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decisão dos embar gos declaratórios também oferece o fundamento de sua
conclusão.

A vuln aaaa ao ao art. 153, 1 3a, da Constituirão Federal de
67/69 não se verifica, haja vista ' a razaabilidade inter p retativa que
lhe foi conferida. A hi pótese á de a p licação de Enunciado 221 do T57.

Através dos embargos declaratórios, a recorrente elegeu
indevido o reajuste salarial, a partir do advento da Lei 7.923/89, em
virtude deste di p loma legal ter determinado a concessão do reajuste de
26,0611. Na decisio dos declaratórios, a Eg. Turma entendeu que a
matéria aragivel em p rocesso de execução. Em face do ale gado no
recurso e, considerando possivel violarão à Lei 7.923/89, recebo a
Revista, no efeito devolutivo, para que o Col. TST melhor se
pronuncie.

Vista aos recorridos para contra-raziies.
Publique-se.
Após, subam os autos.
Brasil'. 15 de Julho de 1992.
FERNANDO . AMERICO VEIGA DAMASCEND

Vice-Presidente
no exerci-Cid da Presidência

TRT/RO/3941/90 .
Recorrente: URINO FEDERAL

• .0r. Antônio Carlos Al p ino Bisonha (Procurador)
RecOrridos: RISODALVA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS

• Adv.: Ora, Gianetti Oliveira de Sena Bonfim e outra
Decidiu a Ey. la Turma, áa fls. 74/76,	 ne gar provimento

aos recursos de °fiei° e voluniarro da reclamada, p ara manter a
condenado ao pagamento de diferences salariais e reflexos referentes
ao denominado 'Plano Bresser..

' Ap resentados embargos de dectaracão pela reclamada, foram
conhecidos e rejeitados ao fundamento de que não houve duvida ou
omissão a ser sanada (fls. 85/87).

irresignada, e União Federal interpiie a Revista de ,fls.
89/93, arag indo violarão do art. 153,	 3g, da Constituicão Federal de
67/69- .e áo art. lg, parág rafo (noivo, da Lei 7.923/89. Cita um aresta
pera demonstricão de disaidio jurisprudencial.

Não verifico vulneração ao art. 153, 4 3a. da Constituicão
• 'Federal • de 67169, tendo em vista a razoabilidade inler p retativa que

lhe foi conferida. Incidência do Enunciado 221 do 151.
Quanto é dita violarão ao art. 1d n pará g rafo único, da Lei

7.923/69,	 tráta-se de matéria p reciosa, posto que não foi t,azida a
• exame, atrevas do recurso ordinário, mas só nos embargos declaratários,

o qué desobrigou emissão de Julio sobre o tema exlemporaneamente

Por fia, também pio demonstrado o conflito pretariano
vlabifizador do Processam:era° do recurso, uma vez que o paradigma
3itédo nãO enfrenta um dos fundamentos adotadns p elo acórdão regional,
- que( s•i.,, o de qui ténia havido alteração ilicita do zontratd de
tiabitAo	 Obici ao truglciado 23 do TST.

Dene g o, seguimento á Rivista•

14-de Julho de 1992.	 '
gER0400 AMER/CO'VEIOA DAMASCENO
• ' Vice-Presidente
no ~releio da Presidência

TRTTRO/3961/90
Recorrente: BANCO !TAD 5/A .

Adv.:: Dr. Victor, Ressomano Jr.
'Recorrido	 NEURIVAN:BARROS DA SILVA

Ade.,. Dr. J. Bratti
• A Eg .111 Turma, às fie. 86/89, deu p rovimento parcial ao
-recordo ordinário do reclamado, para excluir da condenaria as verbas
çeltitivas aos 	 Roxos de férias no seriado relativo. a 84/85 • aos
N a a oo aèiós.advecatIcios.

Aeós m . rejeição dos embar gos declaratórios 97/99), o
Banco /Iail S/A réconre de revista (f is. 101(104) ars:Cindo ylolaçâo ao
bit. 7a. Inciso XXIX, letra, a, da Constituicão Federal, ertigos 11 •

artiges 128 • 460 do CPC. Cita vários arestas S. entende
diU rr gentes cem a decisão regional.

• I 	 Iva),	 aferir-se ofensa aos	 permissivos	 Legais
pertinentes à ar...ido, uma vez que a Es. Turma não emitiu juizo
exp lícito • 	 'to do 'toma. restando p reciosa a discussão, nos
termos' de Enunciado 297 de TST.

Não yislUmbro violação aos artigos 128 e 460, d. CPC e 832
da	 CIT.	 Sustenta o recorrente que a .rejeicão	 dos	 embargos
declarmtórios fomenta ditas vulnerardes, entretanto, através 	 da
análise dos dactaratOrios a de sua res pectiva conclusão, verifico que
a parte, lnçur ge-se pelo feto da decisão ser contrária aos seus
int 	  embora tenha sido entregue de forma p lena e efetiva.
Incólumes, portanto, os dis positivos leg iiS invocados.

O disseres° iuris p rudencial não restou confi gurado, ante a
inespecificidade dos paradigmas citados, POiS nio enfrentam a hipótese
~má& nos autos -1Enunciado 296 da TST. 	 '

	

'	 Denego se guimento à Revista.
Pubtlime-se.
Brasitia.. 15 de Julho de 1992.
,FERNANDO ANERItO VEIGA DAMASCEND

Vice-Presidente
.	 ne exercicio'de Presidência

TRT1R0/3978/90
Recorrente. FUNDACIVO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOORAF/A E ESTATISTICA -

IBGE
• Adv.: Dr, Miguel Ferreira Feres e outros

Recorrida t SILVANIA TIAORCIO ALVES

Adv.: Dra. Oisele Christkanis Brandão de Aratiio e outros

A Es. Da Turma, às fls. 95/101, deu p rovimento ao recurso
ordinário da. reclamante, 1. econhacendo-lhe • estabilidade p revista no
art. 19 do Ato das DISPoSISS. Constitucionais Transitórias da
Censtituicão Federal/68.

Irresi gnada, a' reclamada interpOe recurso de revista, às
(Is. 107/110, argoindo violação ao art. 19, 1 Do.' do ADCT.

Não vislumbro a aleg ada vulre rrrr ia, ante a exe gese adotada
Pdte Turma . Julgadora. Verificada a, razoável interpretarão conferida

peto acórdão recorrido, Impertinente falar-se em violação Literal ao
mencionado permissivo Le gal. Incidência do Enunciada 221 do TST.

Denego seguimento à Revista.
Publique-se.
Brasilia, 15 de julho de 1992.
FERNANDO AMÉRICO VEIGA DAMASCENO

Vice-Presidente
no exercicio da Presidência

Editais e Avisos

Tribunal Regional Federal

1? Região

Presidência

(Com pra2InL 20 dlad) n

O JUIZ (RESIDENTE . D0 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA1 . REGIÃO, na conformidade do disposto na Resolução n . 008/CJF,	 de28.11.89, faz sabeE aos Juizes Federais dara Seçoes Judieiarias •	 int(ngrantes da 1 5 Regiao, para fins de remecão, que:

I - encontra-se vaga 01 (um) pargo de Juiz Federalna Seção Judiciária do Estado de Goiaa;
/I - os intereasados deverão manifestar-se no prazo

de 20 (vinte) dias: 	 '

Brasília, 17 de julho de 1992.

JUIZ JOSE ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO

Tribunal Marítimo

Divisão Judiciária.

EDITAL DE C/TAÇA0

(Com prazo de 30 dias)

O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPdBLICA FEDERATIVA DO EIRA,
S/L, DR. CARLOS FERNANDO MARTINS PAMPLONA, na forma da Lei, etc., FAZ
SABER a todos que o presente edital comprazo de 30 (trinta) dia. . vi
rem ou dele conhecimento tiverem que, por este Tribunal e Secretaria
tem andamento o processo n. 14.751/92, referente ao acidente da nave-
gação com o Tanque .Berge Fister. nó canal de São Sebastião, Sio Pau-
lo , os, 11 de agosto de 1991 em gim é autora a PROCURADORIA ESPECIAL
DA MARINHA, o representado BERGESEN D.Y. S.A. (Armadora) sediada em
postboks 7.800. Skillebeek, n. 0205, Oslo 2, Noruega,-dado nome res - •
ponsável pelo acidente da navegação previsto no art.14, letra "a . (ex .
p/osão) e (avaria) da Lei n . 2.180/54. A representada é responsW
vel pela explosão dá caldeira, pela falta de manutenção das caldeira-s'
e de 'seus mecanisMes de controle, sendo certo que a negligência na ma
nutenção do sistema de caldeiras právocou o acidente. E como não foi
possivel cita-lo pessoalmente, pelo presente CITA-6 para anresentarde
feaa, contestando os termos de representação constante dos automob
pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos e princi-
palmente do referido representado MANDA eXnedir o presente EDITAL,que
será afixado no local de costume e publicado durante 3 (três) vezes
consecutivas no Diário da Justiça, cujo prazo a contar da data da pri
meirapublicação. Dado e passado na sede deste Tribunal, Av.Alfredo -
Agache, s/no nesta cidade do-Ris de Janeiro, RI.. em 07 deJulho -
de 1992. Eu, THEREZINHA 00V/ES ÉSéES, Chefe da Seção de processamento
de Feitos, o conferi. Eu, DINÉIA DA SILVA, Diretora da Divisão Judi -
ciária; subscrevo.

(Justiça Gratuita)

(DIAS: 16, 17 e 20/07/92)
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