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O Sr. Ministro Presidente - Quero comunicar que há um requerimen -

to, com a concord~cia do Relator, em que a S/ A de Águas e Esgotos 

do Ceará pede o adiamento do Processo n'? 2 509/73. Deferido o pedido. 

Antes de iniciar os trabalhos, quero pedir escusas a todos os Srs. Adro 

gados, que aguardaram até esta hora, e especialmente a meus ilustres 

pares, à Procuradoria e servidores, esclarecendo que meu atraso se d 

ve a circunst~cias inevitáveis, decorrentes de uma má organização ffis 

empresas aéreas. Faço questão de relatar que, de Porto Alegre a São 

- " - ,... Paulo e de Sao Paulo para ca, tive que trocar de aviao tres vezes , por 

problemas de manutenção, o que fez com que eu chegasse aqui a esta 

hora. Peço escusas, pessoalmente, a todos os Srs. Advogados e a me\S 

pares. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N'? 1559/73 -Relator: MinistroFábioMctta 

Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Revista de decisão do TR 

da 2a. Região. Interessados: Leonel AraÚjo e Companhia Docas de San -

tos. Advogados: Drs. Raphael Sampaio Filho e Klaus Menge. 

, A 

O Sr. Ministro Fabio Motta- Sr. Presidente, ambas as instancias ad-

mitiram configurado o abandono de emprego, assim negando as repara -

çÕes pleiteadas - sentença de fls. 107 e acÓrdão de fls. 124 ..• (Lê.) O 

douto parecer é desfavorável. É o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva e Leopoldo Cesar de Mi 

randa Lima.) 
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O Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - O venerando acÓrdão destaca a circunstân-

cia de que deixou o recorrente transcorrer mais de 30 dias sem dar quaL 

quer aviso de que estava doente. O atestado juntado 'à.s fls. 6 é de médi-

... -
co particular •.. (L e.) Nao conheço da revista, de acordo com o douto pa 

recer. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Também não conheço, porque a questão 

é exclusivamente de fatos e provas. As instâncias ordinárias afirmam 

houve abandono de emprego. 

, ... 
O Sr. Ministro Presidente - H a divergencia? Unanimememente , nao 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N'? 1832/73- Relator: Ministro Fábio Mot 

ta. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Revista de decisão do 

TRT da 2a. Região. Interessados: FEPASA- Ferrovia Paulista S/ A e 

... 
Filogonio Ribeiro e Silva . Advogados: Drs. Carlos Moreira de Luca e 

, . 
Lazaro Bütencourt de Camargo, 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Reclamação de reclassificação,alegando-s 

preterição. Aplicando a SÚmula n'? 19, o Tribunal Regional do Trabalho 

anulou a sentença, que julgara improcedente a reclamação atendendo ao 

' ... quadro de carreira e a natureza dos cargos dos paradigmas ... (L e.) A 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento, quanto a custas, e nao 

provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acordo, 
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O Sr. Ministro President~ - Em discussão, Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Fábio Motg - ~ venia do douto parecer, 

a divergência não atinge somente a questão da diversifice_ 

- ' -çao, mas tambem a da fundamentaçao, pois sendo a sentença bà 

seada em dois fundamentos •• , (Lê.) Conheço da revista e dou 

provimento à mesma, para que aprecie o E. Regional totalmen 

-te o recurso, pois a sentença nao se fundou, realmente, apg 

nas na existência de quadro, 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - No que se refere ao ' ' mer~to, 

o recurso de revista contraria a SÚmula 19. Neste aspecto, 

não conheço, conheço apenas no que se refere à reparação do 

pagamento dos honorários de perito ••. (Lê,) Conheço por di 

vergência jurisprudencial, e não por violação de lei, quanto 

a honorários de perito. 

o Sr. Ministrg_~~i§u Pereira - com o Revisor, 

o Sr. Ministro Presidente - Também acompanho o Revisor, Une. 

nimemente, conhecido o recurso de revista. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Dou provimento, para que se any 

le o acÓrdão regional a fim de ser apreciado o recurso, 

o Sr. Ministro yelloso Ebert - O reclamante, para ter conh~ 

cido o seu apelo, não precisa ter depositado honorários de 

perito, ainda que constantes de sentença ••• (Lê.) Nego prQ 

vimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

~. Ministro Tardieu Pereira - Com o Revisor, 
' , o Sr. Ministro Presidente - Realmente, a le~ e expressa guan 
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do fala em custas processuais para efeito de deserção, Acom 

panho o Revisor. Negado provimento ao recurso, no mérito,con. 

tra o voto do eminente Ministro Relator. Redigirá o acÓrdão 

o Revisor. 
, . 

o Sr. §gcretar~o - Processo ns 2 124/73 - Relatorr Ministro 

Velloso Ebert. Revisorr Ministro Barata Silva. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Hoechst do Brasil -

Qufmica e Farmacêutica S/A e Wilson Orlandino Zanelatto.Drs.: 

Luiz Carlos Bettiol e Antonio Popolizio Filho, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, rejeitando as 

prelÍ!ilinares argüÍdas no recurso ordinário aviado pela ré,n~ 

gou-lhe provimento o v. decisÓrio revisando, concluindo que, 
, . , . . 

constatado na per~c~a que var~as dupl~catas foram pagas dg 

pois da saÍda do reclamante, todas relativas a vendas por ele 

realizadas,,, (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

não conhecimento ou improvimento do recurso. :f: o relatório, 

o Sr. Ministro Presiden:!;;,g - De acordo, Tem a palavra o Sr. 

Advogado, 
, 

(Usa da palavra o Dr. Jose Alberto Couto Maciel.) 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, afirmando te~ 

tualmente o acÓrdão regional que as discutidas transações 

ocorreram no perÍodo de abril a outubro de 1970, e ajuizada 

a reclamatória em julho do mesmo ano, efetivamente não inci 

de prescrição,,, (Lê,) Não conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Inclusive foi apon-

tado AcÓrdão de minha autoria, quando ainda na Quarta Região, que sus 

tenta especificamente deve haver uma proporção entre honorários depe 

rito e o valor da causa ou o trabalho realizado. Não é a hipÓtese dos a~ 

tos. Há divergência? 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Data venia, divirjo. Fico vencido. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencido o Ministro Fábio 

Motta, a Turma não conheceu da Revista. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N? 3 453/72 -Relator: Ministro Fábio 

Motta . Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Revista de Deci-

são do TRT da 2a. Região. Interessados: União de Bancos Brasileiros 

S/ A e Edward Baptista Delmonico. Advogados: Drs. Adilson Cruz e 

, ... 
Jose Torres das Neves. 

O Sr. Ministro Fábio Motta -A decisão, Sr. Presidente, foi proferida 

à revelia, com a aplicação da pena de confissão ficta, não admitindo o 

MM. Juiz suficiente o comparecimento do Advogado que apresentou CO!_!_ 

testação e não considerando horas extras nos cálculos, sentença de :H.s. 

73. Recorrem ambas as partes ao Egrégio Tribunal Regional do Tra-

... 
balho, e este deu provimento, em parte, aos recursos ... (Le.) A dou-

ta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e não provimento de 

ambos os recursos. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo . 

... 
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra os Srs. Advogados. 

(Usam da palavra os Drs. José T~rres das Neves e Paulo Cezar Gonti-

jo) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - A revista interposta pelo Banco é prefe-

rencial pois, se conhecida e admitida a exclusão da pena, restará pre-

judicado o recurso do empregado. Passo, portanto, ao recurso daem-

presa. O venerando acÓrdão se fundou em entendimento que este Egré-

gio Tribunal repele, relativo aos efeitos das penas de revelia e confis-

são. Se pudesse a parte declarada revel e confessa produzir provas,não 

teria sentido a aplicação da pena ... (L~.) Conheço da revista, neste par 

ticular. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert- Neste aspecto, realmente a revista do 

banco está fundamentada com um acÓrdão da Terceira Região, que diz 

que a representação do reclamado por Advogado desacompanhado de pre-

posto, na audi;;ncia inaugural, .• (L;;,) Conheço do recurso pela diverg~~ 

cia. 

, ... 
O Sr. Ministro Presidente- Ha divergencia? Conhecido o recurso, por 

unanimidade, Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Conhecendo do recurso na questão prejudi-

cial, dou-lhe provimento, para anular o processo a partir da sentença , 

já que, estando presente o Advogado do empregador, a pena imposta não 

... ... 
se justificava, revalado o animo de defesa ... (Le.) Considero, portanto, 

prejudicado o recurso do empregado, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Data venia no mérito, nego provi -

menta,. Os dispositivos contidos no art. 844 são de meridiana clareza: 

o não comparecimento do reclamado por intermédio de preposto impor-

ta em revelia e também em confissão ficta quanto 'à matéria de fato. N e-

go provimento. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereira - Data venia do eminente Revisor, pelo 

que entendi dos debates, o Tribunal Regional não aplicou a revelia, por 

que estava presente o Advogado, mas apenas a confissão ficta. No meu 

modo de entender, está certo, e baseado na confissão ficta considerou 

não provada a justa causa para a dispensa, e portanto a despedida teria 

sido obstativa. Parece-me que a finalidade da revista é obter a exclusão 

da prova da despedida obstativa, De acordo, exatamente, com o meu 

ponto de vista, dou provimento 'à revista para, não reconhecendo a des -
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O Sr. Ministro Presidente - O Relator entende mal aplicada a pena de 

confissão , e anula o acÓrdão para que o Regional se pronuncie sobre 

a prova. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereira - Creio que nao é caso de anular. Re-

jeito a preliminar de nulidade, Acho que se pode julgar a revista. O 'Iri-

bunal, pelo que entendi, não declarou revelia e confissão, apenas apli -

cou a pena de confissão, prevista no CÓdigo de Processo Civil, porque 

a parte não compareceu à audiência para prestar depoimento pessoal.}); 

acordo com a lei, é necessário verificar se, no caso, essa pena de con 

fissão foi elidida ou não, Não dou provimento à revista para .anular o 

julgamento, mas para reduzir a indenização à forma simples, 

O Sr. Ministro Presidente - Desejo um esclarecimento: é objeto do r e-

curso essa redução da indenização dobrada à forma simples ou apenas 

objetiva a nulidade do decisÓrio? 

O Sr. Paulo César Gontijo -(Advogado) - O recurso de revista objetiva 

a que a despedida obstativa não seja caracterizada, sendo mantida a in-

denização simples. 

O Sr, Ministro Presidente - Dou provimento à revista, face ao expos-

to pelo Ministro Tardieu Pereira, exatamente no sentido da exclusão dl. 

dobra indenizatÓria. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Diante da pa}.avra do ilustre Advogado e 

do brilhante voto do Ministro Tardieu Pereira, reformulo meu voto , 

A 

acompanhando o de S. Excelencia, 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecida a revista do reclamado, unani-

memente, e à mesma dado provimento, para excluir a dobra indeniza-
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tÓria, contra o voto do,Ministro Velloso Ebert. Quanto ao recurso do 

empregado, tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Quanto ao recurso do empregado, nao me-

rece conhecimento. Já na inicial, reconhece ele exercer cargo em com· 

são, e o que recebia para isso estava acima do estabelecido pela lei ..• 

(Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há dois aspectos: um, com relação a saber 

se a gratificação cobre as duas horas excedentes de seis ou se é devida 

apenas pelo exerCÍcio do cargo, e o outro a inclusão da gratlficação ajus 

tada paga semestralmente no décimo-terceiro salário. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, neste segundo aspecto , 

ificada a inclusão da gratificação habitual conheço da revista, sendo just· 

no décimo -terceiro salário, po rque é remuneração. O recorrente citou 

dois acÓrdãos divergentes: "0 décimo-terceiro salário compÕe-se da r~ 

muneração percebida pelo emp regado em dezembro, incluindo as gratif~ 

c açÕes pagas nessa época ..• (L ê. )" 

O Sr. Ministro Presidente - A penas um detalhe, para evitar embargos 

declaratÓrios: a gratificação er a semestral? Se é semestral, seria 1/6; 

se anual, 1/12. É preciso se e sclareça este detalhe, para evitar embar 

gos declaratÓrios. 

O Dr. José Torres das Neves - (Advogado) - Pelas minhas anotaçÕes, e 

semestral. 

O Sr. Ministro Presidente -
A 

Havendo divergencia, tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereir a- Conheço, nesse particular. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Quanto à revista do em 

pregado, te, no que se refere à inclusão das grati-conhecida parcialmen 

, 
ficaçÕes semestrais no calculo do décimo-terceiro salário. No mérito , 

tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- N ego provimento. 

O Sr. Ministro V elloso Ebert - Dou provimento porque, fazendo parte da 

remuneração, integra o décimo -terceiro salário. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereir a- Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Com o Revisor. No mérito, a Turma, ven 

cído o Ministro Relator, deu pr ovimento parcial à revista do empregado, 

para determinar a inclusão no c álculo do décimo-terceiro salário de 1 I 6 
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da gratificação semestral. Redigirá o acÓrdão o Ministro Tardieu Pere· 

r a. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N9 1 911/73- Relator: Ministro Leão Vel 

loso . Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Revista de decisão d 

TRT da la. Região. Interessados: Banco do Estado de Minas Gerais S/ 

e Paulo José Leite. Advogados: Drs. Jesus de Godoy Ferreira e José 

Torres das Neves. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, concluiu o decisÓrio r 

visando que não se justifica a dispensa de bancário com 9 anos de casa 

pelo só fato de haver sacado em sua conta prÓpria com pequena insufi -

~ -ciencia de fundos, coberta no prazo oficial de reapresentaçao de che-

... 
ques ... (L e.) Manifestou-se pelo improvimento, a douta Procuradoria-

Geral. É o relatÓrio. 

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

(Usa da palavra o Dr. Jésus de Godoy Ferreira e José Torres das Ne-

ves.) 
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O Sr. Ministro Presidente ~ Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert ~ Sr. Presidente, o acórdão re

gional afirma textualmente que o documento de fls. 11, em que 

se encontrou a respeitável sentença, prova de improbidade do 

. empregado, mostra realmente que ele lançou um cheque seu em 

sua própria conta (Lê.) Entendo serem divergentes os acór 

dãos de fls. 49 e 50. Conheço. 

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

Conhecida a revista,por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A conduta do autor, sobre a 

qual pesa a imputação de improbidade, vem textualmente descri 

ta no acórdão recorrido: 110 documento de fls. 11 que encon

trou a respeitável sentença a prova de improbidade do empre

gado mostra realmente que ele lançou um cheque seu em sua 

própria conta, que resultou em um débito de ·.. . . (Lê.) Nego 

provimento e mantenho o acórdão recorrido. 

O Sr. Ministro Presidente -~ venia, divirjo do eminente 

Relator. Entendo que a improbidade não se afigura pela reite 

ração. Isso seria sacramentar a necessidade de se roubar duas 

vezes para que se caracterizasse a falta grave. A improbidade 

é, a meu ver, o ato de desonestidade. Há um ato de desonesti

dade do empregado, agente bancário que lida com dinheiro. Re-

pousando o contrato de trabalho, no meu entendimento, no ele-

mento de confiança fiducial, qualquer ato de desonestidade, 

irrelevante o valor, irrelevante o tempo de serviço, e também 

irrelevante a reiteração; deixou de existir o elemento confi

ança. Por isso é que existe a chamada "falta especial", capi

tulada no art. 528; que a especifica, configurando até mes-
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mo suas relações com terceiros. A falta contumaz do pagamen

to de divida para com terceiros, para que não surja qualquer 

dÚvida perante os clientes do banco, quanto a sua honestida

de, tem que ser verificada. Dou provimento no particular, e 

também no que se refere a honorários advocatícios, por viola 

ção da Lei 5584. Não gozava ele dos favores dessa lei e não 

requereu assistência judiciária. Dai porque indevidos os ho

norários. Mantenho, entretanto, o acórdão no que se refere à 

proporcionalidade da gratificação, porque entendo que é sobr 

o salário que deve ser dividido o número de meses trabalha-

dos. Trabalhou três meses; tem direito a três meses. Dou prQ 

vimento parcial à revista para isentar o banco da condenação 

de indenização e honorários advocatícios. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Pelo que entendi da conclusã~ 

na fase preliminar de conhecimento do recurso ordinário, foi 

apenas conhecida por divergência jurisprudencial, no que se 

refere à conduta do autor. Trata-se de improbidade. 

O Sr. Ministro Presidente - Data venia, devo ter interpreta

do mal. V. Exa. disse que conhecia da revista, mas não falou 

em conhecimento parcial. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Disse que conhecia por diver

gência jurisprudencial quanto à gratificação. 

o Sr. Ministro Presidente - Submeterei à Turma questão levan 

tada pelo eminente Relator. Quando S. Exa. afirmou que conhe 

cia da revista, entendi que conhecia amplamente, e, esse é o 

meu voto. Dai porque votei com o Relator e perguntei se ha

via divergência. Entendi que havia conhecimento amplo. Agora 

em reláção à preliminar levantada, S. Exa. disse que conhe

cia apenas quanto ao problema da improbidade funcional. Que-
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ro submeter à Turma para saber se conhece amplamente ou não. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereira - Conheci amplamente por vio

lação. O primeiro ponto por divergência e o outro por viola

ção de lei. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Acompanho V. Exa., Sr. Presiden 

te. 

O Sr. Ministro Presidente - Perfeitamente válida a conclusão 

a que cheguei._. Dado provimento à revista para excluir da co 

denação a indenização e os honorários advocatícios. 

O Sr. Jésus Godoi Ferreira (Advogado) - Pela ordem, Sr. Pre

sidente. Para evitar qualquer dÚvida em embargos, pergunto s 

poderia constar do julgamento que a gratificação é proporcio 

nal, porque o acórdão não fala sobre isso. Quanto às férias, 

o período não é completo reconhecida a falta grave. Parece

me que esse ponto foi motivo do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Isso não foi objeto da discussão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1858/73 - Relator: Mlnistro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. CIA. CONERCIAL E MARt 

TD1A S/ A e JO.A:O AFONSO CALDEIRA BRAIID.Il:O FREIRE THEM:UDO (Drs. 

R6mulo T. 1mrinho e PresÍdio Carlos AraÚjo Filho.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, dando provime 

to ao recurso ordinário interposto pela reclamada, reformou 

o decisório revisando a sentença vestibular que dera pela 

procedência do reclamatória, assim concluindo: "Ao contrato 

de trabalho extinto por aposentadoria não se pode somar o pe

ríodo em que, como diretor eleito, estava o empregado no ca~ 

go de diretor-superintendente. (Lê:) 11 A douta Procuradoria o

pina pelo não conhecimento ou improvimento do apelo. É o re-
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16,30/35 -~-

o Sr. Ministro Presidente - De acordo. T@m a palavra os Srs. 

Advogados. 

(Usam da palavra os Drs. RBmulo T. Marinho e Presídio Carlos 

de Araújo Filho.) 
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O Sr. Ministro ~esidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 

o S~Ministro~lloso Ebert - Sr. Presidente, a prejudicial 

que argüi prêtimiEr de intempestividade, está fulminada pelos 

fundamentos do despacho regional que admitiu o recurso de rg 

vista, o acÓrdão, como se vê às fls. 233, foi publicado em 

19 de janeiro de 1973, sexta-feira, tendo em vista que o pr2_ 

zo recursal não se achava suspenso. V.Exa., que funcionou no 

processo, como Revisor, há de ter deparado com inúmeras irrg 

gularidades que se verificaram na instância revisora; sendo 

que a principal foi quanto ao total cerceio do Advogado do 

reclamante para recorrer de revista. Assim, rejeito a preju-

dicial. 

O Sr. Ministro Presiggnte - Também rejeito. Há divergência? 

Rejeitada a alegada intempestividade da revista. Tem a pa12_ 

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não colhe a deserção porque, 

pagas as custas pela ré, em Primeira Instância, preserv·ado 

estará o erário pÚblico cabendo afinal, em execução, o reem 

bolso, segundo iterativa jurisprudência deste Tribunal, Rejei 

to a preliminar de deserção, 
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O Sr. Ministro Presidente - Também rejeito, Acredito mesmo , 

que ela tenha sido apenas suscitada, como dito da tribuna,pe 

la circunstância de algumas SÚmulas e Prejulgados não se te 

rem dado em conta de que houve alteração na redação, A circ~ 

tância .de terem:· sido pagas as custas posteriormente,talvez 

tenha sido uma providência do prÓprio recorrente, Mas isso , 

absolutamente, não invalida o entendimento unânime do Tribu 

nal, no sentido de que o empregado, para recorrer, não preci 

sa pagar as custas, quando elas tiverem sido pagas em Primei 

ra Instância, Rejeito a deserção, Há divergência? Por unani

midade, rejeitada a alegada deserção. Tem a palavra o Minis 

tro Relator. 

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

patente, já que o fundamento do acÓrdão nenhuma referência 

faz ao requerimento da juntada de documentos,,,(Lê.) Sr. Pr~ 

' e 

sidente, dou provimento ao recurso, a fim de restabelecer a 

sentença de Primeira Instância, 

O Sr. Ministro Presidente - Não me inclino ao voto do Minis 

tro Relator, no sentido de rejeitar a nulidade, embora não 

veja violação suposta no art. .75 do CÓdigo de Processo Ci 

vil, pela circunstância de que, pelos prÓprios elementos con 

tidos nos autos, em realidade não houve afastamento do empr~ 

gado; e a circunstância de ter sido juntado outro acÓrdão, ~ 

videntemente divergente, mas que se refere a Diretor Superi~ 

tendente que traz, desde logo, a idéia do chamado "Diretor 

Executivo", existente, hoje, em todas as sociedades modernas 

••• (L~.) Em realidade, ele apenas foi um executivo dentro da 

empresa, e o problema desses trinta e cinco aias, mesmo admi 
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tindo-se que o prÓprio acÓrdão deixa dÚvida, se, em realida-

de, ele se afastou ou não, para efeito de cumprimento do art. 

75 do Regulamento da Previdência Social : •••• Mas, ainda se 

admitindo que assim fosse, teria aplica~ão a súmula 25, poL 

que teria sido apenas o executivo que se afastou e retornou 

à mesma situa~ão dentro de trinta e cinco dias apÓs seu afa~ 

tamento. A decisão de Primeira Instância deve ser restabele-

cida. Acompanho o voto do Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereira - Sr. Presidente, a senten~a 

de Primeira Instância condenou a empresa ao pagamento de in 

deniza~ão dobrada, em face da existência de incompatibilida-

de. Acompanho o voto do Ministro Relator. Parece-me um caso 

de fácil solu~ão. Se considerarmos o fato de ele ter aceito 

um cargo de Diretor - como ficou ressalvado no memorial - ve 

rifiquei que ele conservava o vinculo empregaticio. 
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O ;;r. :~ini: tro ':'c.rdicu :'ercira ------ --- ·- ·------ ( ;' 0~,.~-'-:'• -·q .• ' ·.-, ~o 1 -
J .. ~'--'---l-c,_.. I 

[~uo..ndo ele se c.posent8u - essa npoccntc..Uoric. o.:prcsenta 'UIDO. 

falsa testaçco ele afastc.JCtcnto' :porc;ue' na vercbdc' nc.o se 

af:.:.stou do serviço - ficou :nc.ntiiio o vínc1üo c::rpree;c>.t{cio. 

E, se "' .'ró:pric. c ... :preoa depois o recleceu :pc.rc. Diretor, cn

tí:o el::. reconheceu que i'icava mantido o vínculo cupreg['tí-

cio. '· o cc.so cJ.e se a:pli cur a SÚ.::.ula. O vÍ;rculo e .prec;a-

tício é o mesmo. Kuo foi provado. =sta ~uestco de ter 

trab::.llmdo coc;o Diretor, aí no c2.so, evielento'1entc, m:o 

se con:funG.c a :':'aoe <le serviço co::o :Jiretor com a c1e c>,::pre-

gc.clo. !~eo. e caso, i'oi r:antüi.o por u."" contrC~to entre 2s 

partos e no vínccüo c:1_9regatício co. o ::)iretor, ficou 8.l)enas 

interl"onpicJ.a a :prestc.ção de serviços. Kesces casus, cost::.::w 

dar provincnto, e:: parte, à revi:. ta p3rcc manclar c:ue se pa-

G_ue ele fo~~a simples a inCcnizaçao, por ocorrência ele culpa 

recíproca, con:Zir·::;;.:-nco o_uc.nto .:.o :rmis, o ~ulc;aelo. 

O S:r. ::iniGtro l'Ó.bio ::otta - -~c.-ta vcnia, entenCco que ncw 

houve incor::p:::.tibi=iG.D.c.e. Dou cl:r'OVi1J.c!ltO pcroial' p:'.TO- que 

a inr:enizac:ão seja co.go. àe for·:D. oi:Ttples. Aoompo.nho o voto 

do :inistro RevisJr. 

O :=r. ::iniDtro Preoidente 
--~- -- -- ----- AeliD.ào o :ult;~"!:'.cnto, o : virtu-

àe Qe o~1po.te nc. vot::ç:ê:o. :Sstt~ snr _uensa a Sesc'üo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Está reaberta a Sessão. 

1-

O Sr. Secretário - Processo n9 2 454/73 - Relator: Ministro 

Leão Velloso. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re -

vista de decisão do TRT da Primeira Região. CIA DE TRANSPOR 

TES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA - CTC-GB - e MARIO DO 

NASCIMENTO. (Drs. Clemente Silveira de Paiva e Alino da Cost 

Monteiro) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, decidiu o acó 

dão recorrido que é prestação extraordinária o tempo em que 

o autor esteve ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

improvimento do recurso. t o relatÓrio. 

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

Advogado. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Além de fática a questão que 

se pr6Ende trazer à discussão nesta Superior Instância, há 

que ressaltar ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - O egrégio Tribunal Regional co~ 

firmou decisão vestibular ••• (Lê.) Não conheço. Há diver-

gência? Por unanimidade de votos, a Turma não conheceu da 

revista. Lavrará o acórdão o Ministro Relator. 
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O Sr. Secretário- PROCESSO N'? 2 183/73 -Relator: Ministro Fábio 

Motta. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Revista de Deci-

são do TRT da la. Região. Interessados: Clarindo Coutinho do Espf-

A ' 
rito Santo e Rede Ferroviaria Federal S/A. Advogados: Drs.Juacen 

T.de Assumpção e Ayrton Ribeiro da Costa. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, as duas Inst;ncias não 

admitiram a inclusão do abono para aluguel para efeito de adicional 

de tempo de serviço.,-AcÓrdão de :fls. 53. Invoca o recorrente ambas as 

letras do permissivo legal, sustentando que se trata de benefÍcio já 

incorporado, não podendo ser excluÍdo do cálculo. A douta Procura-

daria-Geral opina pelo conhecimento e desprovimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro V elloso Ebert - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Carlos· Arnll.J.do Selv:e } . 

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

vra o Relator. 

, . , .... . ' 

O Sr. Ministro Fab1o Motta - Ha divergenc1a . Conheço da revista 

e nego-lhe , entretanto, provimento, pois realmente não havia compu 

tar- se o abono destinado à habitação no cálculo do adicional antigllida 

A 

de ... (L e.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Não conheço aplicando o Prejulgado 

40. 

... 
O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergencia, tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereira -Rejeito a alçada. 

. . ... 
O Sr. Ministro Presidente - Tambem rejeito. Ha dívergencia? Preli-
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minarmente, rejeitada a preliminar de falta de alçada. Tem a pal:::_ 

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Conheço por divergência. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Também conheço por divergência. 

, A 

O Sr. Ministro Presidente - H a divergencia? Conhecido unanimemn 

A 

te, por divergencia. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Dou provimento al?enas para alugui 

... (Peço os autos. Consulta-os) O acÓrdão diz: ''o adicional por 

tempo de serviço incide sobre o salário do cargo efetivo efetivo . O 

abono para aluguel é considerado como remuneração e não salário 

A 

... (Le.)" 

O Sr. Ministro Presidente -A tese é diferente. É problema de in-

cidência do adicional qUinq'úênio, sobre o auxilio residência. O emi 

nente Ministro Relator conhece da revista e nega provimento e o 

, A 

Ministro Revisor conhece e da provimento. Havendo divergencia,vou 

tomar os votos. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereira - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Também acompanho o Relator. Por 

maioria de votos, negado provimento à revista. Vencido o Ministro 

Revisor. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 574/73 - Relator: Ministro 

Fábio Mota. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Agravo de In& 

trumento e Recurso de Revista de decisão do Juiz Presiden-

te do T.R.T. da la. Região. LUIZ FIRMINO PEREIRA DE SOUZA 

e OUTROS e FUNDAÇ~O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E Eli 

TAT!STICA. (Drs. Alino da Costa Monteiro e Antônio J. de 

Lossio e Seibletz). 

O Sr. Ministro Fábio Mota - Sr. Presidente, a reclamação 

foi de pagamento do salário repouso, sendo retificada a i 

nicial. Os reclamantes são linotipistas. A la. Instância I 

deu pela procedência da ação (fls.lO), mas o E. Tribunal 

reformou a sentença atendendo ao acordocelebrado .•. (lê). A 

douta Procuradoria Geral opina pela rejeição da preliminar 

de intempestividade da Revista e pelo provimento, tanto do 

Agravo quanto da Revista. É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Relator 

julgar o Agravo. 

para 

O Sr. Ministro Fábio Mota - De logo se vê que subindo o 

Agravo nos autos da Revista esta poderá ser julgada logo 

após, apreciando-se então a argllição de intempestividade . 

Nego provimento ao Agravo pois não se trata do Art. 144 da 

CLT. Quanto ao mérito do recurso ••• (lê). Nego provimento , 

conseqllentemente, ao Agravo. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nego provimento. 

O Sr, Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, unani 

memente, negou provimento ao Agravo. Tem a palavra o ilus-

tre Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. CARLOS ARNALDO SELVA). 

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

O Sr. Ministro Fábio Mota - Quanto à Revista, rejeito a ar

gÜição da intempestividade, pois sendo publicado dia 12 de 

março, circulando o Diário à tarde, havia de acrescentar um 

dia ao prazo .•. (lê). Conheço, assim, da Revista pela diver

gência, pois que houve mesmo omfssão do julgado, embora r.st. 

ferida a preliminar no relatório. Dou provimento à Revista, 

acolhendo a nulidade, não sendo possível suprir-se a Ins-

tância e transitar em julgado a sentença da Meritissima Jug 

ta, considerando que seja iterativo o Recurso Ordinário ..• 

(lê). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Preliminarmente, 

a Turma rejeitou a intempestividade da Revista. Quanto ao 

mérito, que é sobre a nulidade do Acórdão por não ter apr.§_ 

ciado a intempestividade do Recurso Ordinário, o MinistraRe 

lator dá provimento entendendo violado o Art. 832, por omi& 

são do Acórdão. Como vota 0 Ministro Revisor? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Os autores, nas contra-razões 

do Recurso Ordinário, argüiram especificamente a prejudi 

cial do apelo. O Acórdão nenhuma menção fez. Acompanho o R.§. 

lator. Há divergência? A Turma, por unanimidade de votos,deu 

provimento à Revista para anular o AcÓrdão Regional. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.371/73 - Relator: Minis~o 

Fábio Mota. Revisor: Velloso Ebert. Recurso de Revista de / 

decisão do TRT da 2a. Região. INDÚSTRIA DE PAPEL LEON FEF

FER S/A e ANT~NIO MONTEIRO DE CAMPOS. (Drs. Granadeiro Gui

marães e Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Fábio Mota - Argüindo a nulidade do Acórdão I 

de fls. 42, porque não teria apreciado matéria prescricional 

constante do Recurso -horas extras incluídas no depósito 
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do Fundo de Garantia - sustentando o recorrente que tais 

horas extras não poderiam ser consideradas ••. (lê). A dou

ta Procuradoria Geral silência quanto ao conhecimento, e, 

no mérito, pela confirmação do julgado. t o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advog~ 

do. 

(USA DA PALAVRA O DR. SID RIEDEL FIGUEIREDO). 
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O Sr. i·\_inistro Pre:sidopto - :..:.::1 discL;ssêí.c • ....ncorracla • .L'o::J a na-

1avr~, o "'oü1tor. 

i}. Sr. .-.ini tro iC.bio .. otta.-: Sr. t'ros~dontc:, na :.ri :c!irn toso, 

cJU8 concorno \ proli.J.i.nar ele; nulid.'1clo :•;ela otiissno elo jUlo5ado, 

ton ':las o o a)JOlo, sc:,::;Lmclo meu ontc:ncli .1or:to. Ro."tl :1entc, o:.1 suns · 

razõc:s do Recurso Crc1in&rio, o rocl:,tlaDtc :.,r::;~\iu a ::rcscriçno 

':Jicnal. .• (10). CodJ.oço cl:.c hovLst:.1 c ~tcc l:ío cora ·nso no Art. 

178 do. CLT, cit::cclo a fls. 59. 

O Sr· • . ;ini: t:.o Vc-lloso ~·Jo.··t- ( Con_9u1t'' os :,utos) - i''i 1uoi 

sur:;rooncliclo cot1 ost:., o'1issi'io, pcr.1;.;c- ro:.tllonte: 6 u."Jet tose ~!r.Q 

!nada diz. ilcc::J':anhc o Itolatcr. 

0 Sr. :éinístro r'rosidonto- nf. divorc:;Ôncia'? il. :cur :a, .:or W1::JJ1i-. 

' ·üclaclo de votos, conhoceu o do.: provi JO:CJto a Hovi: ta :::>ra ::tnu-

Ocl ·"· , d 1 tl J...."' '] so r rn·,rro, ::toor anao oc :1 :.t .ncorr::~ : .• r;:;urc ::~. 

'º· Sr. SGcrot5rio - Prccossp nº 2027/7~ :tkl.'1tcr: ;:üístro F:Í

':Jio ;.;otta. Rovi.sor: ,;i; Ltro Vc:lloso ..;')c:rt. Rocc:.rso C: o ,;ovista 

.1o •lc:ci:';no elo TRT da 2::. Hc;;i2',o.J:.\rdilin:c ;aria da "ilva o ..:~1-

prosa ;,í·lpc,clcré\ City Ltch. ( J:lrs. Ulisses Rioc'ol dG Rosondo o 

AntÔ:·lio A. '-'orrora). 

O Sr. ;.;inistro i:'!Jio :.otta- Sr. Pros.i.clc:Ptc·, rc·fo":tcu o 'l'Rl' elo 

eis no elo 1)ri::1cira Illstânci:.t ;;:,ra roccnhocor :, justa c:L sa : ol:t 

rc:cusa d:1 o:·.j:rq:;:.ccla, ora roccrrcntc-, c·":1 ~,P,...•St"t'' ',-,I'Vl. ·~o ~· . ,_o,._;. ,_ - • - ': l t .. odj 

fÍcio elo Tribun~cl ele Contas ... (lÔ). A c1ct;ta Prcc~lr:.tcloria ';o-

ral eJa.nifosta-so closfavo.:·avc-l:w:"te • .:0 o rolatório. 

O Sr. Lini'stro Vol1oso ..:':lort - De .~,corao. 

~-Sr. dini:·tl'o Prosid~nto - 'l'c-:1 a ;:alav::a o il·J.~tro ildvo;::cc:c. 

( Usa cLl ·;;::tlavr~, o J)r. Sicl :iiol'ol elo .i<'i ~uoroclc) 
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lavr::~ o Holcttcr. 

2 -

O Sr •. in i_ctro ln':lio ::oti:a - !:?',o :nii )ctso t:·,ra o conheci ·:onto 

dn .:1.:vlsta, sendo :1 ·-:ntória oxclusiv::t:::1cntc de f'J.tcc o ;~rcv'Ls, 

o r:~1: to : ::~nticlc a~ o<>rossõos ccnticla~ no jul,;:1 1o •. :3o conh · 

c:o. 

O br. ::ini~tl"o Volhso ~Jcrt- :·::;o conh::::~o. 

Q_Sr •. iinL tro Prcsidc:Jt e:- H[, )JCI' Gil.,_ 

:•i"Iida'c de votos, n3o conheceu ela "ovi:ta. 

'Jio ;ott::.. rtovisor: .. in i: tro Vclloso ..;':lort.RCJcurso 1~c rcvi.st::. 

do docisno do T.,T ela z; rtoc;ino. l'l:Sticos !'lavinil S/A 0 Jair 

:::1ch::~do Jatista. ( :Urs. ••'rancisco V~·nosa J(m i. o r o Ulisses Rio 

clol elo Rosonclo). 

O Sr. ::ini~tro l''nbio .. ott:1 - Sr. J:'roo:ic~c:nto, i 1 :osta :1 clo'Jra 

v~lido o roc~bo, s:r1 rc~:~~vu, c c~~o~tc de aç~o o rcccrrido 

0111 CODS~cluÔnci:1.., (lÔ), A 'lCL:t~, .)I'OCuT:lclcria -'r,. al r1::tnifosta

SO closf::!Vé ravcl1~o.:tc. ~ o rola tório. 

O ~r. :-~ini:::tro \felloso .w )0:::'t -Ue: :te rc1c. 

O Sr. ::ini~tro l'ro~íclcnto 

lavra o "ela to r. 

~10' to ter l!CYltO do vista divor::;onte: o '.l Lj'J.O Cl1tC:l1clO cjUC: O reei 

bo e:lic1i1J:.li) ~1~1s O..-iUi tc·::lOG -.1uo ver o cli:__ ... clto. Doixo de: ~er 

;Juiz class.i.st:1 c no ~1ou veto cli:;o .1uc as clu::1s Inst?tnci:1s ::1dni-

ostabiliclacle: ... (lÔ) •. :ao con cço ch Rc·vLta. 

O ::Or·. ::iJ1i tro vclloso ..;?ort - A hcvist:t a~Jrosonta ·~ivor3:Ôncia 
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t , ~ , "C c' ' ~ ~ . " o .• ~ ., c i ~ • r 1 - >:iu' ,.. • 1· I 1 .. ,. , . ~ n .... u. 1, rct 1:1 _._)._,,_L c..,..v __ .~·-li _,_l ....... t 1..1 t 4 •.. -to conDc._o. 

:.otto.. Revisor: .:in i tro Volloso ...;·Je:l't. R:cLCr!Jo elo ,.: vi::; ta do 

clocis:io elo TR~ do. 1 '- ;,o-:;i::'to. )a :;:,te RoL'osc: s Ltdo.. o .:cc!:ool 

l'r::,jano Ferreira. ( Jrs. ülissos elo Azc·vodo Jr::t::;a o SÓ1'3~0 ele 

0--ª.l:..,. .. inlstro in.Jio :.otta - A Turr.:ta nao conhcc:u d:c ;;:::vista, 

Pleno, cc.nsiclor::mclo o v:,lor da inicial, rc·co·Jcu o: ~~'J:,r>:;os 

(18). ~o rolat6rio • 

.Q_ 81'. ,, in i :·to. V:::lloso ~·Jcrt - 0o :cccrclo. 

O Sr ... ir>i: tro Prosidont:- ~~ discus~:io. "'ncon•·teJ·,. 'l.'o::1 a :Jo.-

elas ~ fls. 1.+7/1.+8 :cutcriz:.cr.:t, lJOla sue, a:::)litudo, o ccnheci:1onto 

ela ncv.i.~ ta. Conh:::ço. 

O e>r •. :in i.stro Vclloso .c.Jcrt - Sr. Prc:::icLnto, n:.cc conhoc;c, 

l ' A • ' -saltou o l:i.olatcr, :, c lvcrc;onc .o. c :mito ::t.l~JL,, n·,o o.lc::tnc::., to-

elos os prcssu}Jostos dessa rcln ~o ; Ll.'' f •] i C··, · Uú " - -~ - ,_ ~.:.. cs ta~.:o.::: 

O.,,_. ... in_!.stro rlrosic:cnto - Hc,vcndo divol';&nci:.c, to:.Jaroi os 

votos. 

c~c votes, voncido o :.inlstro hol:ttcr, n:io ccnhccicla ~ ,,cvista. 

Lavrará o AcÓrdão o Revisor. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1155/73 - Relator: Ministro 

Fábio Motta. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da Quarta Região. União Sul Brasile" 

ra de Cooperativas - Cooperativa Central e Instituto Nacio

nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e Ozy Lopes e 

Luiz Alberto Ramos Prestes. 

O 0r. Ministro Eábio Motta - Rejeitando, Sr. Presidente, a 

preliminar de incompetgncia desta Justiça, para apreciação 

do feito, pois que a União e o Instituto Nacional de Coloni 

zação e Reforma Agrária não eram réus os assistentes, mas 

simples interventores fiscalizando a reorganização da empre 

sa .•• (lg). O douto parecer opina desfavoravelmente.~ o r 

lat6rio, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - O V .AcÓrdão proclarra a interve 

ção exercida pelo INCRA; o interventor é obviamente assiste 
, 

te. Inegavel & interesse da União na causa. Processando-se a 

liquidação da empresa ••• (lg). Conheço pelos dois aspectos: 

intervenção da União e intimação, que não foi feita. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso do INCRA: No meu en 

tendimento, não existe comunhão de interesses a justificar a 

intervenção da União como assistente. O INCRA, no caso, atua 

como mero fiscal sem intervenção direta. Não conheço. 

O Sr. Milinistro Presidente - Havenwo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereira - Não conheço. 

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

Há um Recureo de Revista do INCRA a fls.lS4:" O Instituto 
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Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na condição de 

autarquia federal .•. (lê)." E temos o recurso da União Bra

sileira de Cooperativas atuando como rec8rrente, O despacho 

diz: Recorrem de Revista a União Sul Brasileira de Coopera

tivas e o INCRA, apoiando-se as rec!Drrentes na alÍnea, .. (lê 

O despacho não apreciou bem a questão porque, no Recurso de 

Revista, a Cooperativa também foi no mérito, não atentando 

à preliminar de nulidade •.. (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Ministro Revisor, que diz o de 

pacho final ? V.Exa. recebe os dois recursos ? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recebo as Revistas em ambos 

os pontos, 

O Sr.Ministro Fábio Motta Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Os Ministros Relator e Revisor 

não conheceram de ambas as Revistas. Há divergência? Unani

memente, não conhecidas as Revistas. Lavrará o AcÓrdão o Mi-

nistro Relator. 

O Sr. S"cretário- Processo n9 1307/73 - Relator: Ministro Ba 

rata Silva. Revisor: Ministro Fábio Motta. Recurso de Revist 

de decisão do TRT da Primeira Região. Jornal do Brasil S/A , 

Rubem de Cassia Venâncio. 

O Sr. Ministro Presidente - O reclamante, empregado jornali~ 

ta, ajuizou ação contra a Sociedade Anonima Jornal do Brasil 

pretendendo horas extras por trabalhar mais de seis horas, 

quando a jornada normal seria de cinco horas; o pagamento de 

pardelas vencidas .•• (lê). A douta Procuradoria opina pelo 

conhecimento, mas desprovimento da Revista. :!!: o relatório. 

O Sr,Ministro Fábio Motta - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Diz o 
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AcÓrdão atacado, às fls. 131, que "foi o autor admitido para 

exercer o cargo de Reviscr, em maio de l 968, regulando a jo~ 

nada de trabalho dos jornalistas, entre os quais se incluem 

os Revisores .•• (18)", Não conheço. 

O Sr, Ministro Fábio Motta - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia ? Unanimemente, 

não conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1550/73 - Relator: Ministro 

Fábio Motta. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a.Região. Brasital S/A e Antoni 

Corder. 

o Sr. Ministro Fábio Mmtta - Reclamou, Sr. Presidente, o 

empregado diferenças decorrentes de não haver sido computa-

do o aumento normativo na sua indenização, aumento a que ti 

nha direito, mesmo recebendo em dia o aviso-prévio, não im

portando o pagamento efetuado, pois em discordância ..• (lê). 

O douto parecer opina pelo conhecimento, por violação do a~ 

tigo 140, § 19 da CLT, e conseqliente provimento parcial par 

exclusão da parcela de férias proporcionais. É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Hinistro Presidente - Em discussão. Encerrada, T8m a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Em face da SÚmula n9 5, a Revis 

ta não tem base quanto à questão da quitação, mas sim no que 

se refere a férias, pois, desde a contestação, salienta o re 

corrente que o total era inferior ao estabelecido pela lei, 

(Lê). Conheço da Revista e dou-lhe provimento para excluir 

da condenação a parcela de férias proporcionais e acrescen -

tar que, em relação ao salário que se alega, menor a parcela 

e a matéria não está justificada. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acompanho o Relator. 

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

nhecido o recurso e dado provimento para escluir da condena

ção as férias proporcionais. 

O Sr,Secretário- Processo n9 1867/73 - Relator: Ministro Fá-

bio Motta. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Revis 



'i:s'r- 332 

8.11.73 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRISUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

TMB/IB/ARQ 18,30/35 -2-

ta de decisão do TRT da Segunda Região. Massao Kamioka e Ca 

ra:Í:ba ].fine ração e MetalÚrgica S/ A. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, a Inst~ncia Re 

gional reformou a sentença para admitir a justa causa. Diri 

gia o ora recorrente com excesso de velocidade, ultrapassan 

do o q_ue ia a sua frente, com isso saindo da estrada e pro 

vocando choque com danos e perdas. (Lê). O douto parecer é 

desfavorável. ~ o reàatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Estou de acordo com o douto 

parecer. Não conheço do recurso, pois inaplicáveis as deci

sões citadas, No caso, acentuou o AcÓrdão que na estrada , 

cheia de curvas, comportando velocidade de 30 km por hora, 

vinha o recorrente a 70 km, e com evidente perigo ultrapas

sara •.. (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Assim, Sr. Presidente, ao que 

se apurou do exame e em que pese a brilhante argumentação , 

somente novo exame do material probatório permitirá .•• (lê). 

Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente , 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário -Processo n9 1956/73 - Relator: Ministro Fá 

bio Motta. Revisor: Ministro Velloso Ebert.Recurso de Revis-

ta de decisão do TRT da Segunda Região. Valter de Jesus Sol-

dati e Padaria e Confeitaria Cabeçais Ltda. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, a decisão Re-

gional anulou a sentença da Junta, que deter~inou o arquiva 
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mento da reclamação, embora entendendo que na audigncia an

terior fora patente a revelia do autor. (Lg). O duuto par~ 

cer é desfavorável, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Fábio Motta - Se o que cabe nos casos da ausg 

cia do reclamado após a contestação é o procedimento feito 

e não arbitrário, é evidente que a sentença da Junta não p~ 

dia ser mantida, mas também não podia o Egrégio Regional .•. 

(lê). Conheço da Revista e lhe dou provimento parcial, para 

que aprecie a Junta a reclamação, como de direito, aplicand 

ou não a peilia de revelia à reclamada, já que o simples ente 

dimento de que havia revelia não substitui a sentença e com 

isso se declara como se configuraram as circunstâncias apon 

tadas. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O autor recorreu ordinariame 

te pleiteando o desarquivamento do processo. O Egrégio Regio 

nal anulou o processo ab initio elidindo inclusive a revelia 

a que fora condenado o réu ..• (lg), Preliminarmente conheço 

por diverggncia jurisprudencial. O dispositivo sancionador 

de que se reveste o artigo 754 e suficientemente claro: (L~) 

Dou provir~ento ao recurso, a fim de manter a revelia e o de-

sarquivamento da reclamação. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência. por~uc o Revi

sor apenas mantém a revelia e pretende o dcsarquivamcnto da 

recla··ação. Tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereira - Diante da informação de qu 

o preposto não levou credenciamento, acompanho o voto do Mi-
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nistro Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Também acompanho o Revisor. Una 

nimenente, conhecido e dado provimento ao recurso para, man-

tida a revelia, determinar o desarquivamento e prossegui«en-

to do feito na instância de orige!Jl, O Ministro Relator dav 

provimento em parte para determinar o dcsarquivamento. La

vrari o Ac6rdio o Reviso~. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 963/73 - Relator: Ministro 

Fábio Motta. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da 2a. Região. FAZENDA SANTA HELENA e 

VICENTE VIEIRA. (Drs. Dion Cássio Castaldi e Fani Camargo da 

Silva). 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, versa a Revista 

sobre três pontos: prescrição bienal não admitida, férias do

bradas, que entendo descabidas porque o empregado é rural, e 

honorário advocatícios que seriam indevidos, nos termos da SÚ 

' mula n9 11 e da Lei 1 060. Cita o recorrente julgados em seu 

prol. Parecer favorável da douta Procuradoria Geral quanto as 

duas Últimas questões, férias dobradas e honorários advocatí-

cios. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, há engano quanto 

a honorários, pois indeferidos pela sentença de fls. 98, que 

nao foi alterada pelo V.AcÓrdão de fls. 126. Quanto à prescri 

' çao e a ferias, sendo as parcelas reclamadas correspondentes 

a perÍodos posteriores à vigência do Estatuto do Trabalhador 

~ural ••• (lê). Não conheço do recurso, beneficiando-se o recor 

lrido com a nova contagem do prazo prescricional, a partir da 

rescisão do contrato. Longe de molar a lei, foi a mesma respei

tada pela Instância Ordinária. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nesse aspecto da condenação em 

dobro das férias de rurícolas, tenho a impressão de que existe 

~ivergência. 

P Sr, Ministro Presidente - O Ministro Revisor entende justifi 
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cada por divergência a Revista, para o conhecimento apenas 

quanto à dobra salarial. V,Exa, Ministro Relator, mantém seu 

voto ? 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Mantenho meu voto, nao conhecen~ 

do totalmente. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - (Consulta os autos) - O AcÓrdão 

Regional condenou a empresa ao pagamento em dobro das férias 

vencidas. As fls. 133, cita os seguintes AcÓrdãos: ''O Estatu

to do Trabalhador Rural, no que tange a férias, não comina pe-

" ( 1") na de pagamento em dobro ••• e • 

o Sr. Ministro Presidente - Inicialmente, teria havido uma con 

tra-indicação. Anteriormente, como disse o Relator, o Estatuto 

do Trabalhador Rural se aplicava ao ruricola, inclusive no que 

se referia a férias em dobro, mas agora, com a Resolução do Es 

tatuto, novamente voltou a ter aplicação, não havendo divergê~ 

cia superada inclusive pela lei. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Modifico meu voto, Sr. Presiden 

te, para acompanhar o Relator. 

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

conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 013/73 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da 2a. Região, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

CAMARGO S.A e PEDRO AMOROSO. (Drs, Roberto Carlos Ferreira de 

Castro e Roberto Otaviano Nascimento). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, rejeitando a 
- A exceçao de incompetencia ratione loci , porque admitido o aut 

am são Paulo, jurisdição trabalhista em que se distribuiu o 

Peito, negou o decisÓrio revisando provimento ao Recurso Ordi-
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nário da reclamada. (Lê.) A douta Procuradoria-Gettal opina 

desfavoravelmente. t o relatório. 

3-

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

da. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -A tese que sustenta, no recur 

so, a reclamada está inserida perfeitamente em um dos julga-

dos Regionais paradigmas e contraria, na verdade, o que sus

tentou o decisório Regional nesse aspecto preliminar. Conheç 

do recurso, no que se refere à competência"ratione loci". 

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

Por unanimidade, conhecida a Revista, no que se refere à com 

petência "ratione loci". Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Mérito: A reclamada, firma e 

preiteira de construções, mantém - como é fato notório - ca 

teiros de obras espalhados pelo Pais inteiro. (Lê.) Nego pr 

vimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também nego provimento. Há dive 

gência? Por unanimidade, negado provimento ao·recurso. 
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O Sr. Secretário -PROCESSO N'? 2. 345/73 - Relator: Mirústro Leão Vel 

loso. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Revista de decisão do 

TRT da 2a. Região. Interessados: S/ A Fabril Scavone e José Augusto dos 

Santos. Advogado: Dr. OvÍdio Bernardi. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, o acÓrdão regional de 

se recorre negou provimento ao recurso ordinário da ré, mantendo :hte 

gra a sentença vestibular. Concluiu esse decisÓrio que a quitação não e~ 

tá revestida das formalidades ... (L;;,) A Procuradoria-Geral opina pelo 

não conhecimento ou improvimento. É o relatÓrio. 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Mirústro Velloso Ebert- A diferenciação sustentada nas -razoes 

de revista não tem amparo legal, não se justificando que a tuteladop:tcto 

... -. laboral ••. (L e. ) N ao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. A matéria é fática : 

falta grave não provada. Há divergência? Unanimemente, não conhecido 

o recurso. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N'? 2 072/73- Relator: Ministro Fábio Mo 

ta. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Revista de decisão do 

TRT da 2a, Região. Interessados: FEPASA -Ferrovia Paulista S/ A e 

José Alves de Godoy. Advogados: Drs. Sérgio Parreira SandovaleUlis-

ses Riedel de Resende. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - O caso, Sr. Presidente, é de conversão de 

licença-prêmio em dinheiro, sendo o direito do empregado proclamado 

pelas duas instâncias, fls. 36. O douto parecer é desfavorável. É o re-

la tÓrio. 
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O Sr. Ministro V elloso Ebert - De acordo. 

-2-

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

o Relator, 

O Sr. Ministro Fábio Motta- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal 

já se cristalizou no sentido da decisão recorrida. Aplicando a SÚmula 42 

não conheço da revista. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Também não conheço pela SÚmula. 

O Sr. Ministro Presidente -
, A -

H a divergencia? Nao conhecida a revista , 

unanimemente. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N'? 2 101/73 - Relator:Ministro Fábio Mot 

ta. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Revista de Decisão do 

TRT da 2a. Região. Interessados: FEPASA- Ferrovia Paulista S/ A e 

Odete Rodrigues, Advogados: Drs. Alziro Mendes Herdade e Ulisses R. 

de Resende. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Reconhecida a insalubridade pelo ruído 

excessivo, mantida a decisão de folhas 69, recorre a empresa alegando 

a nulidade do laudo, porque realizada a vistoria com a presença do re -

clamante ... (L~.) O douto parecer é pelo conhecimento e desprovimento 

do apelo, É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acordo. 

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

o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Não merece conhecimento o recurso, pois 

A , -
a divergencia so existiria se a decisao citada como paradigma entendes 

se possÍvel a decretação da nulidade do laudo, acarretando a dos julga-

A -dos ... (Le,) Nao conheço da revista. 



TST- 332 

08.11.73 

PODE"- JUDICIÁRlO 

JUSTICA DO "TRABALHO 

TRIBUNAL.. SUPERJOR 00 TRABALHO 

SSO/MN/MF 18.50/55 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Também não conheço. 

-3-

o A -O Sr. Ministro Presidente - H a divergencia? Unanimemente, nao conhe-

cida a revista. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N9 2. 205/73 - Relator: Ministro Fábio 

Motta. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Revista de decisão 

do TRT da 6a. Região. Interessados; César Augusto Brandão Viana e 

!caro Aviação Agrícola Ltda. Advogados: Drs. José Guimarães Sobrinho 

e Evandro Martins da Silveira. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, arquivada a reclamação 

e mantida a decisão que imp(;s o arquivamento, interpÕe- se esta revista 

com a renovação dos fundamentos básicos do recurso ordinário, acres-

cidos de outros dados, no sentido de que a medida ... (L;;.) O douto par~ 

cer é favorável. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acordo. 

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

o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Conheço do recurso pela diverg;;ncia<\Xln 

tada às fls. 141, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O autor, na inicial, alegou que não po -

deria estar presente à instrução processual porque, tendo de sustentar 

sua famÜia, deslocou-se do Estado da jurisdição para o Sul do Pais, a 

A 

fim de trabalhar em outro emprego ..• (Le.) Conheço. 

. ... 
O Sr. Ministro Presidente- Ha divergencia? Conhecido o recurso, por 

unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Quanto ao mérito, nego-lhe provimento. 
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A lei exige o comparecimento das partes, e somente depois do depoim 

to é que se pode prosseguir na ação com os representantes. No caso, o 

Advogado que representava o reclamante nada objetou •.. (L;;,) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o autor é aeronauta es 

pecializado em serviços de aplicaçÕes aéreas na agricultura. Como se 

v~, restrito é o seu campo de trabalho, existindo no Nordeste apenas 

uma empresa do gênero, que é exatamente a reclamada. Assim viu -se 

o reclamado obrigado a se deslocar para outro Estado da Federação a 

A o 

fim de obter emprego ... (Le.) Dou prov1mento ao recurso, nos termos 

do parecer do Ministério PÚblico: "Verifica-se no julgado paradigma , 

tal e qual ocorreu no caso, que havia, em tese, um motivo poderoso pa-

r a justificar a ausência do reclamante ... (L;;.)" Ele só tinha condiçÕes 

de exercer sua profissão em São Paulo. 
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O Sr. Ministro Presidente- O Ministro Relator nega provimento, e 

- A V. Exa. determina a instauraçao da instancia, novamente. 

A 

O Sr. Ministro V elloso Ebert - Para reinstaurar a instancia ele teria 

, - f que ir la, e ele nao pode largar o sustento da família. Este, o problerm 

Dou provimento, nos termos do parecer da douta Procuradoria- Geral , 

A 

para o restabelecimento da instancia e o desarquivamento, a fim de que 

se ouça o autor por precatÓria. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereira -Acompanho o Revisor. Se o reclaman-

te avisa que não pode comparecer por motivo justo, não pode a recla-

mação ser arquivada. 

O Sr. Ministro Presidente- É aplicação do art. 69 do CÓdigo Civil. Ele 

não teria condiçÕes de propor novamente a ação lá. Acompanho o Revi-

sor. Contra o voto do Relator, dado provimento ao recurso, para dete::_ 

minar o desarquivamento do processo e a inquisição do reclamante por 

precatÓria, na forma preconizada pela douta Procuradoria-Geral. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N'? 2 270/73- Relator: Ministro Fábio Mot 

ta. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Revista de decisão do 

TRT da 2a. Região . Interessados: Supergasbrás- Distribuidora de Gás 

IndÚstria e Comércio S/ A e Antonio Pereira Lago. Advogados: Walter 

Pinto de Moura e Ulisses R. de Resende. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Sr. Presidente, mandado incluir no cál-

culo indenizatÓrio adicional por horas extras, sustenta a reclamada vá-

lida a quitação sem ressalva, e cita lei e julgados em seu prol. O douto 

parecer é favorável. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- As sÚmulas e prejulgados não são ainda 

devidamente conhecidos. Neste caso, até poderia, como Relator, negar 

seguimento de plano ao recurso, atendendo às SÚmulas ... (Lê.) Não 

conheço do recurso. 

O Sr. Ministro V elloso Ebert - Também não conheço. 

, ~ -
O Sr. Ministro Presidente - H a divergencia? Unanimemente, nao conh 

cido o recurso. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N<? 245/73- Relator: Ministro Fábio Mot. 

ta . Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da 

8a. Região. Interessados: João de Deus Gomes dos Anjos e Moto-Impo~ 

tadora Ltda. Advogados: Drs. Miguel Gonçalves Serra e Reinaldo Cor-

.... 
rea Arce. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- A reclamação, visando a diferenças dero 

- .... duçao, com a desistencia de parcelas foi julgada improcedente, vindo a 

sentença de fls. 170 a ser confirmada pelo E. Tribunal ... (Lê.) O douto 

parecer é pela baixa dos autos, para formação do instrumento e, me-

ritoriamente, pelo provimento do agravo, É o relatÓrio. 

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

o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Não havendo o que executar, o agravo se 

processou nos autos originais, e nem mesmo pode ser considerada a r~ 

comendação para a formação de instrumento ... (Lê.) Nego provimento. 

ao agravo, 



TST- 332 

08.11.73 

PODE~ JUD!CIÀAIO 

JUSTIÇA DO "TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR CO TRASALHO 

SSO/MFC/MF 19.00/05 -3-

O Sr. Ministro Presidente - Apenas pediria se remetesse cÓpia do acÓE_ 

dão 'a Corregedoria-Geral, pois esta baixou provimento determinando m 
, A 

se processassem agravos nos autos originais. Ha divergencia? Negado 

provimento ao agravo, por unanimidade, determinada a remessa de có -

pia do acÓrdão 'a Corregedoria-Geral, para os devidos fins. 
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O Sr. Secretário -PROCESSO N9 2 363/73- Relator: Ministro Fábio Mo 

ta. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Revista de decisão do 

TRT da 2a. Região. Interessados: José Estevam Machado e Nordon-In-

dÚstria MetalÚrgicaS/A .Advogado: Dr. Ulisses Riedel de Resende. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, a decisão regional fez a-

crescer à condenação o adicional noturno, folhas 62. Insiste o recorreu 

te na diferença decorrente da hora noturna, que deveria ser computada 

também para os vigias ... (Lê.) O douto parecer é desfavorável. É o 

relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acordo. 

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

o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Não negou o venerando acÓrdão a redução 

Não provado que trabalhava o reclamante no horário normal, com des -

- ... -canso para alimentaçao ..• (Le.) Nao conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente -
, ... -

H a divergencia? N ao conhecida a revista, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N9 568/73- Relator: Ministro Fábio Mot 

ta. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da 5 

Região. Interessados: Revisa- Revendedores de veÍculos de Salvador 

Ltda. e Florinel Leandro Gomes. Advogados: Drs. Gustavo Roberto Vi 

eira DÓria e Renato Borba Ramos. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, denegada a revista pelo 

despacho em cÓpia às folhas 39, sustenta a agravante que o recurso es-

tava devidamente fundamentado, deixando o venerando acÓrdão de exa-
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minar a indenização das férias ... (Lê.) O douto parecer é favorável. É 

' . o relator10. 

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

o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- O despacho admitiu o extravasamento da 

- ( , , 
condenaçao a um penodo de ferias, quando o pedido era de ferias propo 

cionais, mas entendeu que o erro era mero engano ... (Lê.) Dou provi -

mento ao agravo, para melhor exame. 

' 4 O Sr. Ministro Presidente - H a divergencia? 

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

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

do de vista do Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N9 580/73 - Relator: Ministro Barata Sil-

va. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da la 

Região. Interessados: Heitor Pitanga Rozo e Cia. Nacional de Âlcalis 

Advogados: Fredfmio Trota e Mauricio Cabral Coutinho. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o venerando despacho, às folhas 80 : 

''Sustenta a revista que o autor exercera por vários anos, ininterrupta -

mente, cargo de chefia, fazendo •.. (Lê.)" Opina a douta Procuradoria-

Geral pelo não provimento. É o relatÓrio. Em discussão. Encerrada • 

Preliminarmente, o presente agravo de instrumento foi processado nos 

autos originais, contrariando expressa determinação da Corregedoria -

Geral ... (Lê,) No mérito, nego provimento ao agravo. Na realidade, a 

... . 
despeito da aparente divergencia, transcrita as folhas 96 e seguintes, a 

matéria é de fato e provas ..• (Lê.) Há divergência? Unanimemente, ne-

gado provimento ao recurso. 
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O Sr. Secretário -PROCESSO N9 901/73- Relator: Ministro Fábio Mot-

ta. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da la 

Região. Interessados: Rede Ferroviária Federal S/ A -7a. Divisão Leo 

dina e Antonio da Silva Pinto. Advogados: Drs. Manoel Joaquim dos San 

tos Filho e Paulo César Costeira, 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Sr. Presidente, reconhecida como obsta-

tiva a despedida do empregado por ambas as instâncias, a revista foi 

indeferida pelo despacho de folhas 34, que acentua tratar-se de matéria 

fática •.. (Lê.) O douto parecer é desfavorável. É o relatÓrio. 

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

o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Dou provimento ao agravo, para melho 

exame, pois que arrolados julgados no sentido de que não cabe falar em 

fraude à estabilidade quando se trata de medida de caráter geral, decor 

rente da necessidade de reorganização ..• (Lê. ) 

o A 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Dado provimento ao agra 

vo para melhor exame, por unanimidade. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N9 953/73 -Relator: Ministro Leão Vello 

so. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da4 

Região. Interessados: Gonçalino Vieira e Companhia Estadual de Ener -

gia Elétrica. Advogados: Drs. Marcos Juliano Borges de Azevedo e Mi 

guel Pechansky. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, assim diz o respeitá-

vel despacho: "A matéria em lit{gio, nos termos do v. acÓrdão regimal 

ficou restrita ..• (Lê.) Opina favoravelmente, a douta Procuradoria- Ge 

ral. É o relatÓrio. 
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O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Trata- se de direito que se reflete nas 

parcelas salariais , caracterizando assim as obrigaçÕes sucessivas , a-

tingidas apenas pela prescrição parcial, .. (L~.) Nego provimento. 

, -O Sr. Ministro Presidente - H a divergencia? Unanimemente, negado 

vimento ao agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n'? 972/73 -Relator: Ministro Fábio Motta 

Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da 2a.R 

gião, Interessados: Geraldo Messias do EspÍrito Santo e Inactex- IndÚ3-

tria de AcessÓrios Texteis Ltda. Advogado: Dr. Ulisses R. de Resende. 

, A , 

O Sr. Ministro Fabio Motta- Sr. Presidente, a instancia ordinaria re-

conheceu justa a despedida do empregado que, como vigia, deixava de 

marcar o relÓgio. , . (L~.) O douto parecer é desfavorável. É o relatÓrio 

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

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Nego provimento ao agravo. Realmente, 

não estava justificada a revista. O que se debatia era matéria de fato 

A 

e de prova, como salienta o douto parecer ... (L e.) 

O Sr. Ministro Presidente -
I A 

H a divergencia? Unanimemente, negado 

provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N'? 982/73- Relator: Ministro Fábio Mot 

ta. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da 5 

Região, Interessados: PetrÓleo Brasileiro S/ A - Petrobrás -Refinaria 

Landulpho Alves e Tertuliano da Paixão, Advogados: Drs, Rubens A~ 

to da Costa Chaves e Danilo Augusto Paes de Azevedo. 
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O Sr. Ministro Fábio Motta- Rejeitou o Tribunal Regional do Trabalho 

a prescrição acolhida pela MM. Junta. Agrava a empresa do despacho de 

folhas 83 que, além de considerar tnterlocutÓria a decisão, não admitiu 

a divergência •.. (Lê.) O douto parecer é favorável. É o relatÓrio. 

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

o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta- Dou provimento ao agravo pois, à primei 

ra vista, a decisão do Pleno mandando contar a prescrição do momento 

em que o empregado ficou ciente da alteração do contrato de trabalho , 

pela modificação do regulamento da empresa ••• (Lê.) Para melhor exa 

me, deve subir a revista. 

,. . """ . O Sr. Ministro Presidente - H a d1Vergenc1a? Unanimemente, dado pro 

vimento ao agravo, para melhor exame. 
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' O Sr. Secretario - P.i.i.OCESSO - AI - 568/73. Relator: Minis-
, . 

tro Fab2o Motta. Agravo de instrumento de despacho do TRT 

da 5a. Regi~o. Agravante: REVISA - Revendedores de Veiculas 

de Salvador Ltda. (Dr. Gustavo ?.aberto Vieira DÓria). Agra-

vado: Florinel Leandro Lemos (Dr. Renato Borba Ramos).(Adi

ada a proclamaçi:o em virtude de pedido de vista do Hinistro 

Velloso Ebert.) 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a Revista se 

fixa no aspecto preliminar ••• (lê). A recorrente, agravante, 

ao pedir a informação de instrumento, deixou de requerer P.!à 

ças imprescindÍveis. Não pediu as razões do Recurso Ordiná

rio para que se pudesse, realmente, verificar se foi argtii-
.... . . , ..... 

do ou nao aquele ponto que ela d2z omit1do pelo Acordao Re-

gional. Não requereu juntada da sentença de. 1~ Instância 

para se aquilatar se houve ou não decisão "extra petita". 
, ..., ,. , ..... 

Ela citou o Acordao Regional que esta prescrito, porem nao 

' -vejo fundamento "ultra" ou "extra petita". Traz a colaçao, 
, N N 

nesse aspecto, Acordao que eu·entendo nao ser divergente. 

Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do ~1inistro Vel-

loso Ebert, dado provimento ao Agravo, para melhor exame. 
, 

O Sr. Secretario - PrtOCESSO - AI - 1 008/ZJ. Relator: Mini 

tro Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do TRr 

da 1?, Região. Agravante: Aurora Haria da Silva Lins (Dr. 

' ' Alino da Costa Monteiro). Agravado: Grafica Vitoria S.A. 

(Dr. Amyr Santos). 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o despacho 
, , -
e o seguinte: "0 Acordao rtegional, oferecendo ao litigante 

o recurso de fls. 12, todavia insuficientemente fundamen

tado ••• (lê)~ A douta Procuradoria-Geral manifesta-se fa-



T8T- 382 

POOEA JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERrOR DO TRABALHO 

8.11.73 :>!L/EM 19,20/2') -2-

voravelmente. É o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A compensação deferida no 

AcÓrdão Regional não tem remissão, isto é, não se diz qual 

a natureza da dÚvida. Assim, entendo configurado o dissidio 

jurisprudencial ••• (lê). Dou provimento ao Agravo para me

lhor exame da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - H~ divergência? Dado provimento 

ao ,\gravo, para melhor exame. 
, . 

O Sr. Secretarlo - PROCESSO - AI - 1.028/73. Relator: Mini~ 

tro Barata Silva. Agravo de instrumento de despacho do TRT 

da 4<' Região. Agravante: Carbonifera }!etrÇ»politana S.A. 

(Dr. Nicanor Luz), Agravado: Roberto AraÚjo (Dr. Alino da 

Costa Monteiro). 
, 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho e longo. Foi tranca-

da a Revista com base na SÚmula 26: despedida obstativa em 

razão da negativa de opção de fundo de garantia de emprega

do com mais de nove anos de serviço ••• (lê). É o relatÓri~ 

Em discussão. Encerrada. Nego provimento ao Agravo. H~ di

vergência? Por unanimidade de votos, negado provimento ao 

Agravo. 

O Sr. Secretário - PrtOCESSO - AI - 1 037/73. Relator: Mini~ 

tro F~bio Motta. Agravo de instrumento de despacho do TRT 

da 2ª Região. Agravante: José Teodoro de Souza (Dr. u~isses 
{ , 

Riedel de Resende), Agravado: Ircury S.A. - Velculos e Ma-
( ( , , ) quinas Agr1colas Dr. Jose Maria Fidelis • 

, 
O Sr. Ministro Fabio Motta - Sr. Presidente, as duas Ins-

tâncias reconheceram a justa causa, e acentua o venerando 
, N , d Acordao que, alem das faltas ao serviço, fora consi erada 
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a falta de marcar o cartão do ponto sem trabalhar ••• (lê). 

A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. É o 
, -

relator~o. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Nego provimento ao Agravo.Não 

se pode admitir mau enquadramento juridico, sendo comprovâ 

da falta ao serviço e marcação de ponto sem trabalhar ••• 

(lê). 

O Sr. Ninistro Presidente - Há diver~ência? Unanimemente 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO - AI - 1 042/73. Relator: Hi-

nistro Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do 

TRT da 1~ Região. Agravante: Cia. Vale do Rio Doce (Dr.C~ 

los Mont 1Alvão). Agravado: Amarilio Caetano (Dr. José Car-

los Har inho) • 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Eis o despacho: 11 A ementa 
, -contida no venerando Acordao reflete com clareza a tese •• ," 

(lê). O douto parecer da Procuradoria-Geral~ pelo improvi 

mento do Agravo. É o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 
, 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - A tese preliminar de ma aprg 

ciação da prova, intentada na Revista a~ravada, não tem a 

menor procedência para que se traga a essa Superior Instân 

cia ••• (lê). Nego provimento. 

O Sr. Hinistro Presidente -Há divergência? Unanimeraente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO - AI - l 071/73. Relator: Mi

nistro Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do 
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TRT da 2u Região. Agravante: Banco da Bahia 8.A. (Dr. Emma-

nuel Carlos). Agravado: Renato de Castro Nogueira (Dr. Uli.§. 

ses Riedel de Resende). 

Q.__fu:. Hinistro Velloso Ebert -Sr. Presidente, pela minuta 
, 

de fls. 3/4 agravou o reu do despacho que negou seguimento 

ao Recurso de Revista ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo improvimento. É o relatÓrio. 

Q Sr. Ministro Presid~ - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não havia, realmente, possi

bilidade de, na Revista, pelo caminho de invocação de erro 

conspicuo e, como ressalta o douto parecer ••• (lê). Nego 

provimento. 

O Sr. i1inistro Presidente -Há divergência? Unanimemente, 

negado provimento. ao Agravo. 

D 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1081/73 - Relator: Ministro 

Fábio Mota, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT - 2a, Região. JOSÉ PEDRO DE SOUZA e CRISTALERIA 

e FRASCARIA SANTA ADELIA LTDA. (Dr. Ulisses Riedel de Rese~ 

de) . 

O Sr. Ministro Fábio Mota - Negado o direito ao aviso pré

vio, porque de prazo certo o contrato, não desnaturado pela 

prorrogação, e confirmada a sentença ... (lê). A douta Procu

radoria Geral manifesta-se desfavoravelmente. E o relatório. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Fábio Mota - O despacho não considerou as ci 

tações feitas. A tese é que não poderia ser por prazo certo 

ou contrato •.. (lê). Dou provimento ao Agravo para melhor e-

xame. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Tardieu Pereira - Nego provimento. 

O Sr. Mínistro Presidente - Também nego provimento. Negado 

provimento ao Agravo, contra o voto do Ministro Relator. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1104/73 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 2a. Região. MEC~NICA BONFANTI S/A e ORLAN 

DO JOSE MASSUCATO. (Drs. Dib Antônio Assad e José Elias). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, diz o despa

cho agravado que irrecorrivel é a decisão em Agravo de Peti 

ção. Dai o Agravo de Instrumento da ré que está desfundamen 

tado •.. (Lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo provime~ 

to. E o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - De meridiana clareza a ex-

pressa disposição do§ 49 do Art. él96 da CLT ... (lê). Nego 

provimento. 

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

de de votos, negado provimento ao Agravo, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.105/73 - Relator:Ministro 

Barata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT. da 2a, Região. BENEDITO RODRIGUES e. SOCIEDA

DE TECNICA DE FUNDIÇOES GERAIS S/A - SOFUNGE. (Drs. Rosa Ma 

ria Villa Custódio e Paulo Eduardo Magalhães de Araújo). 

O Sr, Ministro Presidente -Diz o julgado, fls. 60: ''Denego 

seguimento ao recurso. O julgado bem apreciou a prova ••. 

(lê)." A douta Procuradoria Geral opina pelo não provimento. 

~o relatório. Em discussão. Encerrada. Na realidade, foi 

bem trancada a Revista, Nego provimento. Há divergência?Por 

unanimidade de votos, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N9 1146 - Relator: Ministro Vel-

loso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi 

dente do TRT da la. Região. DANILO NOGUEIRA DE SOUZA e PE

TROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRÁS. (Drs, Jorge de Moraes e 

~sió Costa). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, diz o desp~ 

cho: "Pretendendo-se a dobra da dispensa que o autor enten

de obstativa, negada, todavia, pelo Acórdão impugnado ,,, 

(lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo improvimento. É 

o relatório. 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert -Discute-se a despedida obst~ 

tiva, ao mesmo tempo em que foi provado que ela não foi ob~ 

tativa. Mas, quanto à gratificação de férias ... (lê). Dou 
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provimento ao Agravo para melhor exame. 

O Sr, Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento ao Agravo para melhor exame. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1147/73- Relator: Ministro 

Barata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da 3a. Região. CIA. INDUSTRIAL E AGRíCOLA OE~ 

TE DE MINAS e JORGE FERREIRA DE SOUZA. (Drs. Ernesto Juntol

li e Célio de Carvalho). 

O Sr. Ministro Presidente - Inconformado com o despacho de 

fls. 18, ... (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo não 

provimento. ~ o relatório. Em discussão. Encerrada. Trata-se 

na realidade, pura e simplesmente de Revista denegada pela 

circunstancia de que se pretende rever fatos e provas, por

que houve condenação ao pagamento em dinheiro daquilo que ti 

nha sido pago em partes •.. (lê). Nego provimento. Hà divergên 

c ia? Por unanimidade de votos, negado proviment.:J ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1163/73 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da 2a. Região. CÍCERO RODRIGUES BARBOSA e MA

LHARIA FULMAR LIMITADA. (Drs. Yolie Mendonça Giannotti e San 

são Vaisman). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, por entender 

que o julgado bem apreciou as provas, e com acerto aplicou o 

direito ... (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo impro

vimento. É o relatório. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Recurso de Revista denegado 

está, na verdade, inteiramente desfundamentado, não tendo a 

menor procedência a preliminar de nulidade por cerceamentode 

defesa •.• (lê). Nego provimento. 
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o Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? NegadDprovimento 

ao Agravo, unanimemente. 

O Sr, Secretário - PROCESSO N9 1191/7~ - Relator: Ministro B 

rata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi-

dente do TRT da 2a. Região. ~NGELO CAVALHEIRO e SEBASTI~O RO

DRIGUES LOPES E OUTROS. (Drs. Cláudio Urenha Gomes e Edmar M 

gado). 

O Sr. Ministro Presidente - O respeitável despacho de fls.2, 

que denegou a Revista ... (l~) A douta Procuradoria Geral opi

na pelo improvimento. É o relatório. Em discussão. Encerrada. 

Trata-se, na realidade, como salientou a douta Procuradoria 

Geral, de conceituação de~pregado ... (l~). Nego provimento ao 

Agravo. Há divergência? Negado provimento ao Agravo, unanime-

mente, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1214/73 - Relator: Ministro V~ 

loso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiilin 

te do TRT da ea. Região. COMPANHIA AGRO-PASTORIL AGUA AZUL-C! 

PAZ e ANTONIO LE~O DE BARROS, (Drs. Felipe Melo Filho e Jayme 

Nunes Lamarão) . 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, sustentando fu_ 

damentada a Revista, inclusive na preliminar de julgamento 

ultra petita, agrava a empresa, ré, do despacho que denegou 

seguimento ao seu Recurso Extraordinário ••. (l~). A douta Pro

curadoria Geral opina pelo improvimento. É o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A sentença corrigiu erro de 

cálculo retificando o mesmo de acordo com o Art. tl33 da C.L.T 

AÍ não incidiu no alegado julgamento ultra petita •.. (lê). N~ 

go provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provimento 

ao Agravo, unanimemente. 
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O Sr. Secretário -PROCESSO N9 1223/73 -Relator: Ministro BarataSil 

va, Agravo de Instrumento de despacho de Juiz Presidente do TRTda la. 

Região. Interessados: Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado e Zu-

leika Raimunda dos Santos e Outros, Advogados: Drs: EduardoCosser-

melli e Ulisses Riedel de Resende. 

O Sr. Ministro Presidente -Trata-se de agravo em que houve provirren 

to .•• (L;;,) É o relatÓrio. Está em discussão. Encerrada. As alegaçÕes 

- ~ # ..... 

de violaçao do art. 29 da C. L. T. e ma teria de ... (L e.) Nego provime12:.. 

to. Há divergência? Unanimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário -PROCESSO N9 1 276/73 -Relator: Ministro LeãoVel 

loso. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da la. Região. Inter 

sados: Sérgio B,de Faria e Cia. de Transportes Coletivos do Estado da 

Guanabara -CTC-GB, Advogados: Drs. José da Fonseca Martins e Cle-

mente Silveira de Paiva. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, assim diz o respeitá -

. - , . 
vel despacho agravado: "A afençao do relogw para controle da entrada 

A 

do empregado ... (L e.) A douta Procuradoria-Geral opina, preliminar -

mente, pela baixa dos autos ao Eg. Tribunal Regional, a fim de cum -

prir o provimento n9 1/73. É o relatÓrio. 

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

o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, quanto à promoção e 

tendo inÓcua, Nego provimento ao agravo. Não há literal violação de lei, 

nem se verifica o alegado dissÍdio jurisprudencial. 

' A O Sr. Ministro Presidente - H a divergencia? Unanimemente, negado 
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provimento ao agravo. Não há literal violação de lei, nem se verifica o 

alegado dissÍdio jurisprudencial. 

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

vimento ao agravo. 

' O Sr. Secretario -PROCESSO N'? 1 282/73 -Relator: Ministro BarataS 

v a . Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TR T da 4 

- A Regiao. Interessados: Caixa Economica Federal e Newton Gilberto Var 

gas Bonn. Advogados: Drs. Ary Sttefen e Hélio Alves Rodrigues. 

O Sr. Ministro Presidente -O respeitável despacho de fls. 72, na realida 

de, diz que o apelo não enquadra na hipÓtese invocada ... (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo não provimento. É o rélatÓrio. Está em 

discussão. Encerrada. Como salienta o minucioso parecer do ilustre 

Procurador, Dr. Justiniano José da Silva, fls. 321 ... (Lê.) Nego provi-

mento. Há divergência? Unanimemente, negado provimento ao agravo. 

Está encerrada a Sessão. Foram julgados 48 processos e um empate. 


