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TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO

ATOS DO PRESIDENTE ATO N9 8-78

ATO N9 7-78
O Presidente do Tribunal Superior do 

Trabalho usando de suas atribuições le
gais e regimentais estatuídas no inciso 
XI, do artigo 19 do Regimento Interno 
e “ad referendum” do Egrégio Tribunal 
Pleno, resolve:

Exonerar, a pedido, o bacharel Genu- 
pho de Fraga Rogério do cargo em co
missão de Assessor de Ministro, Código 
TST-DAS-102.2, com efeitos a partir de 
18 de janeiro corrente.

Publique-se no Diário da Justiça.
Brasília, 17 de janeiro de 1978. — Re

nato Machado, Presidente dó Tribunal 
Superior do Trabalho. 

O Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, no uso de suas atribuições re
gulamentares.

Tendo em vista o interesse nacional em 
estimular e premiar a dedicação dos es
tudiosos do Direito' do Trabalho, resol
ve:

1. Abrir as inscrições para o concur
so de monografias sobre Contrato In
dividual do Trabalho e Direito Coletivo 
Üd Tra,balhO, atribuindo-se respectlva- 
mente aos vencedores os prêmios Lindol- 
fo Collor e Oliveira Vianna.

2. As monografias serão inéditas, 
apresentadas em quatro (4) vias, dati- 
lograjfadas em espaço dois (2), obser

vada a margem usual, com um mínimo 
de sessenta (60) laudas.

2.1. Serão desclassificadas, sem ne
cessidade do exame do mérito, as mano- 
grafias que não respeita: em as condições 
estabelecidas no item anterior.

3. O concurso será aberto por edital 
publicado no Diário da Justça.

3.1. O prazo de entrega das mono
grafias encerrar-se-á impreterivelmente 
no dia 28 de julho do corrente ano.

3.2. As monóg'afias serão recebidas 
pelo Serviço de Divulgação da presidên
cia do TST (19 andar do edifício sede), 
no seu expediente normal (das 12 às 18 
horas, entregando um comprovante do 
seu recebimento.

3.3. Em nenhuma hipótese, para o fim 
do disposto nó sub item 3.2, será consi- 
derada a data em que o candidato en
tregou a monografia a terceiro.

4. O vencedor do prêmio Lindolpho 
Coller recebeu a quantia de Cr$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil cruzeiros) e igual im
portância será paga ad vencedor da mo
nografia concorrente ao prêmio Oliveira 
Vianna, recebendo cada um dos que ob
tiverem a segunda colocação ................  
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), e os 
demais classificados Menção Honrosa.

4.1. Em caso de empate, os p êmios 
aerão divididos plelos autores das mo
nografias.

5. Só. será vedada a concorrência de 
Ministros e funcionários do Tribunal Su
perior do Trabalho, não se cobrando 
qualquer taxa dos candidatos.

5.1. A monografia não conterá as
sinatura ou qualquer elemento de iden
tificação, exceto o pseudônimo adotado, 
sob pena de imediata desclassificação.

5.2. A monografia será, porém, acom
panhada de uma sobrecarta fechada, que 
conterá o pseudônimo usado, o nome, a 
profissão e a assinatura do autor e data.

6. A identificação dos trabalhos será 
publica e previamenta fanunciada, por 
meio do edital publicado no Diário da 
Justiça.

6.1. A nota atribuída individualmen
te pelos julgadores não será objeto de 
revisão ou recurso, não podendo ser ra
surada ou emendada e será sigilosa, só 
se divulgando a média final das mono
grafias aprovadas.

6.2. Serão desclassificadas as mono
grafias que não obtiverem, no mínimo, 
nota final sete (7).

7. As comissões julgadoras terão no
venta (90) dias para o exame das mo
nografias. O prazo poderá ser dilatado, 
a juízo do Presidente do TST, em face 
do número das monografias concorrentes 
pu da sobrecarta das tarefas normais 
dos Ministros.

7.1. Dez (10) será a nota máxima 
atribuível.

8. O Tribunal Superior do Trabalho 
publicará em sua Revista as monogra
fias premiadas, intitulando-se conforme 
o caso: Monografia aprovada pelo Tri
bunal Superior do Trabalho — Prêmio 
Lindolfó Collor ou Oliveira Vianna.

8.1. Neste caso, não poderão ser co
brados direitos autorais.

8.2. Plosterilormentte, os autores das 
monografias poderão publica-las, caso os 
seus autores abram mão dos direitos au
torais.

9. A simples entrega da monografia 
impo-ta na aceitação expressa, pelo can
didato, das nomas fixadas neste edital.

10. Os casos omissos serão resolvidos 
pela Presidência do Tribunal Superior do 
Trabalho — Renato Machado, Ministro 
Presidente do TST.

ATO DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA DG-14, DE 19 DE JANEIRO 

DE 1978
O Diretor Geral do Tribunal Superior 

do Trabalho, usando de suas atribuições 
legais, resolve:

Designar a Datilógrafa “B” Waleswka 
Horta Nyárady Bastos para defenscra 
dativa do processo administrativo núme
ro TST 16.175-77.

Dê-se ciência. — Eros Tinoco Mar
ques.


