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Em 28 de março do ano de dois mil e cinco, às dez horas e dezoito minutos, realizou-se a 
Centésima 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, Heloisa Maria Moraes Rego Pires, Otavio Brito Lopes, Guiomar 
Rechia Gomes, 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. Ausente, justificadamente, a Presidente Sandra Lia Simón. 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. As atas da 99ª Sessão Ordinária e 124ª Sessão Extraordinária foram aprovadas, 
à unanimidade, com exceção do Conselheiro Otávio Brito Lopes que estava ausente 
momentaneamente. A Conselheira Secretária Ivana Auxiliadora Mendonça Santos  
comunicou a ausência de Sua Excelência a Presidente Sandra Lia Simón, em virtude de 
reunião atinente à prova oral do XI Concurso para a carreira de Procurador do Trabalho 
(sorteio dos pontos). Ordem do dia: Deliberações: 01 – Processo nº 08130.002760/2001 
Interessado: Procurador-Chefe da PRT 12ª Região Assunto: Consulta sobre atividade 
licitatória no âmbito do MPT – Parecer AUDIN/MPU nº 396/2001  Relatora: Conselheira 
Maria Guiomar Sanches de Mendonça  Revisor: Conselheiro Edson Braz da Silva 
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, 
não conhecer da consulta formulada, nos termos do voto da Relatora. 02 – Processo nº 
08130.002791/2004 Interessado: Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho   Assunto: Ofício nº 05/2005 do Conselheiro Edson Braz da Silva solicitando 
alteração no quadro estatístico relativo aos processos da Lei de Ação Civil Pública.    
Relator: Conselheiro Otavio Brito Lopes  Revisora: Conselheira Maria Aparecida Gugel  
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, à unanimidade, 
pela inserção no quadro estatístico do CSMPT dos dados concernentes ao quantitativo 
dos processos relativos à Lei da Ação Civil Pública  que aguardam inclusão em pauta de 
julgamento, nos termos do voto do Relator. A Conselheira Revisora juntou voto 
convergente, ao qual aderiu o Conselheiro Edson Braz da Silva.  03 – Processo nº 
08130.003758/2004 Interessado: Conselheiro Edson Braz da Silva Assunto: Proposta de 
Precedentes    Relatora: Conselheira Maria Guiomar Sanches de Mendonça Revisora: 
Conselheira Maria Aparecida Gugel Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público 
do Trabalho, decidiu, à unanimidade, dar nova redação ao Precedente nº 08, aprovar e 
editar os Precedentes 13, 14,  com ressalva dos Conselheiros José Alves Pereira Filho e 
Ivana Auxiliadora Mendonça Santos quanto à redação do precedente 13; e, por maioria,  
aprovar e editar o Precedente nº 15, vencida a Conselheira Guiomar Rechia Gomes, nos 
termos do voto da Relatora:   Após lido e debatido, foi aprovado, à unanimidade, com 
ressalva de redação dos Conselheiros José Alves Pereira Filho e Ivana Auxiliadora 
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Mendonça Santos o seguinte precedente nº 13: LESÃO DE DIREITO TRABALHISTA 
NÃO TUTELÁVEL POR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS 
AUTOS AO CSMPT PARA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  Somente estarão 
sujeitos ao controle revisional do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho os 
procedimentos investigatórios ou peças de informações concernentes à violação de 
direitos tuteláveis por Ação Civil Pública Trabalhista, artigo 9º, § 1º,  da Lei nº 7.347/85. 
Verificando que o caso não se enquadra nessa hipótese, o Conselheiro Relator, por 
despacho, não conhecerá da remessa. Lido e debatido foi aprovado, por unanimidade, o 
seguinte precedente nº 14: MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. 
IRREGULARIDADES EM EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CESSAÇÃO DAS 
ATIVIDADES APENAS EM DETERMINADO CANTEIRO DE OBRA. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. —  Quando a denúncia referir-se a 
descumprimento de normas de medicina e segurança do trabalho por empresa regular de 
construção civil em qualquer modalidade, a investigação não perde o objeto mesmo que 
cessada as atividades no canteiro-de-obra indicado na representação, porque esse tipo 
de empreendimento geralmente executa  atividades em vários canteiros-de-obra. A 
representação somente deve ser arquivada quando houver prova da inexistência de 
outras obras na base territorial de atuação do Procurador Oficiante, o que pode ser obtido 
mediante declaração do CREA, da DRT, do denunciante, de testemunhas ou qualquer 
outro meio idôneo de prova.  Lido e debatido, foi retirada a seguinte proposta pelo 
Conselheiro propositor, para nova proposição: Ementa - Violação de direitos individuais . 
Atuação do Ministério Público do Trabalho. Discricionariedade do Procurador Oficiante. 
Mantém-se o arquivamento da Representação quando o número de trabalhadores 
lesados não for significativamente suficientes para caracterizar uma conduta com 
conseqüências difusas ou coletivas ou para autorizar a atuação do Ministério Público do 
Trabalho em defesa de direitos individuais homogêneos. A atuação do Ministério Público 
deve ser orientada pela "conveniência social". Ressalvados os casos de defesa judicial 
dos direitos e interesses de incapazes a população indígena. Lido e debatido foi retirada a 
seguinte proposta pelo Conselheiro propositor, para nova proposição: Violação de direitos 
individuais indisponíveis. Nos casos de violação de Direito Individual Indisponível, o 
Ministério Público do Trabalho somente deve atuar se o lesado não tiver o interesse de 
agir em seu próprio benefício em decorrência de fatores que viciem a sua vontade, como 
por exemplo: coação física, mental ou social coletiva ou difusa, mesmo que se trate de 
pessoa sem recursos materiais para arcar com a demanda, hipótese em que deverá ser 
assistido pela Defensoria Pública ou advogado dativo e gozando dos benefícios da justiça 
gratuita. Lido e debatido, foi retirada a proposta pelo Conselheiro propositor, para nova 
proposição: Direito Coletivo de determinada categoria profissional. Legitimação 
concorrente. Tratando-se de matéria em que a legitimidade do Ministério Público do 
Trabalho é concorrente e não excludente da atuação de outros co-legitimados, o 
Procurador oficiante poderá deixar de receber a representação ou de propor as medidas 
judiciais cabíveis, dando ciência de sua decisão aos demais legitimados, salvo se o 
co-legitimado for uma entidade sindical notoriamente despreocupada com a sorte de seus 
representados ou o caso revele um conflito de interesses entre trabalhadores e a entidade 
sindical respectiva, situação em que o Ministério Público deverá assumir a defesa dos 
lesados. Lido e debatido, foi retirada a proposta pelo Conselheiro propositor, para nova 
proposição: Conflito de interesses entre a categoria profissional e o sindicato que lhe 
Representa. Quando a matéria objeto da Representação disser respeito à má-fé ou dolo 
na atuação de sindicato profissional, o Ministério Público do Trabalho agirá na defesa dos 
trabalhadores prejudicados, seja para preservar os direitos individuais deles, seja para 
resolver coletivamente questão da atividade sindical irregular e comprometedora dos 
direitos constitucionais indisponíveis dos trabalhadores. Lido e debatido foi aprovado, por 
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maioria, vencida a Conselheira Guiomar Rechia Gomes, que juntará voto, o Precedente 
nº 15: DENÚNCIA ANÔNIMA.  “Apenas o fato de a denúncia ser anônima não justifica o 
seu arquivamento liminar.” (Resultado da deliberação da reunião de Coordenadores de 
Codin/Custos Legis – maio 2004. Proposta de Mudança na Redação no Precedente nº 08 
( ampliação de sua aplicação). Precedente nº 08. Remessa - Não conhecimento -Decisão 
monocrática. "Tratando-se de hipótese que tenha orientação jurisprudencial firmada pelo 
Egrégio CSMPT, poderá o Conselheiro Relator, invocando o respectivo verbete, não 
conhecer da remessa, ordenando a devolução do feito à origem." Lido e debatido, foi 
aprovada, à unanimidade, mudança da redação do Precedente nº 08, ficando assim 
redigido: Matéria pacificada no CSMPT. Não conhecimento da Remessa ou Homologação 
do arquivamento por Decisão monocrática. Tratando-se de matéria com orientação 
pacificada no Conselho Superior do Ministério Público, o Conselheiro Relator, por 
despacho e invocando o respectivo Precedente, não conhecerá da remessa, se for o 
caso, ou homologará a promoção de arquivamento, devolvendo os autos à origem." 04 – 
Processo nº 08130.000615/2005 Interessada: Dra. Viviane Dockhorn Weffort Assunto: 
Pedido 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 04 de abril a 03 de maio de 2005, para redação de 
monografia de conclusão do Curso de Especialização em Direito do Trabalho, pela 
UNIBRASIL, Universidade Federal do Paraná e EMATRA IX, nos termos do voto da 
Relatora.  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 100ª 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: 12h 40. 
Brasília, 28 de março de dois mil e cinco. 
 
 
 

 
Maria Guiomar Sanches de Mendonça 

Vice-Presidente do CSMPT 
 
 

Ivana Auxiliadora Mendonça Santos 
Conselheira Secretária do CSMPT 


