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Em vinte e oito de fevereiro de dois mil e oito, às nove horas e trinta e seis  minutos, realizou-se a 
centésima vigésima quinta sessão ordinária, na sala de reuniões do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho, em Brasília-DF, sob a Presidência do Procurador-Geral do 
Trabalho Otavio Brito Lopes, presentes os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice-
Presidente), Cesar Zacharias Mártyres (Suplente convocado), Ronaldo Tolentino da Silva, 
Lucinea Alves Ocampos, Terezinha Matilde Licks (Secretária), Edson Braz da Silva (Suplente 
convocado), Vera Regina Della Pozza Reis, José Neto da Silva e Luís Antônio Camargo de Melo. 
Presente a Corregedora-Geral Heloisa Maria Moraes Rego Pires. Ausente, justificadamente, a 
Conselheira Guiomar Rechia Gomes (Licença-médica). Presente o Presidente da ANPT,  
Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta.  O Presidente cumprimentou todos os presentes 
e declarou aberta a Sessão, dando boas-vindas ao suplente convocado Cesar Zacharias Mártyres e 
ao Procurador-Chefe da PRT da 23ª Região, o Procurador do Trabalho José Pedro dos Reis. Em 
seguida manifestou confiança no incremento das funções normativas do Conselho, vez que não há 
mais os procedimentos relativos à Lei da Ação Civil Pública, no âmbito deste Colegiado, em 
função da edição da Resolução nº 69/07.  Aprovadas, por unanimidade, as atas da 137ª Sessão 
Extraordinária e da 124ª Ordinária, com observação feita pela Conselheira Vera Regina Della 
Pozza Reis, quanto à primeira, sendo que não participaram das aprovações a Conselheira Lucinea 
Alves Ocampos (137ª Extraordinária), e o Conselheiro Cesar Zacharias Mártyres (em ambas), por 
não terem participado das referidas sessões.   O Presidente registrou que a Resolução nº 69/07, 
que regulamenta a tramitação de Inquéritos Civis Públicos e Procedimentos Preparatórios, 
suscitou algumas dúvidas, quanto à sua aplicação, no âmbito das Regionais. Acrescentou que o 
sentido maior do ato do Conselho é a unificação do procedimento em todo o País, e não faz 
sentido um colega interpretar de um jeito e outro entender de forma diferente, sendo que o projeto 
MPT-Digital, que vai informatizar e uniformizar boa parte da tramitação desses procedimentos, 
depende  diretamente da interpretação dada à referida Resolução, para que seja tecnicamente 
viabilizado. Sublinhou não ser da atribuição do Colegiado funcionar como órgão consultivo, 
todavia entende que a situação requer uma definição, por parte do Conselho, de qual a 
interpretação mais adequada em relação a várias questões que estão surgindo. A Conselheira 
Terezinha Matilde Licks indagou não ser atribuição natural da CCR conhecer essa questão. O 
Presidente ponderou que sendo a norma editada pelo Conselho, nada mais indicado que o próprio 
órgão se encarregue de definir o que foi decidido, a partir de discussões ocorridas no âmbito do 
Colegiado, sendo que, em alguns casos pode haver até aditamento da própria norma produzida, 
relativamente à questão não abordada anteriormente.  A Conselheira Lucinea Alves Ocampos 
registrou que tais dúvidas poderiam ser compiladas e remetidas ao Conselho como uma espécie de 
“Embargos de Declaração”. O Conselheiro Edson Braz da Silva acrescentou que dessa reunião 
deveriam participar os membros da CCR. Em seguida o Conselho Superior do MPT, à 
unanimidade, decidiu convocar Sessão Extraordinária especialmente para tratar do tema, em data 
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a ser definida, com convite estendido aos membros da Câmara de Coordenação e Revisão do 
MPT para participar das discussões. A Conselheira Terezinha Matilde Licks fez os seguintes 
comunicados da Secretaria: em virtude de licença-médica da Conselheira Guiomar Rechia 
Gomes, foi convocado o Conselheiro suplente Cesar Zacharias Mártyres; a Procuradora do 
Trabalho Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes apresentou o relatório de atividades referentes ao 
curso de doutorado em “Derechos Humanos y Desarrollo – 4ª Edición”, na Universidad Pablo de 
Olavide, em Sevilha/Espanha, e em anexo encaminha CD com cópia das versões em português e 
espanhol, da tese: “El Derecho de Estrangería desde una perspectiva de Derechos Humanos: El 
Caso Brasileño”, que será encaminhado à biblioteca; o Procurador Regional do Trabalho Dr. 
Eduardo Antunes Parmeggiani encaminhou a ata da reunião anual da Coordenadoria Nacional do 
Trabalho Portuário e Aquaviário - CONAPTA; a Procuradora do Trabalho Guadalupe Louro 
Turos Couto encaminhou cópia da dissertação, apresentada no Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob o título “Liquidação e 
Efetivação das Sentenças Coletivas na Justiça do Trabalho: Dificuldades e Perspectivas”, que 
será encaminhada à biblioteca da PGT. Em seguida A Conselheira Secretária Terezinha Matilde 
Licks passou às mãos do Presidente o Relatório Anual do Conselho Superior – ano 2007, 
elaborado pela Secretaria, anunciando que seu conteúdo está disponibilizado na página eletrônica 
do Conselho (intranet), para consultas; a CCR encaminhou relatório anual de atividades, referente 
ao ano de 2007; a Corregedoria-Geral encaminhou relatório anual de atividades, referente ao ano 
de 2007; a CCR encaminhou quatro procedimentos à Secretaria (não homologado (1), em 
diligência (2) e outro (1)), que chegaram à Procuradoria-Geral do Trabalho após a edição da 
Resolução nº 69/07. Discutida a questão, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho 
decidiu, por maioria,  reconhecer sua competência residual para apreciar os arquivamentos em 
procedimentos preparatórios e inquéritos civis públicos que retornarem à PGT após a edição da 
Resolução 69/2007, com cumprimento de diligências solicitadas pelos Conselheiros e a 
competência da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT para todos os demais casos, vencidos 
parcialmente os Conselheiros Terezinha Matilde Licks, Edson Braz da Silva e Luís Antônio 
Camargo de Melo. Continuando, a Conselheira Secretária referiu-se á distribuição, por prevenção, 
de processo administrativo ao Conselheiro Edson Braz da Silva, que, em função de suas 
conhecidas outras atribuições, não recebe distribuição de processos administrativos. Asseverou 
que o Conselheiro se prontificou em  proferir voto no processo, porém ponderou  acerca de sua 
situação, com a qual concorda a Secretária, todavia submete ao aval do Conselho para inserção do 
caso na cartilha da Secretaria. A última questão levantada pela  Conselheira Secretária referiu-se à 
deliberação havida na 121ª sessão ordinária, em 30 de agosto de 2007, a qual leu: Promoção por 
merecimento e  por antiguidade – procedimento. A partir desta data os feitos relativos à 
promoção por antiguidade e por merecimento serão sorteados e distribuídos a Relator e Revisor. 
Tão logo instruído o feito, será distribuída cópia do material informativo (cópia dos autos) aos 
demais os Conselheiros. Asseverou que a Secretaria percebeu a distribuição de material 
informativo a todos os Conselheiros, representaria trabalho monumental que vai contra os 
princípios de economia e proteção ao meio-ambiente, pelo acúmulo desnecessário de papel que 
proporciona. Portanto, sugeriu nova redação ao referido verbete: Promoção por merecimento e  
por antiguidade – procedimento. A partir desta data os feitos relativos à promoção por 
antiguidade e por merecimento serão sorteados e distribuídos a Relator e Revisor. Concluído o 
feito, a Secretaria informará a todos os  Conselheiros a abertura de prazo de 10 (dez) dias, para, 
querendo,  consultarem os autos. O Conselho Superior, à unanimidade, aderiu à proposta. A 
Conselheira Lucinea Alves Ocampos noticiou que a comissão formada para elaborar proposta de 
Regimento Interno do Conselho Superior do MPT encontra-se com a minuta em fase de 
finalização, sendo que contém inovações quanto à tramitação dos variados tipos processos no 
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âmbito do Conselho, trazendo para a norma aquilo que funciona na prática. O Conselheiro Edson 
Braz da Silva sugeriu que fosse disponibilizado na intranet um dossiê digital, formado a partir de 
documentos já digitalizados pelos próprios interessados (diplomas digitalizados, informações da 
Corregedoria-Geral, etc), para consulta por parte dos Conselheiros, quando da promoção por 
merecimento, que é pública, e, conseqüentemente, todos os documentos a ela referentes também o 
são. A Corregedora-Geral, Heloísa Maria Moraes Rego Pires, registrou ser contra a 
disponibilização de todo e qualquer tipo de informação,  a exemplo daqueles casos de membros 
que respondem a inquérito ou processo administrativo, que não podem ser considerados culpados 
até uma decisão definitiva. O Conselheiro Edson Braz da Silva reiterou que em todo e qualquer 
caso pode ser disponibilizado, sendo públicos, inclusive, as fundamentações dos votos, 
entendimento do qual discorda a Corregedora-Geral, sob o argumento de que há exceções. O 
Presidente assinalou que a digitalização permite vários níveis de segurança, e os dados poderiam 
ser disponibilizados após a promoção. A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis observou que 
se, durante esse prazo de dez dias, algum Conselheiro  estiver de férias ou afastado por qualquer 
motivo, pode consultar pela intranet, mediante senha. O Conselheiro José Neto da Silva registrou 
que promoção não deve ser encarada como uma disputa de currículos entre membros. A 
Conselheira Lucinea Alves Ocampos comentou que informações sobre candidatos componentes 
da quinta parte da lista de antiguidade, fornecidas pela Corregedoria-Geral, podem conter dados 
sigilosos que devem ser resguardados. A Corregedora-Geral Heloísa Maria Moraes Rego Pires 
comunicou que enviará à Secretaria do Conselho CD contendo os currículos de candidatos à 
promoção por merecimento (primeira quinta parte), para consultas por parte dos Conselheiros. O 
Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho referiu-se aos documentos e monografias de membros 
que são encaminhados pela Secretaria à Biblioteca, sublinhando a necessidade de determinação de 
que daquele setor não deveriam ser retirados, por serem públicos. Relatou a ocorrência do fato de 
não ter conseguido consultar um documento referente a um membro que ficou afastado para curso 
no exterior, pela Escola Superior do Ministério Público, porque o interessado simplesmente 
retirou a obra da Biblioteca da PGT. A Conselheira Secretária asseverou que o controle do acervo 
da Biblioteca deve ser observado por aquele setor, não pela Secretaria do Conselho. O Presidente 
Otavio Brito Lopes entende que a remessa dessas obras e documentos que o colega traz para 
dividir com todos trata-se de uma doação que se torna patrimônio da Instituição, devendo a 
administração tomar providências quanto ao ocorrido, já que a questão envolve dinheiro público. 
A Conselheira Lucinea Alves Ocampos lembrou que o membro afastado para cursos de 
aperfeiçoamento apresenta ao Conselho os documentos exigidos pela Resolução 33/  do CSMPT. 
A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis sugeriu que além da disponibilização das 
monografias, deveria ser promovidas no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a exposição 
dos trabalhos elaborados pelos membros afastados para cursos de aperfeiçoamento, como 
expositores ou palestrantes (fez consulta à ANPT a respeito da adoção de tal procedimento em 
seus congressos anuais), como uma maneira de se divulgar e distribuir, no seio da Instituição (que 
investiu no colega), daquilo que se beneficiou o participante. O Presidente Otavio Brito Lopes 
asseverou que fica registrada a sugestão da Conselheira à ANPT, uma vez que a Instituição não 
pode intervir nos eventos da Associação. O Conselheiro Cesar Zacharias Mártyres manifestou 
satisfação em colaborar com o Conselho, assim como o fez há muito tempo, quanto o Colegiado 
dava seus primeiros passos. A Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis associou-se aos 
cumprimentos feitos na abertura dos trabalhos e fez proposição de que as atas fossem 
disponibilizadas em seguida às sessões, a fim de preservar a memória do Conselheiro no exame 
daquilo que ocorreu e para que as informações contidas na ata forneçam subsídios em relação aos 
processos que têm natureza semelhante a outros ainda não examinados. O Presidente Otavio Brito 
Lopes ponderou que a memória fica resguardada pela gravação que é feita das sessões, e apontou 
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as dificuldades da Secretaria com toda gama de atividades que executa imediatamente após às 
deliberações. A Conselheira Secretária também se referiu às dificuldades que envolvem os 
trabalhos na Secretaria após as sessões, ponderando que proposição dessa natureza deveria vir 
formalizada para ser examinada e respondida. A Conselheira Vera Reis comentou não querer 
polemizar, e comentou que os Conselheiros, a Secretária e o Presidente fazem proposições 
durante os comunicados, que vão à deliberação, reiterando sugestão de antecipação da 
disponibilização das atas. A Conselheira Secretária lembrou que as questões a que se refere 
observam o aspecto da  urgência. O Presidente afirmou que a Secretaria disponibiliza quando 
consegue terminar os trabalhos,  e referiu-se ao grave problema, que não é só na Secretaria do 
Conselho, mas na Instituição como um todo: carência de servidores, atualmente em número longe 
do ideal. Finalizou o Presidente entendendo que na medida em que conseguir mais servidores, 
essa e várias outras atividades serão agilizadas. Os Conselheiros José Neto da Silva e o Luís 
Antônio Camargo de Melo cumprimentaram o Conselheiro Cesar Zacharias Mártyres. A 
Corregedora-Geral Heloísa Maria  Moraes Rego Pires cumprimentou e deu boas-vindas a todos os 
Conselheiros e ao Presidente da ANPT. O Presidente da ANPT, Procurador do Trabalho Sebastião 
Vieira Caixeta, agradeceu a acolhida e deu boas-vindas a todos, ensejando que o Conselho tenha 
um ano profícuo em normatizações, a exemplo do período passado. Não havendo mais 
comunicados, passou-se à ordem do dia. Apregoados dois processos sob vistas regimentais da 
Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis, 08130003524/2007   e 08130000527/2000, fez-se 
inversão da ordem para apreciar os processos de nºs 2 e 3 da pauta,  por sugestão do Conselheiro 
Jeferson Luiz Pereira Coelho, tendo em vista os prazos  exigidos pelo CNMP. Deliberações:  
Processo nº 08130.003327/2003.  Origem: PGT.  Interessado: Ministério Público do Trabalho. 
Assunto: Proposta de resolução sobre os critérios para promoção e remoção por merecimento.  
Relatora: Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis. Revisor: Conselheiro Luís Antônio 
Camargo de Melo. Decisão: Iniciada a apreciação, o Conselho adotou, por maioria, o relatório da 
Conselheira relatora, vencidos os Conselheiros Revisor, Ronaldo Tolentino da Silva, com 
manifestação do Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta. 
Apreciados e votados os arts. 1º ao 6º, pediu vista regimental dos autos o Conselheiro Jeferson 
Luiz Pereira Coelho. Foi marcada Sessão Extraordinária para o dia 07 de março de 2008.  O 
Presidente Otavio Brito Lopes se ausentou às 13 h e 10 mim.  03 – Processo nº 
08130.000098/2008.  Origem: PGT. Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: 
Fixação de residência de membro do MPT  na comarca onde exerce suas funções institucionais. 
Relator: Conselheiro José Neto da Silva. Revisora: Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis. 
Decisão: O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria,  aprovar a 
proposta de resolução que institui normas relativas à residência dos membros do Ministério 
Público do Trabalho e determina outras providências, a ser editada como  Resolução nº 70, de  
28.02.2008, nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente, na forma discutida e votada, o 
Relator, a Revisora, e os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho, Ronaldo Tolentino da Silva, 
Lucinea Alves Ocampos, Terezinha Matilde Licks, Edson Braz da Silva e Luís Antônio Camargo 
de Melo. O Conselheiro Suplente Cesar Zacharias Mártyres declarou-se impedido de votar, por 
motivo de foro íntimo.  Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Presidente Otavio Brito 
Lopes. Ausente, ainda, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva.   Manifestou-se pela ANPT, o 
seu Presidente, o Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta.    04 – Processo nº 
08130.003524/2007. Origem: PGT. Interessado: Ministério Público do Trabalho. Assunto: 
Proposta de alteração da Resolução nº 65 do CSMPT (Avaliação do cumprimento de Estágio 
Probatório dos Membros do Ministério Público do Trabalho).  Relator: Conselheiro José Neto da 
Silva. Revisor: Conselheiro Luís Antônio Camargo de Melo. Decisão: Em prosseguimento do 
julgamento iniciado na 137ª Sessão Extraordinária, após a devolução da vista regimental da 
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Conselheira Vera Regina Della Pozza Reis, o Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, por maioria, aprovar a proposta de Resolução que dispõe sobre o procedimento 
de avaliação para o cumprimento do estágio probatório dos membros do Ministério Público do 
Trabalho, a ser editada como  Resolução nº 71, de  28.02.2008, nos termos do voto do Relator, 
vencidos parcialmente os Conselheiros Edson Braz da Silva e Vera Regina Della Pozza Reis, que 
votaram pela inclusão do § 2º do art. 5º, com alteração de redação da proposta da Corregedoria-
Geral. Não participou da apreciação deste processo, justificadamente, o Conselheiro suplente 
Cesar Zacharias Mártyres. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Presidente Otavio Brito 
Lopes. Ausente, ainda, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. 05 – Processo nº 
08130.000102/2006.   Origem: PGT.     (julgamento iniciado 119ª Ordinária, e sobrestado na 120ª 
Ordinária).  Interessada: Corregedoria-Geral do Ministério Público do Trabalho. Assunto: 
Inquérito Administrativo. Relatora: Conselheira Terezinha Matilde Licks. Revisora: Conselheira 
Vera Regina Della Pozza Reis. Decisão: Em prosseguimento do julgamento iniciado na 119ª 
Sessão Ordinária e continuado na 120ª Sessão Ordinária, o Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu declarar prejudicado, na forma  do parágrafo 2º do art. 249 do CPC, 
o exame da preliminar argüida de oficio pela Relatora, vencidas as Conselheiras Lucinea Alves 
Ocampos e Vera Regina Della Pozza Reis. Decidiu ainda, por maioria, arquivar o inquérito 
administrativo, nos termos do voto da Relatora, vencido o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira 
Coelho que votou pela instauração de processo adminstrativo, e com divergência de 
fundamentação dos Conselheiros Lucinea Alves Ocampos, Edson Braz da Silva e Vera Regina 
Della Pozza Reis. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Presidente Otavio Brito Lopes. 
Ausente, ainda, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva.  06 – Processo nº 08130.000099/2008. 
Origem: PGT. Interessado: Procurador do Trabalho Alberto Emiliano de Oliveira Neto. Assunto: 
Requerimento de afastamento. Relator: Conselheiro José Neto da Silva. Revisora: Conselheira 
Terezinha Matilde Licks. Decisão: Apreciação adiada para a 138ª Sessão Extraordinária, a ser 
realizada em 07.03.2008. 07 – Processo nº 08130.004138/2007.   Origem: PGT. Interessado: 
Procuradora do Trabalho Daniele Corrêa Santa Catarina. Assunto: Prorrogação de Afastamento. 
Relator: Conselheiro Edson Braz da Silva. Revisor: Conselheiro José Neto da Silva. Decisão: 
Apreciação adiada para a 138ª Sessão Extraordinária, a ser realizada em 07.03.2008. 07 – 
Processo nº 08130.004082/2007  Origem: PGT. Interessado: Procurador do Trabalho Philippe 
Gomes Jardim. Assunto: Prorrogação de Afastamento. Relator: Conselheiro Luís Antônio 
Camargo de Melo. Revisora: Conselheira Lucinea Alves Ocampos. Decisão: Apreciação adiada 
para a 138ª Sessão Extraordinária, a ser realizada em 07.03.2008. 09 – Processo nº 
08130.003887/2007. Origem: PGT. Interessado: Procuradora do Trabalho Dulce Martini 
Torzecky.  Assunto: Prorrogação de Afastamento.  Relator: Conselheiro José Neto da Silva. 
Revisor: Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho. Decisão: Apreciação adiada para a 138ª 
Sessão Extraordinária, a ser realizada em 07.03.2008.   A Corregedora-Geral Heloísa Maria 
Moraes Rego Pires, e o Presidente da ANPT, o Procurador do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta 
pediram licença e se retiraram, para cumprimento de compromissos.  PROCESSOS 
RELATIVOS À LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA  01 - Nº do processo: PGT/CS/PPrep/Nº 
09641/2007  Origem: PRT 23a. Região. Interessado: DENÚNCIA ANÔNIMA e AREZZO 
CALÇADOS ( LOCALIZADO NO SHOPPING TRÊS AMÉRICAS ). Decisão: Prosseguindo no 
julgamento iniciado na 124ª Sessão Ordinária, após devolução da vista regimental, o Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, homologar a promoção de 
arquivamento, nos termos do voto da Redatora designada Conselheira Terezinha Matilde Licks, 
vencidas a Relatora e a Conselheira Lucinea Alves Ocampos. Ausente, justificadamente, neste 
julgamento, o Presidente Otavio Brito Lopes. Ausente, ainda, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da 
Silva.   02 - Nº do processo: PGT/CS/REP/Nº 09667/2007  Origem: PRT 3a. Região. Interessado: 
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MODELAGEM DINIZ LTDA Relatora: Conselheira Dra. Vera Regina Della Pozza Reis. 
Decisão: Prosseguindo no julgamento iniciado na 124ª Sessão Ordinária, após devolução da vista 
regimental, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por unanimidade, 
não homologar a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Relatora. Ausente, 
justificadamente, neste julgamento, o Presidente Otavio Brito Lopes. Ausente, ainda, o 
Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva.    03 - Nº do processo: PGT/CS/PI/Nº 09676/2007    
Origem: PRT 15ª - BAURU/SP Interessado: CRISTIANO LARINI PIRES e HAMILTON 
BARTOLOMEU NEGRÃO. Relatora: Conselheira Dra. Vera Regina Della Pozza Reis. Decisão: 
Prosseguindo no julgamento iniciado na 124ª Sessão Ordinária, após devolução da vista 
regimental, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, 
homologar a promoção de arquivamento, nos termos do voto da Redatora designada Conselheira 
Terezinha Matilde Licks, vencida a Relatora. Ausente, justificadamente neste julgamento, o 
Presidente Otavio Brito Lopes. Ausente, ainda, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva.  04 - 
Nº do processo: PGT/CS/PI/Nº 04492/2007   Origem: PRT 9a. Região. Interessado: 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ÁGUA GRANDE. Relatora: Conselheira Dra. Vera 
Regina Della Pozza Reis. Decisão: Prosseguindo no julgamento iniciado na 124ª Sessão 
Ordinária, após devolução da vista regimental, o Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, por maioria, homologar a promoção de arquivamento, nos termos do voto do 
Redator designado Conselheiro Edson Braz da Silva, vencida a Relatora. Ausente, 
justificadamente neste julgamento, o Presidente Otavio Brito Lopes. Ausente, ainda, o 
Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. 05 - Nº do processo: PGT/CS/PI/Nº 09695/2007 
Origem: PRT 9a. Região. Interessado: BENDER & JADODZINSKI LTDA.  Relatora: 
Conselheira Dra. Vera Regina Della Pozza Reis. Decisão: Prosseguindo no julgamento iniciado 
na 124ª Sessão Ordinária, após devolução da vista regimental, o Conselho Superior do Ministério 
Público do Trabalho decidiu, por maioria, homologar a promoção de arquivamento, nos termos do 
voto do Redator designado Conselheiro Edson Braz da Silva, vencidos a Relatora e o Conselheiro 
Suplente Cesar Zacharias Mártyres. Ausente, justificadamente neste julgamento, o Presidente 
Otavio Brito Lopes. Ausente, ainda, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva.    06 - Nº do 
processo: PGT/CS/PI/Nº 09696/2007  Origem: PRT 9a. Região. Interessado: ESPLANADA 
COBRANÇAS LTDA. Relatora: Conselheira Dra. Vera Regina Della Pozza Reis. Decisão: 
Prosseguindo no julgamento iniciado na 124ª Sessão Ordinária, após devolução da vista 
regimental, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, 
homologar a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Redator designado Conselheiro 
Edson Braz da Silva, vencidos a Relatora e o Conselheiro Suplente Cesar Zacharias Mártyres. 
Ausente, justificadamente neste julgamento, o Presidente Otavio Brito Lopes. Ausente, ainda, o 
Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva. 07 - Nº do processo: PGT/CS/PI/Nº 10745/2007 origem: 
PRT 10ª- ARAGUAÍNA/TO Interessado: ANÔNIMO e SR. VASCONCELLOS ( FAZENDA 
ANAJÁ ). Relatora: Conselheira Dra. Vera Regina Della Pozza Reis. Decisão: Prosseguindo no 
julgamento iniciado na 124ª Sessão Ordinária, após devolução da vista regimental, o Conselho 
Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, homologar a promoção de 
arquivamento, nos termos do voto do Redator designado Conselheiro Edson Braz da Silva, 
vencidos a Relatora, o Conselheiro Suplente Cesar Zacharias Mártyres e a Conselheira Lucinea 
Alves Ocampos. Ausente, justificadamente neste julgamento, o Presidente Otavio Brito Lopes. 
Ausente, ainda, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva.    08 - Nº do processo: PGT/CS/PI/Nº 
10836/2007.Origem: PRT 15ª - BAURU/SP. Interessado: EDSON CALEGARI JAÚ - ME 
(CALEGARI CALÇADOS). Decisão: Prosseguindo no julgamento iniciado na 124ª Sessão 
Ordinária, após devolução da vista regimental, o Conselho Superior do Ministério Público do 
Trabalho decidiu, por maioria, homologar a promoção de arquivamento, nos termos do voto do 
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Redator designado Conselheiro Edson Braz da Silva, vencida a Relatora. Ausente, 
justificadamente neste julgamento, o Presidente Otavio Brito Lopes. Ausente, ainda, o 
Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva.    09 - Nº do processo: PGT/CS/PPrep/Nº 10854/2007  
Origem: PRT 1a. Região. Interessado: SMART SOLUTION COOPERATIVA DE 
PROFISSIONAIS EMPREENDEDORES LTDA; VENDEMAX REPRESENTANTE DA 
EDITORA GLOBO e SIGILOSO.  Relatora: Conselheira Dra. Vera Regina Della Pozza Reis. 
Decisão: Prosseguindo no julgamento iniciado na 124ª Sessão Ordinária, após devolução da vista 
regimental, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu, por maioria, 
homologar a promoção de arquivamento, nos termos do voto do Redator designado Conselheiro 
Edson Braz da Silva, vencidos a Relatora, o Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho e o 
Conselheiro suplente Cesar Zacharias Mártyres. Ausente, justificadamente neste julgamento, o 
Presidente Otavio Brito Lopes. Ausente, ainda, o Conselheiro Ronaldo Tolentino da Silva.    Em 
seguida, o Vice-Presidente declarou encerrada a 125ª Sessão Ordinária. E, para constar, lavrei a 
presente ata que, após lida, achada conforme e aprovada, vai assinada pelo Vice-Presidente e por 
mim subscrita. Término: 18h e 44min. Brasília, vinte e oito de fevereiro de 2008.    
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