TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

ATA D A PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
A o s três dias do m ê s de fevereiro do ano de dois mil, às dez horas e vinte e cinco minutos, realizou-se a
Primeira Sessão Extraordinária do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, sob a
Presidência do Excelentíssimo Ministro Presidente W ag ne r Pimenta, presentes os Excelentíssimos
Ministros Almir Pazzianotto, Vice-Presidente, Ursulino Santos, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho,
José Luiz Vasconcellos, Vantuil Abdala, A r m a n d o de Brito, Valdir Righetto, Ronaldo Lopes Leal, Ridei
Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho, Milton de M o u r a França, João Oreste Dalazen, Carlos
Alberto Reis de Paula, Gelson de Azevedo e Barros Levenhagen, o Excelentíssimo Subprocurador-Geral
do Trabalho, Doutor João Batista Brito Pereira, e a Diretora-Geral de Coordenação Judiciária, Doutora
Luzia de Andrade Costa Freitas. Deixaram de comparecer à sessão os Excelentíssimos Ministros
Francisco Fausto e Ives Gandra Filho, por motivos previamente justificados. Havendo quorum, o
Excelentíssimo Ministro Wag ne r Pimenta declarou aberta a sessão. Cumprimentou os presentes,
consignando que os objetivos da reunião eram a deliberação sobre a aplicação das normas relativas a
julgamento de agravos de instrumento e a proposta, encaminhada pela Comissão Permanente de
Regimento Interno, de alteração da composição dos órgãos judicantes da Corte. Feitas as considerações
sobre os objetivos da convocação, o Excelentíssimo Presidente, a fim de sistematizar os debates, dividiu a
primeira matéria e m três tópicos: o juízo dc admissibilidade d o agravo, o juízo de mérito e 0
procedimento a ser adotado, caso provido o recurso. Debatidos amplamente os três pontos propostos, o
Colegiado, por maioria, acolheu a proposta apresentada pelo Excelentíssimo Ministro João Oreste
Dalazen, designando-o para elaborar a redação final das recomendações aprovadas a respeito da matéria
relacionada ao recurso de Agravo de Instrumento. A seguir o Colegiado passou ao e xa me do segundo
objetivo da reunião, decidindo transferir os debates a respeito da composição dos órgãos judicantes da
Corte para outra sessão do Tribunal Pleno a fim de que os Excelentíssimos Ministros possam examiná-lo
c o m maior dimensão. A s doze horas e quarenta minutos, o Excelentíssimo Ministro Wag ne r Pimenta
encerrou a sessão, agradecendo a participação de todos. Para constar, eu, Diretora-Geral de Coordenação
Judiciária, lavrei esta Ata, que é assinada pelo Excelentíssimo Ministro Presidente W ag ne r Pimenta e poi
m i m subscrita. Brasília, aos três dias do m ês de fevereiro do ano de dois mil.
MINISTRO WAGNER PIMENTA
Presidente do Tribunal

LUZIA DE A N D R A D E COSTA FREITAS
Diretora-Geral de Coordenação Judiciária
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