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******************************* 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, declar 

aberta a Sessão. O Sr. Secretário _procederá à lei tu r a da 

Ata da Sessão anterior. 

O Sr. Secretário - (Lê a Ata). 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão a Ata. (Pausa), 

Não havendo objeção, dou-a por aprovada. Srs. Ministros , 

ao abrir a Sessão, após o interregno das férias, é com 

grande satisfação e muita honra que, neste instante, sen

timos a presença ao nosso lado do eminente Ministro New

ton Lamounier. Falo com emoção, porque meu colega de esco 

la, meu conterr~eo e dos mais brilhantes componentes da 

Justiça do Trabalho no Brasil. Sua passagem por este Tri 

bunal, tenho certeza, será marcada pelo entusiasmo, inte

ligência, cultura e saber jurÍdico de que S.Exa. é porta-

dor. Consigno nestas palavras a alegria e a honra da Tur-
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ma em contar com S.Exa. nesta primeira Sessão, fazendo vo

tos de felicidade durante sua permangncia em BrasÍlia. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - V.Exa. fala pela Turma 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - SÓ mesmo a tradicional 

bondade do Ministro Starling Soares, aliada ao fato de ser 

mos conterrfuleos e velhos amigos, o levaria a honrar-me com 

elogios tão acima dos meus méritos. S.E«a., além de galgar 

o mais alto posto de Ministro do TST, exerceu na adminis 

tração pÚblica cargos dos mais relevantes, como Deputado , 

Secretário de Estado e outros, aos quais emprestou o bri

lho de sua inteligência. Quanto a mim, trago na bagagem a 

experigncia, a vivgncia, a militfulcia de trinta anos nesta 

Justiça, experigncia que deverá ser enriquecida com os en 

sinamentos dos Ministros com os quais funcionarei proviso -

riamente. Meus agradecimentos a V.Exa. e a todos os que a-

deriram a esta honra. 

O Sr. Secretário - Processo n9 54/71 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recur

so de Revista de decisão do TRT da Segunda Região. Companhi 

Mogiana de Estradas de Ferro e Antonio Carlos Simas Pintor. 

O Sr. Ministro Arnaldo sussekind - O autor admitiu que em 

17 de novembro de l 958 pleiteou o recebimento em dinheiro 

da licença-prgmio correspondente ao q!liinqüênio de 17 de no 

vembro de l 963 a 16 de novembro de l 968. A MM.Junta julgo 

procedente em parte a reclamação, estribada no artigo 190 

do Estatuto dos Ferroviários ••• ( lg). A douta Procuradoria o : 
~ 

pina pelo conhecimento e não provimento do apelo. ~ o relat 

rio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advo

gado, 

(Usa da palavra o Dr. Alino da Consta Monteiro) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Conheço da Revista que es-
, 

ta amplamente fundamentada no conflito jurisprudencial apont~ 

do. 

O Sr, Ministro Elias Bufaical - Há preliminar de falta de com 

plementação de depÓsito. Rejeito-a, 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Rejeito-a, de acÔrdo com a 
, 

Sumula. 

O Sr. Ministro Elias Bufaical - Conheço da Revista, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecida a Revista. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Sr. Presidente, esta Turm 
, 

creio que o Pleno tambem, mas sobretudo esta Turma, tem var~ 

do seus entendimentos a respeito da matéria que oferece alguns 

aspectos peculiares e atinentes ao direito intertemporal, poi 

que a matéria foi reeida, no tempo, por algumas disposições 

com prescriçÕes diferentes e que, a meu ver, estava a merecer 

estudo com profundidade. Procurei fazê-lo, da{ ter dito ao 
, 

douto patrono que o caso e simples, mas escrevi muito. Talvez 

êste seja o meu Último voto em caso igual. Por isso, quero dei 

xar meu ponto de vista bem delineado sôbre a matéria. Voto: 

"Em decorrência de acÔrdos coletivos que atenderam as reivin

dicações postuladas pelo Sindicato dos Ferroviários Paulista, 

o Govêrno do Estado de São Paulo adotou o Estatuto dos Ferro-
, 

viarios das Estradas de Ferro de sua propried~de e administr~ 

ção ••• (lê)", Dou provimento~ Revista para julgar a ação im

procedente. 

( CHEGA A PROCURADORA EMILIANA MARTINS DE ANDRADE ) • 
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O Sr. Alino da Costa MOnteiro (Advogado) - Sr. Presidente, ~ 

sejo prestar esclarecimento de fato. Tenho apontamento - pos-
f ' N so estar em equ~voco - e e exatamente o ponto nodal, Nao te-

ria completado antes, Pleiteou recebimento em dinheiro da li-
.. o 

cença-prem~o. 

' .o Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Diz o relataria: O autor, 

admitido em 17 de novembro de 1 958, pleitou recebimento em 

dinheiro da licença-prêmio correspondente ao qüinqüênio de 17 

de novembro de 1 963 a 16 de novembro de 1 968. Em 1 958, não 

tinha vinte anos. Evidente, Pleiteou a licença correspondente 

ao perÍodo de 1 963 a 1 968, porque a anterior já teria goza

do. Portanto, êsse perÍodo se complementou em 16 de novembro 

de 1 968. Revogada a lei em lQ de outubro de l 968 • 

. o Sr. Alino da Costa Monteiro (Advogado) - Peço desculpas a 

V. Excelência. 
.. 

,O Sr. Ministro Elias Bufaical - De acordo com o judicioso e 

esclarecido voto do Ministro Arnaldo Sussekind, nada tendo a 

dizer • 

. o Sr, Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

dado provimento ao recurso para julgar improcedente a reclam~ 

ção. 
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O Sr. Sec~etário - Processo n9648/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Arnaldo Sussekind, Re -

curso de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Cia, Mo

giana de Estradas de Ferro e Odon Miguel de Souza e ou -

tros. 

O Sr. Ministro Presidente - Decidiu o Egrégio Tribunal Re 

gional anular a sentença da MM. Junta para o efeito de de

terminar o retorno dos autos à Instânc±a de origem para 

quw seja julgado o mérito da reclamação ••• (l@). A douta 

Procuradoria opina pelo não conhecimento do apelo. ~ o re-

la tório. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - De acordo, 

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

do. 

(Usa da palavra o Dr. Alino da Costa Monteiro) 

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

conheço do recurso. Dos tr@s AcÓrdãos citados, dois não in 

dicam as fontes, se de Turma ou do Colendo Pleno, e o res

tante dá asma origem como sendo de Turma ••. (l@). Não co

nheço do apelo. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind- Não conheço. 

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

dade, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - ~recesso n9 195/71 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind, Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do TRT da 2a,Região,FENAN ~ Engenharia e 

Bonstruções Limitada. e Manoel Paulino e outro. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - O V,aresto Regional en 

tendeu provada a despedida dos reclamantes, tendo sido re

vel a reclamada. A Revista argúi violação do artigo 818 
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da CLT, além dos artigos 209 e 229 do CÓdigo de Processo 

Civil. Indeferida, foi interposto o presente Agravo, sem 

apoio do Ministério PÚblico. ~ o relatÓrio. 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Confirmo o respeitável 

despacho agravado, pois a conclus_ão no sentido de ter sido 

consumada a despedida não afronta os dispositivos invoca -

dos, em fface da revelia da reclamada. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? Por unani-

midade, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 591/71 - Relator: Ministro 

Arnaldo Sussekind. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Bardella S/A 

IndÚstrias Mec~n:cas e Mario Simões. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Transferido o estabel 

cimento da cidade de São Paulo para a de Guarulhos, passou 

a empresa a fornecer ônibus para o transporte dos empreg~ 

dos, além do adicional de 15%. O recorrido, empregado está 

vel, recusou-se a trabalhar em Guarulhos. (L@). O Ministéri 

PÚblmco opina pelo conhecimento e não provimento. ~ o rela 

tório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

gado. 

(Usa da palavra o Dr. José Alberto Couto Maciel) 
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O Sr.liJinistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa

lavra o Relator. 

~nistro Arnaldo Sussekind - Conheço em face do AcÓrdão de 

fls. 123 e até por violação do art. 469. 
O Sr.Ministro Elias 3ufáical- De acÔrdo. 

O Sr.l~nistro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr.l1inistro Arnaldo Sussekind - Não há dúvida de que, em 

se tratando de estável, o art. 498 afasta a incidência do pa

rágrafo segundo do art. 409 • .êfas a aplicação de ambos, tratan

do-se do pressuposto de que se trata de transferência no seu 

conceito legal ••• (lê). Assim, por equidade,dou provimento,em 

parte, para determinar a readmissão sem salários. 

O Sr.Ministro Elias 3ufáical - De acôrdo. 

O Sr.Ministro Presidente - Há divergência ? Dado provimento, 

em parte, ao recurso, para determinar a readmissão sem salá -

rios, por unanimidade. 

O Sr.Secretário-PROC.il:SSO NQ 204/71- Relator: Ministro Arnaldo 

Sussekind. Agravo de Instnumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da 2a. Região. FAZENDA OLHOS D'AGUA LTDA. E JOAQUIM 

ALVARO PEREIRA LEITE NETO e JOSE: ANTONIO BALDO, 

O Sr.Ministro Arnaldo Sussekind- O AcÓrdão Regional conside

rou provado o tempo de serviço alegado pelo autor, reconhecen

do-lhe, em consequência, direito à estabilidade. A Revista in

deferida por pretender o reexame da prova sustenta violação 
~ 

do art. 818 da Consolidação ••• (le). O Ministério PÚblico opi-

na pelo não provimento do Agravo. ~ o relatório, 

o Sr.l1inistro Presidente - Em discussão. ®cerrada. Tem a pa-

lavra o Relator. 
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O Sr,Ministro Arnaldo Sussekind - A conclusão impugnada resul 

tou da análise da prova que nao pode ser reapreciada nesta In 

tância. Nego provimento ao Agravo, 

O Sr,Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr,Secretário-PnOCESSO NO 212/71 - Relator: Ministro Arnal

so Sussekind. Revisor: lünistro Elias rlufáiçal. Agravo de Ins 

trumento e Recurso de Revista do TRT da la. Região. SUPERIN

TEND~NCIA DE S~RVIÇOS H~ICOS- SUS~HE e JACKEY BRYKMAN. 

O Sr,Minist~~-4XDaldo Sussekind - Decidiu o Egrégio TRT que o 

art. 73 da Consolidação, citado em todo o processo, fala em 

revezamento semanal ou quin~enal, No caso dos autos não se 

trata de revezamento semanal, quinzenal nem de revezamento 

algum, mas sim de horário misto ••• (lê), O Ministério PÚblico 

opina pelo não provimento do Agravo e da Revista. ~ o relató-

rio, 

O Sr.l>linistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr,Ministro Arnaldo Sussekind - Relativamente ao Agravo , 

nego provimento. Tratando-se de horário misto é uniforme e 

paCÍfico o entendimento quanto à inaplicabilidade da exceção 

consignada no § 30 do art. 73 da Consolidação;,,(lê), 

O Sr,Ministro Presidente - Há divergência ? Negado provimen

to ao Agravo, por unanimidade. Tem a palavra o Relator quan -

to à Revista. 

O Sr.Ministro Arnaldo Sussekind - Por seu turmo, a V,decisão 

juntada às fls. 67 não pode justificar a Revista, pois contém 

hipótese de que o empregado eo horário misto trabalhava cinco 

horas e percebia o salário de seis. Não há divergência. Não 

conheço. 
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O Sr,Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço. 

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

de, não conhecida a Revista. 

O Sr .Secretário-PROCESSO Nll 257/71 - Relator: Hinistro Arnal 

do Sussekind, Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 2a. Região. LAPA COUTRY CLUBE e MELCIDES 

DOS SANTOS, 

O Sr.Ministro Arnaldo Sussekind - Pretendendo a anulação 

da praça, foi a Revista interposta da V.Decisão da 2a. Tur

ma do TRT da Za. Região que, em Agravo de Petição, confirmou 
A 

decidido em Embargos a ~ecução ••• (le), O Ministério PÚblico 

opina pelo não provi:nento do apêlo, sugerindo seu processa

mento como Recurso Extraordinário para a Colenda Suprema Cor 

te. ~ o relat6rio. 

o Sr,l1inistro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr.Hinistro Arnaldo Sussekind - Em face do estipulado no 

§ 41l do art, 896 da Consolidação, descabe o Recurso de Revis 

ta das decisões proferidas em execução de sentença. ~uanto à 

proposta da Procuradoria Geral, entendo que a Revista inde

ferida foi manifestada por êrro grosseiro, sendo certo ain

da que o Colendo Supremo Tribunal Federal não vem conhecen

do de recurso extraordinário em execução de sentença traba-

lhista. Nego provi:nento ao Agravo. 

O Sr.Hinistro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo, 

O Sr.Secretário-PROCESSO Nll 72/71- Relator: Hinistro Arnal

do Sussekind, Revisor: Hinistro Elias Bufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ROCCO BARRO E OU

TROS e DOHPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO, 
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O Sr,Ministro Arnaldo Sussekind - Negando o adicional insalu

bridade deferido pela MH.Junta, o V.AcÓrdão Regional salien

tou, respondendo a quesitos dos litigantes: 11 O laudo respon

de negativamente quanto à condição insalubre do trabalho do 

recorrido 11
• ~te laudo não foi impugnado em tempo hábil ••• (lê • 

O Ministério PÚblico opina pela rejeição da prejudicial e não 

conhecimento do apêlo. ~ o relatório. 

O Sr,Ministro Elias Bufáiçal - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.!ünistro Arnaldo Sussekind - Rejeito a prejudicial e não 

conheço da Revista nos têrmos do bem lançado parecer do ilus

tre Procurador Othongaldi Rocha. Não há que $ falar em deser

ção, pois as custas foram pagas pela emprêsa ao ensêjo do seu 

Recurso Ordinário. A Revista, no entanto, não tem esteio le

gal, porquanto o V.AcÓrdão recorrido não firmou tese ••• (lê). 

Não conhe9o. 

O Sr,Hinistro Elias 3ufáiçal- De acordo com o Relator. 

O Sr.Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

não acolhida a preliminar de deserção, não conhecido o recur-

so. 

O Sr.Secretário-PROCESSO NO 462/71- Relator: Ministro Starlin 

Soares. Revisor: V~nistro Arnaldo Sussekind. Recurso de revi~ 

ta de decisão do TRT da 4a. Região. MARIA EJ.lA CORRíi:IA TEIXE:I

RA e TELEUNIÃO S/A.-INDÚSTRIA DE RÃniOS E TELtVISÃO. 

O Sr.Ministro Presidente - O V,Aresto Regional às fls. 116 ao 

negar provimento ao apêlo da reclamada declarou na sua ementa 

••• (lê). A Procuradoria opina pelo conhecimento e não provi

mento. ~ o relatório. 

O Sr.l1inistro Arnaldo Sussekind - De acôrdo. 



rST- aa2 

P00EF't JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

3-8-71 i•:AC/~iNS/ AR 13,30/45 -5-

O Sr.Ninistro Presidente - Em discussão. imcerrada. Prelimi

narmente, conheço do recurso pelo Ac6rdão citado às fls. 122 

••• (lê). Nego provimento. 

O Sr.Ninistro Arnaldo Sussekind - Também conheço e nego pro

vimento. Trata-se de eôprêsa eô concordata preventiva que deÊ 

pediu centenas de empregados, 650, para evitar o desastre to

tal. Entre êsses empregados, o recorrente, que contava quase 

9 anos de serviço. Não há intúito obstativo, pois houve meti-

vo razoável. 

O dr .Ninistro Presidente - Há divergência ? Por unanimi-

dade, conhecido e negado provimento ao recurso. 

O Sr.Secretf.rio-PROCESSO NQ 465/71- Relator:Hinistro Arnal

do Sussekind,Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. FEIGENSON S.A. 

INDÚSTRIA J; C0:-1.3RCIO e PAULO CURY DE JESUS, 

o Sr.Hinistro Arnaldo Sussekind - A Ml-I.Junta reconheceu a 

culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, negando 

ao autor o aviso prévio, bem como gratificação natalina e fé 

rias proporcionais. ~uanto ao valor da comissão percebida, 

concluiu que corresponde a 2%·. O Aresto Regional deferiu a 

gratificação, férias proporcionais e fixou a comissão em 3% 
••• (lê). O Ministério PÚblico opina pelo conhecimento e pro

vimento do recurso na parte em que contraria a Súmula referi 

da. ~ o relat6rio. 

O Sr.Ninistro Elias 3ufáical - De ac5rdo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr.Hinistro Arnaldo Sussekind - Relativamente ao valor da 

comissão, a questão é de prova não podendo ser reexaminada 

nesta Instância. Conheço, porém, da Revista e lhe dou provi

mento no concernente à gratificação natalina e às férias pro 
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porcionais que são devidas na oco r rência de culpa recíproca, 

tal como proclama a súmula 14 dêst e Tribunal. 

o Sr.Ninistro Elias 3ufáiçal - De acôrdo. 

o Sr.Ministro Presidente - Há dive rgência ? Dado provimento 

ao recurso para excluir da condena ção a gratificação natalina 

idade. 
, . 

proporcionais , unanim e fer1as por 

o Sr,Secretário-PROC3SSO NQ 468/71 - Relator: Hinistro Star

ekind .Recurso de Revista ling Soares. Revisor: Arnaldo Suss 

de decisão do TRT da 3a. Região. JURACY RODRIGUES VI~IRA e 

DIVINO SALVADOR CAU, 

O Sr.Ministro Presidente - A ement 

fls. 4 ... (lê). A Procuradoria opin 

provimento, E; o relatório. 

o Sr .Jvíinistro Arnaldo Sussekind -

o Sr,Ministro Presidente - Em disc 

justificado o recurso. Conheço pre 

o Sr.Ninistro Arnaldo Sussekind -

o Sr.Ministro Presidente - Há dive 

curso, por unanimidade. ~uanto ao 

que se trata de.afastamento por mo 

O Sr.Ministro Arnaldo Sussekind -

circunstância de que o autor falec 

tamento de saúde •• ,(lê). O motivo 

O Sr.Ministro Presidente - Há dive 

conhecido e negado provimento ao r 

O Sr.Secretário-PROC~SSO NQ 4J0/71 

Sussekind. Revisor: Ministro Elias 

ta de decisão do TRT da 4a. Região 

ESPASIL S/ A, e LUIZ CARLOS SANTOS 

O Sr.Ministro Arnaldo Sussekind -

a do V. aresto Regional às 

a pelo conhecimento e não 

De acôrdo. 

ussão. incerrada. Entendo 

liminarJ:Jente. 

Conheço. 

rgência ? Conhecido o re

mérito, nego provimento por-

tivo de doença. 

De acÔrdo. Inclusive há a 

eu. Sle se ausentou para tr_ 

era real. 

rgência ? Por unanimidade, 

ecurso. 

- Relator:Hinistro Arnaldo 

Bufáiçal. Recurso de Revis

• 1Ai30HATÓRIOS FAR:1ACSUTICOS 

VAZ. 

O Y.Aresto Regional mante-
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ve a sentença originária que deferiu a equiparação salarial 

pleiteada e determinou que os salários atinentes a aviso pré

vio e às comissões ••• Clê). O Ministério PÚblico opina pelo não 

conhecimento da Revista. ~ o relatório. 

O Sr.Ministro Blias Bufáical- De acÔrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.tünistro Arnaldo Sussekind - O provimento do Agr;wo or

denou o processamento da Revista apenas no que tange à equi

paração salarial, mesmo porque s6mente em relação a êsse pon

to foram transcritos Acórdãos. A suplicada em sua defesa pré

via não contestou o direito à equiparação ••• (lê). Não conheço 

da Revista. 

O Sr.Ministro Elias Bufáical - Não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

não conhecido o recurso. 

O Sr.Secretário-PROCBSSO NQ 500/71- Relator: Ministro Arnaldo 

Sussekind. Revisor: Ministro Elias ôufáiçal. Recurso de Revis

ta de decisão do TRT da Za. Região. JOll.O FRANCISCO DOS SAI~TOS 

e RADIAL CONSTRUÇOES E CQ}lZHCIO LTDA. 

O Sr.Ninistro Arnaldo Sussekind - As duas Instâncias entende-

ram provada a falta grave de embriaguéz em serviço por tentat 

va de agressão ••• (lê). O Ninistério Público opina pelo não 

conhecimento do recurso. t o relatório. 

O Sr.Ministro Elias ôufáical- De acôrdo. 

O Sr.Ministro Presidente - Em discussão. ~cerrada. Tem a pa-

lavra o Relator. 

O Sr.Ministro Arnaldo Sussekind - Os arestos citados nao jus

tificam a Revista ,pois a.falta foi considerada cabalmente pr_ 

vada; Não conheço. 
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O Sr.Ministro Elias rlufáical - Não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida

de, não conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NO 512/71 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Za. Região. José.carlos Nico Fe~ 

rete. Serviço Social da IndÚstria - SESI. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - A MM. Junta julgou configy 

rada a decadência do direito da empregadora a instaurar inqu~ 

rito para apurar falta grave do empregado ••• (lê). Opina a do~ 

ta Procuradoria Geral pelo não conhecimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Elias Bufaical - De acôrdo, 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Rejeito a prejudicial. Re-
, N 

publicado o Acordao, recomeçou a fluir o prazo, dentro do qua 

foi interposta a Revista. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Também rejeito. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

rejeitada a prejudicial. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Não conheço. Tratando-se 

de desÍdia, as faltas passadas teriam de ser invocadas, para 

caracterizar uma série de violações ••• (lê). 

O Sr, Ministro &lias Bufaiçal - Também não conheço. 
i 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 652/71 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. de Calçados ~ 

Emília Pires e outros. 
A 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Extinta a empresa, houve 

acÔrdo, assistido pelo sindicato, em virtude do qual os está-
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veis receberam menos de 60% da indenização dobrada ••• (lê). O

pina a douta Procuradoria Geral pelo não conhecimento ou não 

provimento. t o relatÓrio. 

O Sr, Ministro Elias Bufaical - De acÔrdo, 

O Sr. Ulisses Riedel de Resende (Advogado) - Apenas pergunta

ria a V.Exa. se não foi juntada certidão de acôrdo parcialcom 

os reclamantes, 

O. Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - (Consulta os autos). Às 

fls. não numeradas existe uma petição que diz o seguinte: "E

m:Ília Pires e outros, nos autos da reclamação ... (lê)•~ Propo

nho o adiamento do processo, porque o Sr. Advogado afirma que - , deu entrada em petiçao pela qual varios dos reclamantes, ou 

quase a totalidade, firmou acôrdo com a emprêsa, da qual foi 

determinada a juntada ao processo. Lembro-me que, como Presi

dente e Relator, o fiz, determinei a juntada dêsse documento, 

mas não figura nos autos, Sem a juntada dêsse documento, creio 

que se deve anular o pregão, ou baixar o processo em diligên

cia, para que a Secretaria providenciasse essa juntada, 

O Sr. Ministro Elias Bufaical - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Adiado o processo, para que a Se

cretaria tome essa providência, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 641/71 - Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal, Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região, Edelton Chaves Fazen 

da, Banco Brasileiro de Desconto S,A, 

O Sr. Ministro Arnaldo Sessekind - A ação foi arquivada por

que, depois de contestada, o autor não compareceu para depor. 

O prÓprio reclamante recorreu, pretendendo a aplicação da con 

fissão ficta ••• (lê). Opina a douta Procuradoria pelo provimeg 

to. É o relatÓrio. 
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o Sr. Min;i.stro Elias Bufaiçal - De acÔrdo, 

o Sr. Ministro Presidente -Emd 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind 
, 

ta fundaraentada, tal como assin 

Agravo. 

iscussão, Encerrada. Tem a p~ 

- Conheço da Revista, que e~ 

alado na decisão atinente ao 

o sr. Ministro Elias Bufaiçal -
, 

Tambem conheço. 

o Sr, Ministro Presidente - Há d 

conhecida a Revista, Tem a palav 

ivergência? Por unanimidade, 

ra o Relator. 

o Sr. Ministro Arnaldo Sussekind 
A 

- Dou provimento, nos termos 

do parecer do ilustre Procurador Pinto Godoy, "in verbis": "A 

••• (lê), Dou provimento, para 

naram o arquivamento da recl~ 

ulgue o mérito da reclamação, 

De acÔrdo. 

pÓia-se o recurso em divergência 

reformar as decisões que determi 
N e determinar que a Junta j maçao 

o S;t:, Ministro Elias Bufaiçal -

o Sr. Ministro Presidente - H~ d 

' dado provimento a Revista, nos t 

o Sr. Secretário - PROCESSO Níl 6 

naldo Sussekind. Revisor: Minist 

revista de decisão do TRT da 2a. 

ivergência? Por unanimidade, 
A ermos do voto do Relator. 

53/71 - Relator: Ministro Ar

ro Elias Bufaiçal. Recurso de 

Região. Banco Brasileiro de 

Descontos S.A. e Alfredo Agost inho de Souza, Os mesmos. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - O Egrégio Tribunal da Se-

gunda Região rejeitou a prelimin 

porque a complementação das inde 

ar de julgamento "citra petit 

nizações foi negada pela seu

PÚblico pelo não conhecimento tença ••• (lê). Opina o Ministério 

de ambos os recursos. t o relatÓ rio. 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acÔrdo, 

o Sr. Ministro Presidente -Emd iscussão, Encerrada. Tem a pa-

lavra o Relator, 

o Sr. :1inistro ArnaLdo Sussekind - Não conheço do recurso do 
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Banco, a) pela intempestividade, porque a falha de publicação 

foi irrelevante ••• (l~). 
I N O Sr. !1inistro Elias Bufaiçal - Tambem nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente -'Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecido o recurso da reclamada. Tem a palavra o Relaton 
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S!. Sr .l-íinistro ,l.rnaldo Sussekind - Hão conheço do recurso do 

reclacnnte. O único aresto é da Segunda Turma e não há viola

ção literal, pois o art. 226 n5o se refere a visia, aplicando-

se, assim, a regra do art. 232. 

O Sr.:-:inístro Blias 3ufáical- ;;ão conheço do recurso. 

S 
. , ,.. . ? O r.i:~nistro Presidente - Ha divergencla . 

o Sr.iünistro "lbelloso Ebert - ~uanto ao recurso do recl amnnte, 

o art. 226 da Consoliclcç ão das L: is do TrC!.:Jalho se refere a 

er.Jpregados er.J 3m co. Sendo o vigia or1pregado de Janco, a êle 

deve ser deferido o horário especial de seis horas. 

o Sr.lünistro Presidente - Contra o voto do ;-:inistro Velloso 

.c;bert, nao conhecido o recurso do roclam.nte. 

O Sr.Secretário-PROC~SSO J·:Q 689/71 - Relator: lünistro Arnal

do Sussokind. Revisor: lünistro .!:lias Jufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TR'I' da 2a. Re3ião, PJQ'iT.:::;ADO D.é: FR~ITAS 

& CIA. LTDA. e l<'R..u·iCISCO ?ã,IPE >:>ri SILvA l Our :hOS. 

O Sr,!-;inistro Arnaldo Sussekind - Decidiu o Tribunal Regio

nal do Trabalho que o aviso-prévio e a indenização por despe

dida injusta eram devidos, pois, ap6s a expiração dos contra

tos de experiência, os autores continu::~ram a tr:"balhar sem so

lução de continuidade, tr:msformando-se a relação jurÍdica em 

contratos por prazo indeterminado. A douta Procu:adoria opina 

pelo não conhecimento do apêlo.~ o relatório. 

o Sr.Hinistro Presidente - E.'ll discussão. ilicerrada. Ter.:t a 

palavra o i•iinistro Rel:1tor. 

O Sr.Einistro Arnaldo Sussekind - Não conhsço da Revista. Os 

arestos citados concernern a suporte fático diverso do afirr.:ta

do, em face da prova pelas Instâncias Ordinárias. 

O Sr.i•iinistro J.!J.ias 3ufáical- Também não conheço. 
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O Sr.lünistro Presidente - Há diVJergência ? Por un <IDimidade, 

não conhecido o recurso. 

O Sr.Secretftrio-PROCLSSO N!:l 713/71 - Rel<:~tor: Hinistro Arnal

do Sus:::ekind. Revisor: lünístro .il:lias .3ufáiçal. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2a. Região .PR..;i...>ITU~'\A EUIHCil'AL D3 

NOV» GRAE.iiDA e Ctt:L'ARilW :.ARTiiiS TOSTI .t: OUTROS. 

O Sr .tíinistro Arnaldo Sussekind - A recorrente foi cond ana

da à revelia, tendo no seu Recurso Ordinário salientado ~ue 

chegara à sala da audiência, -1ucmdo o p:,trono dos autores ain

da usava da palavra, isto apesar de ter justificado o atrazo, 

conforme relatado na petição de fls. 55 do processo am apen

so. A douta Procuradoria opina pelo provi~ento do recurso. B 
o Relatório. 

O Sr .lünistro .!:lias .3ufáical- De acÔrdo. 

O Sr,;ünistro Pre:sidente - 3m discussão. âlcerrada. Te!'! a pa-

lavra o Ministro Relator. 

O Sr,lvJinistro Arnaldo Sussekind - Conheço da Revista pela pre 

liminar,tendo em vista o estatufdo po art. 832 da Consolida

ção das Leis do Trabalho e a jurisprudência citada. 

O Sr.Ministro ~lias dufáiçal- T~bém conheço. 

O Sr.Hinistro Presidente - Há êiver3ência ? Por unaniniclade, 

conhecido o recurso. J.'em a palnvra o lünistro Relator. 

O Sr,l·:ínistro Arnaldo Su~sekind - A petição de fls. 55 do 

processo em apenso e, so oretudo, no respeitável desra cho nela 

exarado pelo NN,Juiz continham elementos sôore a revelia que 

teriam de ser apreciados pelo i!.grégio Tribunal Regional, em 

face do evidenciado no apêlo ordinário ••• (lê). Anulo a deci

são com base no art. 832. 

O Sr.lünistro Elias oufáiçal - " De aco mo. 
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O Sr,Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

anulada a decisão com base no art. 832. 

O Sr. Secretário-P.ctOCiSSO I~Q 934171- Relator: Hinistro Starlin 

Soares, Revisor: Ninistro Arnaldo Sussekind. Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 3a. Re:;ião. J..5NTO PAHÃO CATTA PRETA 

O Sr,;·:inistro .Presidente - r·;antcve o .c.;;ró::;io TriOunal Rc;:;io

nal o decisÓrio originário de fls. 30, concluindo pela aplica 

ção do art. 844 da Consolidação da~ Leis do Tra~alho, deixan

do o recl ar.Jado c!c cor.l;:>:,rccer à audiêncin da Junta de Concilia 

ção e Jul~ancmto, '1centuando: " Vimos que nenhuma contestação 

houve ••• (lê). A douta J?rocurc.dorin opina pelo conhecir.lcnto e 

- d Al ~ ' • nao provi~cnto o ape o. ~ o rclatorlo, 

O Sr.l•íinistro Arnaldo Sussekind - De acôrdo. 

O sr.:ünistro Presidente - ..i:m. discussão. ,:Ucerradn. l·7no conho 

ço do recu~so. Inexiste o conflito jurisprudencial, desde que 

os arestos citndos são pertincmtos,dGsde quo alheios .à ospé

cie dos autos. 

O Sr .::inis tro Arnaldo Sussekind - Kão conheço do recurso, . 

O Sr,Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

não conhecido o recurso. 

O Sr,SecràtÚrio-PnOC.&SSO NQ 73/71 - Relator: !Víinistro Star -

ling Soares. Agravo de Instrumento de dcspac~o do J~iz Pre

sidente do TRT da 2a. Re;:;ião. ALOIZIO ?Jffi\.C:IRA Di• SILV 11. e A 

Si:h.SAÇ1í0 NODAS S.A. 

O Sr.lünistro Presidente - O despacho agr::tvado diz o seguin

te: " A n::~téria de fato não comporta a Revista postulada". I!a 

sua fundQmentação, o Acórdão Regional diz que estão provados 

••• (lê). A douta Procu:·adoria opine~ ptua que volt em os autos 

ao Egrégio Regional. ~ o Relatório. Em discussão. ~cerrada. 
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ôs AcÓrdãos citados são todos rcl·,tivos a estu questão, nus 

não pertinentes a ela no seu cerne. Kego provimento no Agra

vo. Há divergênc:~n ? Por unnni:nidade, n:::~ado provimento no 

Agravo. 

O Sr. Secretário- PROC~SSO !~Q 185/71 - Rel.~,tor: !ünistro Stctr

ling Soares. Agravo de In strumonto de despacho do Juiz ?rcs i

dente do TRT da la. Re,gião. SOCI3DADE co;-:~RCIAL D.c; CEÁ LTDA. 

e A.i:TONIO FR.fu:CISCO }()i,lES. 

O Sr.Einistro Presidente -Declara o despacho denegatório: " O 

só reexame de fato c de prova desautoriza a Rcvist::t.". l•ian

tida pelo Regional a scntcn~::~ da 1-il'i.Junta ••• (lll). A douta 

Procul'etdori:::l opinG pelo não p:rovimcnto do ,~gretvo. 5: o ràlutó

rio. hlm discussão. ~cerradet. t evidentà o acêrto do despacho 

dene.:;·,tório e, assim, ao apêlo nego provimento. Salientou o 

aludido dGS}Jacho, apoiado no que consta ••• (lê). Nea;o provioen

to ao >~gravo. Há divergência ? Por un cu:lir.lidade, negado provi-

oento ao .il.gravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 198/71 - Relator: Ministro E

lias Bufaiçal. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da Za. Região. Cia. Municipal de Transportes 

Coletivos. Antonio José Talaveira. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Imposta a equiparação salatia~ 
A ' confirmada a sentença, agrava a empresa do respeitavel despa-

cho que indeferiu a Revista ••• (lê). O douto parecer é desfav~ . .-: , 
ravel. ~ o relatorio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Nego provimento ao Agrao. A

firma o v. AcÓrdão que o quadro de carreira da agravante não 

foi homologada, A igualdade de serviços está afirmada ••• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 220/71 - Relator: Hinistro E

lias Bufaiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 2a. Região. Bardella S.A. Inds. Mecânicas. 

João dos Santos. 

O Sr, Hinistro Elias Bufaical - A Primeira Instância julgou o 

ora agravado carecedor de ação, pois não teria ocorrido suce~ 

são, sendo assim empregadora a firma que fizera o contrato p~ 

ra fornecimento de alimentação ••• (lê). O douto parecer é fav~ 

rável, ~ o relatÓrio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A questão merece melhor exame, 

sendo destacado pelo douto parecer que a despediQa do agrava

do ocorrera no perÍodo anterior ••• (lê). Dou provimento. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Dado provimento 

ao Agravo, para melhor exame, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N!l 652/71.- Relator: Ministro Ar

naldo Sussekind. Revisor: Ministro Élias Bufaiçal. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Za. Região. Cia. de Calçados

Clark. EmÍlia Pires e outros. (Julgamento Adiado). 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Trata-se de acÔrdo firmado 

pelo ora recorrente contra empregados estáveis, em virtude do 

qual os ora reclamantes receberam menos de 60% da indenização 

dobrada. Decidiu o Regional que o art. 17 da Lei 5 107 impõe 

o limite mÍnimo de 6o%. A Revista dá como violada a prÓpria 

Lei 5 107, além de citar AcÓrdãos sÔbre transação, valor de 

quitação etc. Quando o processo já havia sido devolvido pelo 
, 

Relator, com seu visto, e tambem pelo Revisor, com o seu vis-

to, deu entrada neste Tribunal a petição, cuja juntada foipor 

mim determ5~ada em 22 de julho dêste ano, pela qual se verifi 

ca que 9 dos reclamantes firmaram com a emprêsa uma composi

ção amigável, no sentido da liquidação das verbas objeto da 

presente reclamatÓria, inclusive com correção monetária e ju-
• A ,_ h ros inc1dentes. Por esse acordo, a empresa se obriga a pagar 

a êsses nove empregados 107 mil cruzeiros, conforme parcelas 
, , 

discriminadas no documento e nas hipoteses tambem enumeradas 

no item 2 do mesmo documento, pedindo inclusive que, ao bai

xar o processo, o Juiz determina ao estabelecimento bancário 

- em que foi feito o depÓsito - seja realizado o competente 

levantamento em favor dos autores. Termina pedindo a homolo~ 

ção do presente acÔrdo, para que produza todos os seus jurÍdi 

cos e legais efeitos ••• (lê). É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acÔrdo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Preliminarmente, não homo

logo o acÔrdo, porque não cabe a esta Instância. Homologo a 

desistência do recurso em relação aos autores componentes dê~ 

te instrumento, baixando o processo â Junta, apÓs o julgamen

to da Revista, para que esta então aprecie o acÔrdo, homolo

gando-o ou não. 

O Sr. Ministro Presidente- Cr$ 107,00 para nove empregados 

não representam uma quantia muito pequena? 

O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Receberam indenização, e 

estão pedindo complementação. Naturalmente, complementação pa 

ra chegar a 6o%. Na minha opinião, não cabe â Instância de R~ 

vista apreciar e homologar acÔrdo. O que cabe é homologar a 

desistência do recurso, em virtude do acÔrdo, baixando o pro-
• cesso a Junta de origem, para os devidos fins. 

O Sr. Ministro Elias Bufaical - COmo o Relator enuncia, jamai 

se poderia contestar. Apenas, já havendo a importância deter

minada sido depositada em banco, e tôdas as decisões ••• 
"" , O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Nao esta depositada em ban-

co. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De qualquer modo, a delonga po 

derá trazer a êsses prÓprios empregados preju{zo. Homologo o 

acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os VQ 

tos. 

o Sr. Ministrg Velloso Ebert - Com o Relator. 
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O Sr. Ministro Presidente - Também acompanho o Relatoro 
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O Sr. Ministro Arnaldo Sussekind - Homologada a desistência 

do recurso da emprêsa em relação a êsses nove, por unanimida-
A de, sendo qué o Revisor homologava desde logo o acordo. 
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O Sr, Ministro Presidente - Quanto aos quatro pontos ainda 

permanece? 

Q Sr, Ministro Arnaldo Sussekind - Quanto aos outros quatro, 

reconheço por generalidade do AcÓrdão de fls~ 90, 

o Sr, Ministro Presidente - Relator conhece em relação aos dâ 

mais reclamantes, H~ divergência? Assim se decide, 

O Sr, Ministro Arnaldo Sussekind - Mas nego provimento, con

forme jurisprudência no sentido da aplicação ao caso do art, 

17 da Lei 5 107; juris~rudênc1a não só desta Turma, como do 

prÓprio Tribunal Pleno, 

O Sr. Ministro Elias Bufaica1 - Coerente com os votos anteri~ 

res já proferidos dou provimento, uma vez que entendo inapli

c~vel a Lei 5 107 em casos tais, Dou provimento para julgar a 

reclamação improcedente~ 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Newton tamounier - Com o Relator, 

O Sr. Ministro Presidente - Prevalece o voto do Relator, Ne~ 

do provimento ao recurso, contra o voto do Revisor. Agradeço 

o comparecimento do Ministro Arnaldo Sussekind, 

o Sr. Ministro Arna1do Sussekind - Peço licença para me reti-

r ar. 

(RETIRA..SE O MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND), 

o Sr. S-ecretário - PRCX:ESSO NQ 252/71 -Relator: Ministro E 

BufaiÇal, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da 5a, Região. Diário de Not{cias S,A, Carlos Albe,t 

to Casaes de Souza, 

O Sr, Ministro Elias Bu!aiçal - Sustenta a agravante cabÍvel 
~ a Revista indeferida, O fundamento do respeitavel despacho, 

como se lê às fls. 5, não admitido a nulidade arguida por não 

~aver funaionado o Procurador Regional,,,(lê}, Parecer favorá 
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vel ao provimento do Agravo, acolhida a nulidade, g o relat~ 

rio, 

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

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Elias Bufaica1 - "Data vania" do douto parecer. 
I N o respeitavel despacho, embora salientando nao constituir o 

fato nulidade, afirma que a ata registra a presença do Procu

rador na sentença de fls. 5 ••• (lê). Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

negado proVimento ao Agravo. 

o Sr, Secretário - PRCX::ES$0 NO 260/71 - Relator: Mfnistro Elias 

Bufaiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da 2a. Região. Tiburcio Ferreira Leite e outros. ~ 

cien Alphonsa Lison (Fazenda Sobradinho), 

O Sr, Ministro Elias Bufaical - Condenado ao pagamento de sa

lário doença,negada a Revista, agrava a emprêsa a!irllaildo: e) 

trros conspÍcuo, Faltara o atestado ••• (lê), A Procuradoria o

pina pelo não provimento. g o relatório~ 

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

lavra o Relator, 

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

douto parecer salienta que a lei dispondo s$bre a selagem foi 

revogada e não era citada pelo agravante, •• (lê). 

O Sr, Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo, 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 266{71 - Relator: Ministro E

lias Bufaiçal. Agravo da Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 4a. Região, Cia, Brasileira CarbonÍfera de 
, . 

Ararangua. Antonio Francisco Coelho. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaica1 - As duas Instâncias reconhec~ 
• N ' rama despedida indireta pelo atraso salarial, Acordao as~ 

229, A Revista foi indeferida com fundamento na superação da 

jurisprudência arrolada, •• (lê), Parecer desfavorÁvel da Pro

curadoria Geral. t o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Elias Bufaica1 - Em discussão. Encerrada, Tem 

a palavra o Relator, 

O Sr, Ministro Elias Bufaiçal - Dou provimento ao Agravo pa• 
, 

ra melhor exame, pois trata-se de empregado estaval, cuJo sa-

l~io já ficara regularizado,.,{lê), Dou provimento ao Agra

vo para melhor eXame, 
' O Sr. Ministro Presidente -Há divergência? Por unanimidade, 

dado provimento ao Agravo para melhor exame, 

O Sr, Secretário - PROCESSO NQ 273/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Agravo de Instrumento de despacho do JUiz Prs 

sidente do TRT da la, Região, Edson Alves Bezerra. Spig Rio 

S.A. - Engenharia Ind. e Com6rcio, 

O Sr, Ministro Eliks Bufaica1 - A Revista foi indeferida por 

se tratar de processo em fase de execução, havendo o E, TRT 

proVido o Agravo de Petição para anular a sentença exequenda 

por vÍcio de citação •• , (lê), Parecer desfavorável da Procura

doria. ~ o relatÓrio. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a ~â 

lavra o Relator, 

O Sr, Ministro Elias Bufaical - Nego pr?~~ment? ao Agravo, nã 

permitindo a lei a aplicaç~o pretentida,.,(lt)~ 
. , ,. 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr, Secretário - PROCESSO NQ 281/TI- -Relator: Ministro Vel

loso Ebert. !gravo de Instrumento de despacho do Juiz Preside~ 
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Gomes Neto e outros, Proma 

,. , 
Instancias Ordinarias repe-

liram a pretenção dos autores, de recebimento das verbas de 

saldo de salário, importância correspondente ao Fundo de G~

rantia •• ,(l$), A douta Procuradoria opina desfavoràvelmente, 

t o relatÓrio~ 

o Sr. Ministro Presidente ·.·.Bln discussão~ Encerrada, Tem a p,.a 

lavra o Relator. 
, , 

O Sr, Ministro Velloso Ebert -Contrato de trabalho e negocio 

jur{dico pelo qual uma pessoa r{sica, empregado, se propõe a 

prestar serViço •• ~(l~). Nego provimento ao Agravo~ 

O Sr, Ministro Presidente -Há divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo, 

O Sr, Secretário - PROCESSO NQ 284/71 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi-
. , 

dente do TRT da la. Região, Américo Vertes, Serviço de Assi~ 

tência Social Evangélico - SASE -
, 

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

gravado às fls. 15: 11 A ação foi julgada procedente, em parte, 

reconhecida a contestada relação de emprêgo, exclu{das as p~ 

celas relativas~,,(l$), Parecer desfavorável da Procuradoria 

~s fls~ 23, t o relatÓrio~ 

Q Sr, Ministro fresidentt - Em discussão, Encerrada, Tem a p~ 
lavra o Relator. 

o Sr, Ministro Velloso Ebert - O AcÓrdão Regional ~irmou em 

sua conclusão às fls. 11: "Procede o pedido, por conseguinte, 

no que se refere a anotação de baixa na carteira profission~ 

bem como no que tange ao 13g salário e rlrias vencidas •• ,(Lê), 

Nego provimento, 
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I A o Sr. Ministro Eresidente - Ha divergencia? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo, 

o S'r, Secretário - mocESSo NQ 335171 -Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da la, Regi~o. Poli Cardoso de Almeid~. Aymort& 

Inds, AlimentÍcias Ltda, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O presente Agravo sobe nos au

tos do processo original, "Não havendo identidade de serviço 

não h~ direito a identidade da sal~io", Esta a conclusão do 

AcÓrdãO Regional às fls. 98,,,(lê}, O Minist~rio PÚblico o 
' A , as fls. 119 pelo improVimento, ~ o relatorio, 

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

lavra o Relator. 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - O pressuposto para a admissibj 

lidada da existência da identid&de de tunção,,,(lê}~ Nego pr~ 

vimento. 

o Sr. Ministro Presidente - H~ divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - H\OCESSO NQ 293/71 -Relator: Ministro EJia 

Bufaiçal, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da Za, Região~ Tiburcio Ferreira Leite e outros. L~ 

cien Alphonse Joseph Lison (Fazenda Sobradinho), 
~ o Sr. Ministro Elias Bufaical - o caso a de trabalhador rural 

reconhecido como parceiro agr{cola. AcÓrdão àa fls. 83. Inde

ferida a Revista em que se -afirmava a condição de empregado, 
, 

foi interposto Agravo que subiu nos proprios autos originais 

,,,(lê). A Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. 

g o relatÓrio~ 

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

la.Vl'a. o Relator. 
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O Sr. MiniStro Elias Bu!aica1 - Nego provimento ao Agravo. A 

quest~o se decidiu à luz das provas ••• (lâ). 
# .. O Sr. Ministro Presidente - Ha divergenc1a? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr, Secretário - PROCESSO NR 338/71 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da la. Região~ Trevoli ~.A. - Artef~tos de Cou-
; . 

ros e Plasticos. Lourdes Barros. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O AcÓrdão Regional de fls. 7 
negou provimento ao Recurso Ordin~io da ré, concluindo que 

não:· se ezil!é do pagamento do aviso prévio a parte que usa do 

direito de rescindir o contrato por prazo certo antes do seu 
, 

termino. A Revista pretendida pela reclamante foi trancada .••• 

(lê). A Procuradoria opina no sentido de que, em face da cer

tidão de fls. 16 v. est~ o recurso deserto, não merecendo se

quer ser conhecido. ~ o relatÓrio~ 

o Sr. M1pistro fresidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - As fls. 16 v. está certificado 

"Decorrido o prazo no dia 2 do corrente sem que fôsse prepar~ 

do o Agravo ••• (lê), Não conheço do Agravo~ 
"' .. O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, 

não conhecido o !gravo. 

o Sr. Secretário - PROCESSO JQ 356/71 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da la. Região• Alice Gouvêa ~antos. Furnas Cen

trais El~tricas S.A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Diz a ementa do Acórdão Regio

nal contra cuja decisão pretendeu o autor o Recurso de Revis

ta denegado: "L{cita a rescisão do contrato ••• (lê). A Procur~ 
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' \ ,..( dor ia opina as fls. 112 favoravelmente ao Agravo. .15 o rela-

tório. 

o Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a p 

lavra o Relator. 
.. O Sr. Ministro Velloso Ebert -Diz expressamente a decisao 

Regional ~s fls. 75: "Por ocasião da extinção da emprêsa em 

que trabalhava a autora, Cia. Hidroelétrica Vale do Para:Íba., 

foi rescindido o seu contrato de trabalho ••• (lê). Dou provi-

mento ao Agravo para melhor exame, 

u Sr. Ministro Presidente -H~ divergência? Por unanimidade, 

dado provimento ao Agravo para melhor exame. Srs. Ministros 

julgamos 41 processos, faltando s~mente seis para serem jul

gados. Como tenho compromisso ~s 15 horas solicito sejam adia 
' . ~ dos para a proxima quinta-feira. Esta encerrada a Sessao. 


