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Presidente: Exmo. Sr. Ministro Mozart Victor Russomano. Procurador: Exmo. Sr. Doutor 
Marco Aurélio Prates. Secretário: Dr. José Barbosa de Mello Santos. As 13 horas e 10 
minutos, abriu-se a sessão , presentes os Exmos. Senhores Ministros Thélio da Costa 
Monteiro, Starling Soares, Fortunato Peres Junior, Lima Teixeira, Raymundo de Moura, 
Rodrigues Amorim, Rezende Puech, Leão Velloso, Barata Silva, Coqueijo Costa, Rudor 
Blumm, José Carlos Guimarães, este convocado. Posteriormente, compareceu o Exmo. Sr. 
Ministro Elias Bufaiçal. Deixaram de comparecer por motivos justificados, o 
Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente declarou aberta a sessão, sendo lida e aprovada, 
sem restrições, a ata da reunião anterior, realizada aos 9 dias do mês em curso. A seguir o 
Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente consignou um voto de louvor à Comissão 
encarregada da Revista do TST, que tem se havido com grande êxito, como comprova o 
último exemplar editado, apresentando congratulações aos Exmos. Senhores Ministros que 
a integram, pensando interpretar, também, o pensamento unânime do Plenário nesse 
sentido, e aos funcionários que a servem especialmente ao Dr. Antônio Augusto Lucas 
Ilha, pelo grande amor com que desempenha na mesma suas incumbências. Em seguida 
submeteu o Exmo. Sr. Presidente à aprovação do Plenário e deliberação tomada pelo 
Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no dia de ontem, no sentido de 
criar um grau mais alto de Condecoração o “Grão-Colar”, reservada ao Presidente da 
República e a Chefes de Estados Estrangeiros, o que foi unanimemente aprovado 
(Resolução Administrativa nº 5-73), requerendo para aprovação do modelo, o que foi 
deferido. Comunicou, também, o Excelentíssimo Senhor Presidente o comparecimento ao 
Tribunal, às 16 horas, dos Excelentíssimos Senhores Ministros da Justiça do  
Trabalho e Previdência Social e da Educação e Cultura, quando seriam agraciados com a 
Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, convidando os Senhores 
Advogados e funcionários para a referida solenidade. Comunicou ainda o Exmo. Sr. 
Ministro Presidente que o Tribunal realizaria, se necessário sua última sessão do presente 
mês no próximo dia 28, à tarde, e que a primeira sessão de março próximo vindouro seria 
no dia 12, com início às 13 horas, informando, também, aos Srs. Ministros sobre as 
medidas que seriam tomadas tendo em vista a carência de motoristas e para as quais 
solicitava a compreensão e a colaboração de suas Excelências. Em seguida, o Exmo. Sr. 
Ministro Presidente comunicou ao Plenário que tendo assumido a Presidência do Conselho 
da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, verificara-se uma vaga de membro do 
Conselho a ser preenchida; usou da palavra, então, o Exmo. Sr. Ministro Lima Teixeira, que 
indicou para a mesma o Excelentíssimo Senhor Ministro Hildebrando Bisaglia, proposição 
que foi unanimemente aprovada (Resolução Administrativa nº 6-73). A seguir passou-se à 
ordem do dia. A requerimento do advogado suscitante, Dr. José Torres das Neves, foi 
retirado da pauta o processo RO-DC número 196-71, tendo Sua Excelência alegado a 
celebração de acordo por cuja a juntada aos autos protestada em tempo. 

 
 


