
E 

M. T, É. C. -  C. N. T. -  3ERV Ç)  DMIr'4I5 m Ai VQ 

(CJ'-5O /14) 

ij  9o17 

1914 

uconaio -  akpre que ocorrer a,traner, 
reiuia,uo conjunto dois betu corporeots e 
inc)Drporeoe (univerQitne reru)), coneti 
t.v)3 lia W W. enpre'ua, liaverS eucoøtao. 

E 1L'  cten auton ora que a Coo 

perat va doe Produtoreu do Leito cio Oliveira Portem Interpõe re 

curzo extraordinário da doefInio do  onF.e1ho Ro ioni1 do Trabalho 

cia  erco5.ra iiogiio, de 11 dis jwho ão 19i3,  •juti, reformando  a 

enten'a do Juiz de Direito ('(fl Cor, roa de Barbucena, condenou a 

recorrente a reintegrar id10 da Iorn1e  i1veira, pagando-lhe 

na salários vencidos o vncendos: 

Enidio de  oruLi  i1vo.rn POC1atOU  ao  MM. 

Ju.z Mivrilcipa3. do Jarbaconn -  atado do I.Unsa Ucrale,, contra a 

COOL,orrztiva doe Produtoros do Leite do Oliveira 'ortca, eito no 

'-4istrito do Livramento -  iet1Qao do Oliveira Forteo, rcinto ra-

ço no cargo que ocupava cio guarda-livroe, com as varitagena lo-

a rriaa nin  ozadue. 

Fn 33U potit rio inicial esclarece o rod a-

zantc que ora fu  i o n r ' t'o  'ina do Leito, de propriodade da 

LIr'm  rt t  !a., e  ndo zaie do 10 o.noa do casa, quando 

em IQ de uaio (10 1942,  ati ta & Gtu. vendeu a tYeina do Leito 

Cooperativa,, cuja ocr tura da Co ra o venda, nc obotante, o 

zente foi lavrada ora 10 do julho daquele 5me ntio ano. 

quo Ltivo houvesse, a omprane. adqz1ron 

te (105.xou de lhe dar trabalho, inobuorvando o preceito conutitu 

cional (letra a , art. 137) a o art. 32 da Lei 62, do 1935, que 
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lhe  arar1tiaz?1 a oontinuA O no onpr o, por 1.%3o que a mud uQa na 

propriedade do estabolocrImento no podaria afetar,  de forma alguma, 

direito seu j adquirido. 

Por outro lodo, continua, tal atitude da Coope-

rativa, criada por frqa da lei federal, no contrastava com aquela 

aaaum.ida pala Uomiaaao Lxecutíva do Leito,  rg o que dirige as Coo-

parativan, co-o no lufaro do docunontc do ria. 14 -  boletim da Comia 

são 1ecut ve do Leite, do jariolro de 1942 -  na parte a que ao refe 

ré ao 11polleog1 11 (fia. 6), ia v0rbi3 "quando da nquiui o doe entre-

poaton do jeito, aanumiu cata Coriu o, de ac rdo com as leia tz'aba 

lhintaa, a rosponsab lidado do pe aoal que exercia sua atividade na 

qunlen oteboleciriontou, etc. ' 

Conl;oHtarluo, a Cooperativa afirma que no ora ou 

ce'aore do i3atiatu & Cia., cuja firaa uo extinguira em 12 de maio de 

19142, adquirindo, to sânientd, o acervo do bens que pertencera & Vir 

ia aludida, entuio j cUe olvida, pela oacriturn pbltca de venda  o 

cjonpra de 10 cio juih  doq'2016 ;oorio ano (fia. 25/28), do José da Coe 

tu k3at.nta, in'ioo  tia íriia, o de sua mulher ?daria Zoferina do 

Maio, da qual estava -ele d itudo, a naquele ato representada par 

Odorico Pereira do Castro. 

1)o co nogu to, nada adquirira a Cooperativa do 

1atinta & Cia., extinta Gri 10 de maio de 19142, e ai= do José da Coa-
o 

te 13atinta a SIAR mulher, ot c proprlot rioa exclusivos doe menciona 

doo bano. 

(:3o rativa, como se verifica polo do-

CUTAI fltO ao 11fl. (14, uuquirirü tia Josó da Couta Batista. e Odorico Pe-

reira do Cactro aoerLaa os maqulniemoe, eobrclevarnio, ainda notar, que 

o reclnmantn nunca chotou o .er ernpro ado da Coo»3rat1vn. 

Jn tra.r'c  cgularmente o pr000eeo, c01.1 depoimen-

to de teat munhae arroladaa polo reclanante o juntada do vários doou 

uentou, paloe litigantes, houve por bom o MM. Juiz Municipal,om ucn 

tença da fie., 142 uaquo 148, reconhecer ao reclamante o direito de ee-
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tabilidade o a reepon ab U!dado da roolariada, como enpi4ea 3u08313ora, 

condenando-a a reintegrar o  tC  n?rt  e pagar-lho a impor 

t&ncia do Cr  2.220,00, corroa pondonto aoe quatro monos o vinte e 01 

to dias qo o noezo ficara cleaonpregtuto, loto  ,de 12 do maio do i9!.2 

até data daquela aontonça. 

Desta rtariç recrur u a (op rct.va para o Cozi-

ao]Jzo Regional do Trabalho da  aroeira 1togi o, nori ao raz oa dei fie. 

50/55, onda arguiu, prelr riar onte, tr o nulidades, a caber: 

a) tnoozipetxioia de Juizo, frente i organização, 

judiciária d hatado, que outobeloce ao o sondo da alqada do Juiz Mu-

nicipal se quaut ea do valor inferior a Ci4 5.000,00, sendo ao de va-

ler zupar.or, Portoncontez 11 COMPOtôncía do Juiz do Direito. Ora, na 

op oLe, trata--se do rnintegrargo, o o val'ir (ia causa, segundo já d 

cidiu êlta pv prio  onao1ho Tiogianal, cri tais cacem, nora a nona doe 

eal rioa durante o torpo prov;veii cia vida cio sua poco n, donde, con-

cluir-ao, 1gioa ontc, que o valor da proeunte cauco é superior  a 

Cr' 5.000,00, ume voz pio  vencendo o reioio anto Cr  15O,00 tncneaia, 

cori  iq\enta anos do idade, (doo. fio.  ) e mondo o tempo provável 

da vida hurnana do 80 an n, ç, co pct nc a para julf',or o prenento fei-

to, era do )RI. Juiz de Direito da Comarca de iarhacena. 

b) cereea!28nt0 cio clefcea o 

o) falta da rcnovaç o da proposta de conct1iaç o. 

De uoritln,  entende-no a Cooperativa recorrente 

sôbre a análise da rua situn o do uo suconno a, de fia. 5]. a 55. 

'ontestou o epro ado -roolrnonte a f18-59/61-

0 Conselho ie iona]. do Trabalho da Terceira Ho-

por unan1n dacIe, anolhou a prolirilnar arguida -  incompetência 

do Juizo Munialpal paro julgar o feito, cri razão ria alçada -  para de 

crotnr a nulidade da  nntent;n recorrida e detorainar a romazaa  doa 

utoc ao MM.  Juiz de Direito da Cornirea do l3nrbnccna, para preferir r 

nova docic o, visto trator-se do um coa.; de estabilidade, cujo valor 

auporlor ao da alçada do UM. Juiz Municipal (fio. 67). 
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Daí a sentença do MU. Juiz do Direito, do fia. 

68/69, concluindo pela roa  pn3ablidade cia Cooperativa, julgando tiro 

cadente, cri parto, a roGlwaugNo, para condenar a reclamada a pagar 

ao reclanunto a indenização a qUe  teia direito, do acardo com o art. 

aa, da Lei 62, conformo for liquidado na execução, rcaoalvado  0o 

perntiva o direito rogro?3viVo contra os incíoa (IR eupr a extinta. 

outroaaira, entendeu o MM. Juiz do i)ireito uo caber reipon3abilidade 

a Cooporqtiva ao pagamento das frias reclamados o sim, BOa zctos 
da emln' ia de Usina de Leite. 

Aocorrerin cia respeitável sentença, ambas as par 

tos, acudo qu4 a Cooperativa, polua raz oe do fia. 71/75, o o oipre-

gado-rou].aiaanto, com U5 razoea de fia. 76/78. 

io conte a turalii ou ii ti antoa. 

O 'on elho lZeglonal, em oirounuttinciaclo ao rciao, 

houve por bom, unaninonento, dar provimento ao recurso do empregado-

-i'oclananto, para mandar rcioonduzí-lo ao cargo que exercia na empr -

sa-roclariada, pagando-se-lho os aa1crioa vencidos o vinoendoo, at  a 

data da efetiva rointogra o. Luanto ao recurso da recisnada, resol-

vo , t bm por unanimidade, julgar indevida a indenização a que foi 

0ondouada, porquanto o cano ora do reintegração, conforme decidido 

ficou no recurso do reclamante (fia. 84/86). 

Ao V. acSrd o do Tribunal 'a quo" V6ia do inter-

por, a Cooperativa, recurso, extraordinário para esta car:tara, cora as 

roapeotivua raz oa de fio. 89 a 95, invocando cono docis os divorgon 

teo da recorrida, ac rdioa do Gonualho iogional do Trabalho da Pri-

meira flogi o o cleetu Cirtara cio Justiça do Trabalho. 

rnat ria de direito é examinada com apuro o bri 

L 

lhuntinmo pela Cooperativa, onde procura dezaonotrnr no cotar cara-

cterizada a auoeee o, frente a doutrina, legislação e juriaprud ncia. 
Contra arrazoou o empregado-recorrido,  do fie. 

103/106, rebatendo, tarab m, corá proficiência a matarIa jurídica  da 

ouceeo a. 
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I doutt  rocurt4tr.'i de Juatiqa do  rabt1ho opl 

nn poio i tnbt1flc WJfltO (IU  0 tIO L1 do f18. 61. 

o rio(t)r o. 

•:  i 

i1LIttfl' i11t( 

ntro o aOOr(1 Ofi a4)ofltfldO  ;1tt t!pr0I3a rocor-

rontc,, nne nuna  cr: qua pretendo ju ti flc r o CL1biW fltO do 

rcicur3o 1Ittor 1)o to,  T0 )  r:ta  a'OI ao  qua u fur:eionet co-

-o roi lator.  jn- o ,  por i. o  OJ O,  por conh1 c i.ie3r] to) próprio, a 

po ;ib51iro o 1 do :"iro, pori  :on trar nos anua oandro  o douta-

cnr qu.1 or  rc.i.u Eo  ro c1o3 e a do i o recori'Lda, do ro1do 

tu  o ;ri  C' Ú 

wi J.el a (proc. 21 259/42,  pub. in  Jurç.  da 

Ivip. Tac. , Vol. i!, 1?J43, poc. 51),  ntotz- c 1.,oc o edquírunte de 
-  1 

bons da rai a £ni5da si,10 o miconnor, zoo eut ' ,  .. ' ,  o conflito 

co  o acc1-'c& o  erro, por versar sbro nut r a outr .Mas, 

certo  que, por e tratar do quo tao de direito, no ao poderá o31 

;ar tilforen a do oirounat ncia o do rato, que torne a hIpótuno no 

IdÔntIca a doe autos, assim no exprossol, oi corto ,anço, do julgado 

1 

1 
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P0111 recorrento Invocado. 

recuruo deva cor conhecido, 

para que esta Egrégia Cuari ao  'ronuneiø abro a ocorre ncia ou no 

da fi uva jur Uca da nueoaa o o, neu3n0 porque, ao vialumbra nua de 

cia ou doa lJoritinalmov JuIzos iÇux ci al o de Diroito, do ac rdao 

recorrido o do parecer do duu;o  roCU1'talol' uL  Juotiqa (10 Traba1ho, 

um verdadeiro choque de argwiontos cue ao a'.ritín, noceasitando in-

tervenha esta Câmara na querela jurídica, procurando dentro da pró-

pria toco (tu direito debatida, traçar a ar  ntoç o guia consentânea 

eov ao nor.mas do direito obreiro, sem olvidar, por outro lado, das 

regras perttnentoi a nuceao o, no Canpo do Direito comuta. 

üa,  ro!nli tao n1ton glnan e ptrioc conspi-

ram todon no uantido da quo hnver  3UCOlid O  ;pre qo co verificar 

a tranafar nc n do aviau uto Obj6t V0,  oiiquunto que ao tratadietas 

do direito &oo 1, ai ot unro caractorizaçSo de sucena o e identi-

dade (10  fina da euprooc oucacuOra, sem soluç o de continuidade do g 

nora do oota roio ou lnd tr n explorado pela oucedtda. 

na ouptcio, a tiucet3a o co configura, quer sob o 

ponto de v.cta do dirsito coiun, quer a>L o ponto do vt.eta trabs1hi 

tu, conoidurado cada um do 22r ai, soai dearoa;.olto  a ooncopq os dou 

tvintrias denoo dolo rnmoa do dlratto privado. 

verda no at deu aeparadauente, como pretende 

o rocorronto, moo do toda a wuprêsa, como ao veri fica pelos documen-

too do fio. 21 o 25, a .nados no moamo dia (l8/7/ 2). Transferidos 

Loran z,i recorrente todoa o alonontoe conatitutivon do aviamento ob 

L 

jotivo, caracterizando, acuim, ti sucenaao. 

No }louvo aquisiç o desmembrada, ou coto calten 

te a douto ?rocurador a, concorrendo terceiros na compra, por isso 

que a intervonç o da Cdor co PereIra de Castro, neo doca, de £lc.2).i. 

e 25, o foi na qualidade do procurador da mulher de 3oo  da Costa Ba 

tinta, em riiz o de ser a mesma deaquitada, e caber-lho, por efeito 

de *ieu casamento, a metade dos bona pertencentes ao casal (C6d. Civ., 

art. 306). 
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Se, ao tempo da venda, n o  foo e Jus  da Coata 

atiota deaquitado, coco uabeçu do canal, corapetia-lhe a adxti1ni tra 

O dou bano, narido doenecosnárit, c outorga ux ria para vendei' a Unl 

na.  t& a razão da ciente ser 1ivr ia a ouciritura em Julho do 19L 2. 

;o .cira- o, por outra lado, que a ecpr na no 

cetsoou nua  at Vidadeo, olu continuou oci :1eno funoicna ento,  coco 

cia  riia, no .nernc n ci  ntci de ao ter voa-

licado a venda on ju1ho çlt, l9I2, do voz que, já cir.i junho daquele ano, 

cio verifica que a recorrida ronetcrn 1982 latuo do 50 litr'oo pura o 

t;tr tu Pederal (tici. 9 cio 3o1eti  do junho cio Coi5.ce o Executiva 

do Leite, acoetado a fl . 51) e em maio de 1914.2,  i.pt.tota & Cia., ei 

viava 914.9 latas cio 50 lttroa o e recorrida, 1032 lat.ao de 50 litroe 

(fia. 8 cio BoletIni do maio dn rof r du  ondne'o, Junto  a fia. 32). 

Por n Co verifica  uem a recorrida, enquanto em 

nulo rrnnctava 1032 lateu, on junho, pantou a enviar 19142 lut os,  o 

ieao eatc claro, ori raz o do acr acino resultante da compra da Ui-

na, da  .rna inpticita & Cia. 

Sem dv.tdci, pota, deude valo, o fornecimento do 

leite p ,ou a cor feito por conta da Cooperativa, sendo a cacritura 

acatitada, Pusterlormente, por cozvent ncia dela partoct, seta que cetim Ia 

ao  e tardio doaoonftiurudo e auoeaa o. 

hovolurem ao tc toxunhao que, apesar doo eotõrçoa 

enI)re*u1nc por tercoirue, junto m Uroç o da Cooperativa, no permi-

tiu eta fosco o rtcorrcnte cdm.t.iUo a trabalhar para a nesnu, como 

cOliOntou O III'  ? UU  (CI. 43/44). LC a raa o porque o ro 

cc.'rre!; t n  w tu a t ':  rat' pura a Cooperativa. 

Ecoa atitude da Cooperativa ao contraata com  ti 

que foi tomada pela Co' .na o Executiva do Leite, quando da aqutaiQ o 

doa vrtoa Entrepouton da Capital Federal, alJciuttizLdo oxporite propria  

e reeponeabilidada dwm  zitru oa do trabalho, frente ófi leis trabu-

lhict*ta (fia. 6 do Boletim de fio. 14). 

1'o aproveita A recorrida, taxmmbrci, o argumento ia 
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vocado pelo Dr. Juiz de Direito., quando assinala que eta abril  de 

1942 twi doa sócios da fir  t tr  .: Cia. requerera a sua matrícu 

ira c o nócio da Cooperativa (doo. de fia. 23), corto querendo juati 

ficar o no direito do empregado recorrente & reintegração. Ao coa-

tririo, lana só van provar que, j nessa ooaa1 o, Baptista & Cia. ti 

nha ajustada a voada da rur [iriii  C000 rat;iva e, co o 000:.0raU0 que 

passaria a nor, anten a babil1taio a vendar lo Uti A xãosRIRA bcnetician 

do-me na qualidade do a ociada da referida Cooperativa. 

Lr,i conclu o, operou-no, na eap cio, por certo, 

auooan o da eripr sa, por frca da tronnfer ncin do oonjirnt  doa bana 

corp reon o lncorp reon,  (univeraitas rerum),constitutivoa da Uai-

na. 

Por  anee fundairnntoa, 

flE OLVF a Cinara de Justiça do Trabalho, por una 

niric1ade, toriar conhocirnento do recurso e negar-lhe provimento, con-

firmando a (bolsa0 recorrida. 

fio de Janeiro, 31 de julho do 19)4.14.. 
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