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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 18a. SESSAO ORDINÁRIA 

DA TERc:r·rn. TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 14 de setembro de 1971 

Presentes os Srs. Ministros Starling Soa 
res, Presidente; Newton 
Lamounier(convocado), E 
lias Bufáiçal e Velloso 
Ebert 

Secretário: Dr. Dalton Luis Pereira 

Procurador: Dr. Arthur Seixas dos Anjos 

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

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal,declaro aber 

ta a Sessão. Em discussão a.Ata da Sessão anterior, que se 

acha à disposição dos interessados. (Pausa). Não havendo obj~ 

ção, declaro-a aprovada. O Sr. Secretário fará o pregão dos 

processos em pauta, dando prioridade aos solicitados pelos 

Srs. Advogados. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 126/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

PIROTÉCNICA CHINICI LTDA. e ABÍLIO KLEIN E OUTROS. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a decisão Re 

gional reconheceu devido o adicional de periculosidade a al 
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guns dos empregados, que trabalhavam com fogos de artifício 

fls. 290. Opina a douta Procuradoria Geral pelo conhecimento 

e não provimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

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

(Usam da palavra os Srs. Hugo Gueiros Bernardes e José Fran 

cisco Boselli). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Hinistro Elias Bufaiçal - Conheço do recurso, pela dj. 

verg~ncia apontada ~s fls. 306. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço, preliminarmen

te, por não se verificar o dissÍdio jurisprudencial preten 
• dido, eis que diferentes as especies trazidas a confronto.O 

primeiro aresto, de fls.306, não deixa claro a que • • 
espec~e 

de atividade se refere, c a sue conclusão converge para a 

tese ••• (lê). Não conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente (Continuando) - Quanto à questão 

da divergência, realmente, foi salientado que havia Acordão 

do eminente Ministro Floriano Maciel, representante classis

ta dos mais brilhantes e integres, hoje Bacharel em Direito, 

que passou por êste Tribunal, deixando um nome brilhantissimo 

pelo seu coração e integridade. O Decreto-lei n9 389 diz:"Mé

dico ou engenheiro designado pelo Ministério do Trabalho". 

Este é mais ou menos o conteúdo do seu art. 29. Ademais, ti

ve dÚvidas e verifiquei que se tratava de fábrica de pÓlvo

ra, tendo, até, fotografia da fábrica ilustrando o processo. 

Mas, o fató é que há divergência. Por isso, conheço do recur

so. Verifica-se empate, quanto ao conhecimento, Aguarda-se a 

convocação de Juiz da douta Primeira Turma para desempatar-se 

quanto ao conhecimento. Suspenso o julgamento dêste processo, 

em virtude de empate. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 491/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a. Região. FUAD ABDALLA NADER E VERNEI 

-CALDEIRA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, reconhecida 

a ora agravante como sucessora e, como tal, responsável pelo 

tempo anterior de serviço dos agravados -AcÓrdão de fls.l7-

foi interposta a Revista. o respeitável despacho denegatório 

considerou que apenas um dos arestos citados era aproveitá

vel ••• (lê). Parecer desfavorável da douta Procuradoria. É o 

relatório. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - No caso, verificou-se o des

locamento de uma atividade com os mesmos produtos e no mesmo 

local, aproveitadas instalações, estoques e pessoal. Não ha-
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vendo a agravante citado aresto negando a sucessão trabalhis

ta ••• (lê). Nego Provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provimen-

to unanimemente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 342/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. EDITORA E IMPRESSORA DE JOR

NAIS E REVISTAS S/A E HALCYONIDES DE AMORIM MAC-CULLOCH. 

O Sr. Ministro Presidente - Vem o presente Agravo intentado 

contra despacho denegatprio, fls. 33, que diz: "Revista in-

deferida, por desatender aos pressupostos de lei. Julgada 

procedente, em parte, a ação. A douta Procuradoria opina pe

lo não provimento douapêlo. É o relatório. Em discussão. En-

cerrada. Temos resguardo e cautela, quando o processo envol

ve questão ••• (lê). Recebi memorial do Sr. Advogado e entre ou 

tras considerações faz referên~ a que, quanto à questão do 

tempo de serviço do empregado, como agente de publicidade, ha 

via uma confissão, e a própria reclamada reconheceu o tempo 

anterior dizendo que fôra admitido ••• (lê). ftsse entendimento, 

concluo meu voto, não tem a sua verdadeira aplicação, porque 

tem que saber se era ou não agente de publicidade o autor ••• 

(lê). Dou provimento ao Agravo para melhor exame. Há divergên 

cia? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Peço vista em Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente- Suspenso o julgamento, em virtude 

do ~edido de vista do Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Secretário - Processo N9 384/71 - Relator Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT. da la. Região. Roberto Bulcão Mello e 

Rêde Ferroviária Federal S/A. 
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o Sr. Ministro Presidente - A tese do V, aresto recorrido e 

objeto do presente Agravo é a de que " quitação dada em dis

trato só possível por acôrdo das partes, e, depois, não pode 

ser impugnada, valendo amplamente." A douta Procuradoria opi 

na pelo provimento do Agravo, É o relatório, Em discussão.En 

cerrada, A questão da quitação envolve estudo mais apurado , 

mormente quando não citado o art. 477 ••• (lê), Dou provimento 

ao Agravo para melhor exame, Há divergência? Por unanimidade, 

dado provimento ao Agravo para melhor exame, 

O Sr. Secretário - Processo N9 561/71 - Relator Ministro Elia 

Bufaiçal, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz President 

do TRT, da 4a. Região, Cia. Estadual de Energia Elétrica e 

João Maria Alves de Jesus. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, procura a 

agravante demonstrar que a Revista estava justificada, quer 

quanto à prescrição, quer quanto ao mérito, consistente na in 

tegração ou não de habitação e água fornecidas ao empregado 
( . 

transferido sem tais beneflcios ou verbas correspondentes • 

Parecer desfavorável da douta Procuradoria, É o relatório, 

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

palavra o Ministro Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Entre outros arestos, citou 

a agravante, nas razões de Revista, um do Regional, de que fo 

Relator o hoje Ministro Victor Russomano, fls. 34, assegurand 

ao empregador o direito de retirar a qualquer tempo a utilida 

de-habitação, Dou provimento ao Agravo para melhor exame, 

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

dado provimento ao Agravo para melhor exame, 
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O Sr. Secretário - Processo N9 569/71 - Relator Ministro 

Ne1vton Lamounier, Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta 

Região. René Pacheco e Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul S/A. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Nas Instâncias Ordinári-

as, teve o agravante repelida a pretensão de anular sua 

transferência de Novo Hamburgo para P8rto Alegre, por con

siderá-la abusiva, Entrou com Recurso de Revista, indeferi 

do pelo despacho de fls,45/6. Irresignado, manifesta o pr~ 

sente Agravo, em que sustenta o cabimento da Revista, dada 

a jurisprudência ••• (lê). A douta Procuradoria Geral opina 

desfavoravelmente. É o relatÓrio, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Pede o agravante sua pe!. 

manência em Novo Hamburgo por ser injustiça a sua transfe

rência para PÔrto Alegre. No curso da ação, porém, veio a 

se aposentar. Como bem acentua o V. AcÓrdão Regional, a a

posentadoria do agravante ••• (lê). Nego provimento ao Agra-

v o. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo, 

O Sr. Secretário - Processo N9 713/71 - Relator Ministro 

Newton Lamounier. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente elo Tribunal Regional do Trabalho da Prime.!_ 

ra Região, Suely Costa Lima e Independência S/A - Crédito 

e Investimento, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - As Inst~ncias Ordinárias 

repeliram a pretensão da agravante objetivando o pagamento 
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de horas extras e gratificação de funÇão de chefia, sob fun 

damento de que não estava amparada pelo regime de seis ho 

ras, tendo em vista não se equiparar a banco a emprgsa agr~ 

vada ••• (lê). Parecer desfavorável da Procuradoria Geral. É 

o relatório. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Interpôs a agravante Re 

·curso àe Revista, que mereceu o indeferimento pelo despacho 

de fls. 9. Irresignada, manifesta o presente Agravo, susten 

tando ser cabÍvel a Revista face à violação dos arts. 224 e 

577 da Consolidação, assim como do Decreto-lei 754,de 11/8/ 

1969. IncabÍvel a Revista, como demonstrado pelo despacho 

denegatório. A emprêsa agravada não está enquadrada na cat~ 

goria econ8mica dos bancos, dai não gozarem seus empregados 

••• (lê). Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

o Sr. Secretário - Processo N9 342/71 - Relator Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento do Tribunal Regional 

do Trabalho da Primeira Região. Editora e Impressora de JoE 

nais e Revistas S/A. e Halcyonides de Amorim Mac-Culloch. 

( Pedido de vista do Ministro Velloso Ebert ). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, nego provi

mento ao Agravo por dois motivos. Primeiro, a matéria é ex 

clusivamente de fatos e provas, bastando se atente para a 
' 

ementa do V. AcÓrdão Regional: "Não existe melhor prova ao 

direito do empregado do que o depoimento pessoal da emprê 

sa". Esta ementa, realmente, é o resumo do depoimento do 

próprio preposto. Afirma o AcÓrdão Regional: " Assim é que 
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êsse preposto informa, às fls. 265, já teria encontrado o 

reclamante na casa, quando foi admitido em 1948 ••• (lê)." Na 

Revista, a ré tece uma série de comentários de natureza fá 

tica, e não aponta vàlidamente qual a norma que poderia ter 

sido violada, não trazendo a confronto qualquer exemplo que 

configurasse dissÍdio jurisprudencial. Assim, não satisfei 

tos os pressupostos legais do art.896, nego provimento. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - V. Exa. deu provimento? 

O Sr. Ministro Presidente - Dei, salientando ter lido me 

morial do ilustrado Advogado, sendo a parte mais importan

te, para mim, a que se refere ao fato de ter o próprio pr~ 

posto da emprêsa assegurado que encontrara o empregado, co 

mo agente de publicidade, no ano em que fÔra admitido. A 

firma-se, também, que a anotação na carteira profissional 

foi posterior. (Lê}. Dou provimento, para melhor exame. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - para melhor exame, também 

adimito. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Acompanho o voto de v. Exce 

lência. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, pela ordem. 

Longe de mim estabelecer polêmica, mas não vejo como subir 

uma Ravista onde não estão atendidos os pressupostos legais 

do art.896. A lei é clara. 

O Sr. Ministro Presidente -' É ponto-de-vista de V. Excelên 

cia, que deve ser respeitado; mas, submetido à votação, ' e 

dado provimento ao Agravo, por maioria, para melhor exame. 

O Sr. Arthur Francisco Seixas dos Anjos (Procurador) - Sr. 

Presidente, pela ordem. " Data venia" dos Ministros que a 

companharam V. Excelência, acho que o Tribunal examinará 

questões que fogem ao gmbito do que a lei permite em maté-
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ria de subida de Revista. O Tribunal discutindo se era cor 

rexbr de publicidade ou não, se a carteira foi anotada ou 

não, estará creio, discutindo mera questão de fato, impos~Í 

vel nesta altura. 

O Sr. Ministro Presidente - Consulto os Srs. Ministros,se 

mantêm seu voto. (Pausa). Assim se decide contra o voto do 

Ministro Velloso Ebert. Estando presente, nesta sala, o Mi 

nistro Resende Puech, consulto S.Exa. se poderia prestar 

colaboração a esta Turma, em processo pendente de julgam~ 

to por ter havido empate. 

O Sr. Ministro Resende Puech - Seria uma honra para mim , 

Sr, Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa, poderá levar o processo 

e ler com calma. Trata-se de adicional de periculosidade 

aos que trabalham em fábricas de fogos de artifÍcio. V.Exa. 

dará uma grande contribuição, com sua inteligência e valor, 

O Sr. Ministro Resende Puech - Levarei o processo e, dentro 

de alguns minutos, estarei aqui para participar do julgame~ 

to. 

O Sr. Ministro Presidente - Muito obrigado a V. Excelência. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 910/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. EMÍLIO LINDA 

TROS e CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. 

E OU 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, o Egrégio 

Tribunal Regional julgou improcedente o pedido de promoção 

dos ora recorrentes, pelo fundamento de que o empregado que 

se julga prejudicado com a promoção de um companheiro deve 

postular a anulação do ato ••. (lê). Opina a douta Procurado 

ria Geral pelo acolhimento da preliminar e conseqHente volta 

dos autos ao Regional, para apreciação meritória. É o relató 

rio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Há divergência, e mais do 

que isso, desatendimento ao V. Acórdão desta Colenda Turma, 

que determinou o julgamento do mérito do Recurso Ordinário, 

acentuando que a preliminar de existência do quadro não se 

mantinha •.. (lê). Conheço. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergencia? Conhecido o re 

curso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento ao recurso p~ 

ra - reformando o Acórdão de fls. 196, - impor o julgamento 

meritório,pois que, em face do julgamento anterior,não podia 

a Instância "a quo" decidir que a reclamação era impró 
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pria ..• (lê). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - ~ exatamente o meu voto. 

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

dado provimento ao recurso, nos termos do voto do Ministro Re 

lator. 

o Sr. Secretário - Processo nQ 693/71 - Relator:Ministro Sta~ 

ling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. LUIZ DALOGLIO NETO E 

OUTRO e ANTONIO BOZON~. 

O Sr. Ministro Presidente - Recorre de Revista o reclamante 

contra o V. Aresto Regional de fls. 89/91 o qual deliberou ne 

gar provimento ao Recurso Ordinário .. ·. (lê) • Opina a douta Pro 

curadoria Geral pelo não conhecimento ou não provimento do re 

curso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

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

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

narmente, conheço do recurso, fundamentado quanto ao julgame~ 

to de parte da reclamatória ••• (lê). 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também conheço. 

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

conhecido o recurso. No mérito, anulo o AcÓrdão, a fim de-que 

o Regional examine o processo em sua inteireza. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - ~ o meu voto. 

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

conhecido e dado provimento ao recurso, para que retornem os 

autos ao Regional, a fim de que julgue o feito em sua intei 

reza. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 729/71 - Relator: Ministro 
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Newton Lamounier. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente da la. Região, BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GE 

RAIS S/A e JAYRO DE ALMEIDA QUEIROZ. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Contra o despacho que ne 

gou o Recurso de Revista manifesta o banco o presente Agr~ 

vo de Instrumento. Alega que a decisão revisanda violou o 

art .•. (lê). Parecer desfavorável. É o relatório. 

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

palavra o Relator. , 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - As Instâncias Ordinárias 

concluiram que o agravado não cumpriu a ordem de serviço con 

forme foi dada porque estranha à sua função de auxiliar de 

escritório, e própria a de continuo ... (lê). Nego provimento 

ao Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo • 
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C Sr. Sccrct'rio- PtGC~ :;o l:º.22.:2L7.1- Relator: i.:iristro,;;; 

l o ., f''' 1 l LS .t.;U.._ :..:.1 ÇC. • - A3ravo de Ins~ru~ento de Desp~cho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Rc:;ião - R~yrrundo Gerc.ldo de. ]:.;ottc. 

de Azevedo Corrêc. Sobrinho - Sindicc.to dos ;.;édicos do Rio 

de J~eiro, 

O Sr. i1inistro Jli,.s Il_ufé.iccl - Ambc.s as Reüstus forc.m in-

deferid::.s c buscc.~ as partes dmronstrar o cc.bimcnto d~s "'C.§. 

m&s. O cu;o é de reconhecimento de estc.bilidadc pel.., incf_;b 

c:cia da opção pelo Fundo de Garcntia do Tempo de Serviço , 

opcr~do-sc a conversão de. rcintcgraç&o em indenização, sen 

do ncgc.do. a equiparação prctmdid;;,. Pe-recer dcsf c.vorávcl da 

douta Procuradoria. !': o rcló.tÓrio. 

O Sr. i·~r.istro P~çsidente - Em discussão. Enccrr<ida. Terr. a 

palavra o :-:ir.istro Relator. 

O Sr. :•:i.rüstro Elibs Burtual - No cc.so, c. qucstí:o da ca.ui-

paraç::o se si tu ou no terreno dc.s provc;s, afirlrando o V. ;tcó.r 

ddo que a diferença salarial resultou de uma gr_tificc.çí:o ~ 

tribu!da ao par~0igma por prcstur serviços na sede do Sind,;b 

cato, condição que o a::;ré.Vomte n8.o c.ccitou. Di::;, por issol 

o julgado que as prestaç5es de serviço ••• (lt). Nego provi-

mcnto ao Agr;;.vo. 

O Sr. i1inistro Prcsiçj_ç_gte - HE divergência ? Por unc.ni:nidJ.

dc, negado provimento ao A~r"vo. 

O S;ç,:~ Secrct~rio - PJ.Wc:;;~o J:Q §}2ffi - Relator: iiinistro .I; 

lü_s BufEiçiil. - Agr&.vo de InstrurJGnto de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 6a. Hq;i:::o - Antonio Di<..s dç. AssunçZo 

Netto - Frist N~ tiond Gity Bank. 

O Sr. 1-iir:istro El ius Buf~iç&l - r:e3<1do a Rcviste1, sustenta a 

a:;rc:.vJJtc seu cc;bil'!lcnto, visando a inclusZ.:o de horos c:tras 

no s ali:rio- b;.;sc. P, rcccr dcsfc. vor~vel d& dou te. Frocurc.doria. 

É o relatÓrio. 
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O Sr.i1inistro Presidente - En: discussão. Encerr"da. Tem a 

palavra o i·:inistro iieL.tor. 

O Sr. ::inistro Elüs Buf[içal - Eego provirocnto .:.o A:;rc.vo • 

O respeit5vel d8spacho negou a Revist~, s~lier.tando que as 

horas extras a que se referiarr as decisões arrolcd_s como di 

vcrgentes er2.n: habitueis, qu:mdo, no Cb.so, c:;;:istia dÚ'iidc.. O 

c:c:;r .. vwte não deMonstra o cor.trC.rio em su:.. rJinuta ••• (lê). 

O Sr. ilinistro Presidente - Há divergênciu ~ Por unaniaidadc, 

negado provi~·ento ao A6ravo. 

(Retira-se o Procurudor Arthur Fr.:.ncisco Seixas dos Anjos ) 

O Sr. Sccrct[rio - P;iOCESSO Nº 860/71 - Rclator:l·iinistro J·!el:l 

ton Lamounier. - Agruvo de Instrun:ento de Dcsracho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a. RegiZo - Cia. Est:..dual de Encrgi.:. E 
létrica. - V2.ldir da Rosa. 

O Sr. i1inistro Nc~Tton Lamounicr - O Sr. Presidente , a Pri

meira Instê.ncié. julgou procedente o inquérito judicial inten 

tado pela a:;ravc:.r:te contra o agrav:..do, reconhecendo que êste 

cometeu a falta grave de ofensa a superior hierársujco. o. E

grégio Res;ional 1 entretanto, reformou o julgado, cor:.cluindo 

pela improcedência do inquérito pel~s razões constantes do 

AcÓrd3o de fls. 33/35. Parecer desfavor&vel da douta Pro-

curadoria Geral. ~ o rel~tÓrio. 

O Sr. :1inistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Jclator. 

O Sr. :1inistro Hn·ton Lnmounier - A decisão que se pretende 

rever foi calcada na prova dos autos. Insiste a agrav&ntc m 

recusa dessa prova, pretensão recebida, j~ que imprÓpria no 

ârr.bito da Revista. Os arestos apontados como divergentcs,cQ 

mo acentuado pelo despacho dcneg~ tório, "ni::o apresentarr iden 

tidc:dc com a matéria examinada nos autos ••• (lê)." Nego pro-

vimento ao Agravo, adotando os fundamentos do despacho dane-
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gatório de fls. 45/1!6. 

O Sr. Iünistro Presidente - Ha' divergência ? Por unanimid2 

de, ne:gado provimento ao Agr·avo. 

O Sr. Secret&rio - PdOCE"!':O J•;Q 7i.J.9/71 - Relator: iün.istroEcJ:! 

ton Lamounier - Agravo de Instrurr:ento de Desp&cho do Juiz Fí:'c 

sidcnte do TRT d a la. Rcgi&o - Emprêsa Jornalística Brasi

leira S/A - :·1anoel de Souza Lin:a. 

O Sr. Einistro Nn·.·ton Lamounicr - Decidirr.l"l as Instâncias C.r 

dinárias que a agravante não podia alterar condiç3o incorpo

rada ao contrato de trab2lho do a~ravado, qual seja, a de 

conti~uar prestando serviço em dois turnos. Interpôs a em

prêsa Recurso de: Revista denegado pelo despacho de fls. 122. 

A douta Procuradoria opina pelo i~provimento do Agravo. ~ o 

relatório, 

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

palavra o Hi~istro Rclé.tor. 

O Sr. J{i.nis tro Hevton kmounier - Os dois únicos Acórdãos a-

pontadas como divergentes em que se arrima o recurso s:o de 

Turrcc..s dêste !rib1mal, fls. 115. Não cst&, pois, a Re•·ista 

:fond<::mentada nos pressupostos da adMissibilidade referidos no 

art. 896 do diplom:;. consolidado ••• (lê). Nego provirr·cnto ao 

Agrc.vo. 

O Sr, lünistro Presidente - Há divergância 't Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. SecretÉ.rio - PROCES~O J:Q 771Dl - Relator:Einistro E

lias Bufáiçal. - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do T~T da 3a. Região - Ci~. Asro Industrial de JQ 

quitai - Haria Benigna Gonçalves. 

O Sr. Ninistro Nmrton Lamounicr - As Instâncü.s Ordir<.rüs ~ 

conheceram, como de cmprêgo, a relação havida entre agravwn-

te c agravada, repudiando a alegação da primeira, da existcn 
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cia entre ambos de contr&to de empreitada. Não se conforman 

do com o decisÓrio, mwifestou a emprê:::a i\ecurso de i\cvista, 

dizendo-se amparada nas duas alíneas do art. 896 da Consoli

dação das Leis do Trabalho. Parecer dcsf~vorávcl da douta 

Procuradoria. t o relatório. 

O Sr. Jfdnistro Prcs·idente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. ~1inistro Nn;ton Lérnounicr - Ha instrução do feito, ap.Q 

nas a ora agravada produziu prova testemunhal e, com acêrto 

nesta prova, a Primeira Instância concluiu que n~o havia elli 

prcitcira na Lo.Vot;_ra de cana ••• (lê). Jlcgo provimento ao A-

gravo. 

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

negado provirren to ao A:; ré vo. 

O Sr. SecrctCrio - P"~OCE SO I'º 688/71 - Relator: ;-;J.nistro E

lü..s Buf&içal - Agravo de Instrumer:to de Despu.cho do Juiz 

Presidente do T:tT da la. !legião - Luiz Gonzaga \:anclerley Lins 

Emprêsa Br<-.sileira de Participações Ltda. 

O Sr. ;.!inistro Elias Bufsical - Sr. Presidente, indeferida a 

Revista, por intempestiva, ar~üi a a3r~vénte a incorr.petência 

do Vice-Presidente do Tribunal acgional para o despacho que 

serii::. privativo do Preside2nte. i•:eritoriamentt2, procurl:i de

monstrar a tampes ti vidade do apêlo. Parecer desf cvorável da 

douta Procuradoria. t o relatório. 

O Sr. !1inistro Presidente - E.'ll discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o I·:i.nistro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Buffical - i~ego provimento ao Agravo. O 

despacho doi dado na conformidade do Rcsimcnto do Tribunal R~ 

gional do Trabalho. Somente com sua anulação pelo E~résio 

Tribunal Plano vinsaria a tese sustentada, no que confirmo a 

intempestividade. Sendo a publicação do quinta-fcira,o pra-
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zo começou a fluir do dia imediato, 5, para terminar em 15 ••• 

(lê). 

O Sr. :1inistro Prcsit'cnte - Há divergência ? Por unnnimidade, 

negado rrovimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - P.iOGE3SC I:º 786Dl - Relator:i1i.nistro !(eJ:! 

ton L~ounicr - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 1rg 

sidentc do TRT da 2a. nc;;ião - Olinda Aguilera Xavier - Fund.,ê; 

ção Legião Brasileira de Assistência. 

O Sr. Hinistro Newton Lamounier - As Instâncias Ordinérias n_g 

garam as horas extras reivindicadas pelo agravante, sob o 

fundamento de que a alteração de sua jornada de tr8balho d.§ 

correu de sua própria iniciativa, sem que disso lhe rcsult~ 

se prcju!zo ••• (lê). A douta Procuradoria opina desfuvorà

vclmcnte. t o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Os tr€s arestos, aponta

dos como divergentes às fls. 100, consubstanciam a tese da 

ilicitude de alterações contratuais que, direta ou indire

tamente, causem prejuizo aos empregados, consoante o dis -

posto no art. 468 da Consolidação. No caso "sub judice",pS?_ 

rém, a tese não é essa. O decisório Regional entendeu, as 

sim como a Primeira Instância, que, dentro da modificação 

havida na jornada de trabalho do agravante, não lhe adveio 

prejuÍzo, já que ••• (lê). Não comprovado o dissidio juris -

prudencial em que se apóia a Revista, nego provimento ao A 

gravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente , 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo N9 839/71 - Relator Ministro 

Newton Lamounier. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região. 

Iraldina Marques Martins e Importadora Americana S/A - Co

mércio e Técnica. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - O aresto Regional confii 

mou decisão de Primeira Instância, concluindo que, pela pro 

va produzida nos autos, o agravante abandonou o emprego por 

isso que, tendo alta do beneficio previdenciário em 30/7/68 

apresentou-se ao serviço em 3/ll/1968, quando ••• (lê). Co~ 

traminutado às fls. 44/46, vem o Agravo nos autos da ação, 

opinando a douta Procuradoria Geral desfavoravelmente. É o 

relatÓrio. 

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

a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Newton Lamounier - Verifica-se, nos autos , 

que o agravante, depois de gozar o segundo benefÍcio previ 

denciário, findo em 30/7/1968, apresentou-se à empregadora 

em 3 de novembro do mesmo ano, quando lhe foi fornecido a 

testado referente a salários. ocorre, porém, que a partir 

daquela Última data, não mais retornou à empresa, vindo a 

postular, em 16/2/1970, reclamatória, dizendo-se despedido 

por não lhe ter sido permitido tegressar ao serviço. Náo 

fez, entretanto, prova dessa sua declaração, nem de que in 

terpusera recurso administrativo que tivesse em tramitação 

junto ao INPS ••• (lê). Dai, por que, desatendidos os press~ 

postos legais, nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente , 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo N9 870/71 - Relator Ministro 

Newton Lamounier. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re

gião. Rosa Silva de Carvalho e Fued sauda & Cia. Limitada. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Nas Instâncias Ordinári

as teve a agravante indeferido seu pedido de auxilio-mate~ 

nidade. Interpos recurso de revista, alegando ofensa ao 

Prejulgado 16 e ao art. 818 da Consolidação. Pelo despacho 

de fls., foi trancado o recurso. Dai, o presente Agravo de 

Instrumento, onde sustenta o cabimento de sua Revista ••• 

(lê). Oferecida a contraminuta, vem o Agravo nos autos da 

ação, opinando a douta Procuradoria desfavoravelmente. É o 

relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A Primeira Instância or-
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denou à agravante que apresentasse em trinta dias prova de 

seu estado gravidico, prova essa que não fez. Alega que 

sua gravidez não foi contestada pela empresa ••• (lê). Nego 

provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente , 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo N9 345/71 - Relator Ministro 

Leão Velloso. Revisor Ministro Newton Lamounier. Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Qua~ 

ta Região, S/A Frigorífico Anglo e Adão Bittencourt Cruz e 

Ari Souza Ribeiro. 

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

corrido que repeliu a pretensão da empresa de ver reforma-

da a sentença vestibular que a condenara no pagamento dos 

consectários legais, está ementada nos seguintes termos 

"Os trabalhadores de safra tem sua atividade regulada pe

lo decreto-lei em epigrafe.,.(lê). A douta Procuradoria não 

conhece do recurso por intempestivo e, se superada a prej~ 

dicial de ordem pÚblica, p~lo improvimento do recurso. É o 

relatório, 

(Toma assento na bancada o Ministro Rezende Puech) 

O Sr. Ministro Ne~1ton Lamounier - De acordo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Às fls. 46-verso, está cer

tificada a publicação do Acórdão recorrido em 2/l2/1970.Re , 

cebido o Recurso de Revista em 9/12/1970, conforme carimbo 

de recepção às fls. 49, foi o mesmo interposto no prazo le 

gal, não se justificando a prejudicial argliida no parecer 

da douta Procuradoria Geral. Rejeito a preliminar de in -
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tempestividade, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - O equivoco que levou a 

douta Procuradoria a argüir a preliminar, decorre do fato 

de os oficios de notificação estarem datados de 27/11/1970, 

data em que o Acórdão Regional foi publicado, Rejeito a pr~ 

liminar. 

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

de, rejeitada a preliminar de intempestividade argüida pe-

la Procuradoria Geral. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço do recurso. As deci 

sões Regionais apontadas configuram dissidio jurisprudenci 

al. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente- Há-divergência? Unanimemente, 

conhecido o recurso. Tem a palavra.o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A Lei 761, de 14/8/1969,que 

veio a consagrar jurisprudência pacífica deste Tribunal,no 

sentido de que os contratos por safra devem ser somados 
' 

computando-se num perÍodo Único para o efeito de indeniza-

ção, (Lê). Nego provimento ao Agravo,. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Não há de se negar aos 

safristas, como acentuou o Relator, •• (lê). Acompanho oRe-

lator, negando provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

negado provimento ao Agravo, 

O Sr. Secretário - Processo N9 1126/71 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Leão Velloso. Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Se

gunda Região. Indústria e Comércio Pirotécnica Chinici Limi 

tada e AbÍlio Klein e outros. (Adiado em virtude de empate • 
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Desempatará o Ministro Rezende Puech). 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Sr. Presidente, desde logo, 

devo dizer a V. Exa. honrar-me sobremaneira tomar assento 

perante esta Egrégia Terceira Turma. Chamado ao desempate 

deste processo, anotei as seguintes considerações que for

mam meu voto. O AcÓrdão Regional deu provimento, em parte, 

ao Recurso Ordinário, para deferir o adicional-periculosi-

dade a determinados empregados, referidos no corpo do jul-

gado - fls. 93. Apenas a empregadora recorre, e o problema 

do desempate se fixou no conhecimento desse apelo ••• (l~). 
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~ Sr. Ministro Rezende Puech- (Continua lendo)- Por outro,ad

mito que a interp;retação do real intuito da lei pertence ao 

Judiciário,· e não às autoridades administra ti v as que, por poE_ 

tarias, poderão ampliar ou diminuir a lei. Dentro dessa ativl 

dade do Judiciário, entendo não configurada qualquer violação 

à letra da lei. ou divergência jurisprudencial que abone o 

conhecimento. 

0 Sr. Ministro Presidente- Não conhecido o recurso, contra os 
, , -

votos dos Ministros Relator e Presidente. Redigira o Acordao 

o Revisor. Agradeço a presença do Ministro Rezende Puech e o 

brilhantismo do voto que proferiu, dando mais ~ atestado de 

seu valor e de sua cultura, neste Tribunal. 

(Retira-se o Ministro Rezende Puech) 

O Sr. Secretário - Processo n9 451/71- Relator: Ministro Vell 

so Ebert. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso de Revi 

ta de decisão do TRT da la.Região. CÍcero Galdino e outros 

~ , I Rede Ferroviaria Federal S A - EFL. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Reconhecendo prescrito o direi-

to dos reclamantes postularem sua reclassificação no quadro 

da emprêsa, decorrente das preterições pelos paradigmas que -

êles apontam ••• (lê). Opina a douta Procuradoria Geral pelo 
A , , 

conhecimento e provimento do apelo. E o r~latorio. 
~ o Sr. Ministro Newton Lamounier- De acordo. 

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

lavra o Relator. 

, 
O Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, o decisorio re 

visando sustenta a prescrição total, porque entende ter havi 
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do ato concreto da administração da emprêsa, por ocasião da 

preterição sofrida pelo reclamante ••• (lê). Conheço. 
, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier-0 recurso e dos reclamantes, 

que se insurgem contra o reconhecimento por parte do Regional 

da prescrição argüida pela recorrida. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente- Acompanho o Revisor. 

0 Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Também acompanho o Revisor. 

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

, -voto do Relator. Designado o Revisor para lavrar o Acordao. 

~ Sr. Secretário - Processo n9 486/71- Relator: Ministro Elias 

Bufaiçal- Revisor: Ministro Velloso Ebert- Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 2a.Região. Gavião Monteiro S/A - Engenha 

ria e Construções -AntÔnio Rodrigues de Morais. 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Sobe a Revista com o proviment 

do Agravo, nestes têrmos: "O agravado trabalhava fora da empre 

, 
sa, sem horario e sem exclusividade, porque trabalhava para o 

" " , , .t. tras mepresas ••• (le). O douto parecer e desfavoravel. e ore-

, 
latorio. 
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~ 

O Sr.Ministro Vülloso Ebqrt - De acordao 

O Sr.Ninistro Presidcnt~ - Em discussão. Encqrrada.Tem a PA 

lavra o Ministro Relator. 

O Sr.l.Unistro EUas Bufairoal - Cocrontü com o voto que dei 
, ' 

no Agravo, conheço da Revista e, dosdo ja, dou provimento a. 
# N 

mesma, pois o conheci:nento e pela violaçao do leí.RealmE:nte, 
A 

no caso, o rocor:rido se 

assim inscrito no IAPC, 

colocava como trabalhador autonomo 7 

" , pagando imposto de industria e prQ 

fissões o trabalhando para outras emprÔsas ••• (lÔ). Dou prQ 

vimento ao recurso pa:ra restabelece:;:- a sentença da J.íM,Junta, 

fls.6o/61, cujos fundamentos adoto oro razão do decidir. 

O Sr.Ministro Vçlloso Ebert - Os pressupostos do subordina

ção o horário que caracterizam o contrato de trabalho, doi 
A - A xando clara a existencia da rclaçao de emprego, foram rQ 

A A 

conhecidos pela Instancia revisora quo tem compçtoncia pa.ra 

roaprociação do fatos o provas ••• (lÔ).Não conheço do rocur-

so. 
, 

O Sr.Ministro Nanton Lamounie,J:: - Não conheço.A materia VOJ: 

A - A A 
sa sobre relaçao de emprego quo, pela jurisprudencia dom;!. 

nantc, so relaciona com os fatos. 

O Sr.Hinistro Pr.as;i..diJA't§. - Conheço do recurso. E:uspenso o 

Julgamento, em virtude do empate. 

O Sr. Sccr0 tár5o : PROCESSO NUnzlJJ. - Relator: lo{inistro LQ 

ão Velloso. Revisor: Ministro Nc1·rton Lamounicr. R:;;curso do 

revista de decisão do TRT da 5" Região. ANDORINHAS AUTO- TÁ 

XI ITDA, e Jv'ÁRIO NiRY DE SOUZA. 
.. 

O Sr.Ministro Elias Bufaigal - Sr. Presidente,as Inst.ancias 

Ordinárias rccorilleceram a existência da relação de " emprego 
, . , -contestada pela rc, concltando o Acordao ora recorrido que 

os contratos afins ao de trabalho,cuja execução apresente~ 
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traços caracterizadorcs dêste Últil'lo, cooo tal devem ser 
, 

tratados.Vorsa a cspccic, motorista de taxi que roclamou os 

consectários legais por despedida injusta c anotação d.e sua 

carteira profissional. A douta Procuradoria opina pelo CQ 

A ~ ~ o nhccimento e improvimcnto do apelo. ~ o relatorlo. 

O Sr.Ministro Newton LamouniGr - Em discussão.Encerrada.Tem 

a palavra o Ministro Relator. 

O Sr.Hinistro Velloso Ebert - Sr,Prosidente, 11 data venia"do 

ilustre parecer da douta Procuradoria Geral, o exemplo citã 

do não se presta ao confronto do julgado, porque 

as esp~cics • O exame dos fatos apreciados nas 

diversas 
A 

Instancias 
, 

Ordinarias levou-as ao corillecimento do que·o autor prestava 
, , .. 

serviços, não como locatario de automovel, mas como autenti 

co empregado. não conheço do recurso. 

(RETORNA AO RECIRTO O PROCURADOR ARTHUR SEIXAS DOS ANJOS) 

tor. 

-
u! "' O Sr.Ministro President~ "~ divergencia? por unar.imidade, 

não conhecido o recurso. 

~.Secretário - PROCESSO NQ 580/71 - Rolator:J.linis'Gro Eli 
-

as Bufaiçal. Revisor: Ministro Leão Vclloso. Recurso de rQ 

vista de decisão do TRT da 22 Região. EZIO RAI~OS e OUTROS e 

RÁDIO S[o PAULO S/A. 

O Sr.Ministro Elias Bufaio;al - Sr.Presidente, reclamaram os 
4 , 

empregados retorno ao regime do horario anterior, como paga 
, 

menta de horas extras c dispensa de ponto ao termino da jo~ 

nada, quando não mais necessária a presença.A Junta reconhQ 

ceu devidas as horas extras em determinado per!odo,fls.l22, 

o confirmou o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho a sen 
, 

tença de fls.l52.Parecer desfavoravel da douta Procuradoria. 
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~ o relatÓrio • 

. O_k~j.nistJ'_Q....~J-l.P ... S!LKP.ç.;:..-t< - Do acÔrdo. 

O Sr.Ministro Presidonte - Em discussão.Enccrrada.Tem a palA 

vra o Ministro Relator • 

.Q...J3.r,.Minutrp E]Jas Buf~ - Não mcreco conhecimento a R,g, 

vista, inexistindo a violação litoral dos dispositivos inv.Q. 

cados e, afinal, pretondondo os recorrentes o rocxame do ~ 
, 

t0ria de prova, bastando a leitura dos fundamentos osposados 

a fls. 155. 
O Sr.Minjs~o VoJloso Ebort - Não conheço do recurso. 

' A O Sr.Ministro Prçsidonte - Ha divergencia? Por unanirr:idado , 

não conhecido o recurso. 

O Sr.Secrotárlo - PROCESSO Nº 59W7l - Relator: Ministro lófu? 

Vollcso • Eevisor : Mir>..istro Newton Lamounier. Recurso do 

Revista de decisão do TRT·da 2~ Rogião.MANOEL VIEIRA DOS SAE 

TOS e S/A IRF Mfi.TARAZZO. 

O Sr.Ministro Velloso_B~~ - Sr,Prosidente, o autor recl,ã 
, 

mou, na inicial, conscctarios legais, por despedida indirot~ 
, 

alem de pagamento de parcelas atrasadas concernente a reaju~ 

te salarial deferido por sentença normativa c que não lhe vj. 

nha sendo pago.A NM. Junta de Conciliação e Julgamento julgou 

procedente a reclamação, sendo, no caso, essa Última decisão 
A 

reformada na Instancia "a quo" que julgou o reclamante car.Q. 

ceder de ação.Nota-se, pelo parecer da douta Procuradoria 

fls.67, que o sou ilustre prolator confundiu,no pr0sente apQ 

lo, as posiçÕes das partes, considerando como recorrente a 
A 

empresa e, como recorrido, o autor, prejudicada, pois,a apr.Q. 

ciação dessa poça judicial.Por economia processual c para 

não procrastinar mais ainda o feito, deixou o Relator de on 
• A 

cam~nhar o presente processo para novo pronunciamento da Pr2 
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curadoria Geral. t o rzlatÓrio. 

" O Sr.Ministro Newton Law~~ - De acordo. 

Q.p~~~nistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tom a 

palavra o Ministro Relator. 
, 

Q...ê.r~tQ_\lru..l_aA,.a.EJ?W; - O autor, alem das parcelas rg 
' . N ferentes a indenizaçao trabalhista a que se julga com direi 

to a receber, protestou, na inicial, por verbas atrasadas .íi!. 

tinentes ao reajuste salarial deferido por sentença normati-
.. 

va. Conheço pela divergoncia. 
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o Sr. :ünistro Ne1:ton Lamounier - Conheço. 

O Sr. ;r,~_nistro Presidcmte - Há divergência ? Unâr:imemente, co 

nhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Nir:istro Velloso 2:bert - Foram, de :'ato, extravasados 

os limites da contesta~ão ao reconhecer a igrégia rurma Regi~ 

nal que o autor não estava .••. (lê). Dou provimento, anulo o J. 

CÓrdão recorrido, determir:ar:do a baixa dos a'.ltos ao Regional, 

para julgamento como de direito. 

O Sr. Ninistro Nev1ton Lamounier - De acÔrdo. 

O Sr. \'líinistro Presidente - Há divergência? Dado provimento 

ao recurso, por unanimidade, para anular o AcÓrdão Regional, 

baixando os auto"; ao Tribunal "a quo" a fim de que julgue, co 

' mo de direito, o Recurso Ordinario. 

O Sr. Secretário - PROCóSSO 1':9 ô69/71 - Relator: iv!inistro Vel"'" 

l)so i:bert. Revisor: !1inistro Newton LaJ~ounier. Rer::urso de Rcv· 

ca de Decisão do TRT da 2a. Região. CLÁUDIO FiRRiiRA e EI·lPR! 

SA AUTO ÔKIBUS DO PARI LTDA: 

O Sr. !ünistro Vel1oso Ebert - Negando provimento ao Recurso 

Ordinário do em~regado re81amante, o AcÓrdão recorrido manteve 

u sentença vestibular que negou ao autor a equiparação salari 

al pleiteada, por entender aquela Instância que reclamante e 

paradigma não prestavam serviço, concomitantemente, á emprêsa 

reclamada. (lê). As contra-razões estão às fls. 42, opinando 

favoràvelmente a jouta Procuradoria Geral em seu parecer de~~ 

48 •. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acÔrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - i':m discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro VelJoso Ebert - O autor, admitido em 16/11/68 

para executar o mesmo serviço do paradigma e nas mesmas condi 
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ções .•• (lê). Conheço, e dou provimento, a fim de julgar pr_Q 

cedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Nas Instâncias Ordinárias, 

foi vencido o recorrente na pretensão de receber diferenças 

salariais decorrentes de aplicação do art. 461 da Consolida 

ção. O fundamento dos decisÓrios foi o de que não houve simul 

tc..ncid:,clo na prestação de serviço entre recorrente e paradi& 

ral. • A Revista funda-se na súmula 22, e não na de n9 21, .•• 

(lê). Não conr:eço. 

O Sr. Hinistro Presidente - Relator conhece e dá provimento; 

Revisor não conhece. Acompanho o Revisor. Não conheço. Como 

bem salientado, as Instâncias Ordinárias jamais reconheceram 

a simultaneidade das funções, um dos requisitos essenciais do 

art. 461 da Consolidação. Não pode prevalecer aquêle entendi 

mento de que, pelo fato de o paradigma ter-se afastado para 

o regime previá.enciário, poderia convalescer o direi to do rc 

clamante. 

o Sr. Ministro Slias Bufáigal - Não conheço. 

O Sr. l-Jíinistro Presidente - Não conhecido o recurso, por maj o 

ria, contra o voto do Relator. Redigirá o AcÓrdão o Revisor. 

O Sr. Secretário - PROC~SSO N'? 852/71 - Relator: Ministro Vel 

fci::;o Ebert. Revisor: i4inistro Newton Lamounier. Recurso de 

Revista de ;)ccisão do TRT da 2a. Região. TEXTIL DE:\iE:Y KOURY 

LIMITADA. e APARE C IDO ANTBNIO DA LUZ e OUTROS. 

O Sr. Ministro Velloso Bbert,- Sr. Presidente, a sentença ini 

cial e o AcÓrdão recorrido deferiram ao reclamante o 

to de diferenças quanto ao décimo-terceiro salário, porque 

entenderam que seu pagamento, no case em que os autores são 

tarefeiros, deve ser efetuado de acÔrdo com a média anual de· 
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' produç~o ... (lê). As contra-razões estão as fls. 57, opinando 

desfavoràvelmente a Procuradoria Geral, em seu parecer de fls 

ô5. É o relatÓrio. 

O Sr. lv!inistro Nev1ton Lamounier - De acÔrdo, 

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

lavra o Relator. 

O Sr. l~inistro 1felloso Sbert - Llmbora se possa entender como 

superada a jurisprudência trazida a confronto, o dissidio ~u 

risprudencial configura-se com os arestos apontados à.s fls. 

52. Conheço. 

O Sr. lünistro NeNton Lamounier- Conheço. 

O Sr. iünistro Presidente - Há divergência ? Conhecido o recu 

so , por unanimide.de. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ninistro Velloso Ebert - As decisões prolatadas nas Ins 

tâncias percorridas decidira.Jt com acêrto a controvérsia dos 

presentes autos. Os autores, como tarefeiros, têm assegurado . 

•. . (lê). Nego provimento. 

O Sr. iünistro Newton La'llounier - Também nego. 

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

negado provimento ao recurso. 
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C'· Sr. Secretário - Processo n9 893/71- Relator: Ministro Star 

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

vista de decisão do TRT da la.Região. Dorildo Queiroz de Vas-

' cancelos. Jose Francisco do Nascimento. 

' o Sr. Ministro Presidente- O Egregio Tribunal Regional delib~ 

" ' rou negar provimento ao apelo ordinario da reclamada, manten-

do a decisão recorrida ••• (lê). Opina a douta Procuradoria Ge-

' ' ral pelo conheci@ento e provimento do recurso. E o relatorio. 

" r Sr. Ministro Elias Sufaiçal~ De acordo. 

·.) Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada, Voto no 

sentido de anular a decisão, porque não houve devolução da 

notificação. Trata-se de notificação feita irregularmente. A 

douta Procuradoria Geral opina nesse sentido, dizendo: "No mé 

ri to, parece que os atestados ••• (lê)'! Anulo o processo desde 

a notificação. Conheço e dou provimento, nesse sentido. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Partiu o digno Relator do V. 

AcÓrdão de uma suposição, Diz que, pelo fato de informar o 

vizinho, pelo telefone .•• (lê). Acompanho o Relator. 

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

conhecido e dado provimento ao recurso, anulado o processo de 

de a notificação • 

• r Sr. Secretario .:_Pro<:esso n9 922/71- Relator: Ministro Elias 

Bufaiçal. Reviscr: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da la.Região. Rêde Ferroviária Federal S/A 

7a.Divisão Leopoldina Heitor Ferreira Netto. 

C Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Sr. Presidente, o Egrégio Tri-

bunal Regional não conheceu do Recurso Ordinário interposto 

pela empregadora por falta do depÓsito, fls. 38. Oferecido o 
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Recurso de Revista com alegação de descabimento do depÓsito, 

porque fixado apenas o valor das custa, foi indeferido ••• (lê). 

Opina a douta Procuradoria Geral pelo conhecimento da Revis 

' ta, pela questão da prescrição, sendo no merito pela confir 

maçao do decidido. É o relatÓrio. 

o Sr. Ministro Velloso !bert- De acÔrdo. 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal- "Data venia" do douto parecer, 

- , , , ' 
a questao unica a ser apreciada e a do deposito, se neces-

~ - - , sario ou nao. Desde que nao conhecido o Recurso Ordinario 

, - o - -por falta de deposito, a questao da prescr~çao nao foi aborda 

da, e nem poderia sê-lo agora ••• (lê). Não conheço. 

' -O Sr. Ministro Velloso Ebert- Tambem nao conheço. 

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

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 937/71- Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la,Região. José Vicente Filho. 

Condomínio do Edifício São Rafael. 

~ Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, rejeitando a 

preliminar de cerceamento de defesa argÜida no Recurso Ordi 
, , - ~ 

nario do autor, o Acordao recorrido negou provimento ao ape 

lo, concluindo que não se declarará a nulidade ••• (lê). .>pina 

favoràvelmente a douta Procuradoria Geral. É o relatÓrio. 

" ~ Sr. Ministro Newton Lamounier- De acordo. 

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

lavra o Relator. 
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o Sr. Ministro Velloso Ebert- Os fundamentos da decisão recor 

rida satisfazem às exigências do art. 832 do diploma consoli 

dado, não se justificando as alegações da recorrente, de vio 

laçào do mencionado dispositivo legal ••• (lê). Rejeito. No 

entanto, acêrca da falta de vista que teve o recorrente do 

laudo pericial de fls. 37, merece conhecimento o recurso, em 

" face dos exemplos divergentes de folhas. 

' r Sr. Ministro Newton Lamounier- Tambem conheço. 

, . " () Sr. Ministro Presidente- Ha d1.vergencia? Por unanimidade, 

conhecida a Revista. Tem a pa.lavra o Relator. 

8 Sr. Ministro Velloso ~bert- Houve flagrante cerceamento de 

defesa com a omissão da MM. Junta em dar vista ao reclamante 

" ( ") do laudo pericial de folhas ••• le . Anulo o processo do laudo 

de fls. 37. 

J Sr. Ministro Newton Lamounier- çom efeito, descumpriu a 

ilustrada Primeira Instância o referido preceito legal, eis 

que deixou de dar vista ••• (lê). Acompanho o Relator. 

, " 
~r. Ministro Presidente- Ha divergencia? Por unanimidade, 

" dado provimento ao recurso, nos termos do voto do Ministro 

Relator. 

r Sr. Secretário - Processo n9 944/71- Relator: Ministro Vel 

leso Ebert. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la.Região. Yara de ~liveira Gar 

cia Fernandes. A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil. So 

ciedade AnÔnima de Seguros Gerais. 

c Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, repelindo as 

preliminares de nulidade da sentença vestibular, por cerce 
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mente de defesa e de inconstitucionalidade do paragrafo 49, 

aditado ao art. 96 do Decreto-lei 73/66 .•• (lê). 0pina a douta 

- , Procuradoria Geral pelo nao conhecimento do recurso. E o rela 

, 
torio. 

r Sr. Ministro Newton Lamounier- De acÔrdo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, no Recurso Ordi 

nário o autor arg~i a inconstitucionalidade do paragrafo 49do 

art. 96 do Decreto-lei 73/66, parágrafo que lhe aditou o De 

ereto-lei 296, de 28 de fevereiro de 1 967. Apreciando o Re 

' , curso Ordinario, a Egregia Turma Regional assim se manifestou 

sÔbre a alegação de inconstitucionalidade: "Não ocorre a ale-

gada violação do principio constitucional ••• (lê)'! Tenho como 

violado o art. 116 da Constituição, que diz que somente pelo 

voto da maioria absoluta de seus membros poderão os tribunais 

declarar a incostitucionalidade de lei ou ato do Poder PÚbli 

, -co. Anulo o Acordao, e dou provimento ao recurso para que se 

jam remetidos os autos ao Tribunal "a quo", para a apreciação 

da inconstitucionalidade pelo Tribunal em sua composição -pl~. 

na. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier- Conforme se vê da certidão 

, 
de julgamento, a Egregia Turma Regional rejeitou, entre outras 

preliminares argliidas no Recurso Ordinário da autora, a de 

inconstitucionalidade .•• (lê). Voto pela anulação do V.AcÓrdão 
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a fim de que voltando os autos à Instância "a quo", seja a 

arg~ição de inconstitucionalidade julgada como de direito. 

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

dado provimento ao recurso, nos têrmos do voto do Relator. 

(Assume o Ministro Renato Machado) 

O Sr. Secretário - Processo n9 959/71- Relator: Ministro Elias 

Bufaiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 2a.Região. Companhia Paulista de Estra 

das de Ferro. David Raiss. 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Alegando preterição, o ora re 

corrido pleiteou e obteve a promoção de chefe a mestre auxi 

A 

liar e a mestre. Rejeitando as duas Instancias a prescrição 

arg~ida •.• (lê). O douto parecer é desfavorável. É o relatÓrio. 

" O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Na preliminar, descabe o recur 

so, pois que o V.AcÓrdão afirma a interrupçao da prescrição. 

No mérito, tem arrimo na jurisprudência Regional de fls.ll0/11 

(lê). Conheço. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert-
, 

Tambem conheço. 

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

conhecido o recurso, rejeitada a preliminar de prescrição.Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Dou provimento ao recurso,para 
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julgar a reclamação improcedente, consoante votos em casos da 

mesma natureza, em que se destacou que não pode haver promoção 

senao dentro da mesma carreira ••• (lê). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- ~sse caso nao tem a nuança da 

" , quele do Pleno. O Regulamento da empresa e claro. Acompanho o 

Relátor. 

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

dado provimento ao recurso, para julgar a reclamação improce-

dente. 

O Sr. Secretário -Processo n9 987/71- Relator: Ministro Elias 

Bufaiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Revista 

, 
de decisão do TRT da la.Região. Gildo Vilar Ozon e Jose Mar 

, , I tins Dantas. Casa Vitoria. Pneus e Acessorios S A. 

'' Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Julgada procedente em parte a 

' , reclamação, recorrem os empregados quanto a base indenizato-

, 
ria. Negou o Egregio Tribunal Regional provimento ao recurso 

A ' , ~ ' (le). O douto parecer e desfavoravel. e o relatorio. 

0 Sr. Ministro Velloso Ebert- De acÔrdo. 

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

lavra o Relator. 

0 Sr. Ministro Elias Bufaiçal- A Revista foi recebida pela 

violação literal da lei, e não pela divergência, Divergência 

rea:l mente nao ocorre, nao servindo despacho proferido em exe 

cução ••• (lê). Não covheço. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert- O art. 29 do diploma consolida-

- A ( A do impoe apenas ao empregador o onus ••• le). Dou provimento 

ao recurso, a fim de julgar a reclamação procedente. 
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o_sr. Ministro Elias Bufaiçal- O recurso sequer pode ser co-

nhecido, pois não está amparado para o conhecimento. 
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violação :ie l~ ;_, t2r.'._a qur.. ser 1-'-"ceral. Hão cor.l':cocido o re..:ur 

so, cortra o vot~ ::lo R~v:sor. 

O Sr. Sec;rcté.:~.'._o - Pl\OCiSSO :·:? l.ôOit/71 - Rel2.tor: ::.:_r:.'._stro 

Uias :.Jufáiçal. Ikviso!': :.:i·~·'.stro vel1oso .:bert. Rcc;urs~ de 

R2Vista de Occis2.o Lto TRT da 3a. R2e;2.ão. S/.<. F.Á3R:::CA D~ L~C 

DUTOS 1\.L::::~I:TÍCIOS ·r:::oc::; c LA.~J.CIC P.ôliiDO 3R!l.GA. 

pl0.i.tcadas 

R c e; ~o:1al - fls. 107. :r:.:;urgc- se o l'C c orrcr.tc ;,;o:: ~r a a ln·: 1:: 

s'B:.o ... (lê). C i. te. julgados e:-:·. sc"'J. I,~ ... o1 sÔbre re:::;c::.são à o 20!"1 

r.utcnção do co:1trato e r-ão ad"ü tida a trans::cr2n:::ia. Dou'Go 

' ' ' rar2::er d2sfavorm·el. i': o relatorio. 

O Sr. i:ir.istro 'l:o:J.loco s·oert - De acÔrdo. 

J Sr. 2-ilnistro Prcsldct:.J .. ·.: - .~r.;. d~.s::::us3ão. =~ncorraia. 1le:-a a 

~alavra o Relator. 

O Sr. ;,;_i_n.Lstro O:liac .SufÚiçal - "Data vcn.:.a" do dou·~o parecer 

se"'"ld.o :ccco~:hee!ida a csta'ulll.de.dc elo rçcorrj_doJ a ju:ci::.;:r-rudê.::_ 

c.:.a <.:itada às fls. 120 2 di'rcr[ic;:te, negar:c'.o a resc:'..~ão <l_uar. 

' c'o ircxis"~er.tc a ::..Jcorr._::Jaí..iTh~.lidad: ou r.ot 1.vos .'._:lsupcravcis. 

Conr.eço. 

' C Sr. ;.Jinistro '.'cl::.oso .::tert - Tar.bem co 1heço. 

:J Sr. :Víil-~istro rresider:tc- iiá d:!.ver(;ência? Cor.hec~do o recur 

so, por unanirr.iciade. Ter.: a palavra o Relator. 

' O Sr. iíinistro :aias Bufaiçal - Conheço da Revista apcr.ac 

A -por esse aspecto, nao nos derrais pontos, rio cons~derada a 
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-.. 1 A~ verba paga <.:orno ajuc1.a de custo e nao ... 1le 1 • Cor:hecido q·'"'an 

to á res·~isão, dou ;roviuento ao mesmo, ;cara assegurar ao 

A . A 
recorrido a J!Cr:nanen;l.a r.o empreco c no local em que se e.!2_ 

contrava na :;Jrestaçã::> de s3rv2.ç::>. Uma vez não justificada a 

trar:s:ferêr:c.~a- não eLcor.tro J;~otivJ suf1.cicn-te para dar a 

resclsão.(Lê). 2stc, meu voto. 

' O Sr. L·:iLis .:.rõ Velloco .óbert - A e~;1:pregadura rao e pccsdla 

fislca, não se podcnC:o caracterizar, as>J1.r.,, a ~'1corr.patiblli 

' ds.dc total entre as r·artes, e o vir:culo laboral dove ocr r.:an 

tld::>. Com o Relator. 

O Sr. >lir:is cro Frcsidur.'~c - :rá cliverc;2r:cia? Jado r:rovirr.er.to 

ao recurso, }ara manter v~T:~ulo CY1:r!regat~::.o, 

r e conhecendo a :Lr ... corr .. ,a Li.bil~.dadc. 

C SL Sccr::.:tário - ?ROC~SSO 1:9 485/71 - Relator : ;.;.:.r,ls·~ro 

~lias Eurá.:.çal. Revisor : ~lr:istro Vclloso Zbcrt. Recurso de 

Re•1ista de .0ecisão d.o '..":R'!:' C:.a 2a. Região. GA!l.ÃO LO~lTMRO 3/A . 

..;i:GE:!lfíA.'GA -~ co::S':2RUÇíJ.::;s e .'\...iT(}!IO RCJDRIG!JS:3 J~ :IORA.2S. (Adia 

do em virtude de crr.pate. Je.s:cr:patará. o :.<ir.lstl':J Renato ;,íacha 

do ) . 

' O Sr. ::iristro R,mato ;:ac:;1ado - Sr. Presidente, ja li os :1utos ~ 

"" t < "' .., 5'"~\ . .,:,..;") "" ( . l.r._._ 2-.::.::. CO .L~C;CUrSO ao Ü.CViSt3 ,_v ........ l"'81J.ç::IO c;.:.:.l.)1_~...::0at.'.·~:.aJ ~"~ 

cor:hecida pele o JgréGio Rc2;ior:al. 2~:tcr..do q·J.e, :1os exprç.ssos 

têrmos do AcÓrC.ã.o rcvj_so.r.do, foram rc;conhecidos os requisitos 

e assim e::;tá dito, de forr.!a e;:prcs::;a: "requi;;ito~ csse:-.ciais 

f . 1 - t' . " A . . I· '"' que con 2.gurarr. a ~3 açao 2J.'.]rega lCla . nt.e.~lOT!;.er;·ce, L:OU\r3 

:1cravo d2 Instrumento que dctermi:1ou a aubida da Revista e, 

1~escc Agravo, o f-c.ndar.Jento nuclear dêssc Agrav:J eré1 o de que 

o d-espacho agravado deixara de apreciar os fundamc:r.toc aduzi 

uos pela recorr:;nts. !·:ão entl·::m, evide:-Jtcr.:ente, no r~ér i t::>j 
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' apenas se refer:'..t: c 3 tl·itarr:cnte a prccariedad" do despacho 

ac;ra·rad'J. S:c, Presidente, cor;ficurados O'--' .1ão os req•--1h>:. tos 

cssen~iais da 
- ...... ~ ., relaçao de err:prego, so atravGs do reexame da 

prova. "Data ven:.a", cmtendo não se enquadrar a Revista ::o 

· Se/ - ,,_., ar·c. _,0 ••. ao coru.eço. 

O Sr. ~iniEtro Presidente - I:ão co~hccida a 3cvista, contra 

os votos dos :•iin:.stros Relator e I'residcélte. l.e::lie;irá o AcÓ!._ 

dão o :-:inistro Rev ·_sor. Ag"·auec;o a rre·seélc;a de 1 . ..::xcelênc'.a. 

( P.ctira-se J :·~n:.stro Rsnato :-íachauo 1 

O 3r. Sc;cretá:·::.o - ?RJC"2:S.SO ;:9 1. 050/Jl - Relator: l·:ini;:;tro 

~evista ds ::>ec:'.cã.o do T::lT da 2a. Região. ::.ru:o.c:L FACH"'CO e C2:A 

fAULISTA D: SSTRAJAS DE F~ili~O. 

O Sr. ::inist:~o El:'..ac .::·--1fá.:.çal. - r:cc;adas as diferenças de su 

bsti tu:.çã.o, alec;ada coT.o decorrente de aposcr:tadoria de A:rtj 

~ice :oM maior ReferSn~~a, fls. 45, recorreu, sem @xito, o 

emprc:::;ado AcÓrião de fls. 53. A Rcvis"':.a ci.es·caca o Prejulgado 

- , , ( ~, 1 3:.J, aler;. de v ar .i. os a1·cr ~os ... lc;. ::lo'Jto parecer pc o conhe 

~ime.r..to ~ não rroVir:len"Lo. _3 o Y3latÓrl0. 

O Sr. ~in:'..stro Velloso ~bert - De ac8rdo. 

O Sr. ~intstro Preslder~c - ~~ dis~ussio. ~ncerraJa. Tem a 

~alavra o Rcla"':.or. 

' O Sr. :-:in.:.stro iUias BPfa:<.:,;al - ;:ão tem aplicação ao cas') o 

Prcjule;ado, cmr.o cão o 
A 

-:.em o3 Acbrdãos ~i·L.ados, que tratan' de 

substituição err, cargo ou ftL"lÇã.o. Verif.Lca-se que os ard.f:...:ec 

fat:> c _rr:.va ... (lê). I.ão conheço. 

O Sr. :.ilné.stro "icll:Jso .~"'::crt - Eão conheço. 
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conhec~da a Revista. 

FJ.AI:CISCO J:JSi: JA J.CC:U, c Ol:TIWS. 

' .::lsocidiu o ,:c;regio Tribunal dar 

proviner.to :êarci_al a.J apêlo Ordl'lário d.a re:::lan.:ada, para cfei_ 

to de JGter'in"'x ... (lê). Jouta Procuradoria Ü8l'al orL:a pelo 

- 1 J A l ', r· c lat :.,r 'o. r .. ao pr?vi::~er;.to do .... \ ~e;. _, o _ -.~ _ 

ço do rccurco .. i.ão ex_·~sto 'base na ::,;rcll.r1:..::ar d~ c:.:rcca..t;:er.to 

de de·;:'~:sa, arcll~da _;:JC)a rc.:;}_a:.:ada, '-'C.:'uta:la relo 2.grég:_o Reei 

nal e retificada :peJo rrcsGnte recurso, onde se v2 que ... (lê). 

~:ão acolho a .:on::lirr.i;:ar ds cercear:reLco de defesa, corr.o tanbér:~ 

;;ao pode cer acolhida a ClC ~ul::;arr.er:to "ultra !:JCGica';, U.':la '!CZ 

que .... (18). R.)jelto ax~as as ~rzllmi'1ar~s. ~:ã'J 12.0:1he~s_, nc 

r18ri to_, por ' . ~ 
s.~r .r~ater::.n. :le fato e prova, e nao se 

à espécie os A.c::l:~ciãos citad:)s. 

, ' . R - O ugreglo cgional rcjeit::>u 

Tcr.La, a0si:n, o rec::>rrer:te de provar ::> cercear.;e~_t:J. ::o qu•3 

çã::> se atcve ao ;?Cdid::> e, aiJcsar diss::>, ma:1dou se aiJu·c'as~e cr.: 

execução. ~.o :rnéri·L.oJ r..ãa há bas2 para :J co.n:r..s~ir: . .::r:to, uer.:io 

"::atér:'.a de fat::> e :;Jrova. I.ão '~::>r:hcço. 

O S.r. :·.Itnistr:J Pres ~dente - iiá d.i:vergê11cia·? Ur.âr: lrnc:.:iel -~eJ r_e . ' 

~c.:.tadas as duat~ p::-elín:i:-:a-r:;::.: e nê'.o 201-:t .. ecid:) o rccur.s:J., ror 
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C Sr. 3e~ret2r·.o - ~R08.~SSC .. :.9 1.191/71 - Rclat::n-- : :.:ir:is~ro 

o-::l ias ifclloso. R2211rs~ ~~ 

"<"\'-~'-a ri:' Dn·::Q-ao •'o --_:rn ·a -~a "c ·-a T-J""'T' 'l)I~"~r ..:.\_ ....,...., ....,._ ...... _......... u.., . _,.L c. u •. n .. c;..:.. o .... r.!..' :\~"'l.l.\ .... 1"\ e .d ..1..\.J.c. ... -\. 

'"' ""r. -~-Y'I·,..,.·~r ""'l-ia' ;'!··-r'· .,, v'""" .·~ .... l.._,v) _._ ....... u .._.. ........ a Çv.. •. 

;::J so..~o, a decisão 

d r • • l"• tA • f • • ' 1 .,, f) (' -' i' ! T.J ,-~-i Q 1 ,-, ~ rl;f.8lra :~C ar...c:_a_, 20;' ... l..rr:J.aua 9C .. O ·--'o- 8
0

J...0 ~'-c..._......._or ... Ci.> , C~ 

das co~~.:.ssõ2s :::ara c. f:Jr:r.açã:J do 

lastro ou r:_a;:ça era :.l:ec;al. O .:::;régio Regior:al c.il:cia a:::rea 

ce1~toc.: "Frejud2..: .. ::a..J.a a qucstõ.o pelo decurso do r:n'e.zo co:. ~at.io 

da rcosclsã::J"- ::'2.s. 3)3. Douto parçcc;r r~lo conhcc:"i.r..e!1to r:o 

r o la'· o" r-: o _._ V--• 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acÔrdo. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elia@ Bufaiçal - O julgamento do Agravo fi

cou circunscrito à matéria de fiança com o desconto das co 

missões. Realmente, apenas nesta parte, pela divergência in 

vocada nas razões do Recurso Ordinário, tem base o recurso. 

Mesmo que, se omissão houvesse ocorrido ••• (lê). Conheço na 

parte relativa à fiança. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, as razões do 

apêlo estão as fls. 371 e delas se depreende que, de fato , 

não poderia prosperar o recurso, pois se encontra inteira 

mente desfundamentado. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

o Sr. Ministro Newton Lamounier - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Por maioria, não 

conhecido o recurso. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo N9 1244/71 - Relator Ministro E 

lias Bufaiçal. Revisor Ministro Leão Velloso. Recurso de Re 

vista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segun-

da Região. Manufatura de Brinquedos Estrela S/A. e Kiotto 

Hishiana. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Julgada procedente a recla

mação de equiparação de salários, fls. 59/61, embargou a e~ 

pregadora, e o recurso não foi conhecido, porque intempesti 

vo o depÓsito da condenação, fls.75. Interposto o Recursore 

Revista sob invocação das duas letras ••• (lê). A douta Procu 

radoria se pronuncia, a principio, pela anulação da decisão 

de Embargos, pois já, então, a competência passara para o 
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Tribunal Regional do Trabalho. Mas, acrescenta que, se ad-

mitido o apêlo como Revista, não merece conhecimento ou pr~ 

vimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert De acôrdo. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Para anular a decisão profe 

rida em Embargos, necessàriamente teria a Turma que conhecer 

da Revista. Não o pÔde fazer, porém, porque nem arg1lida foi 

a preliminar e, no mérito, somente discute a recorrente ma 

téria de fato, invocando o art. 461 da Consolidação das Leis 

do Trabalho. Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço do recurso. 

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

de, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo N9 1 278/71 - Relator Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor Ministro Leão Velloso. Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quar 

ta Região. Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes e A 

delino de Jesus. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - As duas Instâncias reconhe

ceram devido em dÔbro o salário correspondente ao dia do s~ 

pultamento do Presidente Marechal Costa e Silva, decretado 

feriado nacional. Invocou a recorrente ambas as letras ••• (lê 

É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Conheço pela divergência. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 
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o Sr. Ministro Presidente - Matéria conhecida. Contra o vo-

to do Ministro Revisor, conhecido e dado provimento ao recur 

so. 

o Sr. Secretário - Processo N9 1 526/71 - Relator Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor Ministro Leão Velloso. Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segun 

da Região. Carlos Marton e Ford Motores do Brasil. 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Ambas as partes recorrem do 

V. AcÓrdão de fls. 56. O empregado quer demonstrar que o re 

curso interposto era tempestivo e tinha, pois, que ser conhe 

cido. O empregador se insurge çontra pagamento de diferenças 

de gratificação, invocando a quitação obtida. A douta Procu

radoria opina pelo conhecimento e provimento do empregado, 

tendo como prejulgado o recurso do empregador. É o relatÓrio 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De ac8rdo. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Recurso do empregado. Conhe 

ço e dou provimento, determinando a volta do processo ao Tri 

bunal Regional do Trabalho, para que julgue o feito, corno de 

direito, pois, sendo reconhecido que a notificação foi rece

bida em 4, sexta~feira, o recurso entrado em 15 de setembro 

era tempestivo, porque feriado o dia 7, segunda-feira, ••• (lê. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De ac8rdo. 

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

de, conhecido o recurso do empregado e dado provimento, de 

terminando a volta do processo ao Tribunal Regional do Tra-

balho, para que julgue o feito, corno de direito. Tem a pala 

vra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A Reuurso da empresa. Sendo 

diversa a questão, não se pode julgar prejudicado o recurso 
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do empregador, "data venia". Não conheço da Revista, porque 

o entendimento de valerem os recibos pelas quantias pagasde 

corre de lei, assim inatuais os julgados arrolados. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço do recurso da em 
A presa. 

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

de, não conhecido o recurso da emprêsa. Srs. Ministros,agra 

decendo a colaboração, está encerrada a Sessão. 


