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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRAFICAS DA 2la. SESSAO ORDINÁRIA 

DA TERCEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 28 de setembro de 1 971, 

Presentes os Ministros: Starling Soares, 
Presidente; Newton Lamounier, Elias Bu 
fáiçal e Velloso Ebert. 

Secretário: Dr. Dalton Luiz Pereira. 

********* 

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

ta a Sessão, Em discussão a Ata, cujas cópias se encontram à 

disposição dos Srs. Ministros, do Ministério Público e dos Ad 

vogados, (Pausa). Não havendo impugnação, declaro-a aprovada. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 648/71 - Relator Ministro 

Newton Lamounier. Revis~r Ministro Starling Soares. Recurso d 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. VERIDIANA CERB e IR

MANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SAO PAULO. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A Primeira Instância defe-

riu à recorrente direito às reparações legais pela rescisão 

do seu contrato de trabalho e a percepção de salário decorre~ 

te do exercicio da função gratificada. O Egrégio Regional ma~ 

dou excluir da condenação apenas a verba relativa à função gr 

tificada. A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e pro

vimento do recurso. ~ o relatório. 

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

vogado. 

(Usa da palavra o Dr. José Roberto Couto Maciel). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Discute-se, nos autos, se a 

recorrente ,exerce ou não, como terapêuta ocupacional, o cargo 

de supervisor. Apreciando a prova, a Junta entendeu pelo pro

vimento e o Regional entendeu de modo contrário. Verifica-se, 

desde logo, que a pretensão da autora não é outra senão a de 

apreciar a prova, o que não cabe no âmbito da Revista ••• (lê) 

Não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente - Não conheço do recurso. Há divergê 

cia? Por unanimidade, não conhecido o recurso. 

(CHEGA O PROCURADOR ARTHUR FRANCISCO SEIXAS DOS ANJOS) 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 377/71 - Relator Ministro 

Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. ELETRO RADIOBRAS S.A. e AN

TONIO JOSÉ DA MOTTA. 

O Sr. Ministro:Presidente- O despacho agravado diz que dene-

gou a Revista, por ser a questão de fato e de prova. Resultou 

não haver culpa do empregado ••• (lê). A douta Procuradoria op 

na pelo não provimento do Agravo. É o relatório. Em discussão 

Encerrada, Nego provimento ao Agravo. Matéria de fato e de pr 

va. Há divergêncla? Por unanimidade, negado provimento ao Agr 

vo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 498/71 - Relator Ministro Elia 

Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do,Juiz Presidente 

do TRT da 6a. Região. CIA. USINA BULHDES e BENJAMIM FRANCISCO 

DE SOUZA E OUTROS, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, o recurso in

terposto e indeferido foi o extraordinário, não o de Revista, 

sendo o Agravo de Instrumento dirigido à Excelsa C6rte, não a 

êste Tribunal Superior do Trabalho, ao qual veio remetido por 
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engano e, também, opinando po r engano a douta Procuradoria me 

ritbriamente. É o relatório, 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

minhamento do processo, trata 

posto em execução de sentença 

no a remessa ao Colendo Supre 

qualquer apreciação. 
-

- Constatado o equivoco no enca 

ndo-se de Recurso Ordinário inte 

, não conheço do Agravo e determ· 

mo Tribunal Federal, descabendo 

O Sr. Ministro Presidente - H á divergência? Por unanimidade , 

não conhecido o Agravo, de te rminando-se a remessa dos autos 

ao Colendo Supremo Tribunal F ederal. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N Q 829/71 - Relator Ministro 

stro Elias Bufáiçal. Recurso de 

2a. Região. CIA. MUNICIPAL DE 

Starling Soares, Revisor Mini 

revista de decisão do TRT da 

TRANSPORTES COLETIVOS e JOS:E: MELIM, 

O Sr. Ministro Presidente - D ecidiu o Egrégio Regional dar pro 

eclamante, Recorre de Revista a vimento parcial ao apêlo do r 

reclamada, com base na violaç 

doria opina pelo não provimen 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

o Sr. Ministro Presidente - T 

(Usa da palavra o Dr. Ulisses 

ão do art. 896. A douta Procura

to do apêlo. É o relatório. 

- De acôrdo. 

em a palavra o Sr. Advogado, 

Riedel de Resende), 

o Sr. Ministro Presidente - E m discussão, Encerrada. Meu voto 

é grande, mas, em sintese, é 

base no Prejulgado nQ 6, A pr 

dro não foi homologado, 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

o Sr. Ministro Presidente - H 

não conhecido o recurso. 

êste: Não conheço do recurso, com 

ópria reclamada declara que o qu~ 

- Não conheço. 

á divergência? Por unanimidade, 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 749/71 - Relator Ministro 

Newton Lamounier, Revisor Ministro Starling Soares, Recurso d 

revista de decisão do TRT da la. Região. RENATO PAGLIATO e ME 

TALúRGICA IKESAKI LTDA. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A Primeira Instância repu

diou as acusações da recorrente contra o recorrido de que ês-

te participara de greve injusta e ilegal, cometendo falta gra 

ve, nos têrmos da Lei 1 330, combinada com o art. 832 da Con

solidação das Leis do Trabalho, A douta Procuradoria opina pe 

lo conhecimento e provimento do apêlo para restabelecer a de

cisão de Primeira Instância, desprezada a preliminar de pres

crição. É o relatório. 

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

vogado. 

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa

lavra o Relator. 

O Sr. MinistrQ_Ne\fton Lamounier - A preliminar de deserção não 

merece acolhida. A SÚmula 25 obriga, na verdade, que a parte, 

vencedora na Primeira Instância e vencida na segunda, pague as 

custas, mas não comina, pelo seu descumprimento, a pena de de

serção • Rejeito essa preliminar. 
, , A 

O Sr. MinistrQ. Presidente - Tambem rejeito. Ha divergencia ? 

Rejeitada por unanimidade, a preliminar de deserção • Tem a pa 

lavra o Relator • 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Conheço da Revista. Dos tres 

arestos apontados como divergentes, apenas o Último autoriza o 
,, 

conhecimento, tendo em vista o enquadramento da hipotese dos 

autos , o que não ocorre com os outros dois • 

O Sr. 
, , A 

Ministro Presidente - Tambem conheço • Ha divergencia ? 

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

O Sr. Ministro Newton Lamounier - No mérito, adoto o entendi

mento esposado no bem lançado parecer da douta ProcuTadoria Ge 
N , 

ral. Nao ha como atribuir ao recorrente partiçipação em greve, 
, H A 

ja que greve nao houve, como bem reconheceram as Instancias p 

corridas. Mau procedimento e insubordinação são faltas também 

afastadas pelas Instâncias. Resta, assim, o ato de indiscipli

na ••• (lê). Anulo o AcÓrdão Regional, para restabelecer a deci

são de Primeira Instância ••• ( lê ) • 
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O Sr. 1Hnistro Presidente - Nada a aduzL' ao primoroso voto 

do ~.Unistro R.elator, que se calcou, como tarnbém o meu, 'lO bem 

lançado parecer da douta Procuradoria Geral. tste processo e 

dos que causam impacto, porque tudo que se poderia te!' como 

certo nêle não foi reconhecido: primeiro, o direito de justi 

ça dos empregados; segundo, a greve legal; terceiro, o trata 

mento discriminatório com os que ficara~ no serviço e não tr~ 

balharam pois, se houvesse indisciplina, seria a dêles. Tam

bém houve flagrante desvirtuamento da prova contida na senten 

ça da Junta, para deslocar a indiscicJlina. Estou de oleno 

acÔrdo com o voto do Relator, e louvo o magnifico 1Jarecer da 

?rocuradoria Geral. 

O Sr. !1inistro Elias Bufaiçal - l';les oedem reintegração ou 

indenização ? Qual a sentença ? 

O Sr. Ministro ?residente - A sentença da Junta dá pela inde 

:üzação. 

0 -Sr. Ministro l\ewton Lamounier -"Resolveu a Junta, nor una-

nimidade, julgar procedente a reclamatoria, nara o fj_m de col}_ 

denar a reclamada a pagar aos reclamantes aviso-Prévio, fé

rias proporcionais e indenização por antiguidade ••• (lê)." 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Divirjo apenas quanto ao avi 

so-prévio, por entender que houve reciprocidade de culpa. 

Não se aourou que a greve tivesse sido legal, mas sim que bm 

ve o cometimento de falta. A sentença não deixou de dizer 

isso, nem o AcÓrdão Regional. ~ouve reciprocidade de culpa, 

e ainda vamos determinar se pague o aviso-prévj_o ? Acompanho 

os ~!inistros Relator e R?visor, mas excluo o aviso-prévio, 

por entender que houve reciprocidade de culna. 

O Sr. Ministro ?re:3idente - Isso não foi alegado na contesta 

ção nem no processo. Se a Turma chegasse ao.ponto-de-vista 
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de V. Exa., julgaria "wxt:ca petita". 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Não obstante haver confissão, 

na própria sentença chegou-se à conclusão de que não houve 

greve legal, mas que havia falta grave. ?0demos,por êsse mo 

tivo, reformar a sente:<ça. 

O Sr. Ministro Newton T_,amounier- Não era falta grave, :'las 

sim venial. 

O Sr. !.íinistro Elias Bufaiçal - Mas houve a falta. 

O Sr. Ministro Presidente - O entendimento de V. Exa. é re§_ 

peitável. Com a ressalva do Ministro Elias Bufaiçal, que ne 

gava o aviso-prévio, restabelecida a sentença da M:t1. Junta. 

(O SR. ADVOGADO SOLICITA O ADIAtclENTO DO AG:0J'.VO ::9312/71) 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido. 

O Sr. Secretário - PEOCESSO N? 1038/71 - Relato r: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Hecurso de 

Revista de decisão do TRT da 5a. Rccgião. Bt~i\CO ~\.:XILii\F 

S!í.O ?l\.ULO S/A e SINDICATO DOS E:-IPREGADOS El: EST.'.BELECU:":~TOS 

BANCAEIOS DA BAHIA. 

O Sr. Ministro P:cesidente - A emeYJta do V. aresto Regional 

define a tese a ser apreciada e julgada no presente feito, 

quando assim afirma: "O prêmio de férias, c'uja natureza é sa 

larial ••• (lê)." Opina a douta Procuradoria Geral pelo conhe

cimento e não provimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Eli.as Bufaiçal :- De acÔrdo. 

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

(USA DA p,\LAVRA C Dfl. JOSÉ TÔRRFS DAS :~EV'C;3) 

O Sr. l·!inistro ::'residente - Em discussão. Encerrada. Julgo 
' 

possivel ultrapassar a fase do conhecimento, face aos i\cÓrdào 

citados às fls.54/55. 

O Sr. M;nistro Elias Bufaiçal - Também conheço. 



'TST · 382 

PODER JUOlClARtO 

.JUSTIÇA 00 'TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

28.9.71 SSO/PC 13,30/45 -3-

O Sr. Ministro ?residente - Há diverg~ncia ? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O ilustre uatrono referiu-se 

ao não cumorimento das exigê':lcias da Súmula n9 38. 

O Sr. Mlnistro Presidente - ''Prescreve. em dois anos o direi-

to de reclamar ••. (lê)". Trata-se de Acórdão antigo, do "!Lüs 

tro Rômulo Cardim. Conheço, mas nego "()rovimento. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso, por unanimi 

dade. Nego urovimento ao mesmo, de acôrdo com a jurisuradên-

c ia tranqÜila dês te Tribunal. O aspecto mais importante, de§_ 

de que não acolhida a prescrição total, e sim a bienal, si

tua-se na reivindicação ••• (lê). 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal' - Dou orovimento ao recurso, 

. l 't "· t t " - A ' • para JU gar prescrl a ln o um a reclamaçao. penas a gul-

sa de esclarecimento, sem~re procuro os casos em que se pode 

encaixar o art. ll da Consolidação. Houve acôrdo coletivo sô 

bre orêmio d~ férias. Decorridos dois a~os do término d8sse 

acÔrdo, a parte não reclarrou a susue~são do pagame:1to. )ara 

mim, está prescrito o direito. Ela deveria ter reclamado, 

porque não há a intercorrência, mês a rrês. ;;.ueria anenas corr, 

preender quando se poderá julgar orescrito o direito de re-

clamar. 

O Sr. ~inistro Presidente - A resn0sta a~. ~xa. está na juris 

orudência dêste Tribunal. Mesmo nos casos da Cia. ~aulista, 

quando se trata de direitos gozados oito ou ~ove anos aa6s •.• 

salarial_, nao pod'e se::." susper:-so -;;Jelo e;;1-9regador". 2· art. ll 
.• ' qu-? ... ldo ~1c. i~1c--_,c-;_a 1 2-.}.at=-~-, 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Ministro Eli

as Bufáiçal :procura, constantemente, uma aplicação para o art. 

11 da Consolidação das Leis do Trabalho. Lembrei-me então, de 

uma tese que o eminente Pontes de Miranda defende sôbre a pres 

crição ?o Direito do Trabalho, pois, de fato, difícil reconhe

cer a incidencie., tendo em vista que todos os atos impugnados 

nas ações trabalhistas se referem a salário, são obrigações s 
, 

cessivas. No caso que estamos apreciando, a obrigação e emine 

temente de natureza salarial • prêmio de férias - , e ai está 

garantido que o direito não poderia ser atingido pela prescri

ção, pois são parcelas de obrigações sucessivas. Por estas ra 

zões, acompanho v. Excelência • 
, ~ 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Tambem com V. EXcelencia. 

O Sr. Ministro Elias Bufaical - "Data venia", Sr. Presidente, 
, 

gostaria de responder ao Ministro Velloso Ebert. E a :primeira 
, 

vez que procuro fazer dialogo, para entender como se aplica o 

art. 11 • S. Exa. referiu-se estar eu constantemente fazendo 
~ isso, e quero dizer que deve haver equ~voco. 

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

recurso, contra o voto do Ministro Elias Bufaiçal. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 1222 / 71 - Relator - Ministr 

Starling Soares • Revisor - Ministro Elias Bufaiçal • Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 4a Região. Companhia Estadual 

de Energia Elétrica e José Torres Pinheiro. 

O Sr. Ministro Presidente - Decidiu o Egrégio Regional dar pr 

vimento ao recurso do reclamante para efeito de assegurar a - ' . conversao em dinheiro, compreendendo o correspondente a feri-

A ' ' -as-premio, verba relativa a quebra de caixa e a funçao de fi-
' .. 

el tesoureiro ••• ( le) • Recorrem ambas as partes, e a douta 

Procuradoria opina pelo não conhecimento dos recursos~ E' o 
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, 
relatorio • 

, 
O Sr. Ministro Elias Bufaical - De acordo • 

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

( USA DA PALAVRA O DR.ERVIM DE MALTA ROTH ) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Ti-

nha anotado em meu voto que não conhecia do recurso, mas 

foi lido da tribuna, pelo ilustrado advogado, Acórdão que 

me pareceu n1tidamente divergente. Conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimi

dade, coru1ecido o recurso. No mérito, nego-lhe provimento. 

A licença-prêmio é concedida aos funcionários que, por sua 

assiduidade, fazem jus à mesma, e durante o seu gôzo terão 

tÔdas as vantagens, como se em exercicio estivessem.As fls. 

76, o AcÓrdão Regional assinala ••• (lê). Lembramos um aspec 

to, que nos ocorre no momento: segundo o principi~ geral , 

o empregado, durante as férias, faz jus aos maiores venci

mentos, como se em exercicio estivesse. Se êsse instituto 

constitucional é trazido em defesa dos empregados, com mui 

to mais razão o Estatuto dos Funcionários PÚblicos do Rio 

Grande do Sul, que vem proteger os que, durante dez anos , 

têm a responsabilidade do serviço de caixa. Como a'Egrégia 

Turma sabe, as férias são destinadas ao repouso, ao descan 

so, mas ninguém, na vida de hoje, por maiores que sejam os 

seus vencimentos, quer entra,r em férias com prejuizo de um 

centavo sequer. O empregado que tem direito a licença-Prê

mio, e sabe que durante o gôzo da mesma lhe vai ser descon 

tada a quebra de caixa, que já se integrou a seus proven -

tos, não entrará em licença - contrariando a essência do 

sentido protecionista do Direito do Trabalho, que é obrigar 

a emprêsa a conceder um periodo de descanso para refazer as 

energias gastas. Por êsses fundamentos, nego provimento ao 

recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Lamento divergir de V.Exa. 
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caso, não se trata de férias, mas de licença, A quebra de 

caixa é paga somente quando o empregado está no exercício 

daquela função, é uma previsão de possíveis prejuÍzos que 

tenha o funcionário no exercício mesma, porque pode haver 

prejuízo do caixa, no ato de pagar ou de receber determi~ 

nada importâ:neia. A quebra de caixa lhe é concedida como 

uma possível indenização. No caso, não se trata de funcio 

nário. em férias mas sim licenciado, e não poderia incidir 

na sua licença-prgmio a guebra de caixa, A emprgsa apenas 

não quer incluir essa verba na licença-prêmio proque ele 

não está no exercício da função, 

O Sr. Ministro Presidente - O Estatuto diz que o funcio-

nário em gÔzo de licença-prêmio terá direito a tôdas as 

vantagens, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - ~le não está no exercício 

da função. Somente tem direito àquele prêmio quando no e

xercício da função. A quebra de caixa não integra o saiá-

rio. Dou provimento ao recurso, para restabelecer a deci

são de Primeira Instância, porque especÍfica a gratific~ 

ção, condicionada ao exercício da função.,.(lê),É o meu ~o 

to. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo diverggncia, tomarei 

os votos, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, V.Exa, leu 

o art. 162 do Estatuto dos Funcionários PÚblicos do Rio Gran 

de do Sul - que, para o reclamante, é norma contratual- ,no 

sentido de que o emprega,do em gôzo de licença-prêmio rece

berá tÔdas as vantagens. Se a quebra de caixa é uma vanta

gem, lÍcita a inclusão desse pagamento, "Data venia" do Re

visor, acompanho V, Excelência, 
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o Sr. Ministro Newton Lamounier - Gostaria de ser escla-

recido a respeito: o Relator aludiu, por analogia, ao Es

tatuto dos Funcionários PÚblicos do Rio Grande do Sul. 
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O Sr. Ministro Presidente - Não foi por analogia. Citei o Es

tatuto em que se fundou a sentença do Regional. O Estatuto di 
' ~ A que os empregados, durante as ferias-premio, receberam todas 

as vantagens. Peço os autos. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiç~~ - Não é Companhia Ferroviária. 

Trata-se de Companhia Estadual de Energia Elétrica. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - O Estatuto é da prÓpria em 

presa. 

O Sr. Ministro Presidente - Estatuto do Funcionalismo PÚblic 

Civil do Rio Grande do Sul. Essa situação está regulada pele 

Lei 1 751, de 19 de fevereiro de 1 952, estendida aos funci9_ 

nários dessa Companhia. Quando se refere a férias-prêmio, o 

EstAtuto fale, primeiro, que o empregado teria t;das as van

tagens. Quanto a férias-prêmio diz: "Ao funcionário que dur{i 

te dez anos niío estiver afastado do serviço é assegurado li-

~ • d • (lA) 11 cença prem1o e se1s meses... e • 

O Sr. Ministro Ne1··ton Lamounier - Matéria de licença-prêmio. 

O que é sutil ai, o que comporta discussão e o fato de saber 

se é essa verba relacionada como quebrP de caixa, se é uma 

vantogem de ordem salarial, porque a mim me parece, como par 

ceu ao eminente Ministro Revisor, tratar-se de matéria espec 

fica para quem exeJce o cargo, ou melhor, só devido quando 

empregado exerce o cargo de caixa, porque o pagamento visa a 

am eventual prejuízo do empregàdo. Se êle está afastado, não 

ha falar se vai ter prejuÍzo ou nao. 

O Sr. Ministro Presidente - Não somos nos que fàlamos, é alei> 

O S-r. Ministro Newton Larnounier - A lei fala, mas devemos en 

tender, discernir. Nso podemos aplicar a norma da lei com fo 

malismo tão ferrenho. Tembe que interpretar o sentido da nor 

ma estatutária. Para mim, nesses salários a que se refere o 

Estatuto. não pode ser incluÍda essa verba destina à quebra 

de caixa, porque ela tem destinação especÍfica, que'é a de c 



fST · 332 

PODI':':f~ )UWICIARIO 

JUSTIÇA DO TRABAl-HO 

TRIBUNAL. SUPERIOR 00 TRABALHO 

/MHA/SM 14,10/15 -2-

brir eventual prejuÍzo decorrente do exer~fcio da função. En 

tendo que, mandando pagar ao empregado afastado em licença

pr~mio essa verba de quebra de caixa, constitui, ''data veni~ 

uma aberração ou, então, uma interpretação forçada do Estatu 

to. Não podemos compreender como salário essa quebra de cai

xa. Não é propriamente um sa.lário, é um ressarcimento de pos 

sível, de eventual prejuÍzo que o empregedo sofre em virtude 

do exevcício do cargo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em vist~ dos esclBrecimentos pre 

tados pelo Ministro Newton Lamounier, peço vista em mesa. 

O Sr. Secretário Processo n? 1836/71 - Rel~tor: Ministro 

Newton Lamounier; Relator: Ministro Starling Soares; Recurso 

de revista de riecisão do TRT da 2a, Região; Cia. Paulista de 

Estradas de Fe!llro - Emílio Bul1 e Outros. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Confirmando decisão de Pri 

meira Inst~ncia, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho ne

gou precedência à reclamatória dos ora recorridos, defer~ndo 

lhes direito ao adicional de insalubridade. Entendeu o ares-

to revisando que os recorridos, como maquinistas, trabalhand 

em cabines onde os rufdos excedem a oitenta e cinco decibéis 

ultrapassando, portanto, os limites ••• (lê). A douta Procura 

doria opina pelo não conhecimento ou não orovimento do apêlo 

É o relatório. 
A 

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

Advogado. 

(Usa da palavr• o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Não merece ser conhecida o 

recurso pelr> letra b, do art. 496, uma vez que não houve vi~ 

lação dos dispositivos legais invocados. O parágrafo 19 da 

Portaria 491, repete a norma do art. 209 da Consolidação das· 
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Leis do Trabalho em que se conceituam as atividades e opera

çõe~ insMlubres. O aresto revisando não se aplica com o refe 

rido dispositivo ... (lê). Conheço do recurso, em face do alu 

dido aresto. 
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O Sr.Ministro Presidente - Não ia conhecer do recurso, e até 

me surpreendi com êsse Acórdão. Os autos, por favor. 

O Sr.Ministro Newton Lamounier - Conheço, mas vou negar pro

vimento.O Sr.Ulisses Riedel de Resende - (Advogado) - V.Exa. 

me permite um esclarecimento de fato? Apenas, parece-me que 

os reclamantes não trabalham em trens com motor Diesel, mas 

em locomotivas elétricas. Portanto, há diferença. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sendo locomotiva elétrica, I 

não há barulho. 

O Sr.Ministro Presidente - Não vou conhecer, e explico por I 

quê. tsse Acórdão fala em locomotiva Diesel, mas foi consta

tado pelo AcÓrdão haver insalubridade. Diz, aqui:" ••• cabi

nes, onde os ruídos excedem a 85 decibéis, ultrapassando, I 

por conseguinte, os limites .•. (lê). " Se é assim, êsse AcÓr_ 

dão é redundante e até convergente. Matéria de fato. Não há 

divergência, por ter a Junta declarado que há insalubridade. 

O Sr.Ministro Elias Bufaiçal - Isso é mérito. 

O Sr.Ministro Presidente - Conheço e nego provimento. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert - Sr.Presidente, não posso conhe 

cer, pois insalubridade é matéria tipicamente de fato e pro

va.· Houve per:fcia no trabalho dêsses reclamantes, para cons·-

tatar, e constatou. 

O Sr.Ministro Elias Bufaiçal - Conheço e nego. 

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

to do Ministro Velloso Ebert, e negado provimento; por una -

nimidade. 

O Sr.Secretário - Processo n9 1252171 - Relator Ministro I 

Starling Soares. Revisor Ministro Elias Bufaiçal~ Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. Recorrente: Compa -

nhia ESTADUAL DE ENERGIA ELtTRICA. 
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Recorrido: JOSÉ TORRES PINHEIRO. (Pedido de vista do Sr. / 

Ministro Starling Soares) 

O Sr.Ministro Presidente - Dizia Ruy Barbosa que o homen, I 

na sua inferioridade, na sua pequenez, se eleva quando se I 

encontra no seu eu. Cheguei, depois de meditar, à conclusão 

de que estava errado neste processo. Convenceu-me a funda -

mentaqão dos Ministros Revisor e Newton Lamounier. Fui ver 

a petição inicial, e cheguei à mesma conclusão. A quantia I 

fixa de setecentos e noventa e dois cruzeiros adere à licen 

qa-prêmio, e não poderia aderir. Não é mesmo uma vantagem I 

que pudesse acumular; é vantagem aleatória. Quando temos o 

salário fixo de tanto, sabemos que ganhamos tanto por mês , 

mas a quebra de caixa não é fixa,p•àe . .se~ ~92;oo, 11.;20,00 

ou o que f6r. O Estatuto do Funcionário PÚblico diz isso, I 

realmente; mas, como disse o Ministro Newton Lamounier, a I 

exegese é nossa, a interpretação é nossa. Nos autos há o pa 

recer do 'Procurador Geral da RepÚblica, dizendo:" Funcioná

rio pÚblico .•• (lê)." Basta lembrar que uma das funções I 

mais eminentes do hmmen é aquela quando vai servir no Tribu 

nal do Juri, onde faz o papel da sociedade, julgando seus / 

semelhantes. Ali êle é a Lei, e, para um serviço de tal mag

nitude, não se reconhece o direito de receber qualquer gra 

tificação. Vou voltar atrás, e voltarei tôdas as vêzes em/ 

que me convencer estar errado. Modifico.meu voto. Contra o 

voto do Ministro Velloso Ebert, dado provimento ao recurso/ 

para restabelecer a decisão da Junta de Conciliação e Jul -

gamento. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert - Requeiro justificação de voto, 

Sr. Presidente. 

O Sr.Ministro Presidente - Deferido. 
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O Sr.Secretário - Processo n9 1843/71 - Relator: Ministro 

Newton Lamounier. Revisor: Ministro Starling Soares. RecuE 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Recorrente: 

Norberto Dias da Silva. Recorrido: INDÚSTRIAS VILLARES S/A. 

O Sr.Ministro Newton Lamounier - O Egrégio Regional refor -

mou decisão de frimeira Instância que dera pela dispensa I 

injusta do· recorrente. Entendeu a Segunda Inst~ncia que a 

falta grave restara provada e que a não imediatidade entre/ 

~eu cometimento e sua punição não era de se levar em conta, 

tendo em vista tratar-se de emp~êsa de gran9e porte ••. (lê). 

Douta Procuradoria opina pelo não conhecimento e não provi

mento. É o relatório. ' 

O Sr.Ministro Presidente - De ac6rdo. Tem a palavra o ilus-

tre Advogado. 

( USA DA PALAVRA O DR. ULISSES RIEDEL DE RESENDE ) 
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O Sr. Hinistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Hinistro Newton Lamounier - Conheço do recurso, em fa

ce dos AcÓrdãos apontados. 

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

Por unanimidade, conhecido o recurso. Tem a palavra o Rela-

tor. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A prática de falta grave ~ 
, . , 

lo recorrente esta provada a saciedade, ate mesmo reconheci 
, -da pela Primeira Instância. O que se discute e ter ou na o 

havido imediatidade entre a falta e a puniçao, que 

14 dia apÓs... (lê). Nego provimento ao recu.rso. 

ocorreu 

O Sr. Ministro Presidente - Dou. provimento ao recurso, apli-

cando o princÍpio da falta de imediatidade. 
, , 

O proprio Acor-

dão diz que entre a falta e a punição medearam 14 dias. O M,i 

nistro Ne\·lton Lamounier referiu-se a falta venial. A falta, 

no caso, foi venial, porque o empregado, entre 12,00 e 12,45 
, 

hs., estava jogando domino. A Junta diz que o reclamente co.n 

fessa que estava jogando, mas que não havia serviço a execu

tar ... (lê). 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A falta do empregado foi 

ter sido encontrado jogando na hora de serviço. 
, 

Ja havia te!, 
h 

minado a hora de almoço, e_ o seu superior lhe chamou a aten-

-çao. Trata-se de empregado com pouco tempo de serviço. 
, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Qual o tempo de serviço do e.m 

pregado ? 

O Sr. Ministro Presidente - De 15 de fevereiro de 1960 a a-
A 

gosto de 1967 - contava quase sete anos de casa. O emprega-
, 

do ja estava quase caminhando na vereda da estabilidade, e 

declaram as testemunhas que não havia serviço a fazer. Por 

maior que fÔsse a falta, 14 dias basta.riam para apurá-la. 
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A , 

O Sr o Hinistro Newton Lamou.nie r - Uma sindicanc ia demora ate 

' - A chegar a direçao, numa empresa dessas. 
, 

o sr. Hinistro Elias Bufaiçal - O voto do Hinistro Nev1ton L!i 

mounier ~ perfeito, sob todos os aspectos. Não obstante di-
A 

zer o Advogado que se trata de empresa desconhecida, o Hini~ 
A 

tro Newton Lamounier afirma que tem cerca de 5.000 emprega-

dos. Realmente, numa emprêsa de 5o000 empregados, para que 

se pudesse apurar uma falta sem cometer injustiça, nütU:ral o 

decurso do prazo de 14 dias. Acompanho, entretanto, o voto 

-. de V .Exa o, em razao da natureza da falta come tida: sendo em-

pregado de quase sete anos de casa, foi despedido por ter fi 
, ,. , ,. 

cada apos o almoço jogando domino. Acompanho V.Exa., por e~ 

te fundamento. 
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' O §!. Ministro Presidente - Veja V. Exa. como, no caso, e ex 

tamente íntegro nas suas funções o Ministro Elias Bufaiçal. 

Não dj.go pelo voto de S. Exa., que seria seu dever e sua con 
A 

ciencia, o que faz constantemente aqui, mas por um detalhe,;s 

til que me escapou. Eu que tive o processo nas mãos só fique 

atento ao ponto principal. Quando pegamos o processo, é como 

o sol, só vemos a sua luz, às vêzes esquecendo que atrás da 

sombra pode existir muita coisa. Portanto. existia mesmo um 

' fato mais importante que e o tempo de casa do empregado e a 

relevância da falta: jogar dominó na hora em que não havia se 

viço, ao invés de estar dirigindo piada para as empregadas o 

estgr pensando em l_esar a firma, está justamente procurando 

distrair o espÍrito. A sentença da Junta é que diz. Mas, o M 

nistro Elias Bufaiçal foi mais arguto, ma:!:s anal:f.tico do que 

eu. ''O reclamante confessa que §ogava dominó em serviço, mas 

que não havia trabalho para executar e que somente foi despe

dido quatorze dias depois •.• (lê). Contra o voto do Ministro 

Relator, dado provimento para restabelecer a decisão da Junt 

de Conciliaqão e Julgamento. Redigirá o AcÓrdão o Ministro R 

visor. O Ministro Newton Lamounier requer justificação de vo 

to, a qual é deferida de plano. 

O Sr. Secretário .. Processo n? l 376/71 - RiHator: Ministro 

Elias Bufaiçal; Revisor: Ministro Leão Velloso; Recurso de r 

vista de decisão do TRT da 3a. Região; Comp~nhia Agrícola 

Florestal SPnta Bárbara; Maria Mateus de Andrade 

O S~. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, reformando a 

sentença de Primeira Instância, o Egrégio Tribunal Regional 

do Trabalho reconheceu a ora recorrente como empregadora, ne 

gando, assim, validade aos contratos firmados pelos empreite 

ros. Invoca a recorrente dUPS letras, dando como violado o 

455 e como divergentes Acórdãos que cita. Parecer desfavorá

vel da douta Procuradoria. t o relatório. 
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x o Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ruy Jorge CPldas Pereira) 

ST · SS2 
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O Sr.Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Elias Bufaiçal - " Data venia" do douto pare,.

cer, a Revista tem arrimo em divergência, como se vê de I 

fls.l71/2. ~ste Último aresto se presta, como uma luva, ao 

caso, repelindo a denominação de testa de ferro dada à pes

soa jurÍdica constituída em sociedade comercial. Conheço. I 

Gostaria de ler o aresto: " Como considerar testa de ferro/ 
A uma empresa legalmente, organizada, com seu contrato insti-

tucional devidamente registrado, ..• (lê). 11 

O Sr.Ministro Velloso Ebert - Não vou conhecer, por se tra

tar de matéria de fato. Diz a ementa do V. AcÓrdão recorri-

do: 11 Relação de emprêgo. Emp_rei tada. Fraude. Constitui frau 

de a dispositivo consolidado o fato de a emprêsa firmar co~ 

tratos para execução de serviço que constitui sua própia I 

atividade e de ••. (lê)." Diz o Acórdão, na fundamentação: I 

" De conformidade com o parecer da douta Procuradoria, a V. 

sentença entendeu terem os reclamantes prestado serviço ..• 

(lê)." Não conheço, pelos exatos têrmos do douto parecer da 

Procuradoria Geral, do eminente Procurador Fernando Dourado 

de Gusmão, que peço vênia para ler:" Conhecemos os méritos/ 

do ilustrado causÍdico defensor do recorrente, pela sua cul 

tura e grande habilidade como Advogado. Todavia, .•• (lê). I 
11 Entendo tratar-se de simples matéria de fato. 

O Sr.Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, peço os au -

tos. Na realidade, os têrmos do V.AcÓrdão me deixaram muito 

confuso, e gostaria, tomando o tempo precioso dêste Tribu -

nal, de demonstrar o que diz a sentença de Primeira Instân

cia; depois, passaremos para o AcÓrdão Regional: " Isto pô~ 

to, passo a decidir. Não é a primeira, nem será a Última I 
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vez que êste Juízo estará examinando reclamações trabalhis

tas propostas .•. (lê)." A sentença é grande, mas só vem I 

assim: " As alegações dos reclamados .•. (lê)." Estou lendo/ 

só uns tl·ecl'los, para não tomar mui to tempo, Mas adiante, I 

diz: " As testemunhas trazidas a êste Juízo pelo reclamante, 

tôdas elas movendo reclamações trabalhistas contra a recla

mada, procuraram trazer a verdade ••. (lê)." Vem a sentença/ 

da Junta dessa forma, para chegar, no final, citando até I 

parecer sôbre a matéria do eminente Ministro Victor Russo -

mano:" Merece ser transcrito nesta sentença o comentário do 

insigne mestre Ministro Russomano, a respeito da situação I 

do pequeno empreiteiro em face ••• (lê). 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - (Continua lendo) - A senten 

ça afirma: "Por tais fundamentos, e por tudo o mais que nos 

autos consta, julgo improcedente a presente ação, condenan

do o reclamante ao pagamento das custas". A sentença não diz 

uma palavra. no sentido de que não eram empreiteiros - isso 

está nos autos. O Tribunal Regional diz: "Em conformidade 

com o parecer da douta Procuradoria, a v. sentença entendeu 

terem os reclamantes prestado serviços •.• (lê)". Êsse 1 o v. 

AcÓrdão. Nas contra-razÕes, a emprêsa cita êste aresto: "Co 

mo considerar-se testa-de-ferro uma emprêsa legalmente orga 

nizada, com o seu contrato •.• (lê)". Sr. Presidente, 

mim, a Revista está devidamente fundamentada. Conheço. 

para 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Os AcÓrdãos lidos, além de 

não caracterizarem a divergência, não atendem, no meu enten 
" ..... , ;' -der, a exigencia da Sumula 23. O Acordao Regional concluiu 

por dois fundamentos - existência de fraude e caracterização 

do testa-de-ferro - e os dois AcÓrdãos citados abrangem um 

só. Pela SÚmula 23, não há base para o conhecimento. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Relator. Verifica

se empate. Adiado o julgamento. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 512/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 6a. Região. Prefeitura Municipal de Ca 

' ruaru e Marinete Maria Ferreira. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Insiste a agravante no cabi 

mento da Revista pois, além de inexistir a relação de emprê 

go, descabida seria a indenização •.• (lê). O douto parecer é 

desfavorável. É o relatÓrio. 

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

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Incumbiu-se a agravante de 

demonstrar o acêrto do v. despacho denegatório pois, na mi

nuta, diz que o Egrégio Tribunal Regional apoiara-se na pr~ 

va testemunhal, mesmo desprezando a documental ••• (lê). Nego 

provimento ao Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 532/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. Clinica de Repouso São Vi

cente S.A. e Neuzi Leão Corrêa e Outros. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A decisão Regional, proven

do parcialmente o Recurso Ordinário, entendeu legitimo o de~ 

conto de utilidades, aumentadas na mesma proporção do salá

rio ••• (lê). O douto parecer é desfavorável. É o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A decisão mandou apurar em 

liquidação as diferenças devidas. Dessa forma, não tinha a 

Revista amparo na preliminar de inépcia do pedido ••• (lê).Dou 

provimento ao Agravo, para melhor exame. 

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

dado provimento ao Agravo, para melhor exame. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 083/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a. Região. Cia. Estadual de Energia E 

létrica e José Valdomiro Veigas Machado. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A agravante teve o seguimen-

to do seu recurso denegado pelo despacho Regional de fls. 
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38, por entender seu ilustre prolator que nao cabe Revista 

de decisão interlocutÓria ••. (lê). Opina desfavoràvelmente a 

douta Procuradoria Geral. É o.relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De fato, a agravante foi no

tificada em 28/4/71, quarta-feira, comeqando a fluir o pra

zo a 29/4/71, quinta-feira .•• (lê). Não conheço do Agravo, 

por intempestivo. 

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

não conhecido o Agravo, por intempestivo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 541/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. Caetano Rodolpho Cutelo e 

Outro - Curso Brigadeiro e Glaucio José Granja de Abreu. 

O Sr. Ministro Presidente - o despacho denegatÓrio diz: "D~ 

nego seguimento ao recurso porque o recorrido não demonstrou 

divergência jurisprudencial. •• (lê)." Opina a douta Procura

doria Geral pelo não provimento do Agravo. É o relatÓrio.Em 

discussão. Encerrada. Nego provimento. A questão versa sim

plesmente matéria de fato e de prova. Como disse o v. AcÓr

dão, em nenhum momento do processo ficou caracterizada a d~ 

s:Í.dia. Há divergência? Por unanimidade, negado provimento 

ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 605/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. Press Service Ltda. e Luiz 

Martins Rosa. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A decisão à revelia foi man 

tida pelo Egrégio Regional. Indeferida a Revista, por nao 
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ser meio hábil para a revisão de questão de fato ••• (lê). o 

douto parecer é desfavorável. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A recorrente foi condenada 

' a revelia, havendo seu representante comparecido com um atra 

so de 40 minutos, segundo o v. AcÓrdão. Nas razões de Revi~ 
' 

ta, citou-se aresto Regional ••• (lê). Dou provimento ao Agr~ 

vo, para melhor exame. 

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

dado provimento ao Agravo, para melhor exame. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 624/71 - Relator Ministro Elia 

Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz President 

do TRT da 2a. Região. FIAÇAO SUL AMERICANA S/A e GEN~SIO DE 

ME IDA CHAVES , 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Por dizer o respeitável despa 

cho denegatório que a jurisprudência focalizada não se aplica 

va ao caso, alega a agravante que também citara violaÇão de 

lei que consistiria na omissão do julgado, deixando de aprese 

tar tôda a matéria ••• (lê). Parecer desfavorável da douta Pro 

curadoria. ~ o relatório. 

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

lavra o Ministro Relator, 

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

V.Acórdão, excluindo da condenação a parcela de férias propoE 

cionais, deixou subsistente a sentença nas demais questões , 

fundamentando o recurso ••• (lê). 

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

negado provimento ao Agravo, 

O Sr, Secretário - PROCESSO N9 662/71 - Relator Ministro Elia 

Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz President 

do TRT da 2a, Região, MOACIR LOPES FERREIRA e RÁDIO E TELEVI

SAO PAULISTA S/A 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - As duas Instâncias julgaram i 

procedente a reclamação, pois comprovada a justa causa consis 

tente em embriaguez habitual, fls. 67. Interposta a Revista , 

foi indeferida com o fundamento de que a decisão bem apreciou 

as provas e, com critério, bem aplicara o direito ••• (lê), Pa 

recer desfavorável da douta Procuradoria. É o relatório, 

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

lavra o Ministro Relator. 

;T-s32 O Sr,Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento ao Agravo, A 
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questão se decidiu, em face das provas apresentadas, não 

base alguma a alegação de violação de lei que teria que ser 1" 

teral. Certo é que as duas Instâncias tiveram como provado qu 

o ora agravante era ••• (1&). 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 679/71 - Relator Ministro Elia 

Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presiden 

do TRT da 2a. Região. INgS MOREIRA e BANCO DO COMÉRCIO E INDú 

TRIA DE SAO PAULO S/A. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Negada a Revista, agrava a em 

pregada, sustentando a violação do Art. 224 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, pelo fato de não considerarem as Instân 

cias Ordinárias como excedentes do horário normal de bancário 

os quinze minutos dados como intervalo para descanso ou lan

che. Pelo provimento do Agravo, para melhor exame, opina a do 

ta Procuradoria. É o relatório. 

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

lavra o Ministro Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento ao Agravo, Nã 

ocorre a violação do art. 224 da Consolidação das Leis do Tra 

balho que diz ser de seis horas contínuas o horário dos bancá 

rios. Esquece-se a agravante de que o § 19 assegura aos mesmo 

um intervalo de quinze minutos para alimentação ••• (lê). 

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

negado provimento ao Agravo, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 764/71 - Relator Ministro Elia 

Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz President 

do TRT da la, Região. THEODULO MONTEIRO FIGUEIRA e VICTORI EM 

PREENDIMENTOS TÉCNICOS E COMERCIAIS. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- A· Instância: Regional não 
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reconheceu a relação empregatícia, sendo de firma para firma 

as obrigações estabelecidas, Acórdão às fls. 165. A Revista 

foi indeferida, atendendo a que a conclusão decorreu da prova 

oferecida, despacho às fls. 192. Parecer desfavorável da dou

ta Procuradoria. E o relatório, 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento ao Agravo,poi 

à audiência designada compareceram,' como natural, ambas as pa 

tes e do documento que se mandou juntar por linha, fotocópia 

da relação ••• (lê). 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 766/71 - Relator Ministro Elia 

Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz President 

do TRT da la, Região. JOSE DA SILVA e SIAM UTIL INDÚSTRIAS ME 

C~NICAS E METALúRGICAS S/A. 

O Sr~inistro Elias Bufáiçal - Negou-se a Revista, por versa 

matéria de fato, havendo o V,Acórdão anulado a decisão profer· 

da à revelia, tendo como comprovado o legítimo impetrante ••• 

(lê). Parecer desfavorável da douta Procuradoria, É o relató• j 
rio, 

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

lavra o Ministro Relator, 

O s~i-Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento ao Agravo, de 

acôrdo com o douto parecer, pois foi calcada a decisão elidin

do à revelia no atestado apresentado. Desde que idônea a pro

va, o que se pretende é o reexame ••• (lê). 

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

negado provimento ao Agravo. 
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O Sr_._§ecretário - PROCESSO N9 768/71 - Relator Ministro 

Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do Juiz 

sidente do TRT da 2a, Região. ALVARO JOSÉ DA SILVA e COMPANHI 

PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO, 

.Q_ê_r_~-~inistro _!r~:j._d_en~e - As Instâncias Ordinárias conclui

raro, em face dos elementos constantes dos autos, que geralme~ 

te o contrato de mão-de-obra de uma firma com registro na Jun 

ta Comercial ••• (lê), A douta Procuradoria opina pelo não pr2 

vimento do Agravo. É o relatório. Em discussão, Encerrada,Ne

go provimento ao Agravo, O decidido s8bre a questão teve sól! 

do apoio nas provas ausentes nos autos e ainda aduzindo ao co 

trato da emprêsa ,,.(lê). Há divergência? Por unanimidade, ne 

gado provimento ao Agravo, 

O sr: •. -ª-ecretário_ - PROQ_ESSO N9 774/71 - Relator Ministro 

Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pr 

sidente do TRT da 2a. Região, CLUB DE CAMPO DE S~O PAULO e JO 

SÉ BENTO DOS SANTOS, 

O Sr. Mínistro Presidente - Concluiu o aresto Regional que nã 

se comprovou a falta atribuida ao reclamante ••• (lê). A douta 

Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. É o relató

rio. Em discussão. Encerrada. Ao Agravo, negamos provimento, 

visto que se vislumbra tão-somente que a questão descamba pa

ra o reexame de fatos e de provas. O Acórdão Regional foi de

cisivo, dizendo: "(Lê)". Há divergência? Por unanimidade, ne-

gado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo N9 1376/71 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Leão Velloso. Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Ter 

ceira Região. Companhia Agricola e Florestal Santa Bárba 

ra e Maria Mateus de Andrade, ( Adiado o julgamento em 

virtude de empate no conhecimento.) 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, a meu ver, 

não se pode conhecer do recurso, porquanto não há violação 

do art. 455. A matéria é exclusivamente fática. o Acórdão 

Regional conclui que havia fraude, visto o empreiteiro não 

ser o verdadeiramente, pois era o conhecido homem "testa de 

ferro", apenas o intermediaria da mão-de-obra e, como tal, 

não se ajustava ao previsto no art. 455. Os arestos apresen 

tados no recurso não são pertinentes à hipÓtese. Dentro do 

espirito da Súmula 23, não são aplicáveis para efeito de co 

nhecimento. "Data venia", não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Assim se decide. Não conheci-

da a Revista, contra os votos dos Ministros Relator e Star 

ling Soares. Hedigirá o Acórdão o Ministro Revisor. Agrad~ 

ço a presença e a colaboração de v. Excelência. 

( Retira-se o Ministro Vieira de Mello) 

O Sr. Secretário - Processo N9 783/71 - Relator Ministro E 

lias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juis 

Presidente do TRT. da 2a. Região. Volkswagem do Brasil S/A. 

e Edson Sampaio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Indeferida a Revista,agra

va a emprêsa, reafirmando tanto divergência, quanto viola-

ção. Trata-se, no caso, de empregado despedido que retorna 

do Instituto, entendendo a Instância "a quo" devido o aviso-

prévio. Douto parecer é desfavorável acentuando a falta de 
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tr~slado do Ac6rdio. i c relatório, 

O Sr. hinistro Presidente - Em discussão. -"'ncerrada. Ter.: o. 

palavr:, o .hel:J.tor. 

O oSr.Ministl'O Elias B~fáiçal - Nilo contestando que c, questão 
, 

decidida fCIIi a ex1)osta, que e 

despedido, ao voltar do Instituto, direito ao 
. , . 

:lVlSO- l1rGV10 7 

dou provimento ao Agravo , pois c i ta u a.§;ravante, nas r a -

zões de Rsvista, três arestos ... (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Há divorgêJ;Jcia ? 

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

Presidente, gostaria de 11restnr Lun esclo.rociuento. A Procu -

radoria não podia pronunci.~,r-se, l!Orque n:io transcrito o Acór 

dão Regional. O Procurador :não podie> confrontar o recurso co1:1 

esse AcÓrdão. P; l.Ulla coisa im,;ortante, pois, seo o trr.,slado 

do Acórdão , cano opinar a Procuradoria con segurançet no 

processo ? 

O cir. Hinistro Elia~ Bufáiçal - Acentuei no neu voto: douto 

. l'arecer desfavorável, Gcontuando a fetlta do tralado do Acór-

dno. 

O Sr. Arthur Francisco Seixas do Anjos - (Procurador)- Fique, 

então, feito o registro do etünente Ninistro de -1ue houve ' 

parecer da Procur:J.cloria que niio icode ~lcillifestar-se quMto ' a 
A 

divergencia, por não haver traslado uo Ac6rdão. 

O Sr. l-iinistro Presidente - Fic~,r.1 registrC\dCI nn Ata. 

O Sr. Secreté,rio - Processo nc 837/71 - Relator: Ministro 

i:lias Jufáiçal • Agr~.vo de Instru::1ento de despacho do Jui 

Presidente de Tribunal Rc:.:;ional do Trc,b:llho d:1 Segundrt Regi 

ão. Thc hrst Naticncll B~illk of Jcston. J.H. Pinheiro Neto • 

.Q_Sr. ;;inistro Elias Jufáical - Refor:'lOU o i:grégio Tribunal 

Regional scntençn que dera validade à 1uitaç:-o outorgada 125! 



POO,ER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

28/9/71 FBL/NSO 15,20/15,25 -3-

lo empregado, ora agravado,, fazendo voltarem os autos para 

exame meritÓrio. Interposta a Revista , foi a mesma indefe 

rida por tratar-se de decisão interlocutÓria,,.(lê). Douto 

parecer desfavorável, É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - "Data venia" dos respeitá 

veis entendimentos em contrário, dou provimento ao Agravo, 

nem mais se discutindo neste Tribunal o cabimento de Revis 

ta interposta de decisão interlocutória, •• (lê). Dou provi-

' mento ao Agravo, para que se processe a Revista se funda -

mentada, já que o respeitável despacho ficou na questão pr~ 

judicial. 

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

assim se decide. 

O Sr. Secretário - Processo N9 863/71 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Regi 

ão. Carlos Lopes da Conceição 

Tecidos Pelotense S/A. 

e Companhia Fiação e 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Reconhecendo, apesar dos 

atrasos salariais resultantes de dificuldades financeiras, 

que a situação já estava pràticamente regularizada, negou 

a Instância Ordinária a rescisão pleiteada pelo empregado,,, 

(lê}. Dal o presente Agravo, com a reafirmação de divergên 

cia, Douto parecer desfavorável, É o relatório. 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento, pots além 

de não tratar o único aresto citado de empregado estável, 
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focaliza fato presente quando, no caso, a situação já se 

normalizara pràticamente. Por isso, as Instâncias conclui 

ram que a melhor decisão era a de manutenção do emprêgo • 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - processo N9 875/71 - Relator Ministro 

Leão Velloso. AI de despacho do Ju{z Presidente do TRT-2a. 

Região. Manoel José dos Santos 

e Comércio. 

e Wylerson S/A. Indústria 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, tendo apr~ 

sentado o Recurso· de Revista, denegado pelo despacho Reg~ 

. nal de fls. 2, agrava o empregado, objetivando vê-la pro 

cessada. O recurso não foi contraminutado, argüindo a dou

ta Procuradoria a prejudicial do recurso por falta de for

malização - pagamento de emolumentos - e, no mérito, opina 

pelo desprovimento. É o relatório. 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O valor da causa não alcan-

ça a importância prevista ••• (lê). Não conheço do Agravo. 

~:Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecido 

o Agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo N9 883/71 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Re-

gião. Mauro de Oliveira e Técnico Mecânica Bristan S/A. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Indeferida a Revista por 

tratar de matéria de fato, agrava o empregado acentuando o 

desfundamento do respeitável despacho e a divergência, que 

focalizara na Revista, não classificando como falta grave 

••• 
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••• (lê), Douto parecer favorável, É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O respeitável despacho d~ 

negatório não faz menção alguma à jurisprudência arrolada. 

Por sua vez, os julgados não vão além do fato admitido,qual 

seja o de ter sido o empregado encontrado dormindo, •• (lê)~ 

Dessa maneira, ainaa que para melhor exame, dou provimento 

ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente, 

dado provimento ao Agravo, para melhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo NQ 92~/71 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Regi-

ão. Fundàção Estadual do Menor e Francisco Nunes da Sil-

va. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Indeferida a Revista, agr~ 

va a Fundação, sustentando inadmissível a sucessão acolhida 

pelas Instâncias Ordinárias •• ,(lê). Douto parecer desfavo

rável. É o relatório, 
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O Sr. MJnistro Presidente - Em discussão. ~ncerrada. Terr. a 

palavra o Felator. 

O Sr. Ministro Elias 3ufaiç;al - Nego provimento ao Agravo, 

de acôrdo com o douto parecer, não obstante o brilho da minu 

ta apresentada, em que o ilustre patrono ••• (lê). 

O Sr. :ünistro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCSSSO N9 987/71 - RE>lator: Hinisko 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz 

President'e do TRT da 2a. Região. S/A I.R.F. NATARAZZO r; JOSUE 

MALTA DOS ANJOS. 

O Sr. Hinistro Presidente - Do V. despacho que trancou a ?,e 

- ( -, vista, interooe o recorrente o ;:>resente Agravo ••• le 1 • Cu i na 

a douta ?rocuradoria Geral pelo não provimento. É o relato

rio. Em discussão. Encerrada. Nas razões de recurso, há Acór. 

dãos divergentes ••. (lê). Para melhor exame, dou Drovimento 

ao Agravo. 'la divergência ? Por unanimidade, dado provimento 

ao Agravo, para melhor exame. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N$ 1041/71. P.elator: Ministro 

,Vel~oso Ebert. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz ?r~ 

sidente do TRT da 3a. Região. CARLOS GONÇl\L1:T.:S e SEBASTI~O 

BARBOSA FIL:CJ:O. 

O Sr. Ministro Velloso E'Jert - Alegando em sua minuta de 1\gra 

vo que havia amparo nos pressupostos legais do art. 896 da 

Consolidação para o processamento da Revista ••• (lê). Onina a 

douta Procuradoria Geral pelo não provimento. H; o relataria. 

O Sr. :1inistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Te1r. a 

ualavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Mantenho o despacho, negando 

provimento ao Agravo, pois as oreliminares argllidas estavam 

preclusas, uma vez que suscita das sàmente ?1a aludida Revista .• (lê). 
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É o me.u voto. 

O Sr. b!inj_stro Presj_dente - Há divergência ? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCE:SSO N9 1102/71 - Relator: ~1inistro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz ?re 

sidente do TRT da la. Região. 01GA SELVA e SERVIÇO SOCIAL DA 

INDUSTRIA (SESI) DEPT9 RSGIONA:::. DO ESTADO DA G'JAW\.31.PI't. 

O Sr. M:i.:üstro Vel1oso Ebert - Decidiu a Egrégia Turma Regio 

nal, ao aprecia r 0 Recur·so Ordinário da aute>ra: "Sem se de

monstrar igual produtividade ou a mesma pericia técnica •.• (lê 

Opina desfavoràvelmante a douta ?rocuradoria Geral. É o rela 

tório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Publicado o despacho no :liário 

Oficial de 22 de junho, presume-se a sua circulação no dia 

imediato.- isto é, a 29 -, quando teria tomado co"Lhecj_rr.ento 

a autora •.. (lê). Nego provj_mento ao ·'l.gravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? ?or unanj_midade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1109/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz ~r~ 

sidente do TRT da la. Região. AFORESA CSLSO ~IBEIRO e ALO:SIO 

RODRIGUES FERRAZ. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O AcÓrdão ':1 gional de fls.'n 

negou provimento ao Recurso Ordinário do réu, concluindo •.• (l ). 

Onj_na desfavoràvelmente a douta Procuradoria Jeral. É o re-

la tório. 

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

palavra o Rel2.tor. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Afirmando a decisão révisanda 

que a obra se destinava a exploração econômica, ficou carac

terj_zado, pela prova dos autos, o pressuposto essencial. •• (lê 
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Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por u:Ianimidade, 

degado provimento ao Agravo. Suspe"lsa a Sessão, 

TST · 832 
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O Sr. Ministro Presidente - Reaberta a Sessão. 

O Sr. Secretário - Proc.esso N9 763/71 e 1809/71 - Relator 

Ministro Newton Lamounier. Revisor Ministro Starling Soares. 

Agravo de Instrumento e Recurso de Revista de decisão do 

Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Companhia 

Nacional de Cimento Portland e Alexandre Cardoso e ou-

tros. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A sentença de Primeira Ins 

tância deferiu aos recorridos o adicional de insalubridade , 

com fundamento nos laudos periciais de fls., determinandoque 

seu pagamento se fizesse a partir da data em que se consta -

tou, através da perícia, o serviço insalubre ••• (lê). A dou

ta Procuradoria Geral se manifestou, na Revista, pelo conhe

cimento e não provimento e, no Agravo, pelo não provimento. 

É o relatório. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A matéria prevalente para 

o julgamento tem de ser, necessàriamente, a que se refere à 

preliminar de preclusão do Recurso Ordinário, isso porque , 

se considerado, intempestivo o referido apêlo, prejulgado o 

Agravo de Instrumento ••• (lê). Conheço do recurso, nessa par 

te. 

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

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

o Sr. Ministro Newton Lamounier - Não lhe dou, porém, aco-

lhida. O registrado postal com a notificação da sentença de 

Primeira Instância foi entregue na portaria do edifÍcio ••• 

(lê). Nego provimento ao Agravo, assim como à Revista. 

o Sr. Ministro Presidente - É o meu voto. Há divergência? 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Desejaria apenas um escla

recimen~o relativamente à intempestividade. Alega-se que a 

notificação foi entregue na portaria, e o porteiro não a 

entregou em tempo hábil. Justificando o não recebimento,foi 

trazida uma declaração do porteiro. Não quero saber quais as 

partes, mas isso abre um precedente perigoso. Diz a lei ci-

tada pelo eminente Ministro Relator que pode a parte acio -

nar ••• 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A lei diz isso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Pode ressarcir-se através de 

processo prÓprio. 

t • ('\ ' A O Sr. Minis ro Newton Lamounier - ~uem diz isso e a empre-

sa recorrente. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não defendo aqui a parte , 

mas uma questão de,direito. Tenho medo do precedente aberto 

para futuras fraudes. 

O Sr. Ministró Newton Lamounier - Sabemos que êsses portei

ros de ediffcio não tem, evidentemente, noção de responsabi

lidade: muitos esquecem de fazer a entrega da correspondên-

cia. Vão os moradores pagar por isso? 

0:Sr$.Ministro Elias Bufáiçal -Apenas acho o precedente p~ 

rigoso. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Também o acho perigoso , 

mas, entre uma e outra hipÓtese, prefiro ficar com a de que 

a entrega se efetivou no momento em que o porteiro a reali-

zou. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Entendo louvável o ponto-de-

' ' . vista de v. Exa., mas o problema e ser~o. Embora apreensivo 

quanto ao precedente, nada tenho a aditar ao voto de V.Exa. 

porque resguarda o direito de defesa - que a ninguém deve 
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ser negado, como salienta o Ministro Starling Soares. A 

companho v. Excelência. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - No caso, o AcÓrdão Regio -

nal, ao julgar a questão, afirma:"A obrigação de provar o 

contrário caberia à outra parte". Ela não provou essa pr~ 

sunçao. 
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O Sr. Ministro Newton Lamounier - Em verdade, teria dito ante 

o patrono da emprêsa que iria provar. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se a emprêsa resolvesse pagar 

a um outro elemento que trabalhasse nessa portaria, tomando d 

le uma certidão de que não havia entregue a notificação? Vej 

bem que precedente iríamos abrir. Uma prova diz que entregou 

outra que não. 

O Sr. Ministro Presidente - Qualquer das situações abre um pr 

cedente perigoso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Dentro da teoria da presunção 

do direito, o Acórdão Regional está certo, porque o patrono d 

parte adversa prometeu provar o contrário do alegado. Não pr~ 

vou, dai 'nasce a presunção da verdade. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido e negado provimento à 

Revista e ao Agravo, unânimemente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 553/71 - Relator Ministro 

Velloso Ebert, Revisor Ministro Stàrling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a, Região. FÁBRICA DE L~INAS D 

EMBUIAS SELECTAS S/A e VICENTE DIAS ARRUDA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, revendo os fa-

tos e provas dos autos, reconheceu a Egrégia Turma Regional a 

relação de emprêgo contestada pela reclamada, reformando, as

sim, a sentença de Primeira Instância. Parecer desfavorável , 

às fls. 75, da douta Procuradoria. É o relatório, 
' 

O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo. Em discussão. Encerrad • 

Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Relação empregatícia é matéria 

exclusivamente de fatos e provas. A conclusão do Acórdão reco 

rido tem suporte em aspectos fáticos cujo reexame não comport 

Revista. Não conheço do recurso. 
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O Sr, Ministro Presidente - Conheço, 11 data venia" do Ministro 

Relator, e dou provimento ao recurso, Adoto o voto vencido qu 

diz: "A bem lançada sentença recorrida foge dos seus jurídico 

fundamentos, O próprio recorrente reconhece a sua assinatura 

••• (lê) • 

o Sr. Ministro Newton Lamounier - É contrato de representação 

comercial? 

O Sr, Ministro Elias Bufáiçal - Por tempo certo e determinado 

O Sr. Ministro Presidente - A Junta deu pela carência de ação 

O Regional veio e modificou, 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Isso é o que sempre estranho, 

As vêzes, quando me·reporto às decisões de Primeira Instância 

que examinam a matéria de fato, sempre os elementos contrá

rios são o de que se está reexaminando matéria de fato, Mas, te 

nho que, nesta Instância Superior, temos que fazer justiça re 

examinando os autos, desde a petição inicial até a sentença. 

O Sr, Ministro Newton Lamounier - Para saber se houve mal en

quadramento jurídico dos fatos. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Não estou rebuscando a matéria 

de fato. 

O Sr. Ministro Presidente - Aqui diz: "A despesa de transpor

te de representação ,,,(lê)." 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal ~ É mal enquadramento mesmo dos 

fatos. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Se não está configurada re

lação empregatícia e, sim, relação de representação comercial 

houve má aplicação do direito ao fato. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Exato. É nesse entendimento 

que, às vêzes, me reporto às decisões de Primeira Instância. 

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

taria de ter os autos, (Consulta-os). Entendo que temos que 
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partir do Acórdão Regional, porque na Segunda Instância falec 

o processo. Diz o Acórdão: "Versa o litígio s6bre relação de 

empr@go, negando-a à recorrida. Contudo, não tem razão. Em 

dade, admite o depoimento pessoal que a comissão do reclamant 

era de 5% ••• (1@)." O Acórdão Regional reconheceu a existên 

cia de pressupostos de relação empregatícia. É matéria típica 

de fato, no meu entender, "data venia". 
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, 
O Sr. J.1ini stro Elias Bufaiçal - Continuo com a tese de que 

, 
mau enqua.dramento pelo Tribunal Re[;ional e normal. Temos, a~ 

, 
qui, que verificar·; do contrario, iremos apenas reverende.r o 

decidido pelo Regional e, nessa caso, não haveria razão pa.ra 

vir discutir aqui. 
, 

O Sr. Ministro Ne·"'ton Lamounier - Minht duvide. reside no s~ 

Há um contrc;to, e temos que verificar se êle -na o guinte: 

mascara uma relação de emprêgo. 

O Sr. Ministro Presidente -Acho que não. Tem zom: de tuba

lho, g;;.nha comis s&:o, e sua o brigesão Únice. ~ a de apresent:o.r 
, 

relataria. Caso parecido com o da.s representantes da .P.VUN , 

que nã.o consideramos empregados. 
, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiç&l - Darei um exemplo meu. ~Tat"G-
, 

ralmente, a unica coisa que o representante classista pode 

trazer ao Tribunal ~ a experiência dos problemas, que poderá 
, 

servir de subsidio aos ilustres Ministros Togedos para. que 

possam desta experiência viva tirar suas conclusÕes. Tenho J:! 
.. 

ma firma que trabalha precisamente com esse tipo de pessoas, 
, 

Tenho muitos representantes em diversos setores de Goias e 
,. - ,. ,.. - , 

do Triangulo Mineiro; nao tem eles subordinaçao de horario , 

de comparecer à firma de tanto'em tanto; apenas, se verific~ 

da a venda, recebem comissão e, se não venderem, nada ganham. 
, 

Nens<llrnente, enviam-me relatorio d8s vendas realizadas, e eu 

credito-lhe a comissão respectiva. Como relacionar os duzeu 

tos e tanto representantes que trabalham comigo pelo Br2sil 

-afora como meus empret;ado s ? Mando ofertr s ,,ara uma porçao 

',. rtl"" ... de gente, e, as vezes, 70;o deles pege.m esse material e -na o 

me dão resposta, por n~o lhes interessnr o negÓcio. 5e isso 

, .... ,. - -e relaç<:o de emprego, ne.o teria eu condiçoes para ter repre-

sente.ntes. Isso, no entanto, não me i:npede, a1:solutamente,de 

ter outr::>s tantos de funcionário-o trabalhando na firma com 
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relação de emprêgo. 
~ 

O Sr. Hinistro Nei/ton Lamounier - Diante desses esclerecimen 

tos, ''data venia'' de Relator, com o Revisor. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - Tam1,em, com o Revisor. Contra o 

voto do Relator, conhecido e provido o recurso, para restab~ 

lecer da HE. Junta de Concili:?ção e Julgamento. Redigirá o fl. 
, -

cordao o Hinistro Revisor. O Ministro êlelator pede justifi-

-caçno de voto, que defiro, 
, 

O Sr. Secretario - :>lOCBS1G NO 474/71 - Relator: Hinistro Star_ 
, 

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

Revista de decisão do T~T da la. ReGião. - Cia. de Transpor

tes Coletivos do Estado da Guanabara - Aldo Ferreira iiTetto e 

outros. 

O Sr. Ministro Presidente - Foi da condensação da mat~ria que 
, 

se originou o presente feito. A ementa de fls. 91 e exEta , 
, 

quando declara que: "Servidor publico estadual, amparado por 

legislação especial, que presta serviço a outro empregador~ 
~ 

r ante dez anos, faz jus... (le). 11 A Procuradoria opina pelo 

conhecimento e não provimento. 
, , 
E o relatorio. 

, 
O Sr. Ministro Elias Bufaical - De acordo. 

O Sr, Hinis tro Presidente - Em di s cu.s são. Encerra da. ?relimi 

narmente, conheço do recurso, pois su::J funde.mentação atrita 

' -com a do Acordao de fls. 96. 
, , 

o Sr. Ministro Elias Bufaical - Tambem conheço. 
, A 

O Sr, lt.inistro ?residente - Ha divergencia ? Conhecido o re-
, 

curso, por unanimidade. No merito, nego proviment:J 1 Hantenho, 

pelo,; seus fundEmentos, o AcÓrdão Regional que, com fidelida 
N A , 

de, bem situa a questao ••• (le). 3 caso da Cia. de Transpor-

tes Coletivos, que requisitou êsses empregados e, depois,di~ 
N 

pensou-os achando que nao era mais empregadora. TTo entanto , 
# - ' A diz o Acordao: (Le), 
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' ' O Sr. Ministro Elias Bufaical - E uma ütuação que, resl:nen -

' te, merece exame mais apurado. Hanteve o Egregio Regional sen 

tença que, reconhecendo a relação de emprêgo, condenou a em

prêsa ao pagamento das indenizações legais - sentença de fls. 

63. Trata-se da Cia. de Transportes Coletivos da Guanabera • 

Insiste a recorrente não se tratar de despedida, mas de desa

cumulação, pois, sendo os recorridos servidores do Estado ••• 

(iê). 

O Sr. Hinistro Presidente - Ela concordou com essa acumulação 
, . 

durante var1os anos. 
, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Inexistiam dessa forma duas 

prestaçÕes distintas de tr2balho, continuando os recorridos 
, . 

como servidores publicas que eram. Foram devolvidos a repar-

tição de origem, não lhes sendo pagas as reparaçÕes a que te

riam direito. Sinceramente, isso me traz certa confusão.Tenho 
, 

reiterado o meu ponto-de-vista. Acho que o Estado e empregador. 
, - ,. ,. 

Aqui, no caso, ha acumulaçao de emprego, Por força de uma Lei 
~ A 

que vedava a acumulaçao, eles voltaram eos respectivos luga-

res. Não houve dispensa, voltaram a trabalhar na repartição 

de origem. Nestas condiçÕes, dou provimento, para julgar im

procedente a reclamação, pois, se veda a lei acumulóção, como 

tamb~m a duplicação de pagamentos, o que ocorreu foi a legali 

zação da situaç&o, com a dispensa ••• (lê). 
A ' O Sr. Ministro Presidente - Vejam o que diz esse topico do de~ 

- , p2 cho: 110s reclamantes sao funcionarias estaduais e trE.balha-

vam tam1~rn para a reclamada, situação estarelecida para ambas 

as partes ••• (lê)." 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert , . 'd. d - A empresa e pessoa JUl'l 1ca e 

direito privado, fora de 
, 

duv ida. A repartição de origem tem 

to pÚblico. À relação ~ funcional, 

à empresa, pelo menos momentânea -

funcional, e tem-se então de re -

finalidade jill•Ídica de direi 

estrita. Cedido o empregado 

mente suspende-se a relação 

conhecer a relação de empreg o. 

O Sr. Ministro Presidente - Cedeu seus funcionários ao Estado. 

Terminada - .. 
a cessao, pos os e mpregados na rua, e não lhes quis 

pagar as indenizações. 

o Sr. Ministro Elias BufÍiça 1 - Meus apontamentos podem não 

estar bem postos mas, segund "1 - 1 o e es, a empresa nao co ocou os 

empregados na rua, devolveu-os â repartição de origem. 

O Sr. Ministro Presidente -
gar a empresa-aos <!!mpregados 

(1~)". 

o Sr. Ministro Elias Bufáica 

o Sr. Ministro Presidente -
foram postos ' disposição do a 

ministração e ela os chamou 

o Sr. Ministro Elias Bufáiça 
-

de origem. 

O Sr. Ministro Presidente -
dindo, quem teria de pagar a 

o Sr! Ministro Elias Bufáiça 

a indenização do 
, 

per lodo que 

I -~:1·'1'-10 que nao e aam1ss1ve e nao pa-

( jespedidos a indenização de lei ••• 

1 - Não tinham dois empregos? 

Trata-se da CHTC. Os empregados 

Estado. Com certeza, mudou a ad

a todos. 

1 - Ela os devolveu à repartição 

A repartição de origem os despe

s indenizações? 

1 - Não foram despedidos: querem 

estiveram lá. lhes retornaram ao. 

seus empregos, não houve des. oedimento. Por fÔrça de lei, ti -

ão de origem. Voltaram de lé. para veram de retornar à repartiç 
, 

não foram despedidos c a, mas "" "" . , • O Governo fez 1sso, na epoca, 

em virtude rlo excesso de 
. , . 

fun c1onar1os. 

O Sr. Ministro Presidente - I 'Sendo os reclamantes servidores 
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pÚblicos do Estado da Guanabara ••• {l~) ti • --
O Sr. Ministro Newton Lamounier - Se e stavam cedidos, poderia 

voltar a qualquer momento. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se for am chamados, não foram 

postos na rua. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier -A Co nstituição de 1 967 fa-

la em empregos privados, proibindo a a cumulação. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não se 

so estar equivocado mas, segundo meus 

ceber a indenização 
, 

do per~odo em que 

trata de despedida. Pos 

apontamentos, querem re 

estiverem cedià.os. "Da-

ta venia 11 , isso seria um duplo recebim ento de salário. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Peço vi 

o Sr. Ministro Presidente - Suspenso o 

de do pedido de vista em Mesa do Minis 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ ll'l7/11 

ling Soares - Revisor- Hinistro ll!lias 

Revista de Decisão do TRT da 31 Região 

e Jos~ "lves da Silva. 

o Sr. Ministro Presidente - ~ indicado 

do V. aresto Regional, o objeto do pre 

na a douta Procuradoria Geral pelo pro 

relatÓrio. 

Elias 
, A o Sr. Ministro Bufaiçal - De aco 

o Sr. Ministro Presidente - Em discuss . 
tões despontam dos presentes autos: a 

sta em Mesa. 

julgamento, em virtu

tro Velloso Ebert. 

- Relator: Ministro Star 

BàfÚiçal. Recurso de 

- P~sto Vera Cruz 

, nos têrmos da ementa 

sente apêlo ••• (l~). Opi 

vimento do recurso. ~ o 

rdo. 

ão. Encerrada. Duas que 
.. 

incidencia do adicional 

de insalubridade, a que se refere a po rt<OX ia ••• {lê). Conheço. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Eviden te o cabimento da Revis 
-

ta, pois o Decreto - lei 389 condicion a o direito ao resultad 

da perícia ••• ( 1~). • Tambem conheço. 

O Sr. Ministro Presidente 
, . ... 

- Ra chverge ncia? Por unanimidade, 
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conhecido o recurso. Quanto ao mérito da questão, sempre man

tive, neste Tribunal, o meu ponto-de vista. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A Revista foi mandada subir 

para melhor exame. Trata-se de empregado que reclam.w·. objeti 

vando o recebimento do adicional de periculosidade depois de 

despedido e indenizado, com o ato homologado, já vigente o De 

ereto-lei 389 quando da reclamação. 
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O Sr. Ministro Newton Lamounier - O empregado foi despedido 

e, depois, reclamou, O adicional seria devido a partir da d~ 

ta da reclamação. 

O Sr, Ministro Presidente - Mas, a lei fala de empregados c~ 

ja admissão se deu através do Decreto-lei 389. Não são pas

sÍveis de recebimento apÓs a rescisão contratual, sômente a

pÓs o ajuizamento da ação. Declaram os arts. 30 e 4o que in-
A # ~ N A 

cidencia so se da da propositura da açao, e esse empregado 
# ja estava despedido, Dou provimento ao recurso, 

N ' O Sr, Ministro Elias Bufaical - E, na açao, so reclamou adi-

cional de periculosidade. Porque indenizado, recebeu o que 

tinha direito, Dou provimento para julgar improcedente a re

clamação. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, dado provimento 

para julgar improcedente a reclamação. 

O Sr~ Secretário - PROCESSO NO 474/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região, Cia. de Transpor -
tes Coletivos do Est. da Guanabara e Aldo Ferreira Netto e 

Outros, (Pedido de vista do Ministro Velloso Ebert), 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - A sentença diz: "Em primeiro 

lugar, não compreendemos preliminares que negam a relaçãà de 

emprêgo e, a seguir, admite 11ad argumentum" ••• (lê)", Depois, 

vem 
/1 .. # A 

o Acordao Regional e diz: "A presente hipotese versa so-

bre 
, N 

servidores publicos estaduais amparados pela legislaçao 
' , , 

especial que serviram como motorista a re durante varios a-

nos, de três a seis1 como dispensados, pretendem reparações 

legais resultante da dispensa imotivada~ Aqui, embora êles 

recebessem de duas fontes, não foi provado que estavam na e~ 
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.. 
condição de requisitados, A emprêsa 

, .. 
e privada, Nao presa na 

, 
e vedado, 

. , , 
por lei, ser funcionario publico e ter emprêgo pr.!, 

vado. 

O Sr, Ministro Elias Bufaiçal - Apenas um esclarecimento, ~~ 
, , N A 

se e o Acordao Regional que declara que eles recebiam dois 

vencimentos? 

O Sr. Ministro Yelloso Ebert - Exato, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De onde? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Naturalmente, do Estado da · 

Guanabara e da emprêsa privada onde estavam prestando servi

ço, Se a emprêsa tivesse provado a condição dêles de requesi 

tados, tivesse trazido aos autos prova de que houve requisi

ção, não teria dÚvida, 

O Sr, Ministro Elias Bufaical - ~sses empregados não retornã 
.. ram ao emprego anterior? 

I H A 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - O Acordao diz que a empresa 

os di!lspensou, 
.. . .. 

~O_;S~r~·~M~in~i~s~t~ro~·~E=l~i~a~s_B=uf~·~a=i~ç~a=:l- E, eles voltaram a funçao de 
, , 

funcionaria publico. Era uma situação anterior que existia, 
, , , 

por um acumulo tremendo de funcionarias no proprio Estado e 

que êle cedia para que não se onerasse a fÔlha de pagamento 

dessas emprêsas que sempre eram deficitárias. A lei veio co~ 

rigir essa distorção, determinando voltassem ao emprêgo pri

mitivo, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Inexiste essa prova, Se a em

prêsa rôsse uma autarquia, com personalidade de direito pÚ-
.. ~ A , 

blico, nao teria duvida em acompanhar v. Excelencia. Mas, e 

emprêsa privada e não houve prova da requisição. Concluo de 

acÔrdo com a Procuradoria que diz: "Inexistindo prova da re

quisição, no mérito, ganha corpo a argttição, •• (lê)", Acompa-
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O Sr. Ministro Newton Lamounier - Acompanho o Ministro Elias 

Bufaiçal. 

O Sr, Ministro Presidente - Adiado o julgamento, em virtude 

de empate. 
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, 
O Sr. Secretario - PJOCESSO NO '1.028/21 - Relato r: Nini stro 

'lelloso Ebert. Revisor: rünistro Fe·.rton Lamounier, - ::te cur

so de Revista de decisão do TJ'l' da ')a. "l.et;iÍÍ.o - ?etrÓleo ~ 

s ileiro S/A - PETJOBRÁS. - Ismael Bartolorr.eu da Costa. 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - Sr. Presidente, postulE o r~ 

clamante na inicial, a restauração do pagamento dos Edicio

nais de vinte e .seis e do extra de cento e cinquenta, o pr;i,. 

meiro conhecido como adicional noturno e o segundo~ como de 

turno. 
, 

A sentença vestibular lhe foi favoravel. ApreciEm-

' A do o Recurso ürdinario inte!:'posto, •• (le). Opina a douta Pr::> 

curadoria pelo conhecimento e provimento do apêlo. ~ o rel~ ~ 
, 

torio. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acÔrdo. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Di vergêncis juri sprudencie.l 

. ' conf~gurada com os arestos apontados as fls. 32. Conheço. 
, 

O Sr. Ministro NeHton Lamounier - Tambem conheço. 
, A A 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Unanimemente , 

conhecido o recurso. Tem a. palavra o Relator, 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - Afirma a decisão recorrida , 

em exr.me soberano na apreciação dos fatos, que a emprêsa v,i 

' nha, por longo periodo de anos, mantendo o pagamento de ad;i,. 

ciond fixo, permitindo revesamento do trab<olho. • • (lê), 

go provimento. 

O Sr. Ninistro Nevton Lamounier - É casó de cómpehsação.~'ão 

dou pela compensação. Se a emprêsa m::>dificou é'S condiçÕes de 

trabalho ••• (lê). Nego provimento, 

O Sr. ~~nistro Velloso Ebert - Conheci apenas ~ela divergêu 

cia de fls. 32 e quanto ao aspecto da modificação unilate -

ral do contrato de trabalho. 
, A 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia,? Negado provimeu 

' to, por unanimidade, a Revista, 
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, 
o Sr. Secretario - P'=toc:ssso ~JQ 1.1)7/71 - Relator: JIJ.nistro 

Velloso Ebert, Revi-oor: Jvlinistro !'e\vton La1r.ounier. - Recur-

so de Revista de decisão do T~T da 2a. ~egião ~ Fundação Ga~ 
, 

per Lüero - Jose Lopes. 
, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sobe a Revista apos prcvimen-
, 

to dado pela. Egregia Turma ao Agravo de Instrumento interpo.§. 
, 

to pela re, Diz a decisão revisanda: 11A sentença merece in-

tegral confirmação, visto resultou demonstrado que o recla -

me.nte era efetivamente empregado, uma vez que prest.?va servi 
, , 

ço em carater permanente, mediante salPrio certo, fezendo eu 

trega de jornais - fls. 17/18. Provada, assim, a relação de 

emprêgo... (lê). O recurso não foi contra-arrazoado, opinan

do a doutra Procuradoria desfavoràvelmente, às fl~. 52. É o 
, 

relato rio, 

O Sr. Ministro Ne•.vton Lamounier - De acÔrdo. 

O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerra.de, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Pelo que se depreende dE lei

tura dos fundamentos do AcÓrdão, sÔbre serem os ••• (lê), Não 

conbeço. 

O Sr, Hinistro Nelvton La.rnounier - l'Tiio conbeço do recurso, que 
h , A 

visa reexame da prova. As Instancia~ CrdinPrins ••• (le). 
, h h 

o Sr. Hinistro Presidente - H2. divergencie ? Unanimemente , 

nio conhecida a ~evista. 

O Sr. Secretário - PlCCE';'lO rQ 1.182/71 - ::lelator: ~~inistro 

Velloso Ebert. 'Revisor: Hinistro ~1 ecvton Lamounier. - Recur

so de Revista de decisão do TRT da 6a. "\egião - Luiz Di8 s 

Lins - Manuel M•"ssias da Silv2 • 

O Sr. Hinistl:Q._Jrelloso Ebert - Sr. Presidente, apresentada a 
, 

inicial, foi o reu condenado pela sentença final a pagar ao 
, 

reclarr:pnte os consectarios leg2is por despedid2 indireta,in-
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cluindo aviso-previa, diferença salarial e fração, de cin-
, , , .... 

co doze avos do decimo-terceiro salerio, alem d2 ::Jrrigaçao 

• • • (lê) • A dou te Procurz dor ia opine. desfavore velmente e s 

fls. 81. 
, , 
E o relatorio. 

A 

O Sr. !Sinistro Newton Lamounier - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

, -
O Sr. Ninistro Velloso Ebert - Afirma o V .Acordao recoc-ri-- , , 
do, em sue conclusao: "Quanto ao rnerito, provado esta que 

o ·reclamante sempre trabalhou em serviços dE fezenda, r<:chan 

do lePha e na lavandeda do engenho. Transferido par<' o CO!:, 

te de cana, adoeceu ••• (lê)," Hão conheço. 

, -
O Sr. Ministro Ne1 . .rton Lamounier - Tamtem nao conheço. 

, A A 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Unanimemente , 

não conhecida a Revista. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO NQ 1.282/71 - Relator: Minis -

' tro Starling Soares, Revisor: Ministro Elie.s Bufaiçal. - R~ 

curso de Revista de decisão do T:qT da 4a. Região - Augusto 

Ma·ria Sisson. - Miguelina Nantes !1arnose d& "tosa. 
, -

O Sr. Ministro Presidente - A ementa do Acordao define a t~ 
, 

se a ser examinada, quando diz: " O empregador, pessoe. fisi 

c a, transferiu rara outro Estado seus empregados... (lê). " 
, 

Na sua fundanentação, aduz ainda: "0 recorrente,pessoa fisi, 

ca era emprege.dor do recorrido ••. (lê) • 11 Recorreu de 'ievis

ta a reclamada, opin2ndo a douta Procuradori~ Gerel pel::J CQ 

nhecimento e não provimento. ' E o 
, . 

r ela to r1.o. 
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O Sr~ Ministro Elias Bufáiçal -

O,Sr. Ministro Presidente -Em 

preliminarmente, do recurso. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal -

o Sr. Ministro Presidente 
; 

- Ha 

nhecido o recurso. No mérito, n 

do o Ac6rdão recorrido. 

O Sr. Ministro Elias Buráical -

.. De acordo. 

discussão. Encerrada. Conheço, 

, 
Tambem conheço. 

diverg~ncia? Por unanimidade,cQ 

ego provimento ao mesmo, manten 

Revista do empregado, que se fu 

"Data venia", dou provimento à 

nda em cerceamento de defesa. 

·~ersa a Revista s~bre a prelim 

rejeitada pelo fundamento de qu 

argtlida ••• (lê)". Dou provimento 

Regional aprecie a preliminar d 

O Sr. Ministro Newton Lamounier 

to: considerou preclusas 
; 

a mate 

o Sr 1 Ministro Presidente -Ele 
~ ~ manifest que na o vieram,mas nao 

cionada preliminar. 

o Sr. Ministro Elias Bufáical -

aguardar a informação do INPS. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas 

inar de cerceamento de defesa, 

e, na instrução, deveria ser 

à Revista, para que o Eerégio 

e cerceamento. 

-o Tribunal julgou o cerceamen 

ria, mas manifestou-se. 

pediu informações ao Instituto 

ou, na fase de instrução, a men 

O Juiz prossegu:bu no feito sem 

êle não alegou. A nulidade tem 

de ser manifestada na primeira 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -
vez que a parte fala no process . 

~le argüiu a preliminar em ra-

zões finais? 

O Sr. Ministro Presidente - SÓ 

mente do procurador do reclamad 

da reclamante ••• (l~)". 

a alegou no recurso. "A requeri 

o, com a anu~ncia do procurador 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Versa a Revista sôbre a preli 

minar de cerceamento de defesa, rejeitada pelo fundamento de 

que na instrução teria de ser a rgtlic'a, quando prosseguiu o 



TST - 332 

PODER JUDICIÁRIO 

..JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

SSO/D':'S 17,00/05 -2-

!Juiz sem aguardar a informação do lNPS, conforme requerimento. 

Q Sr. Ministro Newton Lamounier - Mas encerrou a instrução sem 

o protesto da parte contr~ia. 

O Sr. Ministro :l!:lias Bufáical - Deveria ter protestado àquela 
, 
~poca? 

J Sr. Ministro Presidente - O recurso não é apenas sÔbre isso. 

~Sr. Ministro blias Bufáical - Se deveria ser argüida naquela 

oportunidade, reformulo o ::~eu voto. 

b Sr. Ministro Presidente -Há diverg~ncia? Por unanimidade,de 

sacolhidas as preliminares de ceJ:>ceamento de defesa e suspeiçã 

do Juiz e, qu~Jnto ao mérito, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 578/71 - Relator -Ministro 

Leão Velloso -Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

~evista de decisão do TRT. da 2~ Região. Oia. Distribuidora de 

~ecidos 11Riachuelo 11 e Mauro Alves dos Santos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A Egrégia Turma Regional deu pr 

vimento parcial ao Recurso Ordinário da reclamada, porém negou 

a compensação requerida •• ,(lê). Opina a douta Procuradoria Ge

ral pelo conhecimento e provimento do recurso. ~ o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo, hm discussão. jl:ncerrada 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço do recurso, diante do 

aresto Regional apontado às fls. 128/129. 

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

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

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A justa causa para a demissão 

sem ônus para a empresa, por motivo de improbidade, resultou 

comprovada nos autos ••• (lê). Dou provimento ao recurso, a fim 

de admitir a compensação requerida pela empresa. 

O Sr. Ministro Presidente - Também dou provi:rtGnto, nessa parte 
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H~ divergência? Por unanimidade, dado provimento ao recurso, 

para julgar improcedente a reclamação. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 686/71 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Revisor Ministro Starling Soares. Recurso de r 

vista de decisão do TRT da la.Região. JOSÉ TOURINHO LIMA E OU 

TROS e SUPERINTEND~NCIA DE SERVIÇOS MÉDICOS - SUSEME. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, eis as conclu-

sões da decisão revisanda consubstanciadas na ementa do Acór-

dão recorrido: 11 0 empregado só pode representar em juizo seu 

companheiro quando, por motivo poderoso e comprovado, não fôr 

possível seu comparecimento pessoal e desde que pertença à me 

ma profissão ••• (lê)." A douta Procuradoria opina pelo conhe 

cimento de ambos os recursos e provimento parcial do apêlo do 

reclamante. É o relatório. 

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

Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso dos empregados. Pela 

Ata da sentença de fls. 101, depreende-se que não foi julgado 

procedente o pedido dos autores, quanto à concessão das féria 

semestrais ••• (lê). Conheço do recurso dos empregados. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço; Há divergência?Po · 

unanimidade~ .·conhecido o recurso dos empregados. Tem a palavr 

o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A aus@ncia dos reclamantes es-

taria perfeitamente justificada pelo exercício de sua função 

de atendente em nosocômio no Pronto Socorro ••• (lê). Dou provi 

mento ao recurso, a fim de reintegrar os autores, excluídos, 

no feito e deferir aos mesmos as férias semestrais de vinte 

dias. 

O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo. Há divergência? Por un 

nimidade, dado provimento ao recurso, a fim de reinteQrar os 

autores, excluídos, no feito e deferir aos mesmos as férias 
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semestrais de vinte dias. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso da emprêsa. Conheço, 

porque configurada a divergência jurisprudencial. 

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

unanimidade, conhecido o recurso da emprêsa. Tem a palavra o 

Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Preceito constitucional defere 

aos empregados das autarquias, regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho, os beneficios concedidos às classes, princi 

palmente 11 in casu 11
, tratando-se de categoria diferenciada ••• 

(lê), Nego provimento ao recurso da emprêsa, 

2-§r. Ministro Presidente - Nego provimento ao recurso da em

prêsa. Há divergência? Por unanimidade, negado provimento ao 

recurso da emprêsa. 

O Sr. Secretário - PROCEêSO N9 1 695/71 - Relator Ministro 

Newton Lamounier, Revisor Ministro Starling Soares, Recurso 

de revista de decisão do TRT da la, Região, SERVIÇO ESPECIAL 

DE SEGURANÇA E VIGIL1tNCIA INTERNA S/A 11 SESVI" e GILSON SILVA, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Pleiteia o recorrido aviso-

prévio, fração do décimo-terceiro salário e férias proporcio

nais. Defende-se a recorrente, aduzindo que a dispensa foi 

justa por haver o obreiro praticado falta grave ••• (lê). A 

douta Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento do 

a:pêlo. É o relatório, 

O sr; Ministro Presidente - De acôrdo. Em discussão, Encerra-

da, Tem a palavra o Ministro Relator, 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Conheço do recurso, em face 

do aresto transcrito a folhas •. 

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

Por unanimidade, conhecido o recurso, Tem a palavra o Ministr 

Relat-or. 
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O Sr. Ministro Newton Lamounier ~ Não se nega ao empresário o 

poder disciplinador, desde que dêle faça uso de modo a não 

atentar contra o critério de justiça. Vê-se dos autos que o re 

corrido ..• (lê). Nego provimento 

O Sr. Ministro Presidente - Também nego. A ementa do AcÓrdão 

Regional diz que houve tratamento discriminatório, Há divergên 

cia? 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - "Data venia", Sr. Presidente. 

Trata-se de empregado de seis meses de casa. Segundo ouvi do 

Ministro Relator, sao dois empregados que cometeram a mesma 

falta; mas V.Exa, no relatório, reportou-se à vida pregressa 

de um dos empregados que cometera várias faltas, por isso foi 

despedido. O outro cometeu uma falta só, não tendo sido desp~ 

dido. É o que depreendi do relatório, ao menos que tenha ouvi 

do mal. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A falta anterior foi perdo~ 

da. Está em jÔgo a atual. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão diz que entre os dois 

a emprêsa resolveu punir o mais velho, deixando no emprêgo o 

mais novo. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - SÓ tinha seis meses que esta

va na emprêsa. LÓgico que o empregador deve ter um ato de be

nevolência com empregado mais novo. 

O Sr. Ministro Presidente - Os autos nao dão noticia de que 

êsse empregado mais novo nao tivesse cometido faltas. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Mas diz que aquê1e outro, 

queimava bobinas de papel dentro da seção, com perigo de in

cêndio. Vou dar provimento. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - Esse mais novo, que foi poQ 

pado, é justamente quein incentivou o recorrido a queimar as 

bobinas. 
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O Sr. Ministro Presidente - Diz a sentença: " ....•. também, 

com referência a mesma falta, foi poupado por ser guarda mais 

novo ... (lê)". Procurou punir o mais velho, então houve discri 

minaqão. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Abordo exatamente o fato da 

discriminação. Como poderia o empregador agir? Deveria ter 

despedido os dois? Não, se não despediu um, foi por ter sido 

a primeira falta, e despediu o outro, porque era renitente. 

Dou provimento, "data venia". 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão nao fala em renitência, 

(Lê). A ementa diz: "Tratamento desigual dado aos empre<>;ados 

pela pr,tica do mesmo ato''. Esta, a tese, não posso fugir de-

la; do contrário, seria extravasar. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Não estou fugindo. Ac'1o que a 
~ 

empresa deveria ter punido os dois. Se tivesse feito assi~, 

estaria errada? 

O Sr. Ministro Presidente - A lei pr~Íbe discriminação, para 

evitar se desfaça a emprêsa de empregados preestabilitários, 

ou dos que com ela tenham questionado. 'louve discrimiração. 

Por quê? Dispensou o mais antigo, aquêle que tinha mais te:npo 

de casa. Proclamo o resultado. Contra o voto do Ministro Elia 

Bufaiçal, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 188)/71 - Relator: Ministro 

Newton Lamounier. Revisor: Ministro: Starlinr; Soares. Recurso 

de revi.sta de decisão do TRT da 2a, Região. HAHS PETER viiRTH 

.ó HANS HERHANN KRAUSE. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - A recorrente ajuizou inqué-

rito judicial visando a obter a autorização para rescindir o 

contrato de tral;alho do recorrido, empregado estável, compu-

tando a êste o comentimento de faltas graves de mau procedi-

mento, desÍdia e improbidade, cujo elenco se encontra às fls. 
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2/3 da peça inicial. Em sua contestação, argui o recorrido o 

descabimento ... (lê). Douta Procuradoria opina pelo não conhe

cimento do recurso. É o relatório. 
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o Sr. Ministro Presidente - De acôrdo. Em discussão. Bncerr~ 

da. Tem a palavra o Relator. 
.. # 

O Sr. Ministro Newton Lamounier • A decisao do Bgregio Tribu 

nal Regional, analisando a prova, concluiu que o recorrido 

"foi demitido em 15 de agôsto de 1 968, conforme sustenta a 
# defesa, ou, na melhor das hipoteses, teria sido suspenso do 

emprêgo ••• (lê). Não conheço da Revista. 
, .. , A 

O Sr. Ministro Presidente - Tambem nao conheço. Ha divergen-

cia? Por unanimidade, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NG 1 833/71 - Relator: Ministro 

Velloso Bbert. Revisor: Ministro Newton Lamounier. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3a. Região. João Pereira da 

Silva e Cia. Mineira de Sabão e 61eos Comissabo. Os mesmos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A decisão revisanda, apreci~ 
, 

do os Recursos Ordinarios interpostos pelas partes, inconfor 

madas com a sentença vestibular, não conheceu do recurso do 

reclamante por falta de legitimidade da pessoa que o subscr! 

veu ••• (lê). Opina a douta Procuradoria Geral desfavoràvelmea 

te a ambos os apêlos. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Newton Lamounier - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 
,. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso do empregador a Egre-
, 

gia Turma Regional acolheu a prejudicial ao Recurso Ordina-

- , rio do reclamante, argdida nas contra-razoes da re, por rec2 

nhecer nulo o ato praticado em JuÍzo por Advogado ••• (lê).Dou 

provimento parcial ao recurso do empregado, a fim de que ba! 
, 

xem os autos ao Egregio ~ribunal •a quo•, para julgamento do 

Recurso Ordinário do autor, prejudicado o recurso da empresa. 
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, 
O Sr. Ministro Newton Lamounier - O Egregio Tribunal Regio-

nal não conheceu do recurso do empregado por ter sido o apê

lo subscrito por Advogado destituÍdo de mandato ••• (lê). Não 

conheço do recurso do empregado. 
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menta ô.o Rcct1rso Jrc: __ ~_n.Ér~_o elo e.-ut~I·. ~-.~_ten(o 

. ' ' . . t o 1' t" :;-, 0na..1. _j,Q1_ excess~:_vaJnen e .::or~11a -·.s c;). 

·Fen · f1 11 

ntstro Rslator. Te~ a. palavra o I.I~ntstro ~eletor. 

presa, por ~nocorrer e ~nvocad2 d-~ver~f~1cia 
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O Sl'. i1i n' stro PresiC:ente - Como vota o )l['~nistr·:J Relator? 

O Sr. B' nj_str'J Velloso E'Jert - C'Jnheço e dou provi~r,reicto, a 

"''~m de que 'x,~·~xem os autos ao E:>;rég' o Regi a:1al per e o .ic:l:;e~-

menta elo Recurso Ord ~nécr' o do autar. Entendo c-•:e a E3ré,o;i~ 'J :\e 

.3' 'J!1al ~'o L excessivamente formal~~st' co, 

O Sr. Hin·:~st~Elü:s 3,.1fái~çal - "Data ven ·a" do H"~ni.stro nela 

to r, acompanho o H' n'~stro ?.evi~sor. 

O S1', :1·n· st,'a p~.'esiC'ente - Aconrpanho o I':'n'stro Revisor, \:,~~•ar 

to ao recurso c~o empregado, não conhecic<o, coirtra o voto 'lo lf.i 

ntatro Relator. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O ST. l-íin '.stro Velloso Ebert - Não conheço C:: o rec•;.rso r1a e;n-

A ~~- t • l - ,_ A 
0 

• • ' • l presa .. ao encan ro v~o açao, ne~ clver~el'lcla JUrlspruaenc e 

O Sr. Jvlin i~stro Newton T.a;noc.mier - Nê:o conheço c!.o recurso da e· 

presa, par ·~nocorre;' a i~nvocad& cliver;:s&ncia jc:.rj~spru'~~-enc·~al. 

O S:::. Ninistro Presidente - Há diver3Ênc'.a.? P"Jr unan'~niC!ac'.e , 

nê:o conhec'~<'o o rec,_:rso c1a. empr&sa. ::<;stá encerrac'a a .ses0ãa. 

TST - 332 


