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PODE':R JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAloi.UIGR.~FICAS DA 15ª SESSÃO ORDIHÁRIA 

DA TEBCEIRA TURi.IA DO 

TRIBUl'fAL SUPERIOR DO TRABALHO 

A 

Realizada. en 17 de a.gonto de 1 971 

PI'CsenteG os Srs. : Sto.l'lling Sonros, Pr0niden
te; Newton Lzmounier, Elio.o Bufo. i ço.l e 
Vellos o Ebert, í.linistros. 

Procuro.dora.: Dra.. Emilia.no. blnrtinD de Arulrnde 

' Secreta.rio: Dr. Dnlton Luiz Pereil'a.. 

' O Sr. i.Iinistro Presidente - Ha.vendo numero legnl, declaro o.-

' ' ' O Sr. Secrctnrio procedera. n lei turn c'.a. Atn 

da Seqsão anterior. 

O Sr. SecretÓ.rio- (Lê a Atn). 

O Sr. I.Unistro Presidente - Em dincu:J:JÜo a Atn. Hiio havendo 

oposiçno, dou-o. como nprovnda. ' ' O Sr. Secrntnri o pl'ocedera ao 

pregão doG procennoo conntnntco do. pauto.. 

O Sr. SecrotÓ.ri o - PROCESSO NQ 517/71 - Rnln to r: i.linin tro Vel 

lo:Jo Ebert. Revinor: i.!ini:Jtro Starling Soares. Recurso de 

Revint:l de decisão elo TRT do. 2" Regino. S/A IRF i:l.\TARAZZO e 

JOSEFA APARECIDA CARREiffiO SAHTOS (Drs, Hélio ele J.Iirandn Guimn 

rÜe:J e Arlindo Tufy Iilnluli). 

O Sr. ,,Unistro Velloso Ebert - Por entonder que uro Únic2 
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ta ao ~~rviço, durant~ Qm ano e m~io, -nno pode co11:3 ti t uir ju~ 

ta cau~a para rccci~ão contratual. •• (lÔ). A dout:i h•ocur2do-

ria opina pelo conhecimento e improvir.Jento do r~cur~o. 

lntÓrio. 

O Sr. ;.lini~tro Prc~idente - De ncÔrclo. Ter.1 a palavra o Sr. _ 

vogado. 

(U~a ela paletVl'2 o Dr. Hugo C oolho B0rnarclenl 

O SI,. J:.Iinintro Pr0nidcntc- Em dincu::;::;iio. Encerrada. Tem o. 

pc.l:wra o Relator. 

O S1•. i:.!inistl•o Vello~o Ebcrt - Sr. PPesiclcnte, quanto no pneQ. 
, - , 

monto dos c on~ecta1•io~ legais por clc~pcdicla inju~tn, na o ha o 

, -que apreciar na Revi~tc., popquc o Acorclao Pecorriclo, ao prmct.Q. 

vo1., o. rcvi::;áo ele fa.to::: c provo.:::, concluiu pelo. incxiatêncio. elo 

,. ',. 1 cl (lA) c nh 1 . t cl 1 c.l~SU"lo a cga o... c • o cço ao recurso no nspcc o o ue 
, . 

ferimento de nnlo.rio-fo.milin. 

O Sr. l•1Iinistro Prcnidcnto - Vou conhecer c1:1 to(~O:J o::: nnpecto:::. 

No prir.Jeiro, não rccxamino prova; dou aetctpre como vÓ.lida a p_ 

vo. da. In::;tÔ.ncia. OrC.inÓ.rin. Noa 1:1cun a.pontnr.J.Cnton anotei de 

forma cliver~a, m2~ a ~uatentação do Aclvogac:o P.C t1•ouxe clÚvida. 

O AcÓrclão fala cn falta~ i~olada~, - . 
ma~ ~c contrnpoe n confi~-

são ela reclamada. Conforme co11:Jt2 elo~ auto~, ela ~ofreu di -

A • vcrno.s ndvertenc1nz. PeçO o proce:J:JO. O Ônu.s C.et prova,de a-

c~rclo com os arts. 818 da Consolidação e 230 elo CÓdigo Civil, 
, . -
c l"~Cl.'ltivo. Anotr~i. w:r outl"~O Acorclno, r:1au quero ver o. nenten-

ça da Junta. Diz: "A l'eclanante e~clareccu hciver faltado por 

motivo de doença de seu marido ••• (lê)". Realr.-r.nte, a doença 

do r.1ctrido pod0ri~ ner nativo, mao diz: "se::1 nad'J. comprovc..1'l ••• 

(lÔ) 11
• Docur.1ento de fls. 18: "Tendo V.Sa. fnlt.aclo ao ~erviço 

A 

noo dinn 5 c 10, ficn :JU:JfJe!1:JCl por trco dinsn. OutPo ê'.ocW;lCQ:. 

to: "Tendo V. Sn. fnlt a do nos dia~ ••• (lê) ·" ÜG doutl"~ino.cloPeG 

e a Con~ol5.dnçéío roconhece:n como clod.elia a f2l ta de atenção,a 
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:fhlta. ele zêlo c ele eledicnçiio a.o aerviço. • I:Jto tudo enta .;nter 

otipa.do nc:Jta nota de advertência. i.!a.io adiante, aincla vcmoo 

outrn advertência: "Tendo v.sa: faltado a.o ocrviço no mÔ:J de 

aetcmbro ••. (lê)". É o que n lei procura dizer: contw?J.ncia,rQ_ 

incidência, continuid.adc c rcitcr.a.çiio de faltao. Acho que hQ! 

vc mal enqua.d1•o.mcnto jurldico c, por isso, conheço do 1•ecU1':Jo 

por vi ola.çno d.; lei. 

O Sr. i.linistro Elias Bufaiçal- Acor.11XJ.nho V.Ex.ª', "data vcnio.' 

O Sr. i;linistro Newton Lamounicr - Acomp0...'111o V.Excclência. 

O Sr. r.Uni~:tro Preaidente -Conhecido o recurao. Tcr:1 o. 1mla-

vra o Rc lo.t or. 

O Sr. Uini stro Vclloao Ebcrt - Nego provirne:J.to. 

O Sr. i.li:-J.i:Jtro Prcaidcntc - Dou provin:mto, na fo1•mo. doa mcuo 

votos. Não vou 1:18 ant0ndcr ma in, porque j& foi ber.J. di:Jc utic.~o. 
, ( ~ 

a t?J.atcrio.: de::ndia, reincidencio., continuiclad.; de fnlto.n. Por 

l:lC..in coração bondo!Jo que !JO po::.Lsn ter, 
N , o neto De poce prer:n.o.r o.-

quÔle que néío 'é digno de mo.ior at.;nçiio de todos nóa. A lei é 

protccioni::;ta., I?J.O.!l no.o :JC pode chcga.r a.o ponto c~c d.;fender em 

prega.c~o:J como êatc. Dou provit:'lCnt o para. reotabcleccl' a de c i

::Jiio da. Junta de Concilia çiio c Julgamento. 

O Sr. l:iiniotro Eli:w Bufai cal - Sr. Prc::Jic~cntc, cono V.Ex. ª' 

bm?J. aalicntou, o V.AcÓrdiio rêz ~1al enquadrat:JCnto c~o:J fatoo.N 

renlidnC.e, o. er:J.r.~r-:go.do. era reincide ntr;; no.!J fa..ltnn, t cnd.o n ido 

mem:lO advertida de que deo::JO.:J faltan lhe poderiam advir séri 

fOA • as col~Cquenc~ns. Pc:1:J o corno V .Ex.!!,, e dou provit:'lCnto para 

rcntabelecer n dcciaão de Prir.10ira 1!1.'JtÔncin, "dato. vcninn d 

ilelator. 

(Chega o Ministro Renato Linchado) 

' 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal-(Continuando) Ela nao se inca-

modou, indo ao ponto de que de que, na Última falta,não pro

vou que, na realidade, podia justificar aquela falta. " Data 

venia, penso como V.Exa , achando se deve restaurar a deci -

são de la. Instância. 

O Sr. lünistro Presidente- O que me chamou a atenção foi o se 

guinte fato: Se a empregada atingir a estabilidade,então aca 

bou-se o mundo. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier- Também penso como V.Excelên 

cia. 

O Sr. Ministro Presidente - Assim se decide contra o voto do 

Revisor, que requer justificação de voto, desde já deferida. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier- Há outro aspecto, do salá -

rio- fam:l:lia. 

O Sr. Ministro Presidente- Quanto ao aspecto do salário-faro{ 

lia, como vota o Ministro Relator? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acÔrdo com os fundamentos 

emitidos no parecer da douta Procuradoria, o cumprimento das 

formalidades mencionadas no AcÓrdão divergente,deixa de ser 

essencial ... (lê). Nego provimento. 

' -O Sr. Ministro Newton Lamounier- Subordina a execuçao da sen 

tença o pagamento do salá.rio fam{lia; ao que vier a ser apu

rado em execução de sentença. 

O Sr. Ministro Presidente- O voto do eminente Relator tem car 

radas de razão. S.Exa. disse que além do documento que serv~, 

como disse o AcÓrdão paradigma, a certidão faz a comprovação 

da existência do filho e, dali seria pago; mas há outros ele 

mentos de prova e, como a Junta deferiu a execuÇão,esta irá 

dirimir a questão com mais certeza. Por isso, restabeleço a 

decisão da Junta, pura e simplesm~nte. 
, 

Sr. Ministro Newton Lamounier- Nesse caso, V.Exa. esta com 
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o Relator. 

o Sr. Ministro Presidente- lhe d efere o salário; eu adoto as 

- ~ parte, razoes dele em mas a cone lusã.o é diferente. 

O Sr. Ministro Nev1ton Lamounier- Mas defere o salário-fam{lia 

tal como o Regional deferiu? 

c Sr. Ministro Presidente- Vamos ver.C que a Junta diz? 

c Sr. Ministro Newton Lamounier- A Junta indeferiu. 

o Sr. Ministro Presidente- Não, mandou apurar em execuqão. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier-

qao foi o Regional. A Junta nego 

Quem mandou apurar em execu

u o salário-famÍlia. O Regio-

nal mandou se apurasse em execuq ao. 

o Sr. N:inistro Velloso Ebert- Ju lgou improcedente o pedido. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier- O Regional deferiu, porém c;_m· 

dicionou seu pagamento ao que se apurasse em execuçao. 

C Sr. Ministro Presidente- Dou p rovimento parcial, para se a-

purar em execuqao. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier- Acompanho V.Excelência. 

c Sr. Ministro Elias Bufaiçal- D ou provimento para negar o sa 
' 

lário-famÜia. Acho, como bem sà lientou o Sr.-Advogado,não se 

presume tinha o empregador ciênc ia do nascimento. O v. AcÓrdro 

presumiu que isso pudesse ter h a vida. Ela é que deveria levar 

ento. Não levou, não fêz pro-a certidão, comprovando o nascim 

va. Caberia ao empregador, no ca 

pràticamente impossivel, razao p 

Junta indeferiu, o provimento ' e 

O Sr. Ministro Presidente- A Jun 

havendo comprovado ter a reclama 

cimento do filho, a reclamação i 

C Sr. Ministro Newton Lamounier-

da Junta, mandando apurar em ex e 

O Sr. Ministro Presidente- o Reg 

so, adivinhar? Acho que seria 

or que dou provimento. Se a 

para restabelecer a decisão 

ta conclui dessa forma." Não 

da recebido a certidão do nas 

mprocede . 

O Regional reformou a decisro 

cuqão de sentença. 

ional deu os fundamentos:Além 
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disso, há outros elementos. O Regional conclui desta forma 

"Se pagou auxilio-maternidade, deve pagar salário-familia ... 

(lê) 11 
• 

O Sr. Ministro Newton Lamounier- Apenas mandou apurar em exe

cução. Estou com V. Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente- Dado provimento parcial ao recurso 

para restabelecer a decisão da Junta na parte relativa a dis

pensa e quanto ao salário familia, adotado o que foi decidido 

pelo AcÓrdão Regional, condicionado seu pagamento ao que fÔr 

apurado em execução, contra o voto do Ministro Elias BufaiçaL 

Presente o Ministro Renato Machado que tem de votar no prece~ 

so a ser julgado, que vai ser chamado. Passo a Presidência a 

S. Excelência. 

(ASSJME A PRESID~NCIA O MINISTRO RENATO MACHADO) 

O Sr. Secretário PROCESSO N9 4 430/70- Relator : Ministro Re-

rato Machado- Revisor: Ministro Elias Bufaiqal- Recurso de Re 

~ista de decisão do TRT- da 2a. Região- JOÃO BARBOSA BENTELLI 

E CIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO E SERGIO FELÍCIO. 

O Sr. Ministro Presidente- O E. Regional incluiu a Cia Paulis 

ta de Estradas de Ferro como co-responsável na reclamação dis

tribuída contra Sérgio Felicio. A Revista do reclamante visa a 

que, com base em decisão transitada em julgado, fique estabele 

cido como Única responsável a Cia Paulista de Estradas de Fer

ro, e cita jurisprudência especifica, demonstrando que Sergio 

~elicio é mera testa de ferro. ( lê). A Procuradoria opina pe-

o não conhecimento ou improvimento do recurso . C julgamento 

~nterior foi convertido em diligência para ser esclarecida qum 

~ situação do feito indicado na Revista do autor, em que figu

~a também como um dos reclamantes ... (lê). É o relatório. 

C Sr. Ministro Elias Bufaiqal- De acÔrdo. 

o Sr. Ministro Presidente-Tem a palavra o Sr. Advogado. 
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( USA DA PALAVRA O DR. ALINO DA COSTA MONTEIRO) 

O Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Conhe-

qo dos recursos. Parece que são dois. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- São dois recursos.Desde que 

comprovada a existência de processo anterior entre as mes

mas pRrtes e constituindo uma relação de emprêgo, impõe-se 

o conhecimento e provimento do recurso do empregado, para 

anular o processo, ficando assim prejudicado o recurso da 

empresa. 
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O Sr. Ministro Presidente - ~sse o voto de V .Exa?llmbos co-

nhecemos. Eu conheço de ambos, e vou julear prejudicado G da 

emprêsa. Na forma da iterativa jurisprud8ncia do Pleno, dou 

provimento à Revista dos reclamantes, ficando prejudicado o 
' , Recurso da Re, tornando desn-:cescario o exame do Recurso de 

Sérgio Fon{cio, que também recorreu ••• (tê). Nestas condições, 

dou provimento ao recurso do Autor, votando no sentido de·que 

seja a Companhia Paulista de Estradas de Ferro declarada a 

Única responsável pela condenação. Fican prejudicados os d2 

mais recursos pelos fundamentos já expandidos no presente VR 

to. Acho que o voto de V.~xa afina com o meu. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Pela conclusão, não; voto p_g 

la anulação. A informação de fls. 224 já diz que a Cia. Paul~ 

ta fôra reconhecida como empregadora, nada tGndo a ver com 

a reclamação de Sérgio Fen!cio, razão do meu voto pela anul~ 

ção do processo. 

O Sr. Ministro Presidente - Consignei no meu voto que, ~m

virtude da diligência,c::mclni-se que não Gx:lste, t10stes e n_g 

queles autos, identidade de pedido. 

O Dr. Alino da Costa Mbnteiro -(Advogado) - Pela ordem, Sr. 

Presidente, V.':xu tsm razão. São dois pGdidos: o primGiro 

ufl!a Ação declarat5ria, e o outro, dro pagamGnto dr:: salário 

, 
e 

• 
t d f ~ N '1~ s N d p Isso em ocorri o com requencia. a u cima .essao o leno, 

lembrei, até que havia coisa julgada. Transitou em julgado • 

Não falei nisso porque não citou AcÓrdão; senão falaria. Os 

pedidos s5o diversos. A decisão era ' voltar a Junta, para j~ 

gar o mérito com relação à Paulista o que, passando a empre

gadora, tem que se defender. 

O Sr. Ministro Presidente - PGlo estudo que fiz e IJ0las d_g 

clarações do Sr. Advogado, não são idênticos os pedidos. V. 
, 

Exa. mantem o voto? 
' ' 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se V.Bxa. assi~ afir~a, an~ 

lo meu voto e ac8mpanho V.Excelência. 

O Sr. Ministro +Tesidente - Relat~r o Revisor dão provimen

to ao recurso no sentido de q_ue a Cia. Paulista seja decla

rada a unica r(snonsúvel pela C)ndenação. Há divergência? 
,. 

Não havendo divergencia, assim fica J1r8clamado o resultado • 

Despeço-me da T"-rr:ta. Devolvo P • d" . a res1 enc1n ao Ministro -

Starli.ng Som:'es. 

(Reassum':': a Presidência á Ministro Starling Soares) 

( Retira-se o Ministro Renato Machado) 

O Sr. Secretário -Processo nQ 722/70 - Relator: Ministro -

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2~. Região.Manoel Paixão Silva 

e outros. S/A IndÚstrias Reunidas Francisco Matarazzo. 

O Sr. Ninistro Presidente - Acolhido o Apêlo Ordinário da -

reclamada, para o ef0ito de julgar improcedente a reclamação, 

A # N 

recorre de Revista o reclamante. tese e a de supressao do 

trabalho noturno, não caracterizada a alteração contratual ••• 

( A) v lt .I- ' ~ , • T b d d • d l.b le • ~ am os aucos a ~greg1a urma, o e ecen o a o 1 0r~ 

çã~ d~ Pleno. ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro ~lias Bufáical - De acjrdo. 

O Sr. Ministro Prosi.dente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

( Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 
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Sr. Ministro Presidente- Emdiscussão. Encerrada. Conhecemos 

do recurso, pela diverg~ncia que evidencia com o aresto de fls 

102/103 do Colendo Pleno. Não sou adstrito ao Pleno, quando -
A 

este determina que a Turma pode manter. 

o ' Sr. Ministro Elias Bufa1çal- Tambem conheço. 

Sr. Ministro Presidente- Há diverg~ncia? Conhecido, por una 

nimidade. No mérito, sÓ acolho o apêlo parcialmente para deci 

dir devido o prêmio de produtividade •.• (lê). Dou provimento-

parcial ao recurso, para manter a integração do prêmio produ-

ção. Já é jurisprudência tranquila, cristalizada, sedimentada, 

-, , _, . , "" 
nao ha menor duvida. Nao e caso de PreJulgado, ha um acordo.-

Dou provimento parcial, para considerar devida a integraçÃo -

do prêmio produção, na forma do art. 147 da CLT, fazendo par-

te do salário do empcegado~ É meu voto. 

Sr. Ministro Elias Bufaiçal- ' -Sr. Presidente, o V.Acordao -

Regional negou provimento porque o direito à opção, conferido 

pelo art. 498 da Consolidação se refere à extinção de estabel 

cimento, agência ou filial, ou supressão necessária da ativi

dade, o que não ocorreu no caso, em que cessou apenas a Seção 

de Celulose da ré, com aproveitamento dos autores em outra 

Seção. Não houve alteração ilicita ••• (lê). Nestas conàições,

nego provimento à Revista. Com a supressão da Seção de Celulo 

se em que se trabalhavam os reclamantes, o aproveitamento dos 

- ' mesmos em funçoes compatíveis, era medida natural. Sendo su-

primido o trabalho noturno, indevido o adicional respectivo,-

- , . pois o ~esmo nao se incorpora ao salario. Nego provimento a -

Revista. 
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O Sr. Ministro Presidente- " Havendo divergencia, tomarei os -

votos. 

~~ Ministro Velloso fubert- Peço vista em mesa. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier- Acompanho V.Exa •• Quanto ao-

prêmio assiduidade, que vinha sendo pago durante longos anos, 

, " parece haver Sumula deste Tribunal ou Prejulgado dizendo que, 

embora conste do ato a condição de liberalidade, se pagou rei 

teradamente durante vários anos, êle prevalece, não pode ser

suprimida a bonificação ou gratificação que passou a integrar 
, - , , 

o salario do empregado. Nao sei se e Sumula ou Prejulgado, nã 

me ocorre no momento. 

O Sr. Ministro Presidente- Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista do Ministro Velloso Ebert. 

o Sr. Secretário - Processo n9 372/71- Relator: Ministro Eli 

Bufaiçal. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz President 

- " , do TRT da 2a.Regiao. Zelia de Moraes Camandaroba. Empresa Gra 

fica Revista dos Tribunais S/A. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Sr. Presidente, negado ao em

pregado aviso prévio, pois chegara ao seu término o contrato 

de experiência, confirmada a sentença, interpÔs Revista, in-

deferida sob fundamento de que a decisão bem apreciara as pro 

vas e com critério aplicara o direito ••• (lê). O douto parecer 
, , É , 
e desfavoravel. o relatorio. 

O Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Nego provimento ao Agravo, 

pois o aresto citado, tendo como cabivel ou nula a cláusula

contratual, não tem aplicação à hipÓtese, uma vez previsto o 

contrato para vigorar pelo prazo de noventa dias. 

, " O Sr. Ministro Presidente- Ha divergencia? Negado provimento, 

por unanimidade, ao Agravo. 
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, 
O Sr. Secretario - Processo n9 396/71- Relator: Ministro Elire 

Bufaiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden-

te do TRT da 4a.Região - Cia Estadual de Energia Elétrica. O-

lavo Coelhó. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Imposta equiparação salarial,-
, 

confirmou o Egregio Regional a sentença, considerando preexi~ 

tente ao quadro a situação e, sàmente admitindo a prescrição

de parcelas. Interposta a Revista por ambas as letras, foi in 

deferida, ensejando o respeitável despacho ao presente Agravo 

(lê). A Douta Procuradoria desfavorável. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a pa-

lavra o Relator. 
, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Diz o respeitavel despacho que 

o V.AcÓrdão se omitiu, realmente, na apreciação de uma parte

do recurso, quanto ao decurso da prescrição a partir da impl 

- ..... , - "" taçao do quadro, mas que ammateria nao fora objeto de Embargo 

DeclaratÓrios e o agravante sÓ fizera alusão ao mesmo, Enten-

do que o recurso merece conhecimento, e dou provimento ao A-

gravo para que suba a Revista para melhor exame. 

o Sr. , " Ministro Presidente- Ha divergencia? Dado provimento ao 

Agravo, a fim de que suba a Revista para melhor exame. 

, 
O Sr. Secretario - Processo n9 722/71- Relator; Ministro 

Starling Soares. Revis·or: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a.Região - Manoel Paixão Silva

e outros - S/A IndÚstrias Reunidas F.Matarazzo. 

" O Sr. Ministro Velloso Ebert-Sr. Presidente, entendo que aqu~ 
, 

le horario a que estavam submetidos os reclamentes era contra 

- " , tual e, yerifico que a alteraçao desse horario constitui-se -

em unilateral alteração do contrato de trabalho. Dou provime~ 
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to, para restabelecer a sentença de Primeira Instância. 

O Sr. Ministro Presidente- Estava processando a S~ula 24:"In 

sere-se no cálculo •• , (lê)'! Nessa parte, reafirmo meu voto, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Mantenho meu voto e peço justi 

ficativa. 

O Sr. Ministro Presidente- Conhecido o recurso, por unanimid~ 
, 

de. No merito, por maioria, dado provimento ao mesmo, parcia! 

mente, para efeito de se deferir ao empregado a integração 

das horas-extras prestadas habitualmente, com a justificativa 

de voto do Ministro Elias Bufaiçal com rel~ção a essa parte. 

O ministro Velloso Ebert é voto vencido quanto ao adicional -

noturno. 
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O Sr. Secretário .. PROCESSO Nll 163/11 -Relator: Ministro Stn 

ling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal, Recurso de 

Revista de decio~o do TRT da 2~ Região. JOÃO VIEIRA PAULA NE 

TO e CONFECÇÕES TRABULSI. (MÓ.rio Carvalho de Jesus). 

O Sr. Ministro Presidente - Sobem êsten autos em virtude de 

provimmto de Agravo ••• (lê). A Procurador in opinn pelo co~ 

cimento e provimento, t o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal ~ De acÔrdo, 

O Sr. Ministro Presidente ~ Tem a palavra o Sr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

o Sr. Minietro Presidente " Em discussão. Encerrada, Preli· 

mimrmente, conheço do recurso, m fornn do art. 896 da Cons2. 

lida.ção, desde que o Acórdão citado 11 fls. 31, o me:Jmo que deu 
, 

e~ejo ao provimento do Agravo, e divergente. 

!0 Sr. Ministro Elills Bufo.iço.l "' "Data venia11
, dois arestos 

- , sao citados: um <lo Supremo Tribunal, impresto.vel r-ara o conhe 

cimento, e outro, do Regional, que trata de caso de continua

ção de prest~ção de serviço, apÓs acÔrdo,,.(lê). Não conheç 

do rectn'so. 

O Sr, Ministro Presidente M Havendo divergência, tornarei os 

voto tio 

O Sr. Ministro Vellono Ebert • Não aerio. o cs.oo do. Súmula n!l 

20 ? 

O Sr. Ministro Presidente "Vamos ver depois. 

O Sr. Miniatro Velloso Ebert " Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o rectn'so, por miorio. 

Entendemos deva ser o recurso provido, o. fim de proclamar a 

procedência da reclamação ••• (lê). 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - t preciso salientar que as 

decisões de 1• e 2" Instâncias nego...rn provilD!nto. Diz o Acór-
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cão: "Discute-se tão-somente a tese de que o acÔrdo celebr~do 

no perÍodo de trabalho ••• {lê). A 111 Instância. também não re-

conheceu o primeiro tempo de trabalho, ' Materla de fato. Ne~ 

tas circUil.StÔneio.s, nego provinento ao recur::JO. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier ~ Acomp~o V.Excelêncio.. 
~ 

O Sr. MiniDtro Velloso Ebert - Acomp~o V.Excelencin. 

O Sr. Ministro Presidente • Dado provlnento ao recurso, cont 

o voto do Revisor. 

O Sr. SeeretÓrio .. PROCESSO Nll 704/71 -Relator: Ministro St_ 

ling Soares. Revi:~or: Ministro Eliall Bufalçal. Recurao de 

Revista de decisão do TRT da 2& Região. PRÍNCIPE ARON DE SA

MORD4 CÔRES e SERVIÇO SOCIAL DA IND(JsTRIA - SESI (Drs. Agenor 

Barreto Parente e Mário Guilll!lrâes Pereira). 

' O Sr. Minl!tro Preaidente • Deliberou o Egreglo Regionol lbr 

provimento ao apêlo ordinário do reclamante ••• (lê). A Procu

radoria opins. r:elo não conhecimento ou não proviento. t o 
• relo.torio. 

o Sr. Ministro Elias Bufaige.l "' De acÔrdo. 

O Sr. Mltústro Presidente - Tem a ~lavra o Sr. Advog3do. 

(Us3 da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

o Sr. Ministro Presidente. Em dtscu::são. 

O Sr. Minbtro Newton L!l.l'l1ounier .. O que decidiu o RegioMl? 
A 

O Sr. Min!1tro Presidente • Deliberou dar provimento ao ape-
# A 

lo ordin!!l'io pro-a detennimr o retorno do reclamante ao car-

go de confiança. 

O Sr. Ministro Newton L!U!loun!er - Não se discute cargo de c_ 

fiança? 

O Sr. Mini:~tro Presidente .. Houve fuaiio de due.:s seções e foi 

designado 

el:urnnte. 

W W A 

outro empregado tara chefia da seç11o e ~o ele, 
w - • 

Eram dua:~ sec;oea, que fundiram-se nt.llm. e o. 
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O Sr. Ministro Newton Lnmounier - Não se discute se era cargo 

de confiança ou não. 

O Sr. Ministro Presidente -Conheço pelo Acórdão de fls. 109 
. . 

a 110 ~' no merito, vou dar provimento. 

O Sr. Ministro Elias Bufo.igal - "Dato. venia.'', não conheço da 
- A Revista. Retornnndo em IXLrte a. deeisao de Primeira Instanci 

, ~ A • 

o Egregio Tribunal Regional impos o retorno do empregado a 

·chefio. ... (lê) • O empregado não teve pre juiz o com êsse de slo

cnmento de função. NÕ:o conheço do recurso do empregado, sen

do inaplicáveis as citações feitlls. SÕ.o dois recursos. 
A 

o Sr. Ministro Ptes1dente - Conheço do recurso dll empresa e 
• I • • na.o conheço do recurso do empregado. .t.~.s fls. 109 ha. um Acor• 

dão ••• (lê). • No merito, quanto ao recurso do empregado, ente 

demos de.va ser provido ••• (lê). 

O Sr. Ministro Elias Butaiçal ~ Nio conhece do recurso do em• 
• À 

pregado e dá. provimento no recurso da empresa. po.ra. julgar 

cedente. 
A # 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - As Instancias Ordinarias reco 

nheceram que houve preju!zo, se não me engano. 

O Sr. Ministro Elias Butaical - Nio houve prejuÍzo salarial. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Houve preju!z o moro.l. 

O Sr. Ministro Presidente - O recurso do empregado pede ••• (lê) 
A o provimento do recurso da. empresa prejudica o recurso do em 

pregado. A emprêsa pretende o proviloonto do recurso, a. fim 
. -de que seja reror.mdo o Acordho. 

o Sr. tTliaees Riedel de Resende (Advogado} - Sr. Presidente, 

apenas um detalhe, m.téria de rato. Tanto houve preju!zo que 

a reclamada pretende o restabelecimento da si tU:lçÕ.o anterioi', 

com a procedência. Se fÔSse mera f'usio, sem prejuÍzo, não 

teria sentido o recurso da reclamada. 
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O Sr. Ministro Elias Bufa!çal - Veja à páginA 108. 

O Sr. Ministro Presidente - São as razões da emprêsa. 

o Sr. Ministro Elias Bufaical • Contestação. 

-z .. 

O Sr. Ministro Presidente .. Conclui o AcÓrdão Regional: "Ten-

do em via ta ••• (lê) • " !le quer retornar a uma ohef,io. que -MO 

existe. 

O Sr. Ministro Elias Bufllical - O recurso do empr-egado não fo 

conhecido. 

O Sr. Ministro Presidente .. Estou mencionando, porque o Advo

gado s11lientou que não teria sentido o recurso da reclalll!lda. 

O empregado est:i pldindo a extinção do contrato de trabalho,e 

' querendo receber todo o pagamento; quer ter direito a rasei -

siio do contrato de trabalho, com p:tgamento dAs indeniza.ções 

devidas; êle queria a· rescisão indireta do contrato de traba

lho e foi negada. Pretende a acumulação das duas chefias.Niio 

conhecido o recurso do empt'ego.do, considerado prejudicado, e 
A 

dado provimnto ao recurso do. empt>esa, p:1ro. julgar improceden 

te o pedido. Deferido. a justificação de voto do Ministro Ve! 

loso Ebert. 
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O Sr. Sccrctnri"- PROC::::S3:l ;';Q 727/71- Rel"t,r: ~"inistro 

Stnr:in~ Sonres - Revisnr: ~iniatr-., Jli~s Bufni~nl - Re-

cursn de revi~to de decisÕn dn TRT do 21 Re[i5-., - CIA. PA~ 

_LJISTA D-"' ..;;3Tl1 .. .J.),S .DE ELIRO E lü{TDNIJ ·~;:JT.:-'V A:.~ GORRlSA - (A§.. 

vogados Drs. Joaquim Ant"'ni0 de Ler,ns .?int-., de ~.lnuro e Sil 

vi o Pereira). 

O !:lr. J,:inistrQ Presidente - Foi deliberado pelo V. ,\resto 

Ret:i"nol negar pr·Qvimento 00 apéll0 nrdinnrio dl:J reclamada, 

parl:J ml:Jnter n scnten~n do Junto de Cnncilin~nn c Julgamo~ 

to ••• (lá). A Procurodnrin npina peln nnn cnnheci~entn nu 

não provin:cntn d0 rccursQ. :t; o rclr;tnrio. 

O Sr. I"iüistro Elias Bui'Óiç'lC. 

O Sr. Iíinistr"> Presidente - Tem a pnlnvro n ilustre ,\dv0e.:J. 

dn. 

(Uso do pnlovro n Dr. Ulisses ~iedel de Resende). 

O Sr. :·icistr"> Presidente - :8m discussÕ0. 2ncerr'ldo. Jin0 

c0nheç0 60 opéllo. O dissÍdi0 jurisprudcncinl n8-., estó de 

mnnstrodn ••• (18). 

o Sr. ranistr0 :.!:li'lS Buí'ni;:ol - C0nheç" do Revisto, C0nsi 

dernnd0 a divert;ência. Nn0 tenh0 o pÓ,sina. Hn um voto mui 

to bem i undomcn ta do peln Ttinistrrl Lrnalélo Sussckind, sô

brc o motério, no Último Sess0n; S. ~xo. dividiu bem os 

quest~cs; as que tinh'lm c ns oue n5a tinhom ~ircit0. 

~ucst5n de dotas. 

O Sr. T"inistrn Presidente - Qu'lndn f0i foi t'l a lei esses 

eEpreg<J d ')S j Q tinhr::m direi tn, j n e St'JVG incnrp0r!Jd'l eSS!J 

O Sr. Vinistr" Elios Bufói;nl - Neste sentid" 6 n vnto dn 

Winistra hrnold') Sussekind. 

o Sr. rtinistrn Presidente - o V'1t"l de s. Sx!!. UO'l é gcn-ª. 

rico, rcfu~n o direito o tndns, c d~ e~ codo c0s~ p~rtic~ 
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ler. 2stc é ure dos cns0s. 

O Sr. :.'inistro Newton Lnm">unier Ernpre~sod'l odlri tid'l ontes 

dn lei que modificou 'J 'lnteri~r. Direit'l od'1uirid0. 

O Sr. ITinistro Elios BufrÍiçnl, - Estmrns 1indo n0 conheci 

mentn. Nnn c">nhecid'l, ní'ío se discttte o n:otéri'l. Pel'ls I'IÍ 

nhos onot1ç~cu, ''dotn venio'', p">de ser que ní'í0 estcjnm c~ 

rotos, - citn decis1n coletivo ~ue openns prev8 o p">ssibi 

lidndc do crrpr8so ••• (lft). Isto é mérit">, 

O Sr. f5Llistrn Presicientc - HrÍ cl.0is AcÓrdn0a cit<Jdns: um 

de Turn•:t, dn minho lnVr'l, e outro que niío serve porn cote 

jo. Por isso, niío conheço. 

O Sr. Ninistr2.1!,s.::;j;">n Lom"~E. - O votn do fhnistrn Arnol 

do Sussekind é neste sentido. 

O Sr. lhnistro Velloso Ebert - tlc ci t<J divert;Ôncio? 

O Sr. l(inistr0 Presidente Cito sentenço n~rm<Jtivn. Snn 

diversna cnsos. 

O Sr. t!inistr0 Vellosf) Zbert - A sentença nQnr.,itivn 

se nplico o"> cnso. A clrÍusuln o c.uc V. Exo. se referiuc0n 

clui dizcndn que, qunndn n enpr8so tivesse rnssibilidnde 

financeiro ••• (1~). Vi0lnçno liternl nn0 se pode c0nstn-

O Sr. Finistr0 i:'re,lidentc Já vinho recebcnd">. NÍÍ0 c0-------
nbccid0 ~ recurso, c~ntrn n votn d0 Revis~r. 

O Sr. Secret~ri" - Prtoqr:s;:;o I'~Q 851/71 - Rclot0r: Ministr0 

Stnrling Sonrcs -Revisor: Elias Bufói;ol -Recurso de Rc 

visto de D.ccisão do TRT cio 2ª Re,sin0 - 8IA. l"UNICirAL DE 

TRA:IS1:'0RT::_s CCJL:CTIV:JS c JOSf. ll.WID NASGPTJ~N::.'O e nutro -

(Advogodos Drs. Jofío Ev'mgclistn Ferraz c Arminío Costa Fi 

lho). 

O Sr. )'inL3tr~ Presidente - Deliberou o V. Arest0 Regio

nal ne,snr pt''WÍ mcr.to no opêl<J do rcclam<Jdo ••• (lá). l1: 0 r e 
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l'ltÓrio. 

O Sr. r.:inistr'l :l;;li'ls :Bufniçol - Do '1ollrdo. 

O Sr. !.'inistr'l Prosicccnte - Tem 'l pol'1Vro 0 ;idVIJ[;<JdfJ. 

(Uso do pnlovro o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

O Sr. J'/finistro Presidente - Em discussn'">. Sncerr>Jdo. Il"a0 

conheç0 d0 recurs0. C0mo disse o ilustre Adv'">god'">, do 

tribunn, d0s Lrest'">s inV'">C'ld'ls, um ó de ·rurm,, '">utro f>Jlo 

em c'lnscntirrunto. Ní10 é 0 c1so. 

O Sr. :Hnistro Elias B.tf<:Íi((nl - De 'lc1'ird'l. 

8 Sr. r'inL;tro Presidente - Hr:í di vergênci? Un!inimer•wnte, 

n80 c'lnbecid'l 0 recurs'">. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 839/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região - SEBASTI~O BWCI 

E OUTROS e CIA, PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO (Drs. Adib 

Abib Jr. e Luiz Ruivo Filho). 

o Sr. Ministro Presidente - A questão foi relatada no AcÓr

dão Regional da seguinte forma: Recorrem os empregadoresda 

decisão da Junta de Conciliação e Julgamento na questão rela 

tiva a maquinista de trem de primeira classe ••• (lê). A dou 

ta Procuradoria o:r;ina pelo conhecimento e não prov:~mento do 

recurso. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acÔrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co-

nheço do recurso. O AcÓrdão fala em substituição 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Não conheço. 

. . . (lê) • 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecido o 

recurso, unânimemente. 

O Sr. Secretário- PROCESSO N9 858/71- Relator: MinistroSta 

ling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de Re

vista de decisão do 'IRT da la. Região - SHELL BRASIL S/ A (PE

TRÓLEO) e ALTAIR DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS. (Drs. Arion Say

ão Romita e Antenor Cossenza Filho). 

O Sr. Ministro Presidente - Decidiu o Regional dar provimento 

ao apêlo ordinário da emprêsa ••• (lê). A douta Procuradoria 

opina pelo conhecimento e não provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. ULISSES RIEDEL DE REZENDE) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Adoto o 

parecer da douta Procuradoria conhecendo e negando provimento 

a ambos os recursos, pela divergência. 
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O Sr. J:ini.stro Elii.s Dufbiçal - A emprêsa entende que <:ts r2 

rG.s extras n~o crcm habituais, por não serem dccor~cntrs de 

prorrogação uniforme da jornada de trébalho. Os e~prcgudos 

pretendem a inclusão dessas horas no repouso, •• (lê). Cor:o 

há SÚmula a rc:;pcito, ní::o conheço do recurso da ClJ1prêsa.'2ua.J. 

to à revista do crr.pregado, u divergênci2 cutoriza o conhr:ci 

mcnto. Conheço da Re,·ist& do crnprc::;<.-do, cr•borc nc:g.;ndo pr.Q 

vimcnto. Os err,prcgo;dos pretendem a inclusZo de hor&s cxtrGs 

tsmbém no salário repouso c quanto a isso, pelG.s anota-

çõcs, existe divergência. 

O Sr. J.:inistro Presidente - Conheço de ~'Jlbo:o: os recursos • 

Aqui está: 2a. Região. (Lê). H&, ta~bém a SÚmula nº 24. Co-

nhcço.c Jcgo provimento. 

O Sr. ;;inistro Bli&s Bufáiçal - Acorrp<.-nho V. Excelê!"lcia. 

O Sr. J.:inistro PrcsidcntG - Então, conhecidos vf'!0os os rc-

cursos c negado provimento &Os Tcsmos. 

Q...§r. J.:inistro Vclloso Ebcrt - Pela ordem, Sr. Presidente • 

Dou pro,,irncnto ao recurso do ecJprcgado. Entendo que <..:s ho-

ras cxtrcs, h~oitualmcntc trabalhadcs, •.• 

O Sr. J.:inist:ro Prcsid:nte - };as n~o é isso. t o <:<rt. 7º ca 

Lei 605. ~quanto ao repouso. 

C Sr. ·J:inistro f.lié,S Bufáiçal - Qucrcrr horas extras sôbrc o 

repouso. 

O Sr. 1-:inistro Vclloso Ebcrt - Isso é tese. O Pleno te~. re-

prlido essa tese. 

O Sr. l'inistro Presidente - T<:.mbêlTl tinha 
A 

esse cntendimcnto 1 

mas depois modifiquei, :>1cu pcnsaT'icnto, c o Flcno, hoje, 
.. 
J2. 

consagrou. Quwto à 1icença-prêmio 1 hh. Acórdão do l:inistro 

Arnaldo Sussckind, que é perfeito. O art. 7º fah. nos r;uc 

trdb&lhéúll por semanal por hora ou ~or proJuto c nos que tr_f 

balham a dOT'iÍcÍlio. No § 2ºvcm, cntio, dizendo que se consi 
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deram já remunerados os dias de repouso semanal dos cmpreS§ 

dos mensalistas ••• (lê). Contra o voto do }finistro Vel1o-

so Ebert, conhecidos ambos os recursos e negado provimento 

aos mesmos. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ ?75/71 - Rdator: l:inistro

Starling Soares - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região - l~ecânica Irmãos Capezzi 

Ltda. - Mário Angeloni. 

O Sr. VJ.nistro Presidente - O despacho denegatório diz:" D~ 

nego seguimento ao r('curso. Natéria dl'ô fato não comporta~ 

vista postulada. ~ de se ressaltar que a decisão bem apro -

ciou a prova. (Lê). São aquêl~s despachos do TRT de ~ão Pa~ 

lo. A EN Junta e o E.Rcgional, fac~ aos cle~entos conti -

dos nos autos, decidiram... (lê). A Procuradoria opina pe

lo não provimento. ~ o relatório. Em discussão. Encerrada. 

IncontcstÉ,vel que a Rf'vista tinha por escôpo esclusivamente 

o reexame de matéria de fato e de prova já que as Instânci.as 

Ordin&.rias concluíram ••• (lê). A emprêsa acrescentou que 

o empregê<dO não compartõceu à audiência, porque tinha que r~ 

prest!!ntá-la numa outra audiência. Então que fÔsse represen-

tada por outro; isso não s~ria motivo para esquecer-se do ds;_ 

' ver de comparecer. A justificativa que ela oferece e esta. 

Natéria de fato. Nego provimento ao Agravo~ Há divcrgên-

cia ? Por unanimidade, negado provim~nto ao Agravo. 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO Nº Lll3/71 - Relator: liinistro 

Elias Bufáiçal - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Prfsidente do TRT da 5a. Região - Cia. Hidro-Elétrica de S. 

Francisco - José Antônio Ramos de Almeida. 

O Sr. VJ.nistro Elias Eufáiçal - Ambas as Instâncias não r~ 

conheceram a justa causa .• Indeferida a Revista por versar 

mat~ria de fato - faltas ao serviço consideradas justific~ 
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dc..s. Sustenta o agravant~ não • •• (lê). Parecer d"s favor~ 

vel da Procuradoria. É o relatório. 

O Sr. J.tinistro Pr~sid,ente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. lür:istro Elia2, Bufáiçal - N~go provimento ao Agravo. 

A questão é mesmo de fato, não comportando a Revista. C v. 

AcÓrdão sublinhou que, além de doente, tivera o <"mprcgado 

conhecimento de que as faltas •.• (1~). N~go provim~nto ao 

Agravo. 

O Sr. Ministro Pr~sidente - Há divergência ? Por w1animi-

dad~, negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 42i/71 - Relat·n: Ministro 

Elias Bufáiçal. - Agravo de In'strumento de Despacho do 

Juiz Presidente do TRT da 2a. Região. - Carlito José da Sll 

va - Maralvo Lanches Limitada. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Ambas as Instâncias não ad 

mitiram comprovada a alegada despedida injusta. A Revis

ta foi indeferida por ser de fato a matéria debatida. Sus-

tenta o agravante a ocorrgncia de ••grro conspicuo, existi~ 

do relação intima •.• (lê). Douto parecer desfavorável. É 

o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento ao Agravo. 

Os arestos citados não davam arrimo à Revista uma vez não 

admitir o Acórdão Regional o abandono de emprêgo mas, sim 

plesmente, a inexistência de prova para o despedimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida 

de, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 lt54/71 - Relator : Ministro 

Elias Bufáiçal. - Agravo de Instrumento de Despacho do JUiz 

Presidente do TRT da 8a. Região. - Gelar S.A. 

Alimentícias - Raimundo Manoel da Silva. 

Indústrias 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Indeferiu-se a Revista por 

na o indicada lei violada ou jurisprudência divergente -fls. 

4 3. Alega a agravante que fizera citação própria sÔbre a 

questão básica da inexistência de relação de emprêgo, tra 

tando-se de vendedor ambulante de sorvete. Douto parecer 

desfavorável. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nas razões de Revista, re-
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portou-se a ora agravante à jurisprudência citada nas ra

zões do Recurso Ordinário a respeito de vendedores, usando 

as carrocinhas da emprês - fls. 19/20. (Lê). Dou provime~ 

to ao Agravo, para melhor exame da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Dado provime~ 

to ao Agravo, para melhor exame da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 IJ-82/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal • - Agravo de Instrumento de Despacho do 

Juiz Presidente do TRT da 4a. Região - Cia. Estadual de E

nergia Elétrica -AntÔnio Rodrigues. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sustenta a agravante cab1. 

vel a Revista, indeferida pelo respeitável despacho, em có 

pia às fls. 27. A decisão Regional confirmou a sentença 

que deu pela procedência da reclamação ••• (lê). Douto par~ 

cer desfavorável. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento ao Agravo, 

pois não há que se cogitar de transação no caso, desde que 

o V. AcÓrdão tenha acentuado que ••• (lê). Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unâ.nimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 509/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. -Agravo de Instrumento de Despacho do 

Juiz Presidente do TRT da 6a. Região - Lojas Brasileiras ce 

Preços Limitados S.A. - Cosme Fernandes de Souza • 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o despacho denegatório:" A 

Revista teve o seu curso tolhido por não ••• (lê). A douta 

Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. É o rela 

tório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento ao Agravo. 

Não há divergência jurisprudencial, nem ofensa à Lei. Há 
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divergência ? Unânimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 518/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 6a. Região - Armindo dos Santos Rocha 

- Dafne Malharia S.A. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O respeitável despacho de

negatório está a fls.lll, acentuando a desatenção à Súmula 

38, depois de considerar impertinente a alegação de intem

pestividade do apêlo e inaplicável a jurisprudência invoca 

da. Insiste o agravante no cabimento do recurso ••• (lê) .P~ 

recer desfavorável. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O respeitável despacho sa

lienta que os Arestos arrolados não tratavam da hipótese em 

que ocorrera a prorrogação do prazo para a efetivação 

depósito para o pagamento das parcelas correspondentes 

do 

' a 

parte incontroversa dos salários ••• (lê). Dou provimento ao 

Agravo, para melhor exame da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimi-

dade, dado provimento ao Agravo, para melhor exame da Re -

vista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 537/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal .- Agravo de Instrumento de Despacho do 

Juiz Presidente do TRT da 2a. Região • - IRCOS - Constru -

ções Civis e Sanitárias Ltda. - Ercino Nazaré à outros. 

O Sr~ Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, alega a a

gravante que o recurso indeferido ~tava devidamente funda 

mentado nas duas letras, não pretendendo reexame de prova. 

No caso, ao agravante foi reconhecido o direito ao adicio

nal de repouso, salário-doença, à revelia. Diz o V. Acór-
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dão que esta não foi elidd.dâ. e que os recibos juntados não 

tinham relação com as verbas ..• (lê). Douto parecer desfa

vorável. É ore la tório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dada a afirmação do V.Acór

dão de que os recibos apresentados, sem elisão da revelia , 

não tinham relação com as verbas pedidas, a questão ..• (lê). 

Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergêncd.a ? Unânimemente , 

negado provimento ao Agravo •. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 545/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a. Região - Cia.Estadual de Energia E 

létrica - Ely José Ferreira de Abreu. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Recurso de 

Revista interposto pela emprêsa reclamada teve o seguimento 

denegado pelo despacho Regional de fls. 27, sob fundamento 

de que o Acórdão prolatado no julgamento do Recurso Ordiná

rio constituiu-se numa decisão interlocutória não terminati 

va do feito. (Lê). O apêlo deixou de ser contraminutado, o

pinando a douta Procuradoria, a fls. 45, desfavoràvelmente 

ao Agravo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em disc~ssão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Caracteriza-se a decisão Re~ 

gional de fls. 18 que conclui pela não existência de pres -

crição ••• (lê). Dou provimento ao Agravo a fim de que suba 

a Revista para melhor exame. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimid~ 

de, dado provimento ao Agravo para melhor exame da Revista. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 563/71 - Relator:Ministro ~1 

loso Ebert. - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da !J.a. Região - Alice Vieira. - S.A. Frigori 

fico Anglo. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o AcÓrdão Re 

gional que negou provimento ao Recurso Ordinário do recla -

mante está ementado nos seguintes têrmos: "Não tendo havido 

despedida, mas simples término da safra, não há como pedir 

reparações legais ••• (lê). Agravo não contraminutado, opi

nando desfavoràvelmente a douta Procuradoria Geral. É o re-

la tório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A controvérsia dos presentes 

autos é do conhecimento dêste Tribunal, e a tese sustentada 

pela agravante tem merecido apoio do Pleno e dêste excelso 

pretório. (Lê). Dou provimento ao Agravo, a fim de que su-

ba a Revista para melhor exame. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida-

de, dado provimento ao Agravo, para melhor exame da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 574/71 - Relator:Ministro E

lias Bufáiçal. - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 8a. Região - Ministério PÚblico Fede -

ral ( Inspetoria Regional da Defesa Sanitária Animal )- Ju-

liana Bentes Pereira. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Insiste a agravante na ine

xistência de relação de emprêgo, sendo a agravada trabalha 

dora eventual nos têrmos do art. 11 do Decreto-lei 200, dai 

o cabimento da Revista que se indeferiu pelo despacho ••• (lê) 

Douto parecer é favorável. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A sustentação de que o con

ceito de eventualidade da prestação de serviço se vincula à 

existência de programação estabelecida pelo Órgão de admi-

nistração não pode ser aceita. (Lê). Nego provimento ao A-

gravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida

de, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 592/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região.- Departamento de Estradas 

de Rodagem do Estado da Guanabara. - José Ant3nio Ferreira. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Renovando a argllição de in

competência e alegação de despedimento justificado,interpÔs 

o ora agravante Revista que foi indeferida pelo respeitável 

despacho de fls. 18. Dai o presente Agravo, que teve pare

cer desfavorável da douta Procuradoria. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não merece provimento o A

gravo. Não sendo o agravado funcionário, não há dúvida qu~ 

to ao regime trabalhista, a que legislação foi submetido.A

centua o respeitável despacho que os textos constitucio -

nais invocados não dizem respeito ••• (lê). Bem denegada aRe 

vista. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N9 593/71 - Relator: Ministro E 

lias Bufáiçal. -Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região - Oswaldo Alves de Oliveira 

e outros. - Rêde Ferroviária Federal S.A.-EFL. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conhecido o Recurso Or

dinário por intempestivo, a Revista foi indeferida pelo res 

peitável despacho de fls. 98. Alegam os agravantes que,se~ 

do posta a notificação numa quarta-feira, somente poderia 

ser recebida na sexta, de onde se desloca o prazo para se

gunda-feira ••• (lê). Douto parecer desfavorável. ~o rela

tório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada.Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento ao Agravo , 

pois o agravante tomou ciência da decisão em 3 de setembro , 

e somente ofereceu recurso em 14. O respeitável despacho , 

além de referir-se •.• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 619/71 - Relator:Ministro Vel 

loso Ebert. -Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da Ba. Região.- Waldomiro de Mello e Silva 

Jorge Dieppe Hage. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o vinculo em 

pregatício decorrente da relação de trabalhador rural foi 

reconhecido nas Instâncias Ordinárias. Firma-se a decisão 

Regional nos aspectos fáticos da demanda, e, por isso mante 

nho a sentença vestibular .•• (lê). A douta Procuradoria o

pina pelo provimento do apêlo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Defluiu a conclusão do Acór-

' dão Regional do cuidadoso exame das provas dos autos, e da 

apreciação dos aspectos fáticos da demanda. (Lê). Nego pro-

vimento. 
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O Sr. lllinistro Presidente - Há divergência ? Por unanimi-

dade, negado nrovimento ao &gravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 629/71 - Relator: Hinistro 

Elias Bufáiçal.- Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 6a. Região - Mercando Moderno S.A. e 

Jalva Eugênia Bezerra. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Denegada a Revicta por ser 

de prova a matéria, alega a emprêsa que não enfrentara o 

AcÓrdão Regional as razões do Recurso Ordinário. Douto pa 

recer desfavorivel. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento ao Agravo, 

pois ·não arglhda a nulidade por omissão do AcÓrdão; citou, 

apenas, o agravante o art.818 da C.L.T. e menciona um ares 

to sem indicação de fonte de publicação, até mesmo sem t~ 

crevê-lo. Sem base, portanto, a Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unafuimida 

de, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 685/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. - José Ferreira Lima e ou

tros - Fábrica São Luiz Durão S.A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Agravo de 

Instrumento sobe nos autos do processo original. A Egré -

gia Turma Regional deu provimento ao Recurso Ordinário da 

emprêsa reclamada, AcÓrdão de fls. 53/4, pelo entendimento 

de que não fÔra feriado o dia 18.12.1969, data do sepulta -

mento do Presidente da RepÚblic~, Marechal Arthur da Costa 

e Silva. (Lê). A douta Procuradoria opina pelo provimentodo 

Agravo. É o relatÓrio. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Configura-se, "prima fac i e'; 

a divergência jurisprudencial com Aresto apontado nas r~ 

zões de Revista do autor, pois trata-se de caso idêntico 

a que foi dada solução diametralmente oposta ... (lê). Dou 

provimento ao Agravo a fim de que se processe o Recurso de 

Revista para melhor exame. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - É o caso julgado por ' v a 

rias vêzes nesta Turma. A prÓpria lei não estabeleceu co 

mo feriado. 

O Sr. Ministro Presidente -Qual o Acordão que V.Exa. a-

cha divergente ? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Foi prolatado em caso idên 

tico, cujo objeto é o mesmo e a emprêsa é a mesma. 

O Sr. Ministro Presidente - Se há citação de AcÓrdão di

vergente, não podemos fugir. Peço vista. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também peço vista. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em vir

tude do pedido de vista dos Ministros Presidente e Elias 

Bufáiçal. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 73~ - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região - Mário Peixoto e Cia. de 

Cervejaria Brahma - Drs. José Tôrres das Neves - Valério 

Rezende. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Agravo 

de Instrumento sobe nos autos do processo original. Deci

diu a Egrégia Turma Regional caracterizada a falta grave 

pelo procedimento imprudente do empregado, trabalhando de 

forma perigosa, expondo os seus colegas ao acidente ... (lê) 
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Opina desfavoravelmente o representante do Ministério PÚ -

blico, às fls. 71. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Como se verifica do relatÓ

rio, o respeitável despacho agravado não tece comentários 

a respeito da. nulidade argÜida no Recurso de Revista do 

autor, pela participação, no Recurso Ordinário, de Juiz que 

estaria impedido. A fls. 49 consta que a distribuição do 

feito ao ilustre magistrado ••. (lê). 



rsT. 332 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

17/8/71 - ii!AC/MNS/NAM -1-

O Sr. 1linistro Vcllo:Jo Ebcrt - (Continua lendo) Dou provimc~ 

to ao Agravo, para que :JC proce:J:JC o ar:êlo pretendido, 

melhor exame. 

S ' d. ~ . O r. Ministro Prt"\[1 i clento - Ho. ~vergonc 1.0? Dado pr ovirncnt o 

ao Agravo, para melhor exame. 

O Sr. SccretÓ.1•i o - PROCESSO N2 685/71 - Rchtor: Mini:Jtro Vcl 

lono Ebcrt. Agravo de In:Jtl')um.cnto <lc c.~c:::;pncho t!.o Juiz Pl"~O:Ji-

dente do TRT da 1ª Região. JOSÉ FERilEIRA LIMA e OUTlWS e FÁ

BRICA SÃO LUIZ DUR!O S/A (Dr:J. Jo:Jé da Fonseca Martin:J e Car-

lo:J Alberto Ferreira de Souza). (Pedido de vi:Jta do :.Jinistro 

Stnrling Soare o). 

O Sr. Ministro Prc:Jidentc - O Mini:Jtro Vello:Jo Ebcrt se reve-

la wn e:Jtudio:Jo ne:Jtt; Tribunal e, com muHa intcligência,tro~ 

xa o ::;eu AcÓl"'c.1..éio. S.Ex. ª usou o. cxpl"'C:J[:tiio o.po.l"'entt:t:~:lt~ di -

vcrgente, mns C:J:Je o.po.rcntemcntc qu~r dizer flogr.2ntcmcnttJ. O 

AcÓrdão Regio:1al diz: "Nã.o foi fcri.ndo dia 18, e o AcÓrdÕ.o 1~ 

d . d. "o t b lh ,. f · ' (1~)" r o. ~gmo. ~z : ro. '3. o em a.~a crlo.a.o. . . c • l!: cl::tque lc s 
~ 

ca:Jo:J que temos apr"ciado ccc :Je conzidcrar feriado ou nao o 

dia do falecimento do ex-pre.:Jidcntc Co:Jtn c Silvn. O Decreto 

Luiz Durão, que é cntidnde [.a:>ivada. Não é ft;r.iado. 
~ 

E:Jt'1 A-

# - # # cordao c c.livcrgentc. O Ministro Elio.n Bufniçol Cinne que e 

pnra melhor exame. t queotão <lc ética e confiança. ' Hinguem 

~ - l . J... ·.L - ,. ft • podera forçar a mao para ce1xar os oucroo e1n s1cunçno cu 1c1. 

!'lego provirn:1to ao Agravo. 

O Sr. Miniotro Elia::J Bufaiçnl- Aco1npa:1ho V.Ex.ª, 11 dntn venia' 

O Sr. Ministro Vellooo Ebert - I:!nnt0nho o voto. 

O Sr. Iliini o tro Prc oi dente - Negado provL1ent o ao Agravo. Re-

digirei o AcÓPdÔ:o. 

O Sr. Secrt;tÓ.ri o - PROCESSO i'!2 622/71 - R(} la tor: Miniotro 
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Star1ing Soarc:J, Rcvi:Jor: Mini:Jtl'O Eliaa Bufo.içal. Recl.li':JO 1 

Rryviato. de c~cci:Jno do TRT do. 2ª' Rcgino. JOÃO :':!ARIA GlillGÓRIO 

c FÁBRICA DE PAPEL CARIOCA (Dra. Paulo Cornacchioni c Benedi

to Prado Ncgrciro:J). 

O Sr. Miniatro Prc:;iucntc - O Egrégio Rcgio!lal deliberou nc-

gar provimento non Rccurno3 ' ~ Ül"dino.l"i 08 C.n emprc::;o. e do rccla-

r.t.'1nt~, vcr!:l::tnclo o c."!o cmpr0.gnc'1..o nÔbrc honorÓ.rioa •.. (lê). A PrQ. 

c l.li'2doria ·opina pelo co !lhe c im0:1t o c provirwnt o do a pêlo do rg_ 

clnrm:mtc, aplicam1o-:Jc o. SCunula 11 dê:Jte C olendo Tribu::nl. -
~ 

Quanto a o rcc ur:J o da recl2.:~nda, r!.:) lo niio conhcci!:ú :1.to ou mo 

. ~ É ~· . prov~mcnvo. o 1"1clnvor:r_o. 

O Sl'. Mini :Jtro El; a:J Bufa i cal - De a c Ôrdo. 

O Sr'. Mini::;tro Pl"C:Jiclentc - Em diacu:Jsiío. Enccrro.do.. ~unnto 

ao rccur:Jo do rcclmnc.ntc, dêle 

la 11 dê:Jt'J Tribunal, que diz: 

~ s' c onhcccmo::; no o t~nnon do. umu-

"É aplicÓ.vel 112 Ju:Jti ca c~ o Tra , -
( ~) 11 balho... le • "'-Lwnto ao rrycur:Jo da e~pl'Ô:::a, conheccmoa pelo 

' ~ • 4 Acordo.o citado a:J fl:J. 9· 

O Sr. iAiniatro El; n:J Bufai çal - Quanto a o rec Lli':JO do emprega

do, 2 rr·cl::L'110.ÇnO foi oferecida por intcn::tédio de Advogado,=s 
~ t 

po:Jteriormentc ao ate:Jtado de pobreza requereu elé o bcnef1 -

cio do. Juatiço. gratuito., que foi defr;rido. Conheço do recur-

GO~cm fnco daG cito.çÕc:J ·feitqs, e dou provimento. Rccur::;o ch 

• co:no so.lienta o douto parecer ,m~ relação a dobra 
~ 

em prc :J o. : de 

:J2.1Ó.rio, cita a recorre!l.tc o AcÓrc~iio de fl:J ••• (lê). Não co 
~ 

nheço do recur:Jo da empreaa, 
~ 

por uno ter citado a. fonte C.e .rp 

blicaçiio. 

O Sr. Ministro Pre:Jidcntc - Vm:1oa ver o que diz o A c ÓrdÕ.o. 

O Sr. ;,Iini:Jtl'o Elio.:J Bufaical- Pode aer que 1:10 tenha cquivo 

cada. 

O Sr. i1li!l.; atro Newton Lo.mounier - Nilo ter:1 a fonte de publica 

~ A A ' l~ 1. çao? ~le menciona o corcao, lTin:J nao U.lZ a fonte. A SÚt::tUln 
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, '· .... .... 
e exprcs:JO.: repcrtorlo de jur•i:Jprud.cncic.. ido!"'...ea. 

O Sr. fr'lini:Jtro Pr~aiclente - o AcÓrdão diz: 11 Po.getmcnto em dÔ-

Q 1 - O ( A)ll bro. uanao nao e devido ••• le • Processo TRT 1 234, S.Pag 

lo, julgado em 18 de agÔ:Jto de 1 960, R0lator Winistro Homcr 

• Em face da Swnula 31:!, não conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufai çal - Não conheço. 

O Sr. Ministro Pr<.;:::i dente - Conhecido o recur:::o do reclamante 

ctn face da SÚmula 11, e dado provit:x:nto ao mcmno. Quantc:> ao 
.... .... " , 

l''.)CLU''-lO da empre:Ja, nao conhecido em obcc'.i.-,ncia a Sumula 38 , 

por una.!1inL-1_dadc. 

'ST - 332 
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O Sr. Secret,:Írio - PROCESSO N2 729/71 - H0lo.tor: 

l:>so EbCi't. Rcvinor: Ministro St2rline Soares. Rocur:Jo ele 

vista de decioÕ:o do TRT do. 2g Região. EDISON DA CUNHA HENRI

~UE e VIAÇÃO AÉltEA SÃO PAULO S/A - VASP. (Dro. Vladir Aricnzo 
, 

e Jose Jo.cqucs de Jesus). 

O Sr. M; ni:Jtro Velloso Ebert - O enpPegac!o, o.eronauta, plci t~ 

ou no. inicial aviso-prévio, difcrençan c complclncnto.ção da ig 

denizo.çilo CJP dÔbro, aleganc!o que a dcopcc!ida f;ra obotativa 

ocu diroito ; eotabilidnde •.• (18). A clout'l Procur~tdoria Gere 

opina r,elo conhecimento c provirE.J:lto do Recuroo c!c Revi:Jta da 

CL'lprêno.. É o rclo.tÓrio. 

O Sr. i1~inintro P~ni dcnt'} - De ocÔrdo. E1:1 discuasão. Encer-

rt:~da. Tcn n palavra o Relator. 

O S1•. Miniotro Vellos o Ebert- Recurso elo empregado: Determinq 

elo relo AcÓrdão recorrido o rngcurento dn indenizo.çilo com b aoe 
, . , 

no so.lo.r~o decorrente t!os calculon de fln. 7; significo. isso 
. , , 

que a E. Turma Regional ba::JCou-oe em ex::u:J.e ele no.teria probat 

ria ••• (lÔ). Nilo conheço elo recurso c~o enpregado. 

O Sr. i~Iinistro Presidente - Ta!:'lbén não conheço. Há c.1ivcrgên 

cio.? Por uno.nir.liC.o.de, não c onh~ciclo o 1.,cc urn o do CE1pr0go.do. 

Tem a palav:•a o Relator. 

O Sr. i\l;n; otro Velloso Ebert 
, 

- Rec LU'"'CJ o c.1o. rn. · Totn.lt:'lcntl3 im-

procec.1cr~tl3 o. invoca.ção (~C Violação c.1o a.rt. 35 elo CÓdigo Brani 

leiro do Ar, pretendendo a cnprc:;a, deosa maneira, fundnmcn 

to. r . .. (lê) . 
h 

Nilo conheço do rccur::::o ela e::J.prcoa. 

, -l\1i!1; stro Pr08i dente - Ta.mbcm na o c orJ1CH}O. H:, h 

u. <li v e l'"'gen O Sr. 

cio? NEio conhociC.o o recurso C:o.. er.1p1'"'Ôoo.,por unn~1ir:lic.l..2(~c. En 


