra Lia Simón 
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