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JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 199 SESS~O ORDINÁRIA 

DA TERCEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 21 de setembro de 1 971. 

Presentes os Ministros: Starling Soares, Pr~ 
sidente; Newton Lamounier (co~ 

vocado), Elias Bufáiqal e Velloro 
Ebert. 

Secretário: Dr~ Dalton Luiz Pereira 

O Sr. Ministro Presidente ~ Havendo número legal, declaro 

aberta a Sessão. A Ata está à disposição dos Srs. Ministros, 

do Ministério Público e dos Srs. Advogados. Não havendo obj~ 

ção considero-a aprovada. Serão chamadas as preferências so 

licitadas. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1760/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. União de Bancos 

Brasileiros S,A. e José Albino da Costa Almeida, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - ' Sr. Presidente, o reu so 

freu pena de confissão ficta quanto à matéria de fato, eis 

que contumás, não reconhecendo as Instâncias Ordinárias eli 

dida à revelia ••• (lê). Opina desfavoravelmente a douta Pro 

curadoria às fls. 83. ~ o relatório. 

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

Advogado, 

(Usa da palavra o Dr. Paulo César Gontijo). 

(C~ega o Procurador Arthur Seixas dos Anjos). 

21/9/71 MAC/NL/IM 13,00/05 
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O Sr.Minjstro PresJdente- Em discussão.Encerrada.Tem a palg 

vra o Relator. 

O Sr.Ministro Velloso Ebe~t - Sr.Presidente, a primeira pa~ 

te do recurso se refere a horas-extras e não posso conhecer 
, , , A 

porque e materia de fato,ja devidamente apreciada nas Insta.n 

cias Ordinárias. Na Ata de fls.l6 está certificado o comparg 

cimento do Advogado da reclamada com representação devidame.n 
, -te formalizada. Afirma o V. Acordao recorrido que a simples 

presença do Advogado, não obstante ••• Clê). Conheço por diveL 
A A 

gencia jurisprudencial quanto a esse aspecto. 

O Sr.Hinistro Presidente - Quanto ao outro aspecto, foi relSl, 

' gada a .... , . " " execuçao. Mater~a de fato. Tambem conheço so nesta 
, .. 

Há divergencia? Por unanimidade, conhecido o parte. recurso. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Yelloso Ebert - Não restou provado nos , autos 
, , ' 

que o ilustre patrono do reu, alem de sua simples presença a 
A A 

audiencia, tivesse demonstrado com o comparecimento o animo 

de defesa da reclamada, pois 

por escrito ••• (lê).Elidida a 

sequer apresentou contestação 

revelia, nego provimento. 

O Sr.Ministro Presidente - Também nego provimento. A juri.§ 
A A , , 

prudencia deste Tribunal esta assente no sentido de que so 
A 

pela presença do advogado não se justifica o animo de defesa. 
, 

Sou liberal - tenho ate meu voto escrito - no sentido de dar 
• maior amplitude a defesa, quando a parte comparece com poy 

cos minutos de atraso 1 e vem essa justificativa apÓs a auclJ. 
A 

encia. No caso 1 o ilustre Advogado; na sua bem lançada su.§ 

tentação, procurou evidenciar que ocorreu desastre de autoiDQ 

vel impedindo o comparecimento do preposto.O estabelecimento 

bancário, que era organizado, poderia muito bem providenciar 

a tempo outro preposto, e não consta da Ata nem a presença 
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' A do Advogado. Kego provimento ao recurso. Ha divergencia? 
, 

O Sr.Ministro '!:lias Bufaiçal - Sr. Presidente, peço vista 

em Mesa. 

O Sr. Ninistro Presidente - Suspenso o julgamento em virt.]J 

de do pedido de vista. 
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0 :~r. Jinist~o__Ef·esidente- 3m discussão. ;~Dcer:::'ada. J.'eili a )a-

lavra o ~1ela to~". 

O Sr. :'inis tro~lloso ~oert- ';r. ?res i.lente, o pedido de i-

sen.~8.o da cnstas ::.j_Ue o .~'iutor a)resentou, .roi Jantro de ~Jrazo 

estabelecido :1ela lei, corno ale~ado e.·1 sLw.s razoes, e ai, p:J-

deria J autor ter )rovado sua condi;io de 1l:Joreza, na 

da lei. Ccm:.'le ~o do .lecurso pela letra "D", a r :L:1 de ue oai -

recurso do autor. 

0 'jr. 1-:inistro _PrE~sicleüte- ::ao vou C·X!Ílecer do recurso, "data 

venia'' do élelator, Hlxldado no rtue diz o despacho do ~; ;;_iz 

:ia .Junta, c:L~lo ta:.toina o V. ;,córd:io .lesional 'lue, na SUé•. euen-

ta, sintetiza a :;c.estao, ::~_u"-;ldo diz: "Os prazos le.;;ais e;;:is -

tem em beneficio da celeridade processual •.• (li). Vem depois 

a lUestão da interposiçáo do reCl.;.J;'SO c10 ultimo dia. ;;este 1 e-
le deveria tréu;er, co.:n sustentoc.c o ilustre a::lvo ; .. do, co;,1 vs

e,uência, da 'fribuna 1 aS razoes de direito, ;vorque deveria SEl' 

dB.dé\ a sua co;JJ.i;à:. de ;üseraóilidctde. iode.via, so aprese:JtJu 

o pedido de üdi.B.ue .. 1to do ;Jrazo, e os rw:FLJeTtos dados pelo i 

lustre advip,do, dos arti;_;s 72 e 7'' do :;8di~o Civil , 
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conheço do recurso, pela violação de lei, porque, para que hou 

vesse violação de lei seria preciso fôsse integral, literal, o 

que não há, no caso, porque não só o despacho, como o Acórdão, 

fulmina completamente qualquer fomento de direito que pudesse 

ter o reclamante. Por isso, não conheço do recurso. Havendo di 

vergência, tomarei os votos. 

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

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Apenas uma ponderação: o re

corrente devia, dentro do prazo de três dias, promover a isen-

ção das custas, .juntar o atestado de pobreza e o pedido de i

senção. Deixou escoar o prazo e, só depois de findo o mesmo, 

veio confessar a pobreza, quando já deserto o recurso. Não co-

nheço. 

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

voto do Relator. Redigirá o Acordão o Revisor. 

O Sr. Secretár~ - PROCESSO N9 1 760/71 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Revisor Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. UNIAO DE BANCOS BRA

SILEIROS S/A e JOSÉ ALBINO DA COSTA ALMEIDA. (Drs. Alesio San

tos e Riscalla Abda1la Elias). (Pedido de vista do Ministro 

Elias Bufáiçal). 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, tenho que o â:n' 

mo de defesa, neste caso, foi mais do que comprovado. Na reali 

dade, ninguem desconhece a dificuldade do tráfego nos grandes 

~entras. Saiu o preposto da firma, como declarado nos autos, 

para assistir à audiência, quando houve o acidente com o 

~utomóvel, acidente êste fartamente comprovado a-
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)essoas c~ue cow êle vi:.:..jaVi.lril no c ... ;_J..'l~o. ·-'" ;ao oJst~ulte, .:.:1.) .::.el.'_i 

) . .1:r;L; ;:;·.:; tr .. '.t.:..· 

c ;~~s a. 

~.OPl' ., --- ~, :.:ld.tllralme.nte; a . .'l.c.o ser eúl ciU:: .. ~2.S CQ. 

curso, ~~ se~ti,Jo de ~~e volten os ~utos 

~i-

~istros ~aJ.8.tor e Jevisor. 

' CO.i.1S e _;LliL c~1e ;ar c~ 
. -
.~1.-) l""' ~~ c!. pi·· (:;_ ~--l- .. c . 

.. " .... ·:isse T-~-a, lL) derit.o, 

to" 

0 '"r. :iinistro _ilias JUlé.i:al- l<'.?.VOr~veLlente ecO lc;]_ore_;aco • 
. · . . ' 

L'ld.S "GdO E :ao se clisc>..:.te :lerito, o 

e.listencia, .10 )i'Ocesso, ele cO,ll;JrJvanta ~·orc1ecido )ela orici 

IT- 3:'12 
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.. 
_.reri to. 

te. '3e estivesse J)rovado ::.1Js ~ ... -~tos iUe o _:s_:1co compareceu à 

aulieilci'" .. mnLlo da contestação. recoüheceria seu direito. 

O c:r - ;'"l's'·ro p-,"al··le,lt"'- <>---~c,~·; '"''C·o·::t·l·~ce~l· · '' 'l. ~n""e '-' • ~•..1...-1-.1. v - .L.. v..,. '\.. ~ ,_.. ..LCl.~' IV'-'~-~ -V '- .\."" .1. C\.' '"•'::;", "'- L.. V.:;;,;;;' 

contestu..sâo -~ue viesse se hardoJiza.r cJ:.l ,::~s ):;.,-.ovas. 

.. 

J.. __ 

sew;;a do advogado. O advo_;ado do .lanco, ::_ue e a e:c1_Jre s a, ;.1ao 

res~Jond·JU a;J pre_\ao, :1eu tini1a :Jl'e;Josto. ~~le se aposentou V.Q. 

_,_-u_ntàr iauente, para (:e :_;lO is alegar, e;~l recurso i r_:ue :l.)UV0 G_.n_1. 

;.Jo J.e .:e~esCt, porque esteve presente o 2iivo_;::,'.o da e;Jpresa • 

":i) a ta venia 11 , acompanl.io .J itel:s_ to r. 

vi.lel1to ao de sue>, c .. mtra o voto d:> · 'inistr) ;;.;.i.c.s Jui'ai9al • 



rsT - aaz 

POOER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

21.9. 71 PPB/ZG/ARQ 13,40/45 -1-

O Sr. Secretário - Processo n9 1 155/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

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

de Estradas de Ferro e Paschoal Cuglieri. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - sr~ Presidente, a decisão 

Regional, de fls • 86, reconheceu devida a retribuição extra 

ordinária, por exercer o empregado a função de chefe, traba 

lhando sem limitação de horário. Invoca a recorrente as du 

as letras, salientando que o simples mestre de obras nãope 

tende à administração superior. O douto parecer é desfavorá 

vel. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Se não me engano, acho que 

existe uma prejudicial argllida, nas contra-razões, pelo re

corrido ou pela douta Procuradoria. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - O Sr. Advogado poderia 

esclarecer ? 

O Sr. Ulisses Riedefu de Resende - (Advogado)- Há uma preju

dicial de que o depÓsito foi feito em localidade diversa. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Há realmente. O parecer da 

douta Procuradoria diz: "A nosso ver, a preliminar, levanta 

da pelo empregado recorrido nas contra-razões de fls.l05,é 

impiDcendente, prevalecendo o critério do Tribunal Regfuonal 

de que compete à parte interessada .•• (lê)". ~ o relatlÓrio • 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De ac6rdo. 

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

do. 

(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 - Preliminarmente, rejeito a 
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preliminar argRida, de acôrdo com o douto parecer. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Diz a lei: "Os depósitos se

rão efetuados em ag@ncia bancária na localidade onde estiver 

situado o estabelecimento da emprêsa a que estiver vinculado 

o empregado. Acolho a prejudicial, não conhecendo do recurso 

O Sr, Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Parece-me que, à época, a 

lei foi cumprida. Teria havido, quanto muito, uma irregula-

ridade, 

o Sr. Ministro Elias Buf~içal - O douto parecer não havia fe 

to anotação com relação à preliminar argllida: " A nosso ver, 

a preliminar levantada pelo empregado recorrido, nas suas co 

tra-razões de fls. 105/9, é improcedente, prevalecendo .•. 

(lê)". 
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O Sr. Ministro Newton Lamounier - Casos há em que a parte ve 

cida em Primeira Instância acaba perdendo no Regional. A re

clamação provém de uma cidade do interior. Como fazer, 

dos oito dias, o depósito numa cidade distante ? Torna-se mu' 

to difÍcil. O Regional sempre aceitou que se fizesse na 

lá mesmo em Belo Horizonte, para depois transferir para a co 

ta vinculada do empregado no interior. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - É na cidade de Tupan, in te-

rior de São Paulo. 

O Sr. Ministro Presidente - Rejeito a preliminar. O fim .da 

lei foi cumprido, que é o de garantir o pagamento das custas 

e a indenização. Já houve caso, neste Tribunal, em que, exis 

tindo· obstáculo judicial para pagamento, o depósito foi efe-

tuado na agência do Rio de Janeiro. Rejeitada a preliminar , 

por maioria, contra o voto do Revisor, Quanto ao conheciment 

tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Temos ouvido da Tribuna, por 

várias vêzes, o douto Advogado dizer que é mais um caso da 

Paulista. ~ste, também, é mais um caso da Paulista, em outro 

sentido. Trata-se de mestre de obras que quer receber os pr~ 

ventos da adnunistração superior. Dou provimento para julgar 

a reclamação improcedente. Assim, restabeleço a respeitável 

sentença de fls. 39. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert Preliminarmente, conheço do 

recurso por divergência jurisprudencial. 

O Sr. ~ünistro Presidente - Há divergência ? Conhecido o re-

curso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - No mérito, dou provimento ao 

recurso para julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Curvo-me à iterativa jurispru 
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dência dêste Tribunal que não reconhece a essa categoria o d" 

reito ao recebimento da retribuição extraordinária de 33~. É 

matéria pacífica. Dou provimento. 

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

dado provimento ao recurso. 

(O Sr. Advogado pede adiamento para o processo 1 376/71) 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nada a opor, como Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido o pedido de adiamento. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 358/71 - Relator:Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a.Região. SILVANA RAMOS FURTA

DO E OUTRA e S/A FRIGORÍFICO ANGLO. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a MM.Junta so 

mou o tempo de serviço dos empregados que eram safristas, fls 

18. O Egrégio Regional reformou a sentença, considerando que 

os. contratos eram anteriores ao Decreto-lei 761 e que não o

correra despedida, mas a extinção do prazo. A Revista é inter 

posta pelas duas letras, e o douto parecer da Procuradoria é 

favorável. (Lê). É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Moura Rocha) 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço do recurso, dada a di 

vergência apontada às fls. 58. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também conheço. 

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

curso, por unaniinidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Meritoriamente, nego provime_ 
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to ao recurso, já que para que se somassem os contrato por s 

fra foi necessário lei espeéial, Decreto-lei 761, e, por ou

tro lado, como acentou o V.AcÓrdão às fls. 54, não se discut 

justa causa no presente feito ••• (lê). 

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

remansosa jurisprudência dêste Tribunal, mesmo antes do adve 

to do Decreto-lei 761, vinha ocasionando o entendimento de 

que os períodos contínuos dos contratos de safra .•• (lê). Em 

Última análise, êsse Decreto-lei quase que emana da jurispr~ 

dência dêste Tribunal. Dou provimento ao recurso para que s 

ja restabelecida a sentença de Primeira Instância. 

O Sr. Ministro Ne1·Ttom Lamounier - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Também dou provimento. Contra o 

voto do Relator, dado provimento ao recurso para que se res

tabeleça a decisão da Junta. Redigirá o Acórdão o Revisor. 
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O Sr, Secret~rio ~ PROeESSO NO 1 ?!71/71 - Relator: Ministro 

Newton La.mounier. Revisor: Ministro Starling Soares, Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. Alberto de Aguiar 

e outros, Companhia Municipal de Transportes Coletivos. 

O sr. Ministro Newton Lamounier - O Egr~gio Tribunal Regiona 

reformando decisão de Primeira Instância, julgou improcedente 
. , 

a reclamatoria em que os empregados pleiteavam pagamento do 

abono· de emergência institu!do pela Lei 5 451. Considerou a 

decisão revisanda que o abono concedido pela recorrente foi 

uma antecipação~ •• (lê), A doutª Procuradoria Geral opina pelo 

não conhecimento ou não provimento do Recurso~ f o relatÓrio. 

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

vogado, 

(USA DA PALAVRA O DR. ULISSES RIEDEL DE RESENDE), 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro· Newton Lamounier - Inexiste a invocada viola

ção do artigo 4c da Lei no 5 451, A prova colhida nos autos 

deixa evidenciado que o reajuste salarial da categoria profi~ 

i l t t ( "') .. s ona a que per enciam os recorren es, •• le • Nao conheço do 

recurso. 

O Sr, Ministro Presidente - Também não conheço. O empregador 

t 
, .. 

se an ecipou ao pagamento daquele aumento, Ha divergencia? .. 
Nao conhecido o recurso, por unanimidade, 

O Sr. Secret;rio - PROCSSSO NO 1 454/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal, Revisors Ministro Velloso Ebert, Recurso de 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Mathias Diego Gomes e 
, ' 

Pitney Bowes Maquinas Ltda, Os mesmos, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, insurge-se o 

empregado contra a compensação admitida pelas duas Instâncias. 

·.--";j 
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. ' , Invoca o art. 209, paragrafo 2Q do Codigo do Processo Civil e 

Súmula deste Egrégio Tribunal ••• (lê). A douta Procuradoria Ge 

ral opina desfavoi!àvellnente a ambos os recursos. ~ o relató-

rio. 

b sr. Mfuistre Velloso Ebert - De acôrdo. 

O Sr. Ministro 'Fresid.ente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. ULISSES RIEDEL DE RESENDE) • . 
o Sr. Ministro· Presidente,- Em discussão. Encerra: da. Tem a P,!l; 

'i.\' 

lavra o Relator. 

O sr; Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, estou de aeô,t 

do com o douto parecer não conhecendo de ambos ós recursos. 
# , A respeitavel sentença assinala o reconhecimento do debitG> e 

a não comprovação do cancelamento, fls. 59. O que pretende, 

portanto, o empregado ••• {lê). Não conheço de ambos es recur-

sos. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Quanto ao recurso da empresa, 

a situação está deslocada, uma vez que não admitiu o empreg~ 

do a existência de falta ••• (lê). A compensação foi requerida 

na contestação e ficou provado nos autos que a matéria é pro 

batória. Não conheço. 

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

não conhecidos ambos os recursos,. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 576/71 - Relator: Ministro 

Leão Velloso. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região CIA. PAULISTA DE ES 

TRADAS DE FERRO E MANOEL LIMA ROMERO. 

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

, 
visanda manteve a sentença vestibular que condenou a re a pa 

gar ao recorrente a licença-prêmio do per1odo aquisitivo de 

4 de março de 1 963 a 3 de março de 1 968, Afirma o AcÓrdão 

recorrido que as faltas imputadas ao reclamante foram justi-

ficadas pela reclamada, conforme se verifica do documento de 

fls ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento 

do apêlo. t o relatÓrio. 

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

tre Advogado. 

(Usa da Palavra Dr. Ulisses Riedel de Resende). 

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

palavra o Relator. 

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

va das ausências do reclamante durante o per1odo aquisitivo, 

referente à licença-prêmio defluicda prova dos autos ••• (lê). 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergên-,, 
cia? Por unanimidade, não conhecido o recurso. 



~ST · 332 

PODER .JUOlClÁRlO 

JUSTIÇA Dp TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

21/9/71 MAC/ZG/NNSR 1~;10/15 -2-

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 594/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. SIAM UTILIDADES ME 

C~NICAS E METALÚRGICAS e LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, não reconhe 

cida a validade do contrato experigncia celebrado por 30 

dias com cláusula de rescisão antecipada, mantida a senten

ça de fls. 14 pelo V. AcÓrdão de fls. 39, interpõe a recor-

' rente a Revista pelas duas letras acentuando tambem que em 

relação ao pagamento do Fundo de Garantia, teria ocorrido 

julgamento "ultra Petita". A douta Procuradoria opina pelo 

conhecimento e não provimento do apglo. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

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

do. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáigal - Sr. Presidente, os AcÓrdãos 

citados são claros quanto à divergência. Conheço do recurso 

quanto ao aspecto do contrato de experiência e nego provime~ 

to quanto ao pagamento da importância depositada, Fundo de 

Garantia ••• (lê). Conheço do recurso pela divergência de fls. 

45 quanto ao contrato de experiência e dou provimento para 

excluir da condenação a verba do aviso-prévio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço e nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do Ministro Rela-

tor, foi negado provimento ao recurso. Redigirá o AcÓrdão o 

Revisor, 



PODER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

21/9/71 MAC/MNS/NNSR 14,20/25 -1-

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 606/71 - Relator: Ministro 

Leão Velloso, Revisor: Miãistro Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região, JORGE YOUNG JÚNIOR 

E OUTROS e CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O AcÓrdão recorrido negou pr~ 

vimento ao Recurso Ordinário dos reclamantes, auxiliares de 

chefe de depÓsito. A sentença de la. Instância julgou impro

cedente a reclamatória que postulatta na inicial o recebimen

to do abono de retribuição extraordinária de 33% ••• (lg). A 

Procuradoria opina pelo provimento, se conhecido o recurso. 

t o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo, 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 Velloso Ebert - Conheço do recurso em face da 

divergência jurisprudencial, fls. 65/66. 

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

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

O Sr, M;i.n:l,stro Velloso Ebert. - No mérito, nego provimento ao 

~ecurso curvando-me a iterativa jurisprudência dêste Tribu

nal, de ser devido o referido adicional somente aos exercen

tes dec:cargo de chefia concernente à administração superior. 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento. Há divergência? 

Por unanimidade, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 433/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares, Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 8a. Região. JO~O BARBOSA DO NASCIMENTO 

e EMP~SA DE NAVEGAÇ~O DA AMAZÔNIA S/A - ENASA -, 

o Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado ressalta 
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que o apêlo de Revista da reclamada não se enquadra em nenhum 

dos pressupostos legais ••• (lê). A procuradoria opina pelo não 

provimento de ambos Agravos. ~ o relatÓrio. Em discussão. En-

cerrada. Nego provimento a ambos os Agravos. Como salienta o 

despacho denegatÓrio, o recurso do reclamado não alude a qual 

quer dispositivo da lei violad~e não traz a cotejo exemplo 

jurisprudencial ••• (lê). Há divergência? Por unanimidade, ne-

gado provimento a ambos os Agravos. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 672/71 - Relator: Ministro 

Leão Velloso. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 2a. Região. S/A FABRICA "ORION" e ALFREDO 

BIAGIS E OUTROS TRE!S. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Em sua minuta insurge-se a 

agravante inicialmente contra o despacho denegatório de sua 

Revista em face da constante falta de fundamentação ••• (lê). 

A Procuradoria opina às fls. 34 desfavoràvelmente. ~ o rela-

tório.' 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Na contestação argui a ré ca

rência de ação, pois nos têrmos do art. 209 da Consolidação, 

com a redação dada pelo Decreto-lei 229/67, só podem ser con

sideradas insalubres as atividades que constam do quadro apro 

vado pelo Diretor do Departamento Nacional de Segurança e Hi

giene do Trabalho ••• (lê). Nego provimento ao Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 891/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr 

sidente do 'rRT da la.Região. Rádio Eldorado Limitada e Mau 

Roue~e Bernardes, Jurandyr Macedo Samapio e outros. 

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

ma Regional, ao apreciar o Recurso Ordinário da ré, negou -

lhe provimento, entendendo não elidida a revelia •.. (lê). A 

douta Procuradoria Geral opinou desfavoràvelmente. ~ o rela 

t6rio, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A inautenticidade da prova 

dos autos levou o Egrégio Regional ao convencimento de que 

a revelia ••• (lê). Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Parece-me que há uma dÚvida 

quanto à hora em que chegou o representante da emprêsa.Pe-

ço vista dos autos para examinar esse aspecto. Suspenso o 

julgamento, em virtude do pedido de vista desta Presidência 

O Sr. Secretário - Processo n9 905/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr 

sidente do TRT da 4a.Região.The Western Telegraph Company 

Limited. Mario earneiro e Antonio Silveira de Oliveira. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conclui o decisório Region 

que apreciou o Recurso Ordinário das partes: "A insuficiên 

cia ddl ·11•quantum" da indenização sanada pela sentença recor

rida, não induz à mulidade do AcÓrdão ••• (lê). A douta Procu 

radoria Geral opina desfavoràvelmente. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Como afirmado no despacho 
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denegatório : " Nada há que leve dÚvida de que a empr@sa nã 

tivesse a intenção de firmar o destrato.~. (1@)". Nego pro-

vimento. ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Quem é o agravante, no ca-

so ? 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - A Western. 

o Sr. Ministro Elias Bufáigal - Peço vista. 

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

de do pedido de vista do Ministro Elias Bufáiçal. 

O Sr. Secretário - Processo n9 891/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da la.Região. Rádio Eldorado Limitada e Maury 

Rouede Bernardes e Jurandyr Macedo Sampaio e outros. (Pedi

do de vista do Ministro Starling Soares). 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença nada diz, mas, na de

fesa, a primeira vez que falou nos autos, a empr@sa declara 

ter comparecido tr@s minutos após a inicio da audi@ncia rea-

lizada às 11,15 horas. O representante da emprêsa compareceu 

às 11,18 horas. O AcÓrdão Regional diz que @sse atraso de 

três minutos está constatado por una anotação na capa do pro 

cesso que diz: 11 (1@)". Há, no processo, a seguinte declara -

ção: "Certifico e dou fé que, revendo ••• (lS)". Dois funcioná 

rios do Regional dão o atestado e, para melhor exame, darei 

provimento ao Agravo. Foram só tr@s minutos. Quero dar prova 

de confiança aos dois funcionários do Tribunal que firmaram 

a declaração. Um deles é um Chefe de Secretaria. 

O Sr, Ministro Newton Lamounier - É meu voto. 

O Sr. ~nistro Elias Bufáigal - Acompanho a diverg@ncia. 

O Sr. Ministro Presidente - Dado provimento ao Agravo, por 
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maioria, vencido o Relator. 

O Sr. Secretário - Processo n9 995/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert.Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Bre 

sidente do 'rRT da 4a.Região. The Western Telegraph Compf)ny 

Limited. Mario Carneiro e Antonio Silveira de Oliveira.(Pe 

dido de vista do Ministro Elias Bufé.içal ) 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acÔrdo com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Negado provimento ao Agravo,po 

unanimidade. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 602/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la, Região. Fábrica Gunther Wagner S/A 

e Zilda Affonso Ferreira. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado diz o se -

guinte: "Revista não é meio próprio para determinar, •• (lê)~· 

A douta Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. É 

o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento ao A

gravo. Matéria de fato constatada, não só no AcÓrdão Regio

nal como na sentença da Junta. Ambas as Instâncias conclui

ram que houve êrro no pagamento feito ao empregado ••• (lê) • 

Há divergência ? Negado provimento ao Agravo, por unanimida 

de. 

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

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr 

sidente do TRT da la.Região. Talã Transportes Acre S/A e Ma 

moel Raimundo Marques Machado, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, consideran

do intempestivo o Recurso de Revista apresentado, o despach 

Regional de fls. 14 trancou o apêlo, pelo seguinte fundamen 

to: o AcÓrdão foi publicado a 12 de abril de 1 961, sexta -

feira, sendo o apêlo manifestado a 24 do referido mês,quan

do já expirara o prazo do recurso. A douta Procuradoria opi 

na pela manutenção do despacho denegatório, uma vez que m A 

gravo está deserto. É o relatório. 

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

palavra o Relator, 

O Sr.Ministro Vàlloso Ebert - As fls. 18, está certificado 

ter sido notificada a ré para que no prazo de quarenta e oi 

to horas preparasse o Agravo, datado de 11 de junho de 1971 
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(Lê). Não conheço do Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? Não conhecido 

o Agravo, por unanimidade, 

O Sr. Secretário - Processo n9 983/71 - Relator: Ministro Ve 

loso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 2a.Região, Indústrias P. Maggi S/A Cordas e 

Barbantes e Carlos Roberto da Silva. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, afirmando que 

a matéria discutida não se prestava ao reexame em grau de Re 

vista, o despacho denegou seguimento ao recurso pretendido p 

la ré .•• (1@). Favoràvelmente opina a douta Procuradoria Ge 

ral a fls. 32. t o relatório. 

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

laYra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A falta grave imputada ao em

pregado não ficou provadá nas Instâncias ..• (l@), Nego provi

mente ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? Negado provimen 

to ao Agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário ~Processo n9 1 029/71 - Relator: M1nistroVe 

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

dente do TRT da 1a.Região. Massa Falida da Panair do Brasil 

S/A e Alceu Withers Hoffmann. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Agravou a massa falida da Pa -

nair do Brasil do despacho denegatório do Reuurso de Revista, 

fls. 24, alegando, em sua minuta, que o mesmo estava fundamen 

tado em violaç:iio de lei • . • (1@). A douta Procuradoria, em se 

parecer de fls.47, opina pelo acolhimento da prefacial e im

provimento do Agravo, É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a 
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palavra o Relato r. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A fls. 29v.esfá certificado 

o encerramento do prazo para preparo do Agravo, 8 de junho 

de 1 971, sem que o agravante tivesse ••• (lê). DeEerto ore 

curso, acolho a preliminar argHida pelo agravante e não co -

nheço do Agravo. 

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

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 492/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert.Recurso de 

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

de Estradas de Ferro e Narciso Misson. 

O Sr .Ministro Elias Bufáiçal - Reclamou o empregado o paga -

mento de licença-prêmio e sua reposição nos quadros da emprê 

sa como ajudante de maquinista, recebendo as diferenças veri 

ficadas. As duas Inst~cias deram pela procedência do pedido 

sentença de fls. 22 e AcÓrdão de fls. 95. O douto parecer 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 Elias Bufáiçal - Na preliminares, as Revistas 

não têm base, uma vez que o V.Acórdão consigna a destituição 

do cargo de ajudante de ~oguista dois meses antes da reclama 

ção. Não há falar errí prescrição nem em julgamento "extra pe

tita",pois o pedido foi de reposição no cargo como decidido, 

(Lê). Conheço, portanto, s6 com relação à licença-prêmio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente,talvez eu este 

ja enganado, mas tenho anotado que todos os Arestos transcri 

tos são de Turma dêste Tribunal. 

• 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - (Consulta os autos)- Real -

mente: 11 Com relação a classificação, os arestos são de Tur

ma e não justificam ••• (lê)." 

O Sr. Ministro Presidente - Os Ac6rdãos são de Turma ? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -Vou verificar.(Consulta os 

autos). Diz o AcÓrdão: "Insiste o recorrente, sob o pretext 

de que a prova da falta injustificada cabia à emprês~. ~ um 

verdadeira inversão o que pretende. Para ganhar a licença -

prêmio deve provar que não faltou ••• (lê). 11 Conheço, com re 

lação à licença-prêmio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Tenho a impressão de que ' ' e 

matéria de prova. (Consulta os autos). A controvérsia cing 

se a que o AcÓrdão se firmou apenas nas preliminares 

crição e julgamento "extra petita", focalizando ~sse 

Diz o AcÓrdão: 11 O V.AcÓrdão do Colendo TST, de fls. 

termina que sejam apreciadas as preliminares do Recurso Ordi 

nário.(Lê). O que se depreende dos autos, Sr. Presidente ,é 

que o AcÓrdão Regional reapreciou as preliminares, como de -

terminado no AcÓrdão dêste Colendo Tribunal Superior do Tra

balho. Realmente, se houve condenação, passou em julgado,por 

que o AcÓrdão mandou apreciar somente as preliminares de pr_ 

crição e julgamento "extra peti ta". E o AcÓrdão manteve o 

que foi determinado. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - -., ; 

Na contestação do Recurso 

de Revista está alegado licença-prêmio, inclusive apontando 

Acórdãos divergentes. Não conheci, pelas preliminares, ape 7 

nas com relação à licença-prêmio. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Mas isso é matéria julgada 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A divergência se configurá -

ria em confronto com as conclusões do Acórdão Regional, mas 
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o AcÓrdão se firmou apenas nas preliminares. 

O Sr. Ministro Presidente - O Pleno devolveu para que f6ssem 

apreciadas as preliminares ? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não foi devolvido pelo Pleno 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Foi devolvido pela T~rma,por 

que nature~mente não houve recurso de Embargos. Diz o Acór -

dão desta Egrégia Terceira Turma: "conheço por divergência , 

pelo art. 232 do C.P.C •••• (1@)''. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Anula o AcÓrdão, Então , 

temos que entrar no mérito., 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - (Consulta os autos). V.Exa: 

tem nazão. O aresto Regional não faz qualquer menção a @sse 

aspecto. Penitencio-me. Não conheço, porque se trata de ma

téria de fato. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhe~ido o recurso, por unahi-

midade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento para excluir 

a parcela da condenação, porque, na realidade, êle não fazia 

jus à licença-prêmio por ter faltado ••. (lê). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Dou provimento. 

O sr.Ministro Presidente - Dado provimento parcial ao recur

so para julgar procedente a reclamação, tornando improceden

te a parte relativa a licença-prêmio, contra o voto do Revi-

sor. 

O Sr. Secretário- Processo n? 589/71- Relator: MinistroElia 

Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert.Recurso de Revista 

de de~isão do TRT da 2a.Região.Airton Alvarenga Chiapina e 
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Banco Brasileiro de Descontos S/A. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Recorrem ambas as partes do 

V.Acórdão de fls. 106. O recurso do empregado é contra a com 

pensação da gratificação de fim de ano 

ro salário, pois confessado o pagamento até 1 965. Dá como 

violado o art. 468 da Consolidação e cita julgado em seupro 

.•• (1@). Parecer da Procuradoria Geral pelo conhecimento de 

ambos os recursos e provimento do interposto pelo empregado 

É o relatório. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao recurso do empregado, 

não conheço, pois o que se aplicou foi o Prejulgado 17, nem 

consignando as decisões o pagamento dado após a vigência do 

diploma do décimo-terceiro salário .•• (Lê). Quanto ao recur

so do empregado, não conheço. Quanto ao recurso do emprega -

dor, há diverg@ncia apontada às fls. 17. Conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Quanto ao recurso do emprega

do, conheço e dóu provimento, nos t@rmos do minucioso pare -

cer do Ministério PÚblico, O apêlo deve ser conhecido com 

fundamento em ambas as alíneas do permissivo legal .•• (l@). 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Já tive oportunidade de, em 

processos mais ou menos id@nticos, reafirmar que gratificaçã 

de balanço é uma gratificação de lucro. Quando dá lucro, a 

emprêsa concede a gratificação. Todos os balanços dão lucro? 

Então,não é uma gratif!cação contínua. Ela pode existir ôu 

não, dependendo do resultado do balanço. Há de se dizer: mas 

banco não dá prejuÍzo. Mas não podemos afirmar isso aqui. ~ 

comum,principalmente com relação aos bancos mineiros,Bncontta 

mos agências deficitárias no interior do País. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal (Continuando)- Pergunto: Pelo 

balanço dessa Agência, teria lucro a ser distribuÍdo? 

O Sr. Ministro Newton Latnounier - Essas agências deficitárias 
. .. .. mantem balanço proprio com impropriedade. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Existem outras gratificações 
- N ' I I que nao sao :dêco!\rentes de balanço, quando ha lucro. Tanto 

,. # ~ .., # 

que esse lucro e variavel, nao e fixo. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Essa gratificação era fixa? 
,. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçalm- Se era de balanço, era varia-

vel. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - É reconhecida como de natureza 

salarial. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Se fôsse gratificação ajus

tada especlficamente ou presa ao balanço do Banco admitir-se

ia. Acontece que a gratificação fixa, quando ocorre prejuÍzo, 

ela apenas •• ~ 
• O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Parece-me que esta havendo 

, N -certo equ~voco. Sao dois os recursos e um nao prejuqica o ou-

tro. O do empregado ~ quànto à compensação da gratificação de 

fim de ano com o 130 salário. O do empregador visa a exclusão 

de horas-extras, exercendo o empregado as funções de Caixa e 

tendo uma gratificação de quebra de caixa e horário maior. Os 

recursos são .diferentes, O Banco não se insurgiu contra a gr~ 

tificação, apenas contra a horas extras na função de caixa, 

que j~ recebia importância maior por exercer essa função. 

·o Sr, Ministro Velloso Bbert - Não admito a compensação por

que essa gratificação não & natalina, ~ de natureza salarial• 
- # N N Nao e caso de aplicaçao do Prejulgado. Nao reconheço como COE 

pens~vel a gratificação. 

O Sr, Ministro Newton Lamounier - É uma gratificação imprÕpri 
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mente chamada de balanço. ~'uma gratificação fixa. 

o Sr. Ministro Presidente p Vamos ordenar o julgamento para 

chegar a uma conclusão. Ministro Relator, qual a prioridade 

dos recursos? 

O Sr. Ministro Elias Bufaical .,. Recurso do empregado: Não co 

nheço porque o que se aplicou foi o Prejulgado 17. Vem consi 

nado nas decisÕes o pagamento posterior ••• (lê). 

O Sr, Ministro Presidente - O Ministro Relator não 

recurso do empregado porque o Prejulgado 17 diz que não ~ co 

pens~vel a gratificação de natal com a da Lei no 4 090. 

o Sr, Ministro Velloso Ebert - Conheço e dou provimento 

curso para determinar que seja feito o pagamento ao 

• id - ~ , a fim de que n.ao seja admit a a compensaçao. Nao e caso de .. . 
compensaçao, 

, ' O Sr, Ministro Newton Lamounier - Tambem e o meu voto. 

O Sr, Ministro Presidente - Quanto ao recurso do empregado, 

conhecido e dado provimento para que não se processe a compen 

sação, não sendo caso dà gratificação de natal, de que cogita 
~ o Prejulgado 17. E quanto ao recurso da empresa? 

O Sr, Ministro Elias Bufaiçal - Conheço do recurso, pela di

vergência apontada ~s fls. 187. 

O Sr, Minist~o Velloso"Ebert - A jurisprudência transcrita o~ 

jetivando a conceituàção da expressão caixa de Banco como ca 
.. 

go de confiança, esta superada, face a pronunciamentos recen-

tes dêste Tribunal.~.(lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - O AcÓrdão aludido do Ministro 

Victor Russomano, fala em Caixa de Banco, t exatamente e caso. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas o AcÓrdão diz que êsse cargo 
, 
e de confiança. 

O Sr. Ministro Elias Bufaical - Estamos na preliminar de co~ 
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cimento e hà divergência com êsse AcÓrd~e~citado a fls. 117. 

o· Sr,. Mini'stro' 'Preside'ó.te - Pode ser que no mérito, negue pr2 

vimento, mas também conheço. 

re· Êlr!· Miriistl'o N'ewt"on Lamounier - Por que o cargo de CaiXa .. , 
nao e de confiança? 

"' ·sr,· Miilistro· Elias Bufatçal - Vou ler" AcÓrdãos •o cargo de 
. . A 

caixa ••• (le)", 

O Sr, Ministro Presidente - Çonsidero que o cargo de caiXa é 

nf , .. - , de co iança e o Acordao sustenta que nao e de confiança. O 

AcÓrdão citado é genérico, Vou conhecer para no mérito negar 

provimento. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Reformulo meu voto, Conheço. 

O Sr, Ministro Presidente - Conhecido e negado provimento ao 
A , N 

,recurso da empresa para manter o Acordao do Regional, contra 
; ' ~ 

~ v_o~~ do· Ministro Elias Bufaiçal. Redigira o Acordao o Mini.§. 

tro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 878/71 - Relator: Ministro E

lias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de r~ 

vista de decisão do TRT da Za. Região, José Minichelli Filho 

e B'anco Brasileiros de Descontos S/A. Os mesmos, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, dada validade 
... ,, ,_ 

relativa a quitaçao do empregado, e negadas as verbas de sal-
' , , do do salario, diferença de aviso-previo e ferias proporcio-

nais. Recorrem ambas as partes, O empregado insiste no recebi 

mento,,,(l$), A douta Procuradoria Geral opina pelo conheci-
"' ' ... ~ manto apenas do recurso da empresa quanto a quitaçao e no me-

rito pela confirmação do julgado, f o relatGrio, 

O Sr, Ministro V.elloso Ebert - De acôrdo. 

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

lavra o Relator. 
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~ O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - O recurso da empregadora e 

prejudicial, arguindo nulidade do julgamento por inobservân

cia do artigo 832 da Consolidação das Leis do Trabalho. Apre

cio em primeiro lugar êste recurso: não conheço do mesmo qu~ 
4 , N 

to a preliminar, pois embora suscinto, o v. Acordao abordou 

a questão. Conheço do recurso. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - (Continuando); Conheço no con 

cernente ao mérito, porque a homologação da rescisão se opero 

antes da alteração da lei, fls. 33. Há divergência patente. 

No que diz respeito à compensação, entendo que além de ser em 

decorrência do que se decidiu quanto à validade da rescisão, 

citou o empregador Aresto em seu prol ••• (lê). Conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço apenas no aspecto da 

quitação. No que tange à compensação da gratificação, adoto o 

parecer do Ministério PÚblico, pois o julgado é claro quando 

assevera que, independentemente da compensação em relação às 

emprêsas que se antecipavam à Lei n9 4 090 ••• (1ê). 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Caso idêntico ao anterior. 

O Sr. Ministro Presidente - O Ministro Relator conhece do re 

curso só na parte relativa à quitação. Quanto ao mérito, tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento para julgar a 

reclamação improcedente.Decidiu-se de acÔrdo com ·a lei então 

vigente e deu o recorrido quitação sem qualquer ressalva, 

Quanto à compensação não foi conhecido. 
h 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Ao recurso da empresa nego pro-

vimento, nos têrmos do judicioso parecer do Ministério PÚbli

co. No que tange ao mérito, ou seja, validade da quitação, 

mesmo antes da lei que fixou ser ela válida,,,(lê). Entendo 

que a quitação é em relação ao "quantum" quitado no recibo. 
, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Tambem, 

O Sr. Ministro Presidente - Negado provimento ao recurso, co~ 

tra o voto do Relator. Quanto ao recurso do reclamante, tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Quanto ao recurso do emprega

do, dêle não conheço porque os salários foram excluÍdos por 

corresponder a perfodo posterior ao afastamento do emprêgo. 
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Quanto às férias e décimo-terceiro salário, só poderâ ser 

acrescido de horas-extras, se reconhecidas ••• (lê). 

O Sr •. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço. 

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

por unanimidade, o recurso do empregado. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 882/71 - Relator: Ministro 

Leão Velloso. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a- Região. ANTÔNIO CARLOS MO-

RELLI e CIA. MOGIANA DE ESTRADAS DE FERRO. 

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

clamante, na inicial, fÔsse a emprêsa compelida a pagar a gr~ 

tificação de 25% elevada posteriormente ••• (lê). Desfavoràvel

mente ao apêlo, opina a douta Procuradoria a fls. 45. t o re

latório. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não p~ospera a prefaciai de 

nulidade de pretensa violação do art. 832 consolidado ••• (lê). 

Conheço do recurso. 

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

Conhecido o recurso, por unanimidade, Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Inicialmente, foi a gratifica

ção de 25% e 40% concedida respectivamente ao ocupante de car 

go de chefia ou direção, não universitário, tratado no art. 

17 da Lei Estadual n9 8 448/69. Porém teve duração efêmera, 

pois durou apenas ••• (lê). Nego provimento ao recurso. 

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

gência? Por unanimidade, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 913/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Reg1ão. ~DE FERROVIÁRilFE-
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DERA L S/A - REG. CENTRO - SUL - 9a, DIV. SANT<E JUNDIÁI e JOSt 

l-lARIA DO NASCIMENTO JÚNIOR E OUTROS. 

o Sr. Ministro Presidente - Deliberou o Egrégio Regional ne

gar provimento ao apêlo ordinário do reclamado para manter a 

sentença originária que deu pela procedência do recurso, de-

ferindo ~ pedido para pagamento de serviços prestados em do

mingos e feriados ••• (lê), A douta Procuradoria opina pelo co

nhecimento e não provimento do apêlo. É o relatório, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acôrdo. 

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

nheço do recurso, Os dois AcÓrdãos falam em liberalidade e o 

AcÓrdão Regional diz que não era liberal, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretárlo - ?ROCÉSSO N? 1033/71 - Relator: Ministro 

Leão Velloso. Revisor: Ministro Starling Soocres. Recurso d~ 

Revista de decisão do 'TRT da 5a. Região. ?ETRÓLEO BRASILEIRO 

S/A - 0 ETROBAAS e ANTÔNIO RUBENS NUNES VIEIRA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. ?residente, reapreciou o 

E. Tribunal rtegional, por determinação dêste E. TST, Recurso 

Ordinário anteriormente apresentado pelas partes em litigio. 

Ao apêlo da emprêsa foi dado provimento parcial para excluir 

da condenação as verbas ... (lê). A urocuradoria Geral opina , 

as fls.273/4 pelo conhecimento e não provimento do recurso. 

É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo .. Em discussão. Encerrª' 

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -·Precisa a alegada violaça::J do 

art.l58, inciso 39 do C.?.C., por ter o V. Acórdão recorrido 

concedido o pedido formulado sem qualquer fundamento nem prQ 

cessado, "data vê.nia", em face da afirt;Jativa da decisão "sub 

censura'', que se baseou na comprovação ... (lê). Não conheço. 

O Sr. :ünistro ''residente - i~ão conheço. dá divergência ? ~'or 

u:1.animidade, não conhecido o recurso. 

O Sr. S cretário - ::'?.OCESSO N? 1075/71 - Relator: :'I1nistro 

Elias Bufaiçal. R visar: :ünistro Leão \Telloso. :;\e curso de 

:>,evista de decisão do 'TRT da 4a. Região. m;:;:.::;o D:JS BRNCOS "'''ri 

O S_r. ~-1inistro 3lias .3ufaiçal - Discute -se c paga.D::üto de ho 

,as e:;tras a bancário cor.üssio1ado recebendo co:11issao. Sobe 

radoria C;Jina C)clo co:1hecL.e.1to e 1ao provL;ento do recurso. 

$ o relatório. 
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lavra ::> Eelator. 

0 Sr. :ünistro -'!:lias 3ufa:Lç;al - .~ divergência foi recclhe;;ich. 

no julgan:ento do .\>;ravo e é real. I:lCJOe-se, portanto, o co1he 

cimento da Revista. 

O Sr, 11inistro Velloso Ebert - ST. )residante, o unico ;:cór-

dão que se poder·ia prestar a confronto co:·:l o julgado ;1 gi:x1al 

que ora se impugna, pois os demais são de Tur:na dêste Tribuna 

nao servindo a cotejo em grau de Revista, en: verdade ... (1:?). 

Sem suporte o recurso >o art. 399 consolidado, 1ao conheço. 

O Sr. ê1.'nistro Elias Bufaiçal - ê'eço os autos para fazer w;,a 

verificacão. O voto do . .'\gravo diz: "De acÔrdo cor1 o douto ·)a-

rece r dou provi:nento ao Agra 'lO, pois não h'Í dÚvida que a juri 

~ f . . ( 1~ \ " prudencia oi cltada com proprledade •.• e;. 

O Sr, '·!' nistro Newton Lamounier - c;,uando do julgamento do '\c; r o 

v o não se entendeu que cabia a R e vis ta ? 

O Sr. Mi.nistro Elias Bufaical - Entendeu. 

O Sr. Ministro !'residente - No próprio Agravo nao se pode di

zer que há jurisprudência divergente. 'cde-se dizer que há 

aparente divergência. 

O Sr. Mi'listro Velloso Ebert - Agravo provido para melhor exa 

me. 

O Sr, Ministro Eli.a.s Bufaiçal - C exercente de chefia de Seçã , 

cargo eminentemente de confiança, não faz jus •• ,(lê). Co'lheço 

O Sr. M'nistro Velloso Ebert - Nao conheço, eJr, virtude dos e.s, 

clarecimentos então feitos no despacho da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho fala em superaçao da 

jurisprudência e o Agravo diz que nem todos os casos são igua·s. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiç;al - Dou provimento. 

O Sr. Ministro l'residente - Nego, porque o AcÓrdão declara 

que a gratificação era de menos de l/3; logo, desrespeitou a 
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lei. Estou com o Relator quanto ao mérito. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Com o Revisor. 

o Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso, contra os vo 

tos dos l1i nistros Revisor e Newton Lamounier e 'legado provi-

mento contra o voto do Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal -Sr. ~reside~te, neço justifi

caçao de voto. O meu voto é longo e gostaria de lê-lo. MeritQ 

riamente, dou provimento ao recurso, pois não teria sentido a 

alteração da lei ••. (lê)~ 

O Sr. Ministro Presidente - Deferida a justificação. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 204/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisãó do TRT da 5a.Região. Maria Aloilda da 

. Cruz Fernandes e FederaJ;:.ão dos Trabalhadores na Agrf.cultur 

do Estado da Bahia:;. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, ambas as 

Instâncias entenderam que o contrato do ora recorrente era 

nulo por inidoneidade do seu objeto ••• (l@). A douta Procura 

daria Geral opina desfavoràvelmente .. Jf: o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não merece conhecimento o 

recurso que s~mente foi conhecido pela consideração de que 

não fora conhecido o recurso por falta de depÓsito. Passara 

em julgado ••. (l@). Assim, não conheço da Revista. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert - De acô~do com o douto parecer 

não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? Não conhecido 

o recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 211/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisã.o do TRT da la.Região. Bar e Boite Sarau Li 

mitada. Ladislau Alves da Silva. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a sentença se 

fundou na confissão ficta- fls.38 - e foi mantida pelo Egré

gio Tribunal Regional por não comprovada a alegação de não 

recebimento da notificação ..• (1@). O douto parecer é desfavo 
, É , ravel. o relatorio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Alega a recorrente que o e2 

ta'belecimento para onde foi remetida a notificação estava 

fechado. O Egrégio Tribunal Regional entendeu que, como a 

notificação não f8ra devolvida e não se comprovara a alega

ção, válida era a aplicação da pema ••• (1@). Conheço do re 

curso e dou provimento para anular o processo a partir da 

sentença. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 
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O Sr. Ministro Newton Lamounier - Qual a tese do AcÓrdão? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Houve uma intimação da Jun 

ta e a resposta a essa intimação foi a de que o estabeleci

mento estava fechado. Não obstante, o Tribunal entendeu que 

era válida a notificação. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Qual a tese da Revista ? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O Egrégio Tribunal Region 

entendeu que, como a notificação não f6ra devolvida .•. (l@). 

Gostaria até, Ministro Lamounier, de fazer um comentário à 

parte dêste processo. Confesso que, por uma questão prima

cial, se poderia, naturalmente, determinar a volta dos auto 

para que se julgasse o mérito, uma vez que não foram intima 

das as partes. Verifiquei, entretanto, que se trata de "Boi: 

te" que fechou sua portas, ou coisa parecida,e nunca mais 

veio a reabri-las com êsse mesmo nome. Voltando estes autos, 

desde que se anule o processo a partir da sentença, o que 

vamos fazer é dar tempo a alguém que já não mais existe, SÓ 

êsse empregado poderia localizar o empregador. Estou conhe

cendo por êsse aspecto, mas eu negaria provimento. 

O Sr. Ministro Presidante - A titulo de ilustração, vou ler 

o AcÓrdâo: " A notificação, entretanto não foi devolvida , 

como , de resto, não o f6ra a anterior. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Que diz o AcÓrdão Regional. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o AcÓrdão Regional a fls. 

14v : "Essa Boite encontra-se fechada por ordem da Justiça 

... (lê). 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Que diz o AcÓrdão paradig 

ma ? 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão diz, como o Relator 

no seu voto, que a notificação era válida. Então, êsse Ac~r 
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dão não é divergente. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - O Ministro Relator enten-

de que há divergência, embora, no mérito, negue provimento. 

Mas, hão há divergência, o AcÓrdão paradigma é imprestável. 

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

conhecido o recurso. Redigirá o AcÓrdão o Revisor. 

O Sr.Secretári.o - Processo n9 1 213/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la.Região. Light- Serviços 

de Eletricidade S/A e Mauricio Virgílio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, à reclamada 

foi aplicada a pena de confissão ficta quanto à matéria de 

fato, pois deixou de comparecer ao prosseguimento da audiên-

cia inaugural cujo adiamento foi por ela requerido. Entenden 

do não elidida a revelia, manteve a decisão revisanda a con

denação imposta em Primeira Instância, ensejando 9 presente 

Recurso de Revista ••• (lê). Opina desfavoràvelmente a douta 

Procuradoria. ~ o relat~rio. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- A divergência jurisprudenci 

está configurada com os Arestos ~tados a fls. 38/9. Conhe-

ço. 

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

Conhecido o recurso, unânimemente. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não convencem as justif~ca

tivas apresentadas pela emprêsa. Por sua própria iniciativ , 

foi deferido o adiamento da audiência inaugural, eis que pr 

tendia ••• (lê). Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presmdente - Também tenho como elidida a re 
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velia. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A Súmula diz que o empre -

gador que comparece à primeira audi@ncia e é revel na segun

da, se deixa de comparecer à segunda, não há confissão ficta 

Mas o Juiz julgou com a prova contida nos autos. Se ela ti -

nha que fazer a prova, então há confissão. 

O Sr. Ministro Presidente - N:as, neste caso~ ela pr6pria pe 

diu adiamento, porque a lei fala em desejo de manifestar-se 

o intuito de defesa. Se ela compareceu à primeira audi@ncia, 

pediu adiamento e não compareceu à segunda, não quer se de -

fender. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De ac6rdo com a súmula , 

o Juiz tinha que julgar com a prova contida nos autos. Se , 

no caso, a prova era da empr@sa, ela seria confessa quanto a 

essa prova, porque deixou de faz@-la. Mas, se a prova era 

da empregada, ela não pode ser tida como incidindo na "ficta 

confessio". ~sse o aspecto da Súmula. Gostaria que V.Exa. 

lesse q, súmula. 
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confianç.a ou comissão, devessem receber as horas porventura 

trabalhadas e excedentes ••• {l&). Restabeleço a respeitável 

sentença da MM. Junta que julgou improcedente a reclamação. 

~ste foi o voto do qual pedi justificação. 

O Sr. Ministro Presidente - O Ministro Revisor nega provi -

menta. o Ministro Newton Lamounier o acompanhou. Eu o acomp~ 

nhei com êste fundamento, desta parte do AcÓrdão. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - V.Exa. nega provimento ? 

O Sr.Ministro Presidente - Estou de acôrdo com V.Excelência. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Então não há empate, 

O Sr. Ministro Presidente - Exato. Negado provimento ao re-

curso, contra o voto do Relator. 

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

O Sr. Ministro Presidente Deferido. Agradeço a preciosa e 

sempre valiosa cooperação do Ministro Vieira de Mello. 

(Retira-se o Ministro Vieira de Mello) 

O Sr. Secretá±io- Processo n91248/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a.Região .. S/A IRF Matarazzo e 

Orlando Sebastião Gonçalves e outros. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Confirmou o Egrégio Region 

sentença que reconheceu o recorrido como foguista no período 

de safra- sentença, fls. 23, Acórdão, fls.32 ••• (lê). A Pro

curadoria opina pelo conhecimento e não provimento, ~ o rela 

tório. 

D Sr. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente- Há'divergência? Por unamimida-

de, comhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal As Instâncias percorridas nã 

deixaram dÚvida quanto a função de foguista dos reclamantes, 

não obstante o comissionamento. Nego provimento ao recurso, 

~or entender que o reclamante já há longo periodo exercia ou 

tras funções. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nego provimento. 

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

de, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n$ 1 ~61/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Light - Serviços de 

Eletricidade S/A e Roberto Corcevai. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert - Pleiteou o reclamante, na ini

cial, férias em dÔbro referente ao periodo de 1 967/1 968 e 

mais m respectivo abono. A ação foi julgada procedente em pa 

te na sentença vestibular .•• (l@). A Procuradoria opina desfa 

voràvelmente ao ap@lo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De ac8rdo. Em discussão. Encer-

rada. Tem a palavra o Relator. 

O pr. Ministro Velloso Ebert - A jurisprud@ncia tr~scrita 

nas razões de recurso da ré não se presta a confronto, eis 

que diversas as espécies .•• (l@). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Há diverggncia ? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -

dão divergente ? 

O empregado não cita Acór-

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Os AcÓrdãos não são pertinen-

tes, porque a Inst'ànci a Ordinária reconheceu. A 
, . p:ropr:ta co 

testação declara que as férias, que seriam gozadas em 1 969, 



TST · 332 

POOER .JUO!CIARlO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

21.9. 71 PPB/MNS/ARQ, 15,50/55 -4-

não o foram por necessidade de serviço. 

O Sr. Minj.stro Newton Lamounier - A e'mprêsa cancelou, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- A·lei manda que seja gozada 

no tempo. A emprêsa alegou mas não provou. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não comprovou que o empreg~ 

do havia n.oncordado ? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - se não comprovou, está per 

Iieito. 

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

memente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 290/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 3a.Região. Roberto Rabello Gui-

marães e Alzira das Dores. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, julgada pro 

cedente a reclamação e mantida a sentença, renovou o recor -

rente as preliminares de nulidade, porque descabe a pena de 

revelia .•• (lê). Parecer desfavorável da douta Procuradoria 

Geral. t o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 
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O Sr. l''inistro Elias BufÉ.içal - Conheço da nevista po.ra ac.Q 

lhcr a nulidade ••• (lÊ). Dou provimento p<:tra anu.lar o pro-

cesso "ab anitio". Não·era caso de pena de confissão. Não 

provara o recorrido ••• (lê). 

O Sr. l1inistro Presidente - O Relator anule. o processo " ab 

initio" c argumenta não existir fundamenh.ção. 

O Sr. }Ünistro Velloso Ebert- Não conheço do Recurso quere 

suporta em matéria fÉ.tica c de prova. Prelir;:inurmcmte não 

tem maior importâncio. o fato contra o quc.l inicialmente se 

insurGiu o recorrente ••• (lÊ). ~questão de qualificação 

' A -quanto a senhora que disse ser a esposa. N&o se qualificoB., 

não era pessoa para representar o marido. Ela não fêz pro

va de que era a cspôsa. 

O Sr. ?·;ir:istro lk1•.'ton La.rnounier - Mas isso nO!o foi contcst-ª 

do. 

O Sr. Ministro Elias BufÉ.ical - Houve contestação. Est& nos 

autos. 

O Sr. Ninistro Presidente - A contestação vale a pri:f eiréi vez 

que a parte fala nos autos. 

O Sr. lünistro NevJton Lamolinier - N« primeira vez que f&lou, 

ela não contestou ? 

O Sr. Ninistro Presidente - No Recurso Crdin&.rio. E ainc1& há 

o argumento dado na sentença de que só com o inventário 
.. 
e 

que ela poderia receber. Tudo isso Era ;;.lcatório. Voto com 

o Ministro RElator, "datGc venia" do l·Iinistro Revisor. 

O Sr. Vinistro Velloso Ebert - Nio conheço. 

o Sr. Einis tro PrGsidcn te - Não conhecido o rGcurso, con

tra o voto do l.finistro RGlator. RGdigiré. o Acórd'i:o o RGvi-

sor. 

O Sr. 8Gcrct2rio - PROCE~SO !'fº 1.35::/71 - RGlator: Hinistro 
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NcYton Lamounier. REvisor: Ministro Starling Soares. - Rc -

curso de Revista de decisão. do T!tT da 4v.. Região. - Djalma 

Lemons e outro - S/A Frigorífico Anglo. 

O Sr. Hinistro Newton Lamounier - As Instâncias Ordinfrias 

julgaram improcedentes a reclamatória postulada pelos ora 

recorrentes sob o fundamento de que sendo cor·issionista nZ:o 

tem direito a soma de perÍodos descontínuos ••• (lê).A douta 

Procuradoria Geral opina pelo conhccirrcmto e provimento. E 

o relatório. 

O Sr. Hinistro Presidente - De acôrdo. &i discussão. Ence.r 

rada. Tem a p<üavra o Relator. 

O Sr. Hinis tro Newton Lamouni e r Conheço face a manifc.§. 

ta divergência jurisprudencial configurada no AcÓrdão par~ 

digma transcrito às fls. 17. 

O Sr. Ministro Presidente - Tamb(m conheço. Há divergên-

cia ? Conhecido o Recurso, por unanimidade. Tem a pala-

vra o Relator. 

O Sr. Linis t:ro Newton Lamounier - No mérito dou provimento 

ao apêlo pare. julgar. procedente a reclamatória. ·:rrata-se 

de empregado safrista, cujo contrato de trabalho sofreu ••• 

(lê). Conheço e dou provimento para julg~r procedente a 

reclamatória. 

O Sr. Hinis-:ro Presidente - :t; o meu voto. Há divergência? 

O Sr. l>linist.ro_Elios Bufái~l - Nego provimento. 

O Sr. Hinistro Presidente - Contra o voto do Hinistro E-

lias Bufáiçal, dado provimento ao Recurso para proclamar a 

procedência da rccl~atória. 
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O Sr. Secretário - :OROCSSSO N9 11+05/71 - Relator: !lj_nistro 

~lias Bufaiçal. Revisor: Ministro V e lloso Ebe rt. :\ecu,·so de 

R•vista de d2cisao do TRT da 2a. Região. c:u. liJJ;iiCI ''.", De: 

TR! NS ?OHT:~S COLETIVOS e Ai!TllNIO Gil.S 7 f, R I'Ef :;;IRD E OUTHOS. 

O Sr. Min1stro Elias Bufaiçal - .~rgÜi a recorrente nrelblinar 

de nulidade da respeitável decisão que não teria apreciada a 

carência de ação .•• (lê). '"arecer desfavorável da douta 'roeu 

radoria, ~ o relatÓrio. 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - De acÔrdo, 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussãc. Encerrada. Ter: a na 

lavra o Relator. 

o Sr .. Ministro Elias Bufaiç:al - Não conheço. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Também na o conheço. 

o Sr. M!nistro Presidente - iiá divergência ? .!o r unanimidade, 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1456/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçao. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. R.egião. CJMfANHIA MOGI.'i.NA 

DE ESTRADAS DE FERRO e MÁRIO COELHO. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - O pedido de reclassificaçào 

foi julgado impr::lcedente sob o fundamento de que o remédio 

para corrigir a alegada nreterição estaria na ação de nulid~ 

de se não tivesse a emprêsa o direito de reorganizar seu ser 

·viço ••• (lê). 0 arecer desfavorável da douta :'rocuradoria, É o 

relatório. 

O S1·. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Etrc discussão. Encerrada. Tem a P§:. 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Na realidade, a sentença nao 

ficou na prefacíal de carência, pois além de entender neces

sária a açao de anulação, adotou a tese de que numa restnut);!_ 
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~ 

raçao tem a empresa o direito de escolher o pessoal, afirman 

do ainda que reclamante e ora recorrente não tivera direito 

f e rido. Conheço do recurso nesta parte, "da ta vênia,. do dou-

to parecer. 

O Sr. Ministro Velloso. Ebert - Também conheço. 

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

curso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Nego provimento 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Negado provimen 

to ao recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1463/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 5a. Região. PETRÓLEO BRASILEIRO 

S/A - PETROBRÁS e ELIAS PROFETA DE SOUZA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. ='residente, o autor, emprf_ 

gado estável da reclamada, fêz com ela acÔrdo transacionando 

seu tempo de serviço que seria devido por despedida injusta. (Jê). 

Opina a douta ~rocuradoria Geral, fls.56, pelo conhecimento 

e provimento do apêlo. É o relatório. 

O Sr. Hinistro' Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerra 

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. 11inistro Velloso Ebert - Não seria de se admitir o rf_ 

curso, eis que a reclamada invoca motivação não aventada no 

AcÓrdão ••• (lê). Conheço do apêlo face a divergê~cia apontada 

a fls. 40. 

O Sr. \1inistro Presidente - Também conheço. Há divergência ? 

Conhecido o recurso, por unanirr idade. Tem a palavra o Relato r 

O Sr. Ministro 'lelloso Ebert - :To mérito, nego provimento nos 

têrmos do parecer do Minis.tério 2Úblico, cujos fundamentos 

adoto. 
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O Sr. Ministro Presidente - Também nego provimento. Há diveL 

gência ? Por unanimidade, negado provimento. 

O Sr. Secret;:irio - PROCESSO N9 1477/71 - Relator: Ministro 

Elias Buí'aiqal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Rc curso de 

Revista de <il.ecisão do TRT da 2a. Região. ANTONIA CAlHANI e 

OUTRJl, e FLINT E MILLAZZOTO LTDA. 

O Sr. Ministro Elias B1.1í'aiçal - Admitida a culpa reciproca na 

rescisão do contrato em decorrência de mudança de estebeleci 

mento, "nUJtl raio de pequena distância", confirmada a senten-

ça pelo AcÓrdão de fls.39, argÜi a recorrente nulidade pelo 

fato de conhecer o Tribunal Regional do recurso ••. (lê). ?ar~ 

cer desfavorável da douta Procuradoria. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acÔrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Não conhe<;o do recurso. Se o 

Recurso Ordinário•não produziu efeito, nem1prejuÍzo resultan 

te ••• (lê). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. ?residente, a fls.48 argÜi 

o autor em suas contra-razões de Recurso Ordinário, a prejudi 

cial de intempestividade do recurso da reclamada, que não m~ 

receu ••. (lê). Rejeito a preliminar. A decisão revisanda, quan 

to ao aspecto da transferência, aponta a Súmula 29 dêste Tri 

bunal .e quanto à mora salarial está configurada a divergência 

jurisprudencial, fls.46/7. Conheço do recurso. 

O Sr. Ministro ?residente - Acho que essa Sú~ula nao se apli 

ca. Parece que o Relator salientou que a transferência foi 

para local mais distante da sua residência. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - O V. AcÓrdão Regional diz : 

"A.bem lançada decisão recorrida Gleve ser mantida por seus 

próprios e jurÍdicos fundamentos. Não houve a alegada altera 
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çao unilateral do contrato de trabalho dss reclamantes oor 

fôrça de t:cansferência do local de trabalho. A mudança do e§_ 

tabelecimento ocorreu num raio de pequena distância, sex que 

isso viesse acarretar mudança de domicilio de seus e!f:oregados. 

(lê). 

Sr. Ministro Presidente - Não houve má fé. 

O Sr. Minist:~o Elias Bufaiçal - ( Cot1tinua lendo). 

O Sr. Cl!inistro Presidente - Qual o AcÓrdão que V. Ex a. citou ? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Fls.96/7. 
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O Sr. Ministro Presidente - Deixe ver. (Consulta os autos). 

"Confessada a mora salarial, é inegável o direito do ercprega 

do ... (1~)~ O Ministro Relator está dizendo aue há quatro anos 

existia essa mora salarial e só agora os err,pregados se reoe-

laram. Não houve IClá fé. t;ão conhecido o recurso, co'1tra o -vo 

to do Revisor. 

C Se", Secretário - :'ROCESSC N9 l')i+CJ/71 - :ctelator: 'éinistro 

Velloso Ebert. Revisor: >~1nistro Starli~1,; ~oares. :Cecu:cso de 

Revista de decisão do TéT da 2a. <,egião. Cl -.• ''C.ULI3T .. T: -=s 

tença inicial que condenou a 

to do reclamante no cargo de 

curso. t o relatório. 

J S1. :anistro :'residente - De acôrdo. S·;, discussao. 3'1cerf'a 

da. Te:~: a Palavia o Relator. 

' O Si'. ~·'íi_nj stl"o ·;Jelloso 31;)ert - C· Aresto a. ,Jantado as fls.l-3J 

é •1itidawente diivergente. Conheço. 

nimidade, conhecido o recurso. Tem a palavra o .Relator. 

O Sr. :'!inistro Velloso Ebert - Os autores estavar:·. situados 

anterior;;;ente como chefe de Bstação~ •. (lê). r;ego provi>i;eato. 

O Sr. Ministro ?residente - !!ego provü.~ento. :;á divergência ? 

1JOY unanimidade negado proviraento ao recurso. 

O Sr. Secretário - ~'R:JCE:SSO ~'9 lG9l/71 - Relator: '-linistro 

:~e:dton La~uounie r·. ~LVÍS'Jr; :.:inistro StarlL.l6 Coares. -~e curso 

de R vista de decis~o do T?T da la. R8gião. ~L~VIO DO ~S2IRI 

TO SANTO e S/\.L'to DE BARBEARIA YORK LTDf,. 
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O Sr. ~ünistro Newton Lamounier - A la. Instância reco:1heceu 

que o autor teve reduzida a sua jornada de trabalho co~ a su 

pressão de horas extras, fato que lhe ocasionou prejuizo sa 

larial •.. (l~). A douta ~rocuradoria op~na, ~s fls.91, 7elo 

conhecimento e improvimento. É o relatório. 

O Sr. ~1inistro Presidente - De acôrdo. Em discussão. Encerra 

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Conheço do recurso pela 

ocorrência de divergência jurisprudencial. 

O Sr. Ministro Presidànte - Conheço. Há divergência ? )or una 

nimidade, ·conhecido o recurso. Tem a palavra o Helator. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A primeira Instância, em-

bora reconhecendo que o recorrente durante muitos anos vinha 

prestando horas extras em número de três, admitiu, norén:, 

que só a redução para duas horas teria validade por ser êste 

o limite legal ••• (lê). Dou provimento ao recurso para, anulan 

do o AcÓrdão Regional, restabelecer a decisão de la. Instân-

cia. 

O Sr. Ministro Presidente - É o meu voto. ná divergência ? 

Dado provimento ao recurso para anulando o AcÓrdão Regional 

restabelecer a decisão de la. Instância. Srs. Ministros, fo 

ram julgados 37 processo. A próxima Sessão será realizada no 

dia 28 de setembro, com 50 processos em pauta. Está encerra

da a Sessão. 


