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11/06/2013

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 713.211 MINAS
GERAIS
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)

ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA
: DÉCIO FREIRE E OUTRO(A/S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE GUANHÃES E
REGIÃO- SITIEXTRA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

EMENTA: AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TERCEIRIZAÇÃO
ILÍCITA.
AUSÊNCIA
DO
NECESSÁRIO
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL
E
INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO CARREADO
AUOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.
1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que
inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria
sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices
das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da
necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional
torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503.093-AgR,
Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421.119-AgR, Relator: Min.
Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402.557-AgR, Relator: Min. Sepúlveda
Pertence, DJe- 27/042007 e RE 405.745-AgR, Relator: Min. Marco Aurélio,
DJe 19/06/2009.
3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não
cabe recurso extraordinário”.
4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões
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que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos,
adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
5. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como
os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa
do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa
indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a
abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª
Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª
Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
6. In caso, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO
DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE. A
matéria relativa à fixação da competência territorial em sede de ação civil pública
já não comporta discussão nesta Corte, em face do entendimento consubstanciado
na OJ nº 130 da SBDI-2. Agravo de instrumento não provido. 2. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Concluiu o Regional que a prova produzida continha elementos fáticos e técnicocientíficos suficientes para formação do convencimento do julgador, sendo
desnecessária e dispendiosa a inspeção judicial requerida. Por tais motivos, os
arestos trazidos a cotejo são inespecíficos, pois discutem a necessidade de juntada
de documentos para contrapor aditamento feito em razões finais e a nulidade
surgida em face da ausência de oitiva das partes. Óbice da Súmula 296, I, do
TST. Agravo de instrumento não provido. 3. ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. A presente ação civil pública propõe-se à defesa de típicos interesses
coletivos, tais como, a terceirização ilícita, a tutela da segurança do meio
ambiente do trabalho e a proibição de atitudes antissindicais pela ré. Portanto, o
direito é transindividual, de natureza indivisível, relativo aos integrantes de uma
categoria ou grupo de pessoas ligadas entre si, ou seja, refere-se a interesses
coletivos de natureza trabalhista. Assim, conforme dispõe o artigo 83, III, da Lei
Complementar n° 75/93, compete ao Ministério Público do Trabalho, junto aos
órgãos da Justiça do Trabalho, promover a ação civil pública no âmbito da Justiça
do Trabalho, para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os
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direitos sociais constitucionalmente garantidos. Agravo de instrumento não
provido. 4. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. A legitimidade para a
causa, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro
para a verificação das condições da ação, é aferida conforme as afirmações feitas
pelo autor na inicial. No caso, depreende-se do acórdão que a ré foi indicada pelo
autor para figurar no polo passivo da ação, em razão de ser considerada devedora
do crédito pleiteado nestes autos, do que resulta sua legitimidade passiva ad
causam. Agravo de instrumento não provido. 5. NULIDADE.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Na hipótese em análise,
conforme decidido pelo Regional, o provimento jurisdicional não ensejaria
decisão uniforme para a ré e para as empresas terceirizadas, uma vez que se
postula tutela inibitória em desfavor somente da Cenibra. A natureza jurídica da
relação deduzida em juízo não é indivisível, pois a condenação não imporá
obrigação àquelas empresas que não estão presentes no processo. Saliente-se,
ainda, que inexiste lei em sentido contrário, obrigando todas a compor o polo
passivo da demanda. Agravo de instrumento não provido. 6. DANO MORAL
COLETIVO. TERCEIRIZAÇÃO. A questão não foi dirimida sob a ótica dos
artigos 104, 421 e 422 do Código Civil e 5º, XXXVI e XXXVIII, da Constituição
Federal. Óbice da Súmula 297 do TST. A alegação de afronta ao art. 5º, II, da
Carta Magna não impulsiona o recurso, por tratar este dispositivo de princípio
genérico. Quanto ao valor do dano moral coletivo, apesar de elevado, o recurso
não alcança conhecimento porque a divergência trazida à colação não trata da
situação específica dos autos, sendo inespecífica a teor da Súmula 296 do TST.
Quanto à terceirização, a decisão recorrida está em consonância com a iterativa,
notória e atual jurisprudência deste Tribunal Superior, sedimentada na Súmula
nº 331, IV, do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento e das
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notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 11 de junho de 2013.
LUIZ FUX – Relator
Documento assinado digitalmente
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11/06/2013

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 713.211 MINAS
GERAIS
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)

ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA
: DÉCIO FREIRE E OUTRO(A/S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE GUANHÃES E
REGIÃO- SITIEXTRA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de agravo
regimental interposto por CELULOSE NIPO BRASILEIRA S.A. CENIBRA, contra decisão de minha relatoria assim ementada:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA.
AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE PELO TRIBUNAL A
QUO. FALTA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
CARREADO
AOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o
crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de
admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o
recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se
pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões
constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).
2. Os requisitos de admissibilidade consistentes na
regularidade formal, no prequestionamento e na ofensa direta à
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Constituição Federal, quando ausentes, conduzem à inadmissão
do recurso interposto.
3. No caso sub examine, verifica-se a ausência de debate, na
instância recorrida, sobre os dispositivos constitucionais aos
quais se alega violações no recurso extraordinário, o que atrai a
incidência da Súmula 282 do STF.
4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal
decorrente da necessidade de análise de malferimento de
dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso
extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto,
Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de
08/09/10.
5. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário.”
6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame
de questões que demandam revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação
direta da ordem constitucional.
7. Os princípios da legalidade, do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões
judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, quando dependente do reexame prévio de normas
infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à
Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância
extraordinária. Precedentes: AI n. 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª
Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
8. In casu, o acórdão recorrido assentou:
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA
DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE. A matéria relativa à
fixação da competência territorial em sede de ação civil pública já não
comporta discussão nesta Corte, em face do entendimento
consubstanciado na OJ nº 130 da SBDI-2. Agravo de instrumento
não provido. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Concluiu o Regional
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que a prova produzida continha elementos fáticos e técnico-científicos
suficientes para formação do convencimento do julgador, sendo
desnecessária e dispendiosa a inspeção judicial requerida. Por tais
motivos, os arestos trazidos a cotejo são inespecíficos, pois discutem a
necessidade de juntada de documentos para contrapor aditamento feito
em razões finais e a nulidade surgida em face da ausência de oitiva das
partes. Óbice da Súmula 296, I, do TST. Agravo de instrumento não
provido. 3. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. A presente
ação civil pública propõe-se à defesa de típicos interesses coletivos, tais
como, a terceirização ilícita, a tutela da segurança do meio ambiente
do trabalho e a proibição de atitudes antissindicais pela ré. Portanto, o
direito é transindividual, de natureza indivisível, relativo aos
integrantes de uma categoria ou grupo de pessoas ligadas entre si, ou
seja, refere-se a interesses coletivos de natureza trabalhista. Assim,
conforme dispõe o artigo 83, III, da Lei Complementar n° 75/93,
compete ao Ministério Público do Trabalho, junto aos órgãos da
Justiça do Trabalho, promover a ação civil pública no âmbito da
Justiça do Trabalho, para a defesa de interesses coletivos, quando
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos.
Agravo de instrumento não provido. 4. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. A legitimidade para a causa, segundo a teoria da
asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para a
verificação das condições da ação, é aferida conforme as afirmações
feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se do acórdão que a ré
foi indicada pelo autor para figurar no polo passivo da ação, em razão
de ser considerada devedora do crédito pleiteado nestes autos, do que
resulta sua legitimidade passiva ad causam. Agravo de instrumento
não provido. 5. NULIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. Na hipótese em análise, conforme decidido pelo
Regional, o provimento jurisdicional não ensejaria decisão uniforme
para a ré e para as empresas terceirizadas, uma vez que se postula
tutela inibitória em desfavor somente da Cenibra. A natureza jurídica
da relação deduzida em juízo não é indivisível, pois a condenação não
imporá obrigação àquelas empresas que não estão presentes no
processo. Saliente-se, ainda, que inexiste lei em sentido contrário,
obrigando todas a compor o polo passivo da demanda. Agravo de
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instrumento não provido. 6. DANO MORAL COLETIVO.
TERCEIRIZAÇÃO. A questão não foi dirimida sob a ótica dos artigos
104, 421 e 422 do Código Civil e 5º, XXXVI e XXXVIII, da
Constituição Federal. Óbice da Súmula 297 do TST. A alegação de
afronta ao art. 5º, II, da Carta Magna não impulsiona o recurso, por
tratar este dispositivo de princípio genérico. Quanto ao valor do dano
moral coletivo, apesar de elevado, o recurso não alcança conhecimento
porque a divergência trazida à colação não trata da situação específica
dos autos, sendo inespecífica a teor da Súmula 296 do TST. Quanto à
terceirização, a decisão recorrida está em consonância com a iterativa,
notória e atual jurisprudência deste Tribunal Superior, sedimentada
na Súmula nº 331, IV, do TST. Agravo de instrumento conhecido e
não provido.’
9. NEGO SEGUIMENTO ao agravo.”

Inconformada com a decisão supra, a agravante reitera a
argumentação deduzida no recurso denegado, alegando que foi
plenamente
satisfeita
a
necessidade
de
prequestionamento,
diferentemente do que afirmado na decisão agravada.
Requer a reconsideração da decisão ora gravada ou o provimento do
agravo regimental, à luz dos fatos apontados, reformando-se a decisão
que indeferiu o recurso extraordinário, conforme nele requerido.
É o relatório.
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 713.211 MINAS
GERAIS
VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): A presente irresignação
não merece prosperar.
A agravante, em seu recurso, não traz argumentação capaz de
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, prolatada nos
seguintes termos:
“Verifica-se, na espécie, que os artigos da Constituição
Federal que a ora agravante considera violados não foram
debatidos no acórdão recorrido.
A interposição do recurso extraordinário impõe que os
dispositivos constitucionais tidos por violados como meio de se
aferir a admissão da impugnação tenham sido debatidos no
acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição
jurisprudencial do prequestionamento.
Ora, a exigência do prequestionamento não é mero
rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a
qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de
obediência aos limites impostos ao julgamento das questões
submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência
fora outorgada pela Constituição Federal, em seu art. 102.
Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por
este Pretório Excelso de questões como as que ora se
apresentam. A competência para a apreciação originária de
pleitos no C. STF está exaustivamente arrolada no antecitado
dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via
do recurso extraordinário.
In casu, dessume-se dos autos que o agravante furtou-se
em prequestionar, nas instâncias ordinárias, os dispositivos
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constitucionais apontados como violados nas razões do apelo
extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de
prequestionamento, requisito essencial à admissão do mesmo.
Deveras, a simples oposição dos embargos de declaração,
sem o efetivo debate, no Tribunal de origem, acerca da matéria
versada pelos dispositivos constitucionais apontados como
violados, não supre a falta do requisito do prequestionamento,
viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência
do óbice erigido pelo enunciado da Súmula 282/STF, de
seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Demais disso, a controvérsia foi decidida à luz de
interpretação de normas infraconstitucionais. A violação
constitucional dependente da análise de malferimento de
dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e
oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. Nesse
sentido: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e
AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10, entre
outros.
Cumpre assinalar por oportuno que a solução da presente
controvérsia passa inevitavelmente pelo incursionamento no
acervo fático-probatório constante dos autos.
Destarte, não se revela cognoscível, em sede de Recurso
Extraordinário, a insurgência que tem como escopo o
incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos
autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via
do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação
vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto,
não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento
do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido
pela Súmula 279/STF de seguinte teor, verbis: “Para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o
insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível
do verbete sumular supra, que veda a esta Suprema Corte, em
sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
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Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto
Rosas acerca da Súmula n. 279/STF, qual seja:
Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de
fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar
se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de
acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos
concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro,
se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata
(Instituições de Direito Processual, 2a ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados
como provados ( RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria
de fato quando a decisão assenta no processo de livre
convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão,
RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o
acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos
delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra
configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas
(ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos,
RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a
qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a
apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no
recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha,
RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de
prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a
existência da questão federal motivadora do recurso
extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos
elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não
se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ
37/480, 56/65) (Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de
Processo Civil, 2a ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e
Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383).
V. Súmula 7 do STJ.
(in, Direito Sumular, 14ª ed. São Paulo, Malheiros).
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Registre-se finalmente que esta Suprema Corte firmou
jurisprudência no sentido de que a verificação de ofensa aos
princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais,
dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional,
quando dependente do reexame prévio de normas
infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à
Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância
extraordinária. Nesse sentido são os seguintes julgados:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A
jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido
de que as alegações de afronta aos princípios da
legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação
infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional
indireta.’ (AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 24/11/2010) (grifo nosso).
‘CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA AO
ARTIGO 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF. DECISÃO
CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO
CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. SÚMULA
STF 279. 1. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal
a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é defeso nesta sede recursal (Súmula STF 279).
2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade,
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da ampla defesa, do contraditório, do devido processo
legal, da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
existente, seria, segundo entendimento deste Supremo
Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 3.
Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte
não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 4. Agravo
regimental improvido.’ (AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel.
Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010) (grifo nosso).
NEGO SEGUIMENTO ao agravo com fundamento no
art. 21, § 1º, do RISTF.”

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo
regimental.
É como voto.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 713.211
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA
ADV.(A/S) : DÉCIO FREIRE E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
EXTRATIVAS DE GUANHÃES E REGIÃO- SITIEXTRA
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro
Luiz Fux. 1ª Turma, 11.6.2013.

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os
Senhores Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Rosa Weber.
Compareceu o Senhor Ministro Teori Zavascki para julgar processos
a ele vinculados.
Subprocuradora-Geral
Marques.

da

República,

Drª.

Cláudia

Sampaio

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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