TRIBUN AL SUPERIO R DO TRABAL HO
TRIBUN AL PLENO

RESUMO DA ATA DA 71a SESSÃO
PLENA ORDINÁ RIA, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1978

Presiden te: Exmo.

J'oáo oe Lima 'I'eixeira .

Senhor

.Mimstro

.Procurador: Exmo. Senhor D.;;utor
lVJ.arco Aurelio P.ates de Maceo.o.
Secretár io! nmo. Sénhor Doutor Heg.~.~- J·~se Horta Barbosa .
As treze horas estavam preSentes os
EÃIIlOS. benhore s .1.\Unistros lil!<1~brandv
de Sou~ lV.l~w·~·
..t.~glJ.a, Raymun :lo
.~.-v.~.v~rt Vi-ctor .H.ussomano, :tsarar.a b_uva,
~JJq:ll&jo COSta. A.(Y Cam~lSta, :N..::·lSi.oiL1
.J. .â}.;aJOS e Juizes Wagner Ulgilo e Vf_~s
n..ngwn da Trind·ade (oonv-ocaodosJ. ~
v~uao número regi;mental. f~L decla~
<:~-rrarta a t:;essão, passando -se a Or"'em do
.u.1a com os seguinte s julgame ntos : rrocesso Ell. - RO - DC - 59_de 1978!
... ~1&1i1VO a Embargo s de peclaraça .o ol_)O~
L.v.5 ao venerand o acórdão 'do. Egreg10
'J.'.n.bunal Pleno, proferido em vmte e o.ito de junho de mil novecent os e .setenta
·e olLo, sendo embarga do S~rviça SLe~al
· ó Comé-cio - SESC - R10 de Ja.neliO
\aavogad o: Doutor José Moura Roc~a).
F"'Vi relator o Exmo. Senhor Mi~stJ;o
J:taymundo de Souza Mour~· - ~d:o o l'r~
btwa1 resolvido, por unammlda.\le, reJeitar os embargo s. Após o julgamenoo,
•...:.ompa!rectU o Exmo. Senhor M;irust.1o
L:.-m oa Ferraz. - Processo RO - AR - ~Hrl de 1978 da Quinta Região, reletivo
a Recurso Ordinári o em Ação Rescisó·r..L& ,sendo recorren te Petróleo B:rasLe.u·o
:::;. 'A. - P.li."l'ROBRAE e recorrido s Ant ... nio do Sacrame nto e ou~ (Advogados Doutores Helbio Palmeua , Ruy
.,org.a Caldas Pereu a e Ulisses Riedel de
Resende ). Foi relator o Exmo. ~nhor
Ministro Nelson Tapajós e reviSOr o
Exmo. Senho_· Muustro Hildeb~do
Tri_bunaJ. re.soJJ.'V'ldQ,
:OlS&glia, tendo o
p ...i' unanimi dade. negar pr~vunento a~
1ecurso. Falou. pelo! reco.;.rido o advogado Doutor Ulisses Riedel de Resende .
-=- Em seguida, à apreciaç ão deste proc-esso fizeram presente s à Sessão os
Exmos. Senhore s Ministro s Starling soaI·es e Orlando Coutinho . -Proces so ~o
- DC ·- 326 de , 1978 da Nona Regw>,
relativo a. Recurso Ordinári o em Dl.SSÍdio Coletivo, sendo reco... rente Federaçã o
d·as ln!ilústria .s do Estado de Santa Catarina. e Federaçã o dos Tra.balh&J.or~ ~
lndústri as do Estado de Santa Catar1na. t.
recolTiaos os mesmos (Advogados Doutor,es RaUl Perei:ra Ca.ldas e Carlos Ar'
r~lh

naldo. Ferreira Selva.) . Foi relato1 o
Exmo. Senhor Ministro Mozart Victor
RusS'omano e revisor o Exmo. Senhor
Juiz Washing ton da Trindade , tendo o
rJ.'.I:ibunal resolvido, I - quanto . ao recurso da Federaçã o das Indústria s: aJ
r~jeital a prelimin ar de extinção ~o processo unanime mente; b) dar provrment~
J;.arcià..l, no mérito, pa.ra. excluir a cláudir sula que garante estabilid ade aosonais''
c•l · ···.~s

e · ~ -•• ·,~

, ...... {·o.V...:>s -·ro.t.í.ssl
das ......
'
~
Gr..~~

'

v-enc1dos os Exm.os. Senhores - Ministr..:s
Ary campist a, Barata Silva, Orlando
<.;outinho, Starling Soares e Juiz Wagn~r
Giglio; c) negar p~ovim.ento aos d•sma1s .
itens do recurso, una.nime mente. n Em relação ao recurso da Federaçã-o dos
'.1.'..&.·aba.lha.d.ores. dar provime nto paucia~
1-'J..La: a) garantir estabilid ade provisória
à g~stante até noventa dias após o término da licença. prevideneiá;.ia, v~cido o
Exmo. Senhor Ministro Lomba .t'~rraz;
b) concede r abono de faltas ao empregado estudant e, nos diM de exames, desde que inatricula.ctp em estabelec .mento
lle ensino oficial, autoriza do , ou reconh~
cido, pré-avisa do o empfegaidor, no mínimo, com setenta. e duas horas; d-eferir
o ·desconto em favor da Federaçã o susc:tante, deSde que não h&ja. oposição dO·s
emprega-:ios até dez dia.s antes do p imel o pagamen to reajustad o, vencido o
Exmo. · Senhor Ministro Coqueij-o Costa.
Negar provime nto aos demais itens ~<
I ecurso. vencildo o Exmo. &nh::r Ju1z
'Wagner GigliO em relação a pretensã o de
que o emprega do optante, quandO injustamente despedido, receba mais q~r.an
ta p.or cento e, u.na.nimemente, quanto
a..o · mais. Justifica rá. o voto vencido <.1
Exmo. Senhor MinistiQ COqueijo Costa.
:E'.a.lou pelo suscitan te o advogado Doutor
... osé Francisc o Boselli. Neste momento,
compa-e ceràm à Sessão os Exmos. Senhores Ministro s Alves de Almeida e
F'ernand o Franco. - Processo E - RR
- 1446 de 1977 da Quarta. Região, relatlvo a embarga s opostos à decisão da. Egrégia Terceira T:urma, send"o embarga n:e ·
ln~ústrias .Micheletto S. A. e outra ·~
embarga do Pedro .Miz. (AdvogadOB:· Doutc·r•es J'osé Alberto Couto Maciel e Atino
da C-osta. Monteir o). Foi relator o Exmo.
Senhor Juiz Washing ton da Trindade .e
r:avis:r o Exmo. Senhor Ministro Alves
de Almeida, tendo o · Tribuna l resolvidJ,
por unanimi dade, não eonheee r dos embargos. Falou pelo embarga nte o advogado Doutor José Alberto Couto Maé~t,;
r.do embarga do o &dvogado Doutor Almu
da Costa Monteiro . - Após o julgamento deste processo, compa.r·eceu o
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Exmo. Senho!' MiniStro Ma.root-o 1:-'unen-

tel. - Processo E - RR - 1752 de 1977
ó.a. Terceira Região, relativo a embarg,:s
.op-~stcs à decisão da Egrégia Primeira
Turma, .se·n do embargante ECL- Eng~ ...
nharia., Consultoria. e Economia S. A. e
embargado Pedro _Rodrigues Flores (Advogados: Doutores Márcio Gontijo e Mú-

cio Wanderley Bo~ja)! Foi relator. o
Exmo. Senhor Juiz Washi.ngton da Trtn1:iade e revisor o ExmO. Senhor Ministro
L:)mba Ferraz. tendo o Tribunal resolvido,
por . urianimi.~. não conhecer dos emba'rgcs. Falou pelo embargante o advoAugado Doutor Márcio Gontijo. diência: Logo ·após o ·j~mento -deste
processo, · realtzou-ae -a Trigésima Quinta.
Audlência de Leitura. e Publi<:aç&.o ue
COnclusão de Acórdãos, sob a Presidência. do Exmo. Senhor Ministro Barata
Pr~sso EJ
SiJ v&,. Juiz · Semanário . -- RR - 3033 de 1977 da Prime1ra Região, relativo & embargos opostos à decisãO -da Egrégia Segunda Turma, sendr-1
emba.rgantes Maria Helena David e outros e Rede Fe~roviária Federal S. A. -

Sétima. Divisão Leopoldina. e embargados

mesuws. (Advogados: Doutores WUma.r 8ald&nha (la. Gama. Pádua e Artur
Gomes Cardoso Rangel) . . Foi relator o
Exmo. Senhor Ministro Fernando FrancJ
.e revisor o Exmo. Senhor Juiz Washington da Trindade.. tendo o Tribunal
resolvido, por una.nimidade, conhecer de
ambos os embargos e, no mérito, quanto
ao apelo da empresa, recebê-I~ para de-clarar a incompetência da Justiça. do
Trabalho, em relação aos- empregSA.ios
aposentados. determin&ndo-se a remessa
dos autos a uma das Varas da Justiça
Federal, Seção do Rio de JaneirO; quanto ao recurso dos empregados não aposent&dos, rejeitá-lo. Falou pela empregada o advogado Doutor Alino da costa
Monteiro. - PrOcesso E - RR - 307-:i
de 1977 da Begunda ~gião, relativo a
em'u.,.rgos' opostos à decisão da. Egrégia
P-rimeira Turma, sendo embargante cómpanhia. Nitro Quimica. Brasileira e ~m
ba.rgad.o Israel Antonio d.os Santos. (Advogados. Douto!es Pedro Gordilho e Alino da Costa Monteiro) . Fol relator o
Exmo. Senhor Juiz Washington da Trindade e revisor o Exmo. Senhor Minist1o
Alves ode Almeida, tendo o Tribunal re.solvido, por unanimidad,e, não conh.ecex
dos embargos. Falou pelo embargado o
advogado Doutor Alino da. Costa. Monteiro. -Processo AR- 04 de 1978, :..el.a.tivo a .Ação Rescisória, sendo autor Hera~do Jesus de Lima Carvalho e réu Banco Itaú S. A. (Advogados: . Doutores José
Torres das Neves e LUiz Miranda). Foi
relator o Exmo. Senhor Juiz Waspington
da Trindade e reviso~· o Exmo. s~nh:>r
Minist: o COqueijo COsta, tendo o Trlbu,
nal reSiOlvit:-.o, pcur una.nimid:ade. julgar
improcedente a ação. Fa.lou .pelo autor
o advogado Doutor José Torres das Neves. - Processo RO - AR - 221 de '1978
<ia Segunda. Região, relativo a Recurso
vS

~

Ordinário em Ação Rescisória, sendo recorrente: J'udith Miranda. e :. ecorJ"lda Pi-n'heiro -.· Neto ~ Companhia - Advoga;<los .: 1 (Adv~g~~~ 1:Q<il\ltores r ,A.Ilt;c:lll,io ,,~~~ ,
nando Miranda e Celso Cíntra Mori) . :t-~i
relator o Exmo. Senlwr Juiz Washington
da Trinda-de e revisor o Exmo . Senhor
Mil}istro Barata. Silva, tendo o T . ibunal
resolvido, por unanimidade, rejeitar a.
pr·ellmina.r de impedimento e, no mérito,
negar provimento ao- recurso. - Após .sste julgamento, compareceu à Sessã:> o
Exmo. Senhor· Ministro Thélio da C.:sta
Monteiro. O Exmo. Senhor · ~st o
Presidente colocou em discussão a. proposta de alteração do Regimento Interne·
e Criação de dezessete Cargos de Assesso.tes de Ministro, Transformação das Funções DAI~ 1112.3, de secretários de · Turma, em DAS-2, criação de ·quinze func;ões
de secretário Executivo DAI-112.3, t ês
funções de Subsecretários de Turmas
DAI-112.3 e as seguintes funções de .representação de Gabinete: quarenta e
cinco .a uxiliares "B" e quinze auxiliares
"A.. , tudo nos termos e pareceres constantes do processo número TST-15.319-78
de autoria. do Exmo. Senhor Ministro
Ba. ata Silva.. O Tribunal, após rej-~itar
o pedido de adiamento da matéria, formulado pelo Exmo. Senhor Min~tro Alves de Almeida e após exaustiva discussão do tema, conforme registros ta.quigréfioos, resolveu nos ter~nos das se1

guint1es

Resoluçõe~

AdministAratiV'SS: --'

Certifico e
Matéria Administrativa deu fé que o Egrégio Tribunal, em Se:>:são Plena Ordinária, hoje .:.ealiza-:ia, remlveu autorizar o Exmo. Senhor Ministro Presidente a enviar mensagem a~
Poder Executivo, propondo: a) a c!iaç~ o
de dezessete cargos de · As.se~res de Mi-

Distros -

DAS .102. 3, unanimemente e. ·

a transformação das funções de Secretário de Tuima. DAI-112.3, em DAS101.2, ~om a denominação ·~e Diretor d~
Secretaria de Turma, vencidos os Exmos".
Senh~res Ministros Hildebran-~o BisagHa.
Starl~ng soares, Barata Silva, Coqueijo
Costa e A:ty Campista, .que entendiam ser
possível .a transformação através de Ato
da Tribunal. <Resolução Admfi.n!st nr.iva número 99-78). - Matéria Administrativa - CertifiCo e dou fé que o Ecrré.:.
!!!a -nibunaL em Sessão Plena. o-dinârb. ; .
por maioria:
h~"J.e -·rea.lizàda. resolveu,
criar, J)an. lotação nos Gabinetes dr s
Fvmos. SenhoreS MiilistroS: a) no GnltP
b)

..A .~s;~tênda. Intermediá·~ta..
~,. Secretário Executivo,

auinze funç~s

DAI-112 3: ~ 
r;t Tabela Numérica de Gratifie9t'.ã() dP.
<hb~nete, quarenta. e cinco fun<'ões rJ.~
fi mrmares "B" e quinze funções · d~ A u.v•''RrPs "'A", · vencido o Exmo. Senn"r
Mlr! ~~tro Mo7..a:rt Victor Russom'l"'O e co,;
rac:trtcão -do Exmo. Senhot' Min!stJ:'I"' M'l,._
~~lo Pimen \91. Esta. resoluÇã:a -ent · P. ,.á
'"Tr! vie-or a partir do dia sete de f~v~re;r
rl) ano de · mil novecentos e seteT'It.q, P.

. ~<2Ve.~ <Resolucãb AdmJnistrativa nílm.~
ro 100..78). - Matéria Administrativa. -
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Certifico e dou te que o Egrégio Tribunal,
em Sessão Plena. Ordinária, hoje realizada. resolveu. por maio~ia. cria.r no Gru~ de Assistência Intermed.iá.ria., três fuüçves de Su)l:;ecretário <ie Turma, DAI.112. 2, veneido o Exmo. Senhor Ministr-0
Mozart Victor RUSS(,mano e com rcstri..-~. do Exmo. Senhor MiniStro Maroe.i.o
.r-imentlel. Esta Belsolução entra.·á. em
vlg()r a· partir do <lia sete de fevereu-o ·.o
a.uo de mü novecentos e setenta e nove.
tR.esolução Administrativa. número 101
de l978J . - Deeidlu-se. também, que o
Exmo. Senhor ·Presidente determinará a
um órgão ·t écnico deste Tribunal que faça
um ajustamento dessas resoluções ao Ret;imento Interno e ao Regulamento ~~
w e, em feveleirO do ano vm<Wuro, trará a.· discussão ·do Plenário. - Processo /
E - RR - 3834 de 1976 da. Qu.a.na. Re~·lao. relativo a embargos opostos à &~
são da Egrégia. Terceira. Turma, seur.;.o .
embargante Paulo Dal Pozzolo Gonza.lez
e e:rnbarga.do MaJxonnave - Distribuióo._
ra de Títulos e Valores Mobiliá;rios (&~~
voga~os Doutoies Ta.rso Fernando G~n
ro. José Torres das Neves e Paulo José
da Roc'ha) . Foi relator o Exmo. Senhor
Juiz Washington da Trindade e reviso1·
. o Exmo. Senhor Ministro Alves de Almeida., tenqo o TribUllal resolvido, por
unanimidade. conhecer dos embargos e,
no mérito, 1ecebê-los para. julgar tota~
men te proce<lente a. reclamatória. FaC!ü
~.lo embargante o advogado Doutor Jose
'I'orres das ·Neves. - Processo E - RR
- 4630 de · 1~'16 da Terceira Regláo, relativo a embargos opostos à decisão da
EgTégia Segunda. TUrma, sendo embar. gantes Alaor Biazil e outros e ,embargado
Banco do BrasU S. A. (Advogados Douteres José Alberto Couto Maciel e Ely
Silva). Foi relatox o Exmo. Senhor Ministro Fernando R.a.nco. e revisor o Exm:o.
Senhor Juiz Wàshington <la Trindade,
tendo o Tribunal resolvido por unani~
:mi:a.de, conhecer dos embargos e, no
mérito, rejeitá-los. Falou pelo embargad{)
o advogado Doutor José Marla de Souza
Anàrade. - Prooesso E - RR - 5365
de 1976 da Quarta. Região, relativo a
embargos opostos à decisão da Egrég~
Terceira Turma, sendo embargante Attiia Pereira. Ca.:valho e embargado Companhia. Estadual de Energia Elétrica. (Advogados: Doutores Alino da Costa
Monteiro e Silvio Cabral Lorenz). Foi
relatoz: o Exmo_. Sellhor Juiz Washington
da Trmdade e revisor o Exmo. Senhor
Ministro Alves de Almeida, tenoo o Tribunal 1esolvido por unanimidade, conhec-er dos embargos; ·no mérito, recebê-lar,
para julgar procedente a reclamação. vencldcs os Exmos. senhores Ministros
· Lomba Ferraz e Ferri.a.ndo Franco. Falou
pelo embargante o advogado Doutor Alino da CQ.sta Monteiro e pelo emba gado
o ~vogado Doutor Ivo Evange.ista d~
Avila, à quem foi . deferida a. juntada. de
mandato. - Processo E .....:.. RR - 392-77
da Quarta. Região, · relativo a embargos
opostos à dec~ da Egrégia. Primeira
~

Turma, sendo embargante Pantaleão Batista. e . embargado Confecções Wolens
~. A. (Advogados: ·noutores Atino da.
C<>5ta Monteiro e Eduardo Gomes Gil) .
Foi relator o Exmo. Senhor Juiz Washi.ngton da; Trindade e revisor o Exmo.
Senhor Ministro Alves de Almeida, tendo
o Tribunal resolvido, po runanimida·~ e.
conhecer dos embargos; no mérito. rejeitá-los. vencido o Exmo. Senhor Ministro Alves de Almeida, ·revisor. Falou
·pelo emba~ga.nte o advogado Doutor Alino da Costa Montelro. - Processo E ~
RR - 2'169-77 da. Quarta. Região, rela.th7.1
a embargos opostos à decisão da Egrégia. Primeira Turma., sendo embargante
Ayrton Proença. e embargado Banco S 1.:.J
Brasileiro S . .A. (Advogados. Doutorês
José Tor~es das. Neves e P&ulo José da
RoCha). Fo relator o Exmo. Senhor Juiz
Washington da Trindade e · revisor o
Exmq. Senhor Ministro Alves de Almeida, tendo o Tribunal resolvido, por unan~idade, conhecer do.s embargos no méritO, rejeitá-los, vencidos os Exmos. Senhores Mirust~ os Alves de Almeida, revisor Marcelo Pimentel. Hildebrando Btsaglia, Starling Scares e Orlando Coutinho. Falou pelo embargante. o advogado
Doutor José Torres óas Neves. - Processo E - RR - 2778 '"de 1977 da. Segunda Região, relativo a embargos opostos à decisão da Egrégia TerceL a Turma, sendo embargante FEPASA - Ferrovia. Paulista S. A. e emb&rgado José
Costa. Segundo e outros. (Advogados:
Doutores Maria. Cristina Paixão Cortes
e Ulisses Riedel de Resende) . Foi relator
o Exmo. S·e nhor Juiz Washington da
Trindade e revisor o Exmo. senhor Ministro Alves de Almeida., tendo o T.ibuual resolvido, por unanimid&de, não conhecer os embargos. Falou pelo · embarga·""o o advogado Doutor Ulisses R:edel
de Resende. -Processo E - RR- 1068
de 1976 da Quarts. Região, relativo a. embargos opostos à decisão da. Egrégià.. Primeira Turma, sendo embargante
Ledomar
Pires
Pccebon
e
embargado Sinty
Sil Indústri&
do Vestuário Ltda. <Advogados: Doutores Alino da Costa Monteiro e Luiz ca::-los Ma.ffazi.oli) . Foi 1 elator o Excoelent.ssimo Senhor Juiz Washington da Trindade e revisor o Excelentissimo Senhor Minist.;. o Alv~ de Almeida, tendo o Tribu~
nal resolvido por unanimidade, não co-·
nhecer dos embargos. - Proce~so E-RR .
- 3639 de 1976 da Segunda Região, rel.a.tivo a embargos opostos à o.ecisão da
Egrégia P-imeira Turma, sen~o embargante F'EPASA- Ferrovia Paulista

·s.A

e embargado Sé~ gio Bragatto e outras (Advogados: Doutores Maria Cristina
Paixão Côrtes e Carlos Augusto F. Oll·
veira). Foi re;ator o Exceeintissimo s~.
nho~· Ministro Alves de Almeida tendo~ o
Tribunal resolvido, por unanimidade. cú,
nh_o.:;r dos emba~gos e, no mérito, r.ejei ..
tá-los. - Processo E-RR- 4454 de 1976
da segu~da ~ião, relativo a embargo~
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opostOs à. deciSão da Egrégia Terceira

TUrma, sendo .embargante Roque

ca mu...

eda e embargado Companhia . Municipal
ó.e Transportes Coletivos (Ád"Vogad.os.
Doutores Uli&es Riedel de Resend.! e Per·
nando Neves da Silva.) • Pol rlatol' o
Excelentissimo Senhor Ministro Fernan·
do Franco e r·!visor o Excelentfssimo Senho. Juiz Washington da. Trindade, ten...
<io o Tribunal resolvido, por una.nimlda.de, conbecar dos embargos e, no mé:ito,
rejeitá·los. Falou pelo emba.:gante o advogado Doutor U1iss!.S aledel de Resend&.
Fr~so E-RR- 183 de 11977 da. Segun·
da Região, relativo a emb&.rgQS opostos c.
decisão da Egrégia Primeira TU:ma, sen·
do embargante João Batista França e
embargado Tele-comunicações óe Sio
Paulo S.A. Telesp (Advogados: DOutores

·Ulisses Riedel de Resende e João Vieira
d·! Moraes). Fól telator o Excelentfssimo
S:mhor Ministro Alves de Almeida, terufo
o Tribunal resolvido, por unanimidade.
conhecer dos embargos; no mérlto, ·reee· ··
liê-los para acrescer à condenação o ~~~
das horas extras suprimidas, pagando.se
.as diferenças vencidas e vieend:as. pelâ
média dos últimos doze meses, conforme
se apu ar em execução. Falou pelo em·
bargante o advogado Doutor Ulisses Ri.e·
de; de ReSende. Processo E-AI - 526 ·de
1977 da segunda Região, relativo a em•
ba:rgOs opostos à decisão da Eg~"égia Prt· .·
unira Turma, ·sendo embargante Fepasa
- Ferrovia Paulista S.A. e embargad!l
Althair Fagundes Meleiro. (Advogado
Douto-:- ·Luiz Carlos Pujol> . Foi relator o
Excelentfsslmo S9nhor J.uiz Washington
da T.d.il<ia<le e !'evisor o Exceelntfssimo
senhor Ministro .Alves de Almeida, t,endo
o Tribunal :resolvido por unanimidade,
conh·ecer dos embargos e, mérito, rejãtá-los. Processo E-R'R - 1193 de l9'!i
da Tercei a Região, rela.tivo a embar«&
ooostos à decisão da Egl"égia Primeira
Turma, . sendo embarga.nt~ Banco J.taú
S.A. e .embargado ArY D!as ~lcalho
CAdvoga.-õ.os: DOlltOr·~~ Lmz Mlranda e
Mauro Tblba.u da Silva Almeida) . Foi
relator o Exce~entfssimo Senhor J'Jiz
Wsshlnsrton oda Trl.Ddade f! ""evtso~ o Exeelentfsstmo Senhor Minist!'o Alves de AI- ·
meida, tmdo o 'l'Tibunal resolvido por
gos. - Processo E-RR - 1313 d.ro 11)77
,.nantmtdade. não conhecer dos embat>da. Quarta Rt-fdão, Tela.tivo !!' embar?:os
o'PQStos à decisão da E~~1a. P~1m-eu·a
Tu-ma. s-endo P.mbargallt~ MA~a Tzabel
Almansa da SUva e ~mbargado ~lda.sut
- ~omérelo de Materiais f/1.. M&aumas de
solda Ltd-a.. (Advopdos: DOlltores Al\no
, da Co.c;.ta MonteiT'O e Luiz GaTcia Neto) .
Foi r.eJator o Excel!ntrsstmo SP.nhoT JuJ't
Washin,ton da Trlndad" e reviso~ o E'l[·
~leTltissimo Senh(IT Mínist:o AJv(>S de A!-

melda. t'mdo o Trlbnnal re~olvido. po~
unanimidade não conhecer dos ~""mba"
~os. Pro~essÕ E-RR - 1390 de 197'7 da
onostos à riee1são da Eca-régia Se~.,d~
Segunda Região, relativo a em'b9.·tg~
)
r~lh

Turma, sendo .embaTgante RPnê Plm
PJTil-ar~s.no ~P,.."~a -

P.

'Fe~"' Paull"=ta

S A. CAdvoa.rmos: Douto-es Ulisses me.;.
del de Resende e Ca.rlos R.ob!ehez P!n·
TI&) • Foi relator o E"'rc'!'lentf~slmo RenhoMinfstro ~nando Pranco e revisor o
Exc~lentfsslmo &.>nhor Juiz Washing•on
da Trindade. tendo o T!'ibunal re~lvtno,
po:- unanimidade. COT'Ihecer dos em'f\a~ ~
e. no mérito. recebê-los para teStabel~;
a !;entenea de 'OrllTielro ~u. - p,-oce.~o
E-RR - 1735 de 19'1'1 da Primeira Região,
:1 elativo a embargos opostos à. decisão da
Eg .égia Terceira TUrma, sendo embarg&.n:te Re~e Ferroviária Federal s. A. ·Sétuna Dlvi!ão Leopoldina e emba.rga:tos
~umberto Caordirie·li e outros (Advoga.-,
aos: Doutores Arthur Gomes Cardoso
Rangel e Alino da Costa Monteiro> .· Foi
relator o Excelenti.s.simo senhor JUiz Washington da Trindade e revisor o Excelen
·t issimo S!nhC>r Ministro Alves de Almeida, ~ndo O 'l'rlbunal resolvido, por U!l!ionimidade, conheoor dO$ embargos· no mérito, recebê-los para restabele~; a ~n
tença da ·Merit.fssima Jun·t a, que acolheu
a incompetência da Justiça. do Traballlo
ff ID&11do11. NIMter • auta~ t. .JuaUça Pederal. PnJc••o I:·RR-17M de 19'1'1 44s
Pdmeir& lte8tb. nlatlvo &
emb&riOB
opaltal • chelllo da •rr_.. Te ·ee1ra
Tu.ma, IIDdo embarp.nte Recl~ Perro"f..irta Pedenl 8. A. - 86tlma Dlvlsio
Leopoldlna • emb&qado Onalclo
de
CUtro e outros (.Advogados: Doutores
A:rthur Gom!S Cardoso Rangel e Alino da
Costa. Monteiro). Foi relator o Excelentfssimo Senhor Ministro Fernando F.~:a.n
co e revU!or o E:xcelentissimo Senhor Juiz·
Washington~ Trindade, tendo o Trlbnnal resolvido, por unanimldad!, conheceL·
dos embKgos e, no mé.ito, .:ecebê-los p:~, ..
ra decla1 ar incompetente á . Justiça cio
Trabalho e comp~tente uma das Varas da
Justiça Fed~ral, Seção ·d o Rio de Jan~l
ro. por onde os autos deverão ser reme ... ·
tidos. Processo E-RR - 1848 de 19'l7 d&
PdmeL a Região, Ielativo. a emb&rgos
opostos à decisão da. Egrégia. Prim~ira
Turma, sendo embarga.nte Rede Fer!.'O·
vl~ia Federal S.A. Sétima Divisã!)
Leopoldina e embargado Paulo Mend~
4

'

J_.

da Silva (Advogados: Doutoli!S Arthur

Gomes ca~doso Ra.ngel e. Jo.y França) .
Poi relatC>r o Excelentí.ssimo Senhor Jwa
Washington da Trindàde e revisor o Exc~lenti&simo Senhor Ministro Alves de
Almeida, tendo o Tribunal resolvido, po.r
unanimidade, conhecer dos embaigos e,
no méiito, Iecebê-los para julga.r incom-

petente a .Justiça do Trabalho e comp!tente uma das varas da Justiça Federal.
Seção do Rio de Janeil"o, pa.ra onde os
autos deverão er remetidos. Deu-se J)Or
impedido o Excelentf.ssimo senhor Min!S- .
t~ o sta.ling Soares. Proc~.sso E;;;RR 1994 de 1977 da Quarta. Região, telativo
a embargos opostos à decisão da Egrégi&
Primeira Turmi., &~do embargante Zlvi
S. A. - Cutel&ria e embargado. Juveual
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de Souza <Advogados: Doutores Hugo
Gueiros Bernarde s e Ca.:l.os P~anklin P.
Alaújo). Foi re:ator o ExcelentfsSimo
Sgnhor Juiz Washing ton d& Trindade e
revisor .o Excelenti.ssimo senhor Ministro
Alvts de Almeida, tendo o Tdbunal resolvido, por maio.. la, conhécer dos embargos, vencidos os Exce:t!!ntfssimos Senhores Ministros Alves de Almeida, revisor,
e Or~do Coutinho ; no mérito, recebêlos pa.1·a. julgar improced ente a reclarna;çã.o, unanime mente. Processo AR-18 de
1978 da Primeira Região, ~elativo a Ação
R:·scisó._ ia, sendo Au·t or Antonio ca~·.i.os
Baldan e Rê Globex Utilidade s S. A. <Advogados: Doutores Orlando França
Sobreira de Sampaio e Luiz Oliávio M·edina Maia> . . Foi relator o Exc~ ..entissimo
Senhor Ministro Moza.rt Victor Russomano e revisor o Exe:lentf ssimo Sen.nÕ:
Juiz Washing ton da Tlindade , tendo _o
T..:ibWl&l resolvido, prdimina rmente, jUl·
gar incompet-ente este Tribunal e comp~
tente o T-ribunal Regional do Trabalho
da P imei:ra Região, para onde os auiios
deverão ser remetidas, unanime mente. Processo E-RR - 2130 de 1977 da Primei!a Região, rela.tivo a embargos oposr.os à <1ecisão da EC: 6g1a Primeira T .•rma, sendo embarga nte Aldir da Silva e
emb&rgado s. A. - Rádio Tupi (Advo·
gados: Douto es Sérgio Cardoso da costa
e Armando de Oliveira Melo). Foi rehtor o Excelen:t.iss1mo Smhor Juiz Wa.shington da. Trindade e revisor o Excelent ·ssimo Senhor Mini.St.;.o Alves de A!meid.&. tendo o Tribunal resolVido por
unanimidade, não co~er dos embargos. P ocesso E-RR - 2286 de 1977 da
Terceira Região, relativo a embargos
opostos à dec~o da Egrégia Primei-ra
TW'ma, sendo embarga nte Nelson B!lmiro Isoni e embargado Hoos Máquina s e
Motol'!s S. A_ <.Advogados: Doutores Sid
~: Ried~· de Figueire do e A. W. Galva~). Fo1 ~elato.; o Excelentíssimo Sen.nor
Jwz -W~ngton d.a Trindade e xe'Yisor o
ExoeJ.entíSslmo s=har Mini!·tro Alves de
Aln_lei~. ~ndo o Tribunal resolvid.o, por
ma1o.r1a, nao conbecer d.os emoargo s venclao o. Exce!entissimo Benhor MiÍlistro
Ai~ es o.e Almsida, _ r~viso.r. . Fa.;.ou pelo
emba..:-gante o Advogado Doutor Sé7gio
kooerto AJ.on.so. Processo E-RR. - 2299 .
de 1977 .da Quarta Região, relativo a emba_gos oposto.s à decisão da Egrégia &.~da Turma., sendo· embarga nts Maria
~ta Borba Figueiró e emba:gadõ' Prütef.tex - Capas e Confecções Ltda CAdvog~doo: Doutores Al1no da Casta Montell'o e Paulo Se.Lra) . Foi l'!lator o Exc -lentíssimo S~nhor Ministro. Fe. na.náo
F:ranco e r~vJSor o Excelentí.ssimo Benhor
J~ Washing ton da T:indade ; r.enó.o o
'r.ribunal rtsolvldo, por unanim.idaoe, nao
conhecer dos embargo s. Processo E-RR 2920 de 1977 da Segunda Região, 1elativo
a emo~g~ opostas à deoi.Eão da Eg.. égia • ~e:ara Turma, sendo embarga nte
ValdoiDll'O Pavarina e out~ os e Goyana
~

S. A. Indústria s Brasileil'as de Matérias
Plásticas e embargados os mesmos' <Advogados: Doutores Sid H. Biedel d.e :niU9l.ed.o e ndelio Ma;.tins>. Foi re;ator
o Exoe_lentwlmo Senhor Juiz Washingt,on
da Tnn~ e revJso: o Excelentfsalru\J
Benb.or M1mstro Alves de Almeida ten~o o~ Tribunal resolvido, por unantmi da~. nao conhecer dos_ em~os da.emp e-.
sa: quer pela prelimm ar, quer pelo métt:~. ccmhecel' os do emprega do e no .mé~to. recebê-los pa.ra ae:tEscer à ::Ondenaçao o valor elas horas extras que wt· apusam o limite legal, para todos os
tos,_ a.pwando-se tudo em regular ex~
c~ pela média das horas ~tTas taba•h&Cla.s nos últimos doze meses. .Falou pe.
la ez:np:resa o actvOgado Doutor -Ildeua
MartUlS. Processo E-R.R- 3460 de 1977
da Quarta Região, relativo a embargo s
opostos à decisão da Egrégia Prm1etra·
Tlll'Dla,. sendo emb&4gantes COD!ecções
Jack S.A. e Nadlr A.l.aújo de Oliveira e
embarpd os os mesmOs (Advogados: Dou ..

eef1-

~ José M&Tia d-e Souza Andrade e

Alino da ·Costa Monteiro ). Foi relator o
Excelentfssimo Senhor Juiz Washing ton
da. Trindade e revisor o E:xc;;elntissimo
Senhor .Ministro Alves de Almeida -teno _Tribuna l 1esolvido por una.nimida.de,
nao conhecer de ambos os embargo s. Proc~sso E-BR- 3671 de 1977 da Quinta
Região, relativo a embargos oopstQS à

d!cisão da Egrégia Tercei:ra TUrma senA~
do emba.rgante Petróleo Brasilei:. o
- Petrob· ás- RPBa. e embarga do Mftton Canela de Souza. (AdvogadO$: Doutores Ruy Jorge Caldas Pereira e JOio Lessa Ribeiro) . .Foi rei ator o Exceelnt issimo
s ·:nhClT Juiz Washing ton da Trindade e
~evi!or o E:xcelentfssbno &-..Dhor Ministl'il
Alves de Almeida. tendo o Tribunal ::.e-

s.

solvido. pOr unanimid ade, conhecer d·JS
e, no mérito, :recebê-los para.
condena ção a· incidênc ia do
da
excluir
adiciona l de periculos idade sobre 06 tr~ê
nios. -Proces so E-RR- 994 de 1977 da.
Segunda Relgão, relativo a embargo s
opostos ~ qecisão . ~~ J!=..l!~ª"- P tme;.ra
Tu ·ma, sendo emba:-gante Antonio Apa·
!'ecido Sampaio · e embargado Pepasa. Fe_!TOvia Paulista S.A. · (Advogad os: Drs.
UliSSes Ria!del de Resen~ e Marla C:utina P. Côrte.s> . Fol Nlator o Excelentl:isimo Senhor Juiz Washing ton da Trindade e :evisor o Exeeellitíssimo Senhor Ministro Alves de Almeida, tendo o Triounal reso;vido ~ por maioria, não conhecer
dos embargos. vencido o Excelentissimo
S!:!nhor Mini&tro Alves de Almeida., revisor. Falou })!lo embarga nte ·o advogadO
Doutor Ulisses Rliedel de Resende . En·
cer:ou-se a Sessio ·àS Vinte bo~as, e quinze minutos. E, para eonstar, eu. Secretário do Tribunal , lavrei a presente ata, que
vai as!lnada pelo Excrlentissimo Senhor
Ministro Presiden te e por mim subscrita
Brasília, aos t ·eze dias do mês de de~
Rmbto do ano de ~I novecentos e do!~bM"gos
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tenta e oito. - João de Li11111 Tefzetr4,
Presidente do Tribunal. - Hegler José

)
r~lh

Horta. B4rbosu, Secretárlo do Tribunal
Pleno.

Biblioteca Digital
Tribunal Superior do Trabalho

Fonte: Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 abr. 1979, p. 3275-3277.

