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JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA l4a. SESS!O ORDINÁRIA. 

DA TERCEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em lO de agôsto de 1 971, 

Presentes os Ministros: Starling Soares, Pre
sidente; Newton Lamounier, Elias 
Bufaiçal e Velloso Ebert, 

Procuradora: Dra, Emiliana Martins de Andrad . -Secretario: Dr. Dalton Luiz Pereira. 

********************** 
, 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo nuoero legal, declaro a-
.. , # .. 

berta a Sessao, O Sr. Secretario procedera a leitura da Ata 

de Sessão anterior. 

O Sr. Secretário - (Lê a Ata). 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Não havendo objeção 

declaro-a aprovada. 
, 

O Sr. Jose Maria de Andrade (Advogado) - Sr, Presidente, peço 

adiamento do Processo no 817/71. 

o Sr. Ministro Presidente - Deferido, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 924/71 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de re

vist~ de decisão do TRT da la. Região, José Ramos, S,A, Coto-

nifÍcio 
, 

Gavea. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, esta a ementa 

da decisão revisanda, de fls. 54: "Há de valer, juridicamente 

a quitação sem qualquer vÍ~io, inclusive de consentimento, r~ 

presentando o pagamento integral de todos os direitos do cre-
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dor ••• (1$)•~ A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e 
" ..c , provimento do apelo. ~ o relatorio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo, Tem a palavra o ilus

tre Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. JOSÉ MOURA ROCHA) • 

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

lavra o Relator. 
, N 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Os Acordaos transcritos nas r~ 

zÕes de Revista do autor configuram o diss{dio jurispruden~ 

Conheço. 
, , " O Sr. Ministro Presidente - Tambem conheço. Ha divergencia? 

Por unanimidade, a Turma, preliminarmente, conheceu da Revis

ta. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Discute-se a validade da resci 

são do pacto laboral, relativo ao per{odo de 1 957/1 964, com 

imediata readmissão do empregado. Sem Embargo dos judiciosos 

fundamentos ••• (l~). Dou provimento ao recurso, a fim de rest~ 

belecer a sentença de Primeira Instância. 
, , ,. ,. 

O Sr. Ministro Presidente - Tambem e meu voto porque, nao so 
, , 

a Sumula, como disse o DUSrado Advogado, como tambem o voto 

vencido, lido por s.Exa. da tribuna, estampa e retrata, com 

muita fidelidade, a questão. Não se compreende que o emprega

do faça rescisão do contrato e, vinte e três dias depois, se

ja readmitido. Outro argumento, apresentado na bem lançada d~ 

fesa do nobre Advogado, foi o da "casa limpa". O que se com-
N , A 

preende como "casa limpa", na Legislaçao Trabalhista, e aque-

le que tira da sucessora todos os Ônus e obrigações trabalhi~ 

tas. A preocupação única era evitar que o empregado não tive~ 

se obstáculo para a aquisição da estabilidade. Por isso, meü 

voto coincide com o do Ministro Relator. Há divergência? 
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O Sr. Ministro Elias Bu:f'aiçal - "Data venia", divirjo porq_ue, 
N , 

nao obstante ser taxativa a Sumula.23, entendo que, no caso, 

não houve coação por parte do empregador. Trata-se de acôrdo, 
, , , 

em q_ue tambem houve ma fe por parte do empregado, que aceitou 

aquela condição e recebeu, por acêdo, tôda a indenização, cog 

tinuando no trabalho por mais três anos, vindo, posteriormen

te, êle mesmo, denunciar o acÔrdo contra o qual não se insur

giu na oportunidade, Como poderia a emprêsa declarar a "casa 
Á A limpa", se ainda manteve esse empregada por mais tres anos? 

Se deu a êle, na oportunidade, tôda a indenização a que tinha 

direito? Se houve má fé, esta foi recÍproca. Não posso admi

ti-la apenas do lado do empregador. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Acompanho Relator e Revisor. 

porque está evidenciada a fraude ao artigo 11 da CLT. O Mini~ 
... , ... , N 

tro Elias Bufaiçal diz que nao e caso de coaçao. Ha coaçao 

econÔmica, quando o empregado celebra com o empregador acôrdo 

lesivo, a fim de obstar a aq_uisição da estabilidade. 

O Sr. Ministro Elias Bu:f'aiçal - Apenas aduzindo algo mais ao 

brilhante pronunciamento do Ministro Newton Lamounier, devo 

dizer que não tinha o empregado estabilidade; possuia oito a

nos de casa, e recebeu tudo a que tinha direito na emprêsa. 

Então, não houve_preju{zo naquele acôrdo. O empregador podia 

muito bem, naquela oportunidade, não o readmitir. Se o fêz, 

foi por ato de liberalidade, e hoje sofre as conseqüências. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, dado provimento ao 

recurso para restabelecer a decisão de Primeira Instância, 

contra o voto do Ministro Elias Bufaiçal. 
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O Sr.Secretário_- Processo n9 ~10/71- Relator: Ministro Vello 

so Ebert. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de revis 

ta de decisão do TRT da 2a.Região. Banco Bandeirante do comer 

cio S/A - Oswaldo Fugulin, 

O Sr, Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, a decisão revi

sanda não conheceu do Recurso Ordinário, apresentado pelo Ban 

co reclamado, por deserção, eis que publicada a sentença de 

Primeira Instância a 18 de maio de 1970, regularmente citadas 

as partes ••• (lê), A douta Procuradoria opina desfavoràvelmenT 

te ao recurso, É o relatÓrio, 

" O Sr, Ministro Presidente- De acordo, Tem a palavra o Sr. Ad-

vogado, 
, 

(Usa da palavra o Dr. Jose Torres das Neves), 

~.~inlstro·Presidente- Em discussão. Encerrada, Tem a p~ 

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier- Sr. Presidente, pela ordem,-

Desejo um esclarecimento do Ministro Relator. A deserção 
, 
e 

por falta de depÓsito ou pagamento das custas? 
, , . 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Falta de deposito prev1o, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier- As custas foram pagas ou cal 

culadas? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Não foram calculadas. 
, , 

O Sr. Ministro Newton Lamounier- Mas o que esta em obgeto e 

. - , 
apenas a questao do deposito, 

o Sr. Ministro Velloso Ebert- Exato. Razão não cabe à recorre 

te, A sua argumentação não convence. O§ 29, do art. 899, de-

( , , 
termina que, no caso de sentenças l1quidas, o deposito previo 
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I I ~ I A 
devera ser arbitrado ate dez vezes o salario-minimo .•• (le)T 

Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente- Nos meus apontamentos, tenho anota 

do, justamente, uma preliminar às fls. 51, que coincide, em 

parte, com o que disse o ilustrado Advogado na sua defesa, -

que houve mesmo a petição da emprêsa. Diz a reclamada: "Sàmen 

te no dia 19 de junho o Juizo recorrido despachou o processo. 

(lê)." Por isso, entendo que não houve a falta de depÓsito,

porque essa petição do Juiz, no meu entender, interrompia a 

contagem do tempo. Divirjo do Ministro Relator, conhecendo -

do recurso. Havendo divergência, tomarei os votos. 

~· Ministro Elias Bufaiçal- Acompanho V.Exa., porque acho 

A ' ~ que se houve prazo, foi por força do proprio Juiz que nao des 

pachou. 
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O Sr. José TÔrres das Neves (Advogado) - Sr. Presidente, 

pela ordem, para esclarecimento de matéria de fato. A em 

prêsa, no próprio dia 29, antes de o Ministro despachar a 

petição, soube como fazer o depósito - e o fêz, mas depois 

do prazo. 

O Sr. Ministro Presidente - Ela disse que complementaria, 

Fê-lo apenas por precaução. A lei exige o depÓsito como 

garantia da execução· - êsse, o primeiro princÍpio, Segun 

do, o que a lei quer é não fique o empregado ao desabrigo 

de uma liquidação, não havendo depósito que garanta a ex~ 

cução. Isso foi feito pela emprêsa. Se ela ficasse inerte, 

se não procedesse a êsse depÓsito, estaria de acôrdo, mas 

ela tomou suas providências. Uma das coisas que sempre pr~ 

curo assegurar, no meu dever de Juiz, é o direito de defe 

sa. Ninguém pode ser acusado ou incriminado sem o direito 

de defesa, TÔda vez que puder dar elasticidade a êsse direi 

to, eu o farei, Entretanto, quando verifico a contumácia -

em não atender à Justiça, sou inflexível, Mantenho meu vo-

to, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Com relação às custas, -

não são objeto de recurso. A parte não pode pagá-las sem 

que sejam fixadas, e é intimada para o pagamento. Com rela 

ção ao depósito, não está no arbÍtrio do Juiz, não é o 

Juiz que o fixa, mas a prÓpria lei, ao dizer que, nas con 

denações de valor até dez salários-mínimos, o depÓsito ' e 

obrigatÓrio. A lei fixa o valor, dá o " quantum", e a pró 

pria parte, ''ex officio'', deve efetuar o depÓsito. se não 

o faz, incorre em deserção. Se fôsse o caso de custas, es 

tas seriam calculadas e, intimada a parte, correria o pr~ 

zo. Entretanto, se a parte vencida interpõe recurso, ' e 
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obrigada a efetuar o depósito. "Data vania" dos Ministros 

Revisor e Elias Bufáiçal, acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Verifica-se empate, Aguardar~ 

mos a presença do Ministro Renato Machado, que será convo 

cada para desempatar. 

O Sr. Secretário - Processo N9 8/71 - Relator Ministr9 E 

lias Bufáiçal. Revisor Ministro Leão Velloso. Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Ter 

ceira Região. Fábrica de Calçados São Manoel e Hélio Fer 

nandes Paixão e Outros. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A decisão Regional reconhe 

ceu devidas as diferenças salariais decorrentes de aumento 

normativo não afetado pelo abono de emergência ••• (lê). O 

douto parecer é desfavorável. É o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

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

( Usa da palavra o Dr, José Francisco Boselli), 

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

palavra o Relator, 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A argftição de nulidade fei 

ta no final do apêlo não se justifica, como também se ju~ 

tifica a questão meritÓria,,.(lê). Não conheço da Revista, 

O sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimida 

de, não conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo N9 939/71 - Relator Ministro 

Leão Velloso. Revisor Ministr,o Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Pri 

meira Região. Banco do Interc~mbio Nacional S/A. e José 

La urino. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, cinge-se a 

contrÓvérsia dos presentes autos a saber se o reclamante, em 

pregado bancário, tem ou não direito às horas extraordinária 

excedentes da jornada normal de seis horas ••• (lê). Opina a 

douta Procuradoria Geral pelo conhecimento, mas não provime~ 

to do recurso. E o relatório. 

O Sr. Ministro PresiCente - De ac8rdo. Tem a palavra o Sr. 

Aovogado. 

(Usam da palavra os Drs. Francisco Monteiro Neto e Alino da 

Costa Monteiro). 

o Sr. Min~ro Presidente - Em diacussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Acordão tra 

ztdo a confronto nas razões de Revista não serve o cotejo, 

eis que transcrita apenas a parte conclusiva ••• (lê). Não 

conheço. 

O Sr. Minisfro Presidente - Também não conheço, pelas razões 

expostas pelo Ministro Relator. Há divergência? Por unanimi-

dade, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 332/71 - Relator Ministro 

Elias Bufaiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região - BANCO BOAVISTA S/A e 

ELIZOERTE MORAES DE SOUZA. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, alega a agr~ 

vante que a Revista estava funda~entada nas duas letras, ha-

vendo comprovado a falta justificadora da pena imposta ao 

agravado, de suspensão disciplinar. O douto parecer é desfa-

vorável. E o relatório, 
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o Sr, 111n1atro Presidente • Em d1acwaaão. Emerradn. Tem a 

pe.lavr& o Min1atro Relator. 

O Sr. llin1atro Elias Bl.l1'a1cal • O tmiJresado, par haver falta

do sem aviso ao serviço em wn dia, aor:reu siUipenaio por quin• 
~ 

ze. Ali duas Instancias cancelaram a pena, considerando j021ti 

ficado. a falta, ainda que posteriormente. O V ,Aoôrdiio admi • 

tiu que não teria o agravado comunicado a falta ••• (lÔ). liego 

provinento ao Agravo. 

O Sr. Ifin:J.atro P:residept;e • Há. divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Sec:retâri o • PROCESSO lfll 3}+6/71 • Relator: Ministro E 

o.a Butaiçal. Agravo de Inst:runento de despacho do Juiz Prelli 

dente do TR'l' da l" Região. BANCO AYJlOiit: DE IllVESTIMmOS S/A 

e Hml'RIQ,UE CZAJ4ARKA (Dra. Loureiro Maia e S!lvério dos Sant 

O Sr. Ministro Elias Butaiqal. • A relação emJregat!cia .. 
conhecida )iela Segunda Instoncia, e a Revista interpoata in 

• ferida p~lo tundomento de aer de rato 111. mater1a, 

fls. 18. Suatenta. a agrnante que o tato er111. de prestação :a 
A f 

tonCllll& de serviço. Pa:recer desfavoravel da deuta Procurado 

:ria. 1: • relatôri o. 

O S:r. Jfin1at:ro Presidente • Em discussão. Encerrada. Tem a 

pa.lav:ra o Ministro Relator. 

O Sr. M1n1pt::ro Elias Buta1qal • A Revista niio podia, :realmen 

te,· prosperar, exigindo reexll.lle de fatos e provas. O Egrégi 

TribiUlftl Reg1onol comluiu que estavam :rresentes todos os :re 

quisitos de contrato ••• (lê). liego prov:tmnto ao Agravo. 

S ' ~ O r. Ministro Presidente .. Ba divergenc1a? Par unll'limidade 

negado provinento ao Agravo. 

O Sr. Secretário oo PROCESSO Hll 435/71 • Relator: 111n1st::ro 

Elio.s Butai qal.. Agravo de Instrumento de desp:tcbo do Juiz 
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Presidente do TR'l' da 8• Região. EMffitsA DE llAVEGAÇlO AliAZÔ

lfiA S/A - ENASA e ISSAC BARBOSA DE LIMA e OUTROS (Dra. Rll1 

Coutinho e It•1r Silva). 
A • 

O Sr. Minhtro Elias But'aioal • As InstCUl01as Ord1narias en• 
. ; ' tenderam que os agravados, tunci onari os cedidos a agrav:wt e 

' e sujeitos a ge.rent1a salarial dos empoegados regidos PJl& 

Consolidação das Leia do Trabalho, tinham direito à comple -
' 

mentação pleiteada ••• (lê). Parecer tavomvel da douta Procu-

radoria. 1: o relat~io. 

o Sr. Ministro Presideme • Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiga.l • Bão sendo discutida a comPJ-
... 

tencia desta Justiça ptra dirimir a demanda, nego provi1111nto 
-· 

ao Agravo, pois o V.Ac~dio não pode ser considerado ••• (lê). 

S • A 
O r. Ministro Presidente • Ha divergeneia? Por unanimidade, 

.. 
negado )ilt'ovimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário • PROCESSO RA 810/11 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Reviscr: Ministro Stnrli~ Soares. Recurso 

Revista de decisão do 'lRT da 2& Região. BANCO BANDEmANTE 

coMiRcro s/A e OSWALDO FU'GULIN (Drs. Adhemar Iervolino e Pe

dro Dada). (Susptnso o julgamento, em virtude de emptte veri 

ficado na votação). 

' O Sr. Ministro Renato Machado • Sr. Presidente, as fls. 109v 

encontra-se a discriminação de custas e, 

depÓsito, no montcnte de cr.f 1 176,00. 

• tambem, o valor do 
• No tocante as cus• 

t ., i t t t d t "u·~·to •o de.,.:.._ as, ... o no mesmo a o e e u.a o o pagamen o. .... ....... • ,.. .. 

sito, extra!da a guie. de recolhimento a 17 de junho de 1 970 

PJlo escrivão substituto e, no dia seguinte • 
, 

logo apos o re• 

• eeb1mento da guia, foi ef'etuado o deposito. Está aqui o re-

cibo: "Recebi o original em 18 de junho de 1 970. Caixf Eco• 
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nôm1ca." :11: bem verdade que esta guia não diz que tinha sido 

depÓsito, DWJ não' 118 parece que se discute isso nos autos e, 

sim, o problema da extemporane1 dade ou não do pagement o. Ora, 
# H # 

se se discute so a falta da realizaçao do deposito no tempo, 

não há dÚvida, Sr. ~ sidente. Entendo que tinha sido feito 

o depÓsito, Ullll1 .vez que a guia só foi extraida a 17, e não m. 
• data da sentença ou do calculo. Sendo assim, Sr. Presidente, 

julgo a Revista f'Umamenta.da. Conheço. 

O Sr. llini1tro Presidente .. Por maioria, conhecida a Revista. 

Tem a palavra o Ministro Relator. 
• o Sr. Ministro Velloso Ebert • Como o conbecianto e por vio• 

lação de lei, conseqllentemente, deve ser dado pt"ovianto ao 

recurso. 

O Sr. Ministro Presidente • Conheci para dar provimento. . . ~ 

siderado feito o deposito. Ha divergenca? Por unanimidade, 

dado provimento ao recurso, para que volte o processo ao Tri 

bunal Regional, não patenteada a deserção, a fim de que apre 

ele o recurso, como de direito. Redigirá o Acórdão o Minis 

tro Revisar. Agradeço ao Ministro Remto Machado mais essa 

valiosa col:l.boração. 

O Sr. llin!stro Renato Machado 8 Obrigado a V.Excelência. 

(Retira-se o Ministro Rena to Machado) 

O Sr. Secretário .. PROOESSJ Nll 456/71 - Relator: illinistro Ve 

loso Ebert. Agravo de Instrunento de despacho do Juiz Presi 

d&nte do TRT da 8& Região. MARIUZA FERREIRA PINTO e BANCO 

AMAZÔNIA S/ A (Drs. JÚlio de Aloncar e Edilson T. CIU!Ipoe). 

o Sr, Ministro Velloso Ebert .Sr. Presidente, diz o respeitá 

vel despacho Regional, na. :1:39, que denegou aeguinento ao 

curso de Revista intentado pelo ora Mclamante : "O Recurso 

Revist~ de fls. 136 a 137 foi interposto tempestivamente,com 
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fundal!lllnto em que ••• (lê)." A douta Procuradoria opina pelo 

prov1mnto do Agravo e jUlgamento e prov1111mto da Revista. :Q 
# 

o relataria. 

O Sr. Ministro Presidente .. Em discussão. Bmerrada. Tem a 

p.lllavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert .. Embora suba o Jresente Agravo 
# ~ 

de Instru~nto nos proprios autos do processo original, nao .. 
se poderia julgar ~ Rev1s te., em face da inex1steneia de sus .. 

tt~~ntaçio oral. A a);l'eciaçiio do feito em grau de Revista in• 

corria e~ flagrante cerceamento de defesa ••• (lê). Dou provi• 
... 

!!II'Jnto ao Agravo, a fim de que se processe a Revista pe.ra 111111 -

lhor exame. . .. 
O Sr • .Ministro Presidente • Ba divergenc!a? 

O Sr. Ministro Elias Butaigal - Sr. Presidente, peço vist~. 

O Sr. Ministro Presidente • Suspenso o julgamento. em virtud 

do pedido de vista do Ministro Elias Bufsiçal. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 859/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Rvvis~r~ Ministro Starling Soares. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la,Região, Jockey Club Bra 

sileiro e Dercy Antonio Cardoso e outros. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A sentença vestibular e o 

AcÓrdão Regional deferiram aos autores .•• (l@). O Ministério 

PÚblico opina pelo improvimento do apelo. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente De acordo. Tem a palavra o i-

lustre Advogado, 

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

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

palavna o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A preliminar de cerceio de 

defesa é incab:Ível, pois o prÓprio empregador deàlarou "não 

ter mais provas a produzir". Pela Ata de fls. 153 , depre -

endeu-se que não houve, de fato, reabertura da instrução .•• 

(1@). Rejeito a preliminar. 

O Sr. Ministro Presidente - Também rejeito. Há diverg@ncia 

Por unanimidade, rejeitada a preliminar de cerceio de defe-

sa. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A invocada violação do arti 

go 877 do CÓdigo de Processo Civil não se verifica, na espé 

cie, pois estava preclusa a prescrição argfiida apenas no Re 

curso Ordinário, As partes devem suscitar ••• (l@). Não conhe 

ço do recurso. 

O sr·. Ministro Presidente - Também não conheço. Há diver -

g@ncia ? Por unanimidade, não conhecida a Revista. 

O Sr, Secretário - Processo n9 1 095/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Starling Soares, Recurso 
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de Revista de decisão do TRT da 2a,Região. Luiz Drago e 

National Carbon do Brasil S/A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a Egrégia 

Turma Regional deu provimento parcial ao Recurso Ordinário 

da empresa, a_fim de que fossem excluÍdos da condenação os 

honorários de perito, pois o reclamante não ••• (lê). A dou 

ta Procuradoria opina favoravelmente ao recurso. t o relat 

rio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Tem a palavra o i 

lustre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 
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O Sr. Hinistro Presidente - Em discusspo, ZncerrPda. Tem a p~ 

lavr, o RelRtor. 
h 

O Sr. lünistro Velloso Ebert - Configura-se a divergRncia ju-

rüprudencial com o "resto ;opontado pele. recorrente, em suas 

razões c1e Revü·ta. Conheço. 
, , ,.. . 

O Sr. Ministro Presidente - Tambe~ conheço • IIa divergencla ? 

Por unanimidade, conhecid8. a Revista. Tem a palavra o Relator 

O Sr. J.:inistrq_ .V.elloso Ebert - Como ;oleg?. o autor, a per{cia 

n2o se verificou unic«mente com o objetivo de constatar as 

condições de insp~ubridRde alegadas na inicial ••• (lê). Dou pr 

vimento P.o recurso, p"'ra aue se rest:>beleça :> sentença de Pri 

meira ':nstâ.ncia.. 

O Sr.Hinistro Presinente - E' o meu voto. H;, divergência ? Por 

unMimidade, dado provimento RO recurso, pRra restabelecer a 

de eis P.o de Primeir8. Ins t;ncia .• 

O Sr. Secret:rio - PROCESSO NQ 519/71 - RelRtor - rünistro Le 

-ao Velloso, AgrRVO de Instrumento de DespPcho do Juiz Preside 

te do TRT d· 5a Ree;ião. Agrvte- NORDISA-Nordeste 1ndustrial 
, 

S/A. AErvf\o- Jose Ne1.rton de V!lsconcelos Nogueira. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Diz o respeitavel desp8cho a-

' 8 -gr·vado, as fls. 2 :"Sem fund,_rr.entaçAo o recurso. A reclama-

da ••• (lê) "• Opina desfavorC~velrr.ente a dout" nrocuradoria Ge-
, , 

ral. E o relRtorio. 

O Sr. Hinistro Presidente - Em discussP:o. EncerrRda. Tem a pa 

lavra o Rel,tor • 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Correto o despacho dene:;atÓrio 

do Z:x:mn Sr. Presidente do Egrégio Tribuna.l da 5P Região, pois 

a rel.ggão de emprêv,o, insistentemente ne~~na pelo Rgr2vante , 

restou provPda nRs InstânciPS apropri8das ••• (lê) • Nero provi 

mente PO Agr:>vo • 
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O Sr. lünistro Presic:ente - n; divergêncie ? Por unanimidade, 

negpdo provimento ~o AgrRvo. 

O Sr. Secl·et:rio - PROCESSO NO 721/71 - Relator - Ministro Le

ão Velloso. Revisor- Ministro Starling Sopres. Recurso de Re

viEta de <lecisÃo do TRT da 2? Região, Joí'io da Silva 1n - Cia. 

Paulista de ~strAdns de ierro. 

O Sr. lünistro Ve1Joso Ebert - Sr. Presidente, consubstFJnciou-
, 

se o pedido iniciAl ~juizado pelo rec 1-arnAnte, ferToviFJ.rio apo-

senbclo, no deferimento ••• ( lê ) • OpinA. ~ doutA. Procurrdoria 

~E' lt'· GerAl pelo conhecimento e improvimento do apelo. o re a orlo 

O Sr. Y..inistro Presic1ente- De ,côrdo. Ten " piÜR.vra o Sr. Ad-

vogado • 

( Usa da pPlFJVra o Dr. Alino da CostA l•:onteiro ) 
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O Sr. Ministre Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Ministro Relatsr. 

O Sr. Ministr0 Velloso Ebert - A prefacial argfiida pela re-
. -cerreate e iateiramente imprGcedente, eis que a decisao re-

visanda, no aspecto da retribuição extraordinária ••• (lê) • 

Conheço de recurse. 

O Sr. Ministre Presidente - Conheço. Há divergência ? Por 

wtanimidade, ceuhecide. Tem a palavra 0 Ministre Relater. 

O Sr. Ministre Vellose Ebert - No mérito, sou vencide. Ad~ 

, -te a tese de Acordao paradigma que tem sido repelida itera-

tivamente pela jurisprudência dêste Tribunal. Deu provimen 

to à Revista para julgar procedente a reclamação. 

O Sr. Ministre Presidente - Nege provimento, de acôrde com 

a jurisprudência dêste Tribunal. Contra o vote de Ministro 

Relator, negado provimentc ao recurso. 

o Ministre Revisor. 

Redigirá o . -Acordao 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nq 639/71 - Relator: Ministre 

Leão Velloso Ebert. Agravo de Instrumente de despache de 

Juiz Presid~te de TRT da 23 Região. CLEMENTINA DA SILVA 

CARVALHÃES E TEXTIL ELIZABETH S/A (Drs. Rio Brance Pare.nbu 

e Graaadeiro Guimar~es). 

O Sr. Miaistr• Velloso Ebert - Sr. Presidente, o presenter~ 

curso de Agravo de Instrumente sobe nos próprios autos de 

processo origina.l. O AcÓrdãlll Regional, fls. 40/41, negou 

proviment• ao Recurso Ordinárie da autera, por entender a 

Egrégia Turma Regional que a falta grave praticada ••• (lê) • 

A douta Procuradoria opina pelo deaprovimento do Agravo. t 

e relatório. 
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O Sr. Ministre Presidente - Em discussão, Eacerrada, Tem 

a pa~avra e Ministr& Relat0r. 

O Sr. Ministre Vellese Ebert - O fate, cemo afirmado na 1~ 

cênica fundamentação do despache denegatérie da matéria ve~ 

tilada ne Recurso de Revista, é exclusivamente de preva e 

nãe enseje a Revista. Nego provimento ae Agrave, 

O Sr. Ministre Presidente - Há divergência ? 

de, negade provimento ae Agrave. 

Per unanimida -
O Sr. Secretárie - PROCESSO Nº 456/71 - Relator: Ministre 

Leãe Vellese Ebert. Agrave de Instrumento de despache do 

Juiz Presidente do TRT da 8ª Regiãe. MARIUZA FERREIRA PIN

TO E BANCO DA AMAZ0NIA !!./A (Drs. Julio de Alencar é Edils .. 

T. Campes). (Pedido de vista do Ministro Elias Bufaiçal). 

O Sr. Ministre Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, • v. Acér -

dãe Regio1uil agrava de assim se expressa: "Na fuudamentaçã:> àl 

sentença, e ilustre Juiz Presidente da MM. JU!lta "a quo" :fêz 

apreciaç2o detalhada das hipóteses dos autes e decidiu de 

acirdo com a lei, Se a reclamação gira em tôrne da inclu -

sãe do reclamante ••• (lê)." Por êstes fUllldamentos, <!l Acér

d2e Regional negou previmento ao recurso da empregada. O 

respeitável despache que denegou a Revista diz: "0 Recurso 

de Revista de fls. 135 a 137 fei interpeste tempestivamen -

te. Ocerre que, seguude o arrazoado, a vielaçãe teria aide 

de uma Pertaria in terp.a de Bance, de n2 360 • • • (lê) • " Ne

go previmento as Agrave, "data venia" do Ministre Relator. 

O Sr. Ministre Newtóa.Lamounier - Também nego provimento • 

Segunde es esclarecimentos do Ministro Elias Bufaiçal, o a

gravante invoca apeaas uma P&rtaria do Banco que teria side 

desrespeitada. 
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O Sr. Ministre Presidente - "In casu", ueg~ previmente ae 

Agravo. Per maieria, negade provimente ao Agravo. Redigi-
. . -ra e Acerdae • Ministre Elias Bufaiçal. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 75/71 - Relator: MinistroElias 

Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Revi~ 

ta de decisão do TRT da 2~ Região. MIRIAM SEVERIKA DE GÓIS e 

RESTAURANTE VAGLHNGO LTDA. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Anulada a sentenca proferida 

' , A a revelia, tendo o Zgregio Regional como justificada a ausen-

cia do preposto, acometido de crise hipertensiva, invoca a r~ 

corrente as duas letras, citando o artigo 844 da CLT ••• (lê). 

A douta Procur: dor·' a opina desfavoràvelmente. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acÔrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Hinistro Elias Bufáical - Há divE:rg&ncia apontada. Co-

nheço, pois, da Revista. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Tamb0m conheço. 

O Sr. Ministro Presidente -Há diverg&ncia? Por unanimidade, 

conhecida a RE:vista. ~em a palavra o Relator. 

O Sr. Hinistro Slias Bufáical - No caso, realizada a audiên-

cia às 14,30 horas, o preposto designado sofreu una crise de 

hipGrtensão, ficando recolhido ao PÔsto M0dico da Rêde Ferro 

viária at0 as 18,00 horas, conforme atestado às fls. 13.(Lê). 

Nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - t m0u voto. 

O Sr. Ministro Presidente -Há divergência? Por unanimidade 

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secrstário - PROCESSO N2 482/71 - Relator: Hinistro 

VGlloso il:bert. Revisor: l1inistro Starling SoarGs. RGcurso 
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de Revista de decisão do TRT da l!l Região. LOURENÇO DOS SAfl 

TOS e GILBERTO DE PAULA ANTUNES. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a decisão do 

~ 

Tribunal Regional manteve a sentença de Primeira Instancia 
! 

que julgou o autor darecedor de ação. Diz a eMenta do AcÓrdão/ 

recorrido: "Parceria agrÍcola. Meacão. Não é empregado, na) 
I 

conceituação jurÍdica do têrmo, aquÔle que trabalha sob o rQ 

gime de parceria agrÍcola com meação m:. colheita". (L0). De.ll, 

favoràvelmente, opina a douta Procuradoria Geral. ~ o relató ! 

rio. 

O Sr. Hinistr o Presidente - De acÔrdo, E.m discussão. Encer- i 

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Para a descaracterização da 

relação de trabalho subordinado em causa, não se firmaram as 

Instâncias Ordinárias na existência dos pressupostos essen

ciais ••• (lÔ). Conheço do recurso. 

' 
' I 
' 

, ,. \ 
O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Ha divergencia? : 

I 

Por unanimidade, conhecido o recurso. Tem a palavra o Rela-; 
! 
' tor. 
' 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - l10u entendimento se coaduna j 

coM a tese esposada pelos diversos acÓrdãos paradigmas: 11 Po- j 
i 

de a parceria constituir simples forma de remun~ração de tr~ I 
balho c:mtinuado, presk.do sob a direção do empregador ••• (lêY. 

D ' .. ou provimento ao recurso para que baixem os autos a Instan-

cia orginária. 

O Sr. Ministro Presidente - Lamentàvelmente, vou divergir do 

V. Excelência, porque os acÓrdãos tratam de Meação e parceria 

, 
agr1cola. Diz ªa eMenta: "Parceria agrÍcola. Meação. Não ' e 

empregado, na conceituação jurÍdica do têrmo, aquÔle que tr11 
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balha sob o regime de· parceria agr{cola com meação na colhei-

ta". Nego provimento ao recurso. Havendo divergência, toma-

rei os votos. 

o Sr. Ministro "Slias BufáiC'al - Acor.~panho V. ~ 1" !!;XCG encia. 

o Sr. l.Ji ni s tr o NGivton Lamounier - Cor1 V. Excelência. 

o Sr. Mini.stro Presidente - Por maioria, contra o voto 

lator, negQdo ~rovimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Requeiro justificação de 

O Sr. Ministro PresidGnte - Deferida. 

I 

do I 
Re-~ 

I 

voto.~ 
i 
I 

! 
i 

1 

) 
I 

' 
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O Sr. Secretário - Processo N9 697/71 - Relator Ministro 

Leão Velloso. Revisor Ministro Starling Soares. Recurso 

de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 

Segunda Região. Cotoniffcio Guilherme Giorgi S/A. e Eu 

nice Amorim dos Santos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a decisão 

revisanda, confirmando a sentença vestibular, negou provi 

mento ao Recurso Ordinário da emprêsa, mantendo a condena 

ção que lhe fôra imposta no pagamento dos reparos legais 

por despedida injusta ••• (lê). É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo. Em discussão. En 

cerrada. Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Inviável o conhecimento da 

Revista pela preliminar argÜida, eis que mandadas apurar 

em execução as verbas a que teria direito a reclamante ••• 

(lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há diver 

gência? Por unanimidade, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo N9 733/71 - Relator Ministro 

Leão Velloso. Revisor Ministro Starling Soares. Recurso 

de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 

Segunda Região. Singer do Brasil S/A. Industrias Reunidas 

e Comércio. e Aclayr Agostinho Correa. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A decisão revisanda deu 

provimento ao Recurso Ordinário do empregado recalmante, 

reformando a sentença vestibular, que julgara o pedido im 

procedente. Afirma o AcÓrdão sob censura que embora o Re 

gulamento Interno preveja o uso de uniforme, •• (lê). Opina 

desfavoràvelmente a douta Procuradoria Geral, É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encer 
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rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Cabe, em primeiro lugar , 

apreciar a prejudicial levantada em contra-razões de re 

curso. Embora esposando entendimento de que não deve ser 

admitido qualquer recurso ••• (lê). Rejeito a prejudicial. 

O Sr. Ministro Presidente - Também a rejeito. Há divergê~ 

ela? Por unanimidade, rejeitada a prejudicial. Tem a pal~ 

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não merece conhecimento o 

recurso pelas preliminares invocadas na Revista da emprêsa. 

Os exemplos transcritos ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há diver

gência? Por unanimidade, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo N9 734/71 - Relator Ministro 

Leão Velloso. Revisor Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Se 

gunda Região. Olívio Oliveira 29 e 

de Estradas de Ferro. 

Companhia Paulista 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O AcÓrdão recorrido mante 

ve a sentença de Primeira Inst~ncia, que julgou a reclam~ 

ção improcedente, visto que o reclamante perdera o direi

to à pleiteada licença-premio por ter faltado um dia ao 

serviço ••• (lê). Opina desfavoravelmente a douta Procurado 

ria Geral. É o relatório. 

o Sr. Ministro Presidente - De acôrdo. Em discussão. En -

cerrada. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conseguiu o autor fi -

casse caracterizado nas Instâncias apropriadas que a fal

ta ao serviço no perlodo aquisitivo do beneficio que pre

tendia receber deu-se por motivo justificado ••• (lê). Não 
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conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há diver

gência? Por unanimidade, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo N9 820/71 - Relator Ministro 

Leão Velloso, Revisor Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Se 

gunda Região, General Electric S/A e Adirson Federiqui e 

outros. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A sentença vestibular,fls. 

193/194, julgou procedente em parte a reclamação apresen-

tada na inicial, condenando a empresa no pagamento das co 

minações legais, por despedida injusta ••• (lê). Opina a 

douta Procuradoria Geral ~o conhecimento e provimento do 

recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo, Em discussão. En-

cerrada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Quanto à prefacial mais uma 

vez arguida pela reclamada, de nulidade do feito, é de se 

ter em conta que no processo trabalhista não existe a exi 

gência de se ouvir separadamente os litisconsortes, quer 

ativos, quer passivos.,.(lê), Rejeito a preliminar. 

O Sr. Ministro Presidente - Também rejeito, Há divergên -

cia? Rejeitada a preliminar, por unanimidade. Tem a pala-

vra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Quanto ao restante do recur 

so, o que pretende a ré é o revolvimento puro e simples da 

matéria de fato e de prova, o que é defeso nesta Instân -

cia. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há diver

gência? Por unanimidade, não conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - Processo N9 873/71 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Se. 

gunda Região. Chrysler do Brasil S/A. e Henrique José 

Heimig. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Revolvendo os fatos e as 

provas dos autos, a Egrégia Turma Regional deu provimen

to ao Recurso Ordinário do autor, reformando a sentença

de Primeira Instância, por julga-lo carecedor de ação. -

Em sua conclusão, afirma a decisão ••• (l&). A douta Pro 

curadoria opina pelo conhecimento e improvimento do apê

lo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente -De acôrdo. Em discussão. En 

cerrada. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Revendo as provas dos autos 

e reexaminando os depoimentos prestados, eis a conclusão a 

que chegou a decisão revisanda: " Assiste razão ao recorreg 

te. Era o reclamante, efetivamente, empregado da reclamada, 

isto porque prestava serviços para esta em caráter 

nente, mediante subordinação e dependência econômica 

(lê)." Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Matéria de 

e de prova. Há divergência? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Peço vista. 

perma 

••• 

fato 

o Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento, em vir 

tude do pedido de vista do Ministro Elias Bufáiçal, 

O Sr. Secretário - Processo N9 902/71 - Relator Ministro -

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Re 

gião. Osvaldo Leal e Outro e S/A. Frigorffico ftnglo • 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, negando pr~ 

vimento ao Recurso Ordinário da entidade reclamada, repe -

liu a decisão revisanda a tese sustentada pela recorrente 

de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o 

feito presente e, confirmando a sentença vestibular, fls. 

24/25 ••• (lê), A douta Procuradoria opina pelo não conheci-

menta do apelo pela preliminar de incompetência desta Jus

tiça e desprovimento quanto à revelia. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão, Encer 

rada. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - A preliminar de exceção de 

incompetência deste Judiciário vem sustentada em pretensa 

divergência jurisprudencial.(Lê). Conheço na parte referen 

te à revelia. 

o Sr. Ministro Presidente - De acordo, Há divergência? Por 

unanimidade, conhecido o recurso somente na parte referen

te à revelia, Tem a palavra o Ministro Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A aplicação, no caso de con 

fissão ficta, deflui do preceito intentado nos arts. 846 

e 849 da Consolidação das Leis do Trabalho, assim como dos 

arts. 209 e 229 do CÓdigo de Processo Civil,,.(lê). Nego 

provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento ao recurso. Há 

divergência? Por unanimidade, negado provimento ao recur -

so. 

O Sr. Secretário - Processo N9 873/71 - Relator Ministro E 

lias Bufáiçal, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re

gião, Chrysler do Brasil S/A e Henrique José Heimig, (Pedi 

do de vista do Ministro Elias Bufáiçal). 
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o Sr. Ministro Elias Bufáiçal- Sr.'Presidente, negou-se 

provimento a este recurso, por ser a matéria de fato e de 

prova. Lerei a sentença de Primeira Instância e, posterio~ 

mente, a conclusão do AcÓrdão. A Primeira Instância assim 

decidiu:"Não merece acolhida a pretensão do autor por não 

poder enquadrar-se na qualificaqão de empregado ••• (lê)". 

Diz o Acórdão Regional:"Assiste razão ao recorrente. Era o 

reclamante, efetivamente, empregado da reclamada, isto POE 

que prestava serviços para esta em caráter permanente, me 

diante subordinaqão e dependência economica ••• (lê)". Sr.Pr!:, 

sidente,"data venia", acho que a matéria de fato e de pro-

va é outra, motivo pelo qual julgo procedente a reclama 

qão. 



I'ST • 332 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

10/8/71 PPB/RS 15,10/15 -1-

O Sr. Ministro Newton Lamounier - O Ministro Relator não co

nheceu do recurso, por se tratar de matéria de fato. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Meu voto foi exatamente nest 

sentido. 

O Sr. Ministro Presidente - O artigo 39 da CLT exige subor

dinação, salário e prestação de serviço. O AcÓrdão Regional 
, 
e incisivo, dele não podemos fugir. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Acho que há uma contradição 

muito grande entre AcÓrdão e sentença, pois aquele diz exa

tamente o contrário desta. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Pode ser injusta a senten 

ça, mas tudo é matéria de fato. 

O Sr. Ministro Presidente - Não há mal enquadramento juridi 

co. No cotejo entre as duas sentenças há uma disparidade, 

uma distância enorme, gritante. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Peço justificação de voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, contra 

o voto do Ministro Elias Bufáiçal, que requereu justifica

ção de voto, deferida. 

O Sr. Secretário - Processo n9 961/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso 

de.Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. Nilo Bocatto e 

outro e Cia. Paulista de Estradas de Ferro. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A sentença vestibular deu p~ 

la procedência do pedido de adicional-insalubridade postula 

da pelo reclamante, porém a decisão revisanda reformou esse 

decisório, julgando o primeiro reclamante carecedor de ação, 

eis que, à data do julgamento da reclamatória, já estava a

posentado ••• (lê). A Procuradoria opina pelo não conhecimen

to do apelo. É o relatório. 



'ST · 882 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

10/8/71 PPB/RS 15,10/15 -2-

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A prefacial argÜida pelos r~ 

correntes não pode prosperar, pois consta do relatório da 

sentença inicial (fls. 113): "Os reclamantes desistiram da 

prova pericial, juntando certidões de outros laudos constan 

tes de outros processos. (Lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergê~ 

cia? Por unanimidade, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 009/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. Carbonifera Me

tropolitana Ltda. e Sindicato dos Trabalhadores nas IndÚs

trias da Extração do Carvão de Rio Maina. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, concluiu a 

decisão Regional: "o Decreto 65 894, de 17 de dezembro de 

1 969, vedou a prestação de serviço no dia imediato ao do 

enterro do Marechal Costa e Silva, e, se a empresa assim o 

exigiu, deve pagar o dia em dobro". (Lê). A Procuradoria Ge 

ral opina pelo conhecimento e provimento do recurso. ~ o re 

latório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Não se verifica literal vio

lação dos dispositivos legal e constitucional invocados ••• 

(lê). Conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Há divergência? 

Por unanimidade, conhecida a Revista. Tem a palavra o Rela-

tor. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Razão não cabe à recorrente,, 
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pois o artigo 39 do.Decreto n9 65 894 vedou expressamente 

trabalho nas repartições pÚblicas estaduais, federais e mu

nicipais ••• (1ê). Nego provimento ao recurso. 
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O Sr. Ministro Presidente - Esta Turma julgou, na Última 

Sessão, o mesmo caso, e lá também se tratava de meta1Úrgi 

co. "Data venia" do Relator, dou provimento ao recurso, P.§: 

ra julgar a reclamação improcedente. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com V. Excelência, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Também acompanho V. Ex-

celência, 

O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do Relator, dado 

provimento ao recurso, para julgar improcedente a reclama 

ção, Redigirá o AcÓrdão o Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo N9 1034/71 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Revisor Ministro Starling Soares. Recurso 

de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 

Quinta Região. Irmãos Apresentação Ltda. e Candido Soa 

res dos Santos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Diz a ementa do v. AcÓrdão 

revisando: "Açougueiro, via de regra, não é empregado, •• 

(lê)". Opina desfavoràvelmente a douta Procuradoria Geral. 

É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. En 

cerrada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Acórdão sob censura con 

ceitua juridicamente como empregado o açougueiro, desde ~ 

se vislumbre os traços de subordinação na sua relação de 

trabalho,,.(lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há diver 

gência? Por unanimidade, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo N9 1061/71 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Revisor Ministro Starling Soares. Recurso 

de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 
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Oitava Região. Departamento de Estrada de Rodagem (DER-PA) 

e Edimir da Conceição Brazão. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, sobe a Re 

vista da ré em conseqüência do provimento do Agravo de 

Instrumento intentado. Sustenta a entidade reclamada ••• ~O. 

Opina desfavorávelmente a douta Procuradoria Geral. É o 

relatório, 

O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo. Em discussão. Encer 

rada, Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Exm9 Sr. Juiz Vice-Presi 

dente do Tribunal da Ba. Região, ao apreciar o Recurso de 

Revista então intentado, chegou às conclusões mais acerta 

das em relação à controvérsia,,.(lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há diver 

gência? Por unanimidade, não conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo N9 1225/71 - Relator Ministro 

Leão Velloso. Revisor Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Pri 

meira Região. Superintendência de Serviços Médicos - SUSE 

ME - e Jandyra Souza Catanhede e outros. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, deferiu a 

decisão revisanda, fls. 141, a prejudicial argüida no Recu~ 

so Ordinário pela reclamada, no sentido de serem arquivados 

os pedidos dos reclamantes, que deixaram de comparecer à 

audiência inaugural por falta de representação.,.(lê). Opl 

na a douta Procuradoria Geral pelo conhecimento, mas não 

provimento. É o relatório, 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão, EnceE 

rada. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - O aresto originário dêste 
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Pleno, de fls. 148, e o exemplo Regional de fls. 149, apon 

tados nas razões do recorrente, configuram o diss1dio ju 

risprudencial, Conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Há divergência? 

Por unanimidade, conhecido o recurso. Tem a palavra o Re 

lator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Está expresso no § 29 do 

art. 843 do diploma consolidado: "se por doença ou qualquer 

outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não fôr po~ 

sivel ao empregado comparecer pessoalmente.,,(lê)~ 

provimento. 

Nego 

o Sr. Ministro Presidente - Também nego provimento ao re 

curso. Há divergência? Por unanimidade, negado provimento 

ao recurso. Encerrada a Sessão, ' 


