
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(COM PRAZO DE 15 DIAS) 

O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho José 
Roberto Freire Pimenta, relator do Incidente de 
Recurso de Revista Repetitivo instaurado no 
Processo TST-RR-872-26.2012.5.04 . 0012, afetado 
para apreciação da Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais, com tramitação sob o rito 
dos recursos repetitivos e amparo no artigo 896-
C da CLT, na forma da lei, 

FAZ SABER a todos que, por este Juízo e Secretaria, com endereço 
no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 8 , Lote 1, Bloco 
A, Sala 41, Zona Cívico Administrativa, CEP 70070-94 3 , Brasília, 
Distrito Federal, se processa o Incidente de Recur s o de Revista 
Repetitivo no TST-IRR-872-26. 2012.5.04. 0012, no qual se discute 
a matéria relativa ao tema "Walmart Regulamento Interno 
Política de Orientação para a Melhoria - Interpretação, extensão 
e efeitos". É o presente Edital expedido para INTIMAÇÃO dos 
interessados (pessoas, órgãos e entidades) para, querendo, no 
prazo de 15 (quinze) dias, prestarem as informações que julgarem 
cabí veis à solução da seguinte questão jurídica: "De fini r se o 
Pr ograma denominado 'Po lí t i ca de Ori en t ação para Melhoria ', 
instituído pela WMS Supermercados do Brasil Ltda., abr ange todas 
as hipóteses de dispensa e quais os efeitos decorrentes da não 
observância dos p r ocedi mentos ne l e previstos ." No mesmo prazo, 
deverão requerer, se houver interesse, a admissão n o feito como 
ami c i curiae . O presente edital permanecerá divulgado, durante o 
referido período, no sítio deste Tribunal na internet, a l ém de 
ser afix ado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico 
da Just i ça do Trabalho DEJT, na forma da lei. Br asília, 
Distrito Federal, aos seis dias do mês de feve r eiro do ano de 
doi s mi l e dezoito. E para constar eu, Dejanira Greff Teixeira , 

Sec r etár i a da Subseção I Especializada em Dissídios I ndiv iduais, 
lavr ei e conferi o presente Edital, que vai a ssinado pelo 
Ex c e lentíssimo Ministro José Roberto Freire Pimenta. 

JO 
Ministro Relator 


