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O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, declaro 

aberta a Sessão, 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Pela ordem, Sr. Presidente, 

Peço a palavra para, em primeiro lugar, fazer uma saudação 

toda especial aoilustre Ministro Paulo Fleury, goiano de 

familia tradicional, fUndador da Justiça do Trabalho nes

te Pais, homem que ilustra a magistratura brasileira; poli 

tico emérito, homem que só deixou as lides da Justiça do 

Trabalho para ocupar o cargo de Deputado Federal do nosso 

Estado, e que tem engrandecido. nossa cultura. Ganha com 

isso o Tribunal Superior do Trabalho e, em especial esta 

Turma, e como seu conterrâneo, não poderia deixar de fazer 

a saudação a esse eminente Ministro. 
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O Sr. Ministro Presidente - V.Exa., Ministro Elias Bufáiçal, 

antecipou-se na homenagem da Presidgncia, que sempre proce-

deu dessa maneira, principalmente quando nosso companheiro 

vem de Goiás. Este companheiro que hoje vem empossar-se é 

um daqueles homens que a Justiça do Trabalho teria de bus

car na sua própria história, porque é um de seus fundadores 

e tem um relevo todo especial e singular. S.Exa. galgou os 

largos horizontes da vida politica para abraçar, com um sa

cerdócio, a Justiça do Trabalho, num ramo direto, pleno de 

vida, rumo as suas diretrizes. Dentro dessas diretrizes S. 

Exa. tem dado à Justiça do Trabalho a mais preciosa, a mais 

valiosa e erudita contribuição da sua -.personalidade, porque 

sabemos que além da sua inteliggncia está a sua integridade. 

Quando votamos em S.Exa., na Última eleição, o fizemos como 

se fosse a consagração ao mérito do Juiz, do homem e do ci

dadão, julgando o político que esqueceu as lides políticas, 

e que aqui vem para dar a esta Turma, a este Tribunal, como 

já disse, a contribuição da sua inteliggncia, do seu valor 

e da sua integridade. Por isso, pela primeira vez, neste Tri 

bunal, nesta Turma, secundo a palavra de um de seus membros, 

mas dou graças a Deus por essa gentileza, pois como goiano

e goiano s6 .fala do coração para o coração - o fez com a 

vinculação telúrica que tinha com ele através de seu Estado. 
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O Sr. Ministro Presidente:-(Çontinuando), O ilustre Ministr 

que hoje nos traz sua contribuição, Dr, Paulo Fleury, evide 

temente teria que trazer uma palavra de Goiás, porque 

lia, hoje, é um prolongamento de Goiás; como Goiás é um pro

longamento de Brasilia, nossa Capital da RepÚblica, que inte 

grou o Brasil, dentro de seu coraçao, que é o centro geográ-

" fico, Por isso queira V.Exa. receber da Presid~ncia, 

me dos eminentes Ministros Barata Silva e Velloso Ebert, 

ainda da Procuradoria-Geral, estas palavras de apreço. 

mos em V,Exa, aquele companheiro dedicado e ilustre a inte

grar os nossos julgamentos, que, sem dÚvida, são a nossa 

cipua finalidade, 

O Sr. Ministro Carlos Odorico Vieira Martins(Advogado):- Sr. 

Presidente, em nome dos Advogados presentes, associamo-nos 

às palavras de V,Exa, e do Exmo. Sr. Ministro Elias Bufaiça 

que prestam suas homenagens ao eminente Ministro Paulo Fleu-

ry. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury:- Sr. Presidente, Srs. Ministro 

Srs, Advogados e Sr, Procurador, sou imensamente grato a 

V,Exa,, Sr, Presidente, ao meu eminente amigo, Ministro Eli 

Bufaiçal, ao ilustre Advogado que acaba de ocupar a Tribuna, 

ao nobre Procurador, pelas generosas palavras de saudação 

que acabam de prof'erir e pelas homenagens que acabam de pre~ 

tar, Ao agradecê-las, quero proclamar que a oportunidade que 

me foi oferedda, de participar por alguns meses da composi

ção deste egrégio Tribunal, constitui para mim honra altis

sima e que, sei bem, muito além de meu merecimento, Atendi à 

convocação irrecusável e aqui estou, certo de que vim para 

aprender e para servir, Para aprender as lições magnificas 

de V,Exas. - como intérpretes supremos do Direito do Traba-
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lho neste Pais , - que diuturnamente proferem decisÕes do 

mais alto valor, que hoje constituem acervo jurisprudencial 

que muito honra a cultura jur1dica desta Nação. Vim para seL 

vir; procurarei com devotamento cumprir meu mandato e colo-

car-me a serviço da Justiça do Trabalho, em que milito desde 

seus primórdios, fazendo tudo que estiver a meu alcance • 

• 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - (Continuando) Confesso que ante 

a enorme responsabilidade da tarefa que me aguarda aqui, chego 

embuido do sentimento de humildade e timidez, mas, desde logo, 

ao identificar os componentes deEta egrégia Turma, sinto-me 

com novo ânimo vendo entre eles velhos amigos, como V. Exa., 

Sr. Presidente, Juiz e jurista eminente, colega dos tempos a

cadêmicos da querida Faculdade de Direito de Minas Gerais, fi

gura das mais notáveisde seu Estado, onde possui a melhor tra

dição de inteligência e devotamento ao trabalho de serviços 

prestados ao seu Estado e à Pátria, nos mais variados campos 

da atividade, notadamente no campo politico onde V. Exa. exer

ceu, com raro brilho e grande proveito os cargos mais importàn 

tes do Governo Estadual. Aqui, vejo também o Ministro Elias 

Bufaiçal, meu conterrâneo e meu amigo, nome de grande expres

são nas classes empresariais do meu Estado, em cujo âmbito as

cendeu rápida e vertiginosamente. O Ministro Elias Bufaiçal, 

com sua inteligência, bondade e lealdade é, sem dÚvida, um emi 

nente lider das classes econêmicas de Goiás, Sua presença nes

ta Casa, através da sua atuação digna e brilhante vem, sobre

maneira, honrando o nosso Estado e o povo goiano, t para mim 

alegria e honra constatar, ainda nesta Turma, a presença do e

minente Ministro Barata Silva, figura notável e impressionante 

de magistrado e jurista. Autor renomado e respeitado em todo o 

Brasil pela segurança de sua doutrina, pela cultura sÓlida e, 

sobretudo, pela tradição que, apesar de moço, conquistou no 

seio dos cultores da intelectualidade brasileira, entre aque~ 

les que cultivam o Direito, notadamente o Direito do Trabalho. 

A meu lado, vejo com prazer, também, o eminente Ministro Vel

loso Ebert, representante das classes profissionais, a quem já 

conhecia há muito tempo, através da leitura da jurisprudência 
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deste Tribunal, e que desde logo me impressionou por sua exce 

lente capacidade de julgar, pelo seu bom senso, por seu crité 

rio, de tal sorte que toda vez que lla um AcÓrdão relatado por 

S. Exa. meu impulso irresistivel era de lê-lo novamente, do 

começo ao fim. Ao lado de tão eminentes colegas, Sr. Presiden 

te, contando com a colaboração de suas luzes para a realizaçã 

de tarefas que nos são comuns, espero poder corresponder, de 

alguma forma, a honrosissima confiança em mim depositada nesta 

nova e transitÓria etapa de minha carreira de Juiz do Trabalh 

As minhas mais sinceras homenagens a este colendo Tribunal e 

minha imorredoura gratidão pelas atenções e gentilezas a mim 

tão generosamente propDrcionadas. Muito obrigado. Sr. Presi

dente, não poderia deixar de fazer uma referência especial à 

saudação que me foi feita pelo ilustre Advogado, meu velho a

migo, figura brilhante no seio da Advocacia nesta Capital, per 

soa que conheço desde o Tribunal Regional de Hinas Gerais, po 

suas atuações sempre brilhantes. 1 S. Exa., os meus mais pro~ 

fundos agradecimentos. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, peço adiament 

do Agravo de Instrumento n9 1522/73, porque deixei as notas e 

casa. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido. Os Advogados pedem adia 

menta do processo n9 1967 para a Sessão de quinta-feira desta 

semana ou terça-feira da próxima semana. Deferidos os pedidos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 28o9/73. Rélàtor: l.Unistro Star 

ling Soares. Revisor: Hinistro Elias Bufaiçal. Recufso de Re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - FERROVIA PAU

LISTA S/A e DAll!O BULL. ( Pedido de preferência) 

O Sr. Hinistro Presidente - Em AcÓrdão de fls. 102 a 109, o 
, 

egregio Regional decidiu dar provimento ao recurso do recla-

mante, a fim de que a HM. Junta aprecie o mérito da causa. A 
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sentença dera pela carência da ação ••• (lê). A douta Procurado

ria-Geral opina pelo conhecimento·e improvimento do apelo. É 

o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Têm a palavra os ilustres Advoga

dos. 

( Usam da palavra os Drs. Carlos Moreira de Lucca e José To 

res das Neves) 
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O Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada .•. 
, 

O Sr. Carlos Moreira de Luca - (Advogado) - Materia de fato, 
- , Sr. Presidente. O eminente colega afirmou que nao ha qualque 

indicação de dispositivo violado e, no entanto, há essa in-' 

dica~ão. Posso adiantar que não foi argilida a violação do 

art. 836 da CLT, e sim, violação do dispositivo do CPC. Tal 

vez não tenha sido argliida a violação da forma mais precisa, 

mas de qualquer forma houve a violação. Naturalmente, esta 

escapou ao nobre colega. Posso indicar no recurso: Item 2 

do arrazoado, que assim incidindo infringiu o art. 289 do 
, 

Codigo do Processo Civil. 

O Sr. Ministro Presidente - (Consulta ·os autos). O item 2 

do arrazoado menciona o art. 289 do CÓdigo de Processo Civil. 

Vou dar meu voto. O AcÓrdão Regional, como salientei no meu . 
voto inicial, conclui da seguinte forma: Portanto, dou pro-

vimento ao recurso para determinar, como entender de direi

to, o mérito do caso. E vem o AcÓrdão Regional -.na. sua. sus

tentação: "No processo da MM. Junta de Rio Claro, apenso a 

este, o autor acumulou .•• (lê). 
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O Sr. Ministro Presidente - ( Continua lendo) Ele aborda, pa 

ra mim, aqui, o aspecto central, o da ~ judicata • Essa é, 

Srs. Ministros, a fundamentação do v, AcÓrdão recorrido, Os 

outros AcÓrdãos citados, que não foram levantados da Tribu

na, versam sobre coisa julgada, Segundo a pr~e desta egré

gia Turma, desde que não contidos, desde que não absolutame~ 

te distorcida a realidade dos fatos jurldicos, comprovadame~ 

te trazida aos autos, sempre: se tem como elemento básico o 

AcÓrdão Regional, eis que a Instância examina a prova. Tem 

que haver o triplice aspecto. Esse AcÓrdão vem dizendo a mes 

ma coisa, que é o mesmo objeto. Aqui não se trata dos mesmos 

autores. Na primeira causa, em apenso, havia relação a um, 

' Ivo Soares, objeto da primeira questão. Aqui e com relação 

a todos os Chefes de Escritório, que têm nlvel superior aos 

do paradigma. O AcÓrdão dá como matéria de fato e prova. Es

ta a questão. Não posso distanciar do Acnrdão, quanto a essa 

matéria. Não posso considerar como divergente os dois Acór' 

dãos citados, porque existem dois. Um de José Gomes da Silve 

ra, da egrégia Terceira ' .. Região. "Ocorrera relação jurldica 

••• (lê). Em todos os aspectos há sempre uma linha direcional 

no sentido de se afirmar a ~ judicata. O parecer do ilustr 

Procurador, Dr. Murillo Estevam Alevatto, é pelo provimento 

e conhecimento do apelo, alegando que há coisa julgada. No 

meu voto em definitivo, digo: "Em face dos elementos contido 

no AcÓrdão Regional, e deles não posso me afastar, mantendo 

o AcÓrdão". Não conheço do recurso, porque a divergência ju

risprudencial não está apontada e não encontrei violação de 

lei, 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçàl - Sr. Presidente, em princí -

pio, diante da sustentação do doutor Advogado e do esclareci 

mento dado por V. Exa. , com relação à leitura do AcÓrdão, es 

tava propenso ao conhecimento e provimento por violação da 

coisa julgada porque, na realidade, no processo em apenso o 

que a parte pediu foi o direito a função com a gratificação. 

Foi dada a elevação da funçã~ Mas há AcÓrdão paradigma; na

quela oportunidade era um. Hoje são vários, são diversos. Sã 

todos aqueles elementos que ocupam o mesmo cargo, a mesma fu 

ção. Não vejo diversidade. Não posso dar pela coisa julgada. 

Assim sendo, não vejo como conhecer do recurso porque não o 

considero amparado. Brilhante a sustentação do douto Advoga 

do, da tribuna, mas partiü do v. Acórdão. Realmente tenho si 

do intransigente quando o Acórdão dá uma interpretação fiel, 

exata dos fatos ocorridos. Quando assim não ocorre, não se·p 

de partir do Acórdão. Acompanho V. Excelência. Não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Vista em Mesa. 

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

de do pedido de vista em Mesa do Ministro Barata Silva. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 510/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. S/A INDÚSTRIAS REUNI 

DAS FRANCISCO MATARAZZO e DEMPSEY JOSt DE OLIVEIRA. (Drs. Jo 

sé M. de Castro e Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, apreciando os 

apelos oferecidos pelas partes em litígio do presente feito , 

assim decidiu a E. Turma Regional por intermédio do Acórdão 

revisando. Primeiro recurso: 11 0 recorrente não provou estabe-

lecimento como se tivesse encerrado a sua atividade. Não fos-



P'OOil.._ .,IUOICIÁA.IO 

..IUSTICA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

12/03/74 MFC 13.55 2-

se o status em jogo ••. (lê). A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo não conhecimento do apelo: do empregado e favoravelmen 

te ao da empresa. ~o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

{USA DA PALAVRA O DR. JOS~ TORRES DAS NEVES) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, no recurso do 

autor argúi-se nulidade, devendo assim preceder-se sua apre-

ciação ao da reclamada. Data venia do douto parecer, bem co-

mo do acórdão recorrido, a questão do extravasamento da sen-

tença vestibular ... (lê) Conheço do recurso e lhe dou provi-

mento, a fim de anular o processo a partir da sentença vesti 

bular, baixando os autos à Primeira Instância para proferir 

nova sentença, como de direito. 

O Sr. Ministro Barata Silva - ~ o meu voto, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido e dado provimento ao recurso do autor, re 

tornando o·processo à Junta de origem para que aprecie a cau 

sa como de direito, prejudicado o recurso da empresa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 809/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. FE~ASA - FERROVIA 

PAULISTA S/A E DALMO BULL (Pedido de vista do Ministro Bara

ta Silva) 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, fala-se aqui e 

paradigma. ~ venia, não se trata de ação de equiparação, 

Eis o que se pretendia no primeiro processo: b) pagar retri

buição extraordinária de 33% desde 19/10/64, parcelas venci

das e vincendas; c) pagar diferenças entre o valor ••• (lê) o· 
pedido é esse: diferenças entre os niveis 2 e 6. Veio novo 

processo, e verifico que o pedido é exatamente o que foi re

chaçado. ~ venia, Sr. Presidente, há realmente coisa julga 

da, como entendeu a decisão vestibular. Dou provimento ao re

curso, por ofensa à coisa julgada, para restabelecer a deci -
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são vestihiar, de acordo com o parecer da douta Procuradoria 

Geral. 

O Sr. José Torres das Neves {Advogado) - Sr. Presidente, 

ordem. O acórdão regional diz que o pedido foi negado em fun 

ção de equiparação com a seção administrativa, e~ui se pede 

equiparação a chefes de escritório na mesma situação, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Li os dois pedidos, que são i

dênticos: diferença entre os padrões 2 e 6. 

O Sr. Ministro Presidente - O acórdão regional diz que os pe-

didos são diferentes, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Essa afirmação é aberrante, no 

caso. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Na realidade, meu voto é pel 

violação da coisa julgada, Apenas pela leitura do V. acórdão 

é que acompanhei V. Exa. Dizia eu:,. no meu voto, que o acórdão 

regional confundiu causa e efeito. Rerormulo meu entendiment 

nesse sentido, 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Data venia, a causa do 

é outra. 

-l
f 

pedido 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o acórdão regional: "No pro

cesso 267, o autor, na sua inicial •.. (lê)." Temos que partir 

do acórdão, que diz não haver prova nos autos nesse sentido. 

O Sr. Ministro Barata Silva - V.Exa. me permite? O que se di~ 

cute é a identidade de causa petendi. O que é preciso para 

examinar a existência ou não da mesma? O cotejo das petições 

que são exatamente as mesmas. 

O Sr. Ministro Presidente - 11 0 reclamante é chefe de escritó

rio. A esse cargo ascendeu em 1964, em virtude de decisão ju

dicial transitada em julgado ... (lê). 11 Ocorre que agora se tr!!_ 

ta de equ~ação de chefe de escritório para chefe de escritÓ 

rio. 
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' O Sr. Ministro Barata Silva - Argumentação de petição e uma 

coisa, e causa do pedido é outra. O que ele pediu lhe foi ne-

gado, e ele agora volta a pedir, 

O Sr. Ministro Presidente - Ele sequer menciona Ivo Soares: 
110 reclamante é chefe de escritÓrio, e a esse cargo ascendeu 

em 196!l .. ,(Lê.) 11 EsE"a, a petição inicial, 

O Sr. Ministro Barata Silva - V, Exa, veja o anexo • . 

O Sr. Ministro Presidente - Tenho que partir do AcÓrdão e de 

le não posso fugir, Mantenho o meu voto. 
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O Sr. Ministro Barata Silva - se. V, Ex 

pedido verá que ele não faz !'equer refe 

O Sr. Ministro Presidente - Mas foi con 

na sentença. Tenho que partir da senten 

o Juiz aplica o direito conforme as pro 

o Sr. Ministro VelloFo Ebert - Sr. Pres 

preliminar can referência à coisa julga 

lidade absoluta, de ordem pÚblica, porq 

a eficácia da própria prestação jurisdi 

- 1 -

a, ler a petição do 

rência a Ivo Soares. 

siderado Ivo Soares, 

ça, e não do pedido, 

vas. 

!dente, trata-se de 

da, Como seria uma nu-

ue procura preservar 

cional, e há dÚvida 

com relação à cau!'a :Eetendi, entendo qu e não se pode partir 

emos que ir ao pedido 

o vista em Mesa. 

exclusivamente do acÓrdão regional: ter 

e à sentença transitada em julgado, Peç 

o Sr. Ministro Paulo Fleury - Aguardo o pedido de vista, 

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

do pedido de vista do Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.586/73 • Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Vello so Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região • FEPASA - FERROVIA 

PAULI8TA S/A e BENEDITO ALVES DA SILVA, 

O Sr. Ministro Elias Pufaiçal - Sr. Pre sidente, o caso é de 

licença-prêmio que se converteu ' em pecu nia, rejeitada a preli-

minar de prescrição, t o relatório, 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - De acord 

o Sr. Ministro Presidente - Tem a pala v 

( Usa da palavra o Dr. José Torres d 

o Sr. Ministro Presidente -Em discussã 

lavra o Relator, 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal - súmula 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Também n 

O, 

ra o Sr. Advogado, 

as Neves.) 

o. Encerrada. Tem a pa~ 

42. Não conheço, 

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

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.591/73. Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. SOARES CAMARGO E OUTR 

e CIA. MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, tratam os au

tos de pedido de equiparação salarial acolhido em Primeira 

Instância, reformada porem a sentença vestibular pelo decisó

rio regional ••• (Lê.) Manifesta-se o representante do Ministé

rio PÚblico pelo conhecimento e não provimento do recurso. É 

o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

( Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves.) 



~ODEA .JUOICIÁAIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

MAC/IG 14.25 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -A conclusao do Regional fun 

da-se na versao de testemumhas confrontadas e nao em alega -

çao nao comprovada da parte adversa, nao se verificando, des 

tarte, a alegada violaçao do art. 818 da CLT ••. (lê) Nao co 

nheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O E.Regional às fls. 83 a 

84, negou equiparaçao do reclamante ao paradigma, muito em 

bora fosse o reclamante pedreiro e carpinteiro ..• (lê) Tam-
., 

bem nao conheço. 

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

recurso, unanimemente. 

O Sr. Secretário-Processo n9 3 320/73 Relator Ministro Vel 

leso Ebert e Revisor Ministro Barata Silva. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, subiu a Revis

ta do empregado em face do provimento dado ao seu Agravo re

corrido nao comprovados os pressupostos do art. 869 da CLT 

••• (lê) Opina desfavoravelmente a douta Procuradoria-Geral. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente -Têm a palavra o Srs. Advogados 

(Usam da palavra os Drs. José Francisco Boselli e 

Hugo Gueiros Bernardes ) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p. 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O decisório regional não afir 

ma adentidade de fun~ões, ao contrário, diz textualmente que 

eram diversos os trabalhos, pelo que existe literal viola~ão 

do art. 461. Prima facie, poderia a Revista ser conhecida po 

divergência jurisprudencial, no que se refere ao novo enqua-

dramento juridico dos fatos (lê) Não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, a despeito do 

provimento dado ao Agravo de Instrumento para melhor exame, 

também.não vou conhecer. A prova pericial entendeu que não 

havia identidade de funções. Somente revendo a prova poderia 

ser conhecido o recurso. Não conhe~o. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergencia? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2566/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal - Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região. CARMOSINO "JOSE 

DA ROCHA e CIA. CENTRAL DE ABASTECIMENTO- COCEA.(Drs. Al

bino Pereira da Rosa e Cláudio Hermanny Mamede). 

O Sr. Ministro Presidente - Na sua ementa o AcÓrdão Regio

nal define a tese doE autos quando diz: "a condenação do 

autor como estabelecido •.. (lê)'~ Opina a douta Procuradoria 

pelo conhecimento mas não provimento do apelo. t o relatÓrio 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Augusto Grafée Thompson). 

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

conheço do recurso. O ilustre Advogado abordou, com raro 

brilho e precisão, o aspecto que poderia dar margem ao re

curso que seria o do AcÓrdão citado como divergente, mas as 

condições são inteiramente diversas. Num, houve indulto, e 

nesse houve prisão preventiva. A prisão preventiva é medi-
- , da acauteladora de justiça e da sociedade. A condenaçao ja 

é a sociedade definindo o seu veredito, condenando o empr~ 

gado e o segregando da sociedade, não importando o caso. 

Mas acho que esse AcÓrdão não se adapta e não conheço do 

recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Caso de perdão. Não conhe

ço da Revista adotando os fundamentos. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

não conhecido o recurso. 
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O Sr. fecretário - Processo n9 2938/73. Relator: Ministro E

lias Pufatçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 3a. Região. FRIGORÍFICO MINAS GE-
' RAIS S/A - FRIMISA -e NELfON CONTREIRO.(Impedido o Ministro 

Paulo Fleury). 

Q_Sr. Ministro Elias Fufaiçal - Sr. Presidente, reformou a Inr 

tância a ~o, rentença que admitira licita a supressão da 
' -

transferência de parte da tarefa adicional, acÓrdão de flr. 

1J 6. A ementa do v. AcÓrdão é registrada nestes termos: "Se o 

em~rer,ado vem rercebendo, há vários anos, gratificação por e

xercf.cio de função adicional, em caráter de permanência, é le 

gal a sua runressão pelo fundamento de que a desnecessidade 

de função ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhe 

cimento e derprovimento do apelo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro li e lloso Ebert - re acordo. 

O Sr. l>!inistro Pre~õidente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

( Ura da palavra o Dr. José Francisco Borelli) 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias !'ufaiçal - Consta do v. Acórdão do emi

nente Ministro Paulo Fleury: "Pelo que se vê da prova dos au-

tos, a gratificação com a supressão, a que se reclama, foi ar 

riHda pelo recorrente, não pelo exerclcio de função de confi

ança de Chefe de Amtulatório, mas de Chefe de Motoristas ••• 

(lê). Não conheço. 

O Sr. Mini ftro Velloso E1:ert - Na realidade, Sr. Pre!'idente, 

a revirta está derfundamentada. Também não conheço. 

Q _Sr._ to!J.:nl.st!:o_Presidente - Há divergência? Não conhecido o 

recurso, por unanimidade. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 057/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 4a, Região. MILTON FORTES e ZIVI 

S/A -CUTELARIA. {Drs. Beatriz F. dos Santos e ~lia Carlos 

Englert) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Decidiu o Acordão revisando: 

mesmo ocorrendo habitualidade na prestação de horas extras, 

não pode ser incorporado ao descanso semanal remunerado, fa-

ce ao disposto no art. 79 da Lei 605/49. A revista sustenta 

tese oposta, valendo-se dos julgados ••• (lê). A douta Procura 

daria-Geral opina pelo provimento da Revista. ~o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

{USA DA PALAVRA O DR. JOS~ FRANCISCO BOSELLI) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço do recurso por diver 

gência jurisprudencial. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Também conheço por divergênci 

de fls. 62 • 

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

curso, por unanimidade, Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Quanto ao mérito, estou de 

acordo com o eminente Ministro Tostes Malta. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento por entender 

que a lei é expressa, excluida as horas extraordinárias. 

O Sr. Ministro Presidente - Ministro Paulo Fleury apenas um 

esclarecimento para V. Exa. A tendência da Turma é em apli -

car o art. 79 da Lei n9 605. Tivemos três decisões da E. Tur 
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ma no sentido favorável, em que o art. ~57 , na hipótese, se 

intercalava com a Lei n9 605 e isso não se aplicava. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O art. 79 da Lei 605 refere

se ao trabalho extraordinário eventual, esporádico. Se a con 

tra prestação junta-se ao salário, computa-se o mesmo ao car 

go remuneratório. Dou provimento ao recurso para restabele -

cera sentença de Primeira Instância. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo diverg@ncia tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Quero ressalvar que neste c 

so estou de acordo com o Ministro Barata Silva. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Também com o Relator. Por maio-

ria, dado provimento ao recurso para julgar procedente a re

clamação, contra os votos dos Ministros Revisor e Elias Bu -

fáiçal. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 560/73 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da la. Região. MANOEL AUGUSTO VAZ Jú 

NIOR E REDE FERROvllRIA FEDERAL S/A - 7a. DIVISAO LEOPOLDINA. 
' , 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o decisorio r~ 

gional confirmou a sentença de primeira instância, no sentido 

de que a gratificação quinqUenal será calculada sobre os ven

cimentos do cargo etetivo ••• (lê) Opina desfavoravelmente a 

douta Procuradoria-Geral. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço pela divergência. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Também conheço. 

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

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Dou provimento, de acordo com 

a jurisprudência iterativa e notória deste Tribunal, a fim de 

julgar procedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Também dou provimento. 

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

dado provimento ao recurso, para julgar procedente a reclama-

ção. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 101/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. EDITORA DO BRASIL S~ 

A. E SEBASTL[O DE SOUZA LIMA FILHO. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, as duas ins

tâncias consideraram ilegal a transferência do recorrido, em 

pregado estável, de sao Paulo para Guarulhos, extinto o esta 

belecimento em que trabalhava ••• (lê) O douto parecer é fav2 

rável. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Huberto Gaston Fuxreiter) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pai 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Sr. Presidente, na realidade, 

não servindo os julgados citados por sua origem, porque de 

Turmas, também não serve a suplementação do douto parecer,po 

realmente não citou o recorrente lei ••• (l~). Não conheço da 

Revista porque desfundamentada. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço. 

,O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Unanimemente, não 

conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2.725/73. Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ELETRO MECÂNICA 

SANTA RITA LTDA. e OLÍMPIO ZAPROGNO. 

O Sr. Ministro Presidente - O egrégio Tribunal decidiu não 

conhecer do apelo ordinário em face do disposto no art. 899, 

§ 49 da CLT, proclamando destarte a deserção. Recorre de Re

vista o reclamante ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo conhecimento do apelo e reu não provimento. É o relató

rio. 

O Sr. MiniFtro Elias Bufaiçal - De acordo. 

O Sr. M.inistro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. José Maria Andrade.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

do recurso e dou provimento ao mesmo a fim de que, não decr~ 

tada a deserção, voltem os autos ao Egrégio Regional para qu 

julgue o feito como de direito. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A recorrente, embora notific 

da dos fatos pelo MM. Juiz, fls. 34, não deslocou a conta pa 

ra a rubrica especial ••• (lê). Conheço da Revista, pela di

vergência de fls. 58, e lhe dou provimento - sendo de notar 

que em outros casos sempre se entendeu cumprida a lei - para 

que julgue o Egrégio Regional o recurso. 

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

nhecido e dado provimento ao recurso, retornando o processo 

ao Egrégio Regional para que, não reconhecida a deserção,jul 

gue o feito como de direito. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 741/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da la. Região. S/A - UN~O ,MANU 

FATORA DE ROUPAS E DARIO MOURA DE ARA~JO, 

O Sr. Ministro Presidente - Vem o presente recurso intentado 

contra o V. aresto regional de fls., o qual não acolheu, un~ 

nimemente, a preliminar de nulidade ••• (lê). A douta FTocur~ 

doria-Geral opinou pelo provimento, para que se declare nulo 

o processo a partir do indeferimento da prova requerida. É 

o relatório, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo. 

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

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

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

e nego provimento. Conheço do recurso no que tange e preli-

minar de nulidade; entretanto não a acolhemos. Mantido deve 
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ser o v.- aresto regional, o qual enfatizou o aspecto da pre

valência da prova documental sobre a testemunhal ••• (lê). Co 

nheço e nego provimento. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo. 

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

nhecido o recurso e negado provimento ao mesmo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 809/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - FERROVIA 

PAULISTA S/A E DALMO BULL (Pedido de vista do Ministro Vello 

so Ebert) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, vou começar 

pelo pedido do autor. O reclamante foi admitido a serviço da 

reclamada em 19 de outubro de 1 g64, ocupando agora o cargo 

de auxiliar de escritório ••• (lê). 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert (continua lendo) Verifica

na verdade, que aquele decisório exclui o direito. ~ uma 

justiça, uma flagrante injustiça, mas transitou em julgado. 

A Revista ~o foi conhecida. A do empregado, estava funda -

mentada, ele deixou transitar em GUlgado e ~o recorreu d 

Embargos. Que existe coisa julgada, data venia, existe. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Se é Embargos, como declarou 

V. Exa. data venia, acompanho a corrente da maioria nos ter 

mos do voto inicialmente proferido pelo Ministro Barata Sil 
' , va. Discute-se, o objeto da controversia e se ocorreu ou 

~o coisa julgada. Foi dito que há coisa julgada, mas é sa 

bido que ela se caracteriza pela tr!plice identidade de pes 

soa-coisa e causa. Quanto à pessoa, ~o há dúvida. Quanto à 

coisa ou objeto, inexiste qualquer dÚvida, As partes são as 

mesmas em ambas as ações e pedem o mesmo - função gratifica 

da. O reclamante estava, como diz a inicial, na referência 

2 e pretende a ref. 6 e um suscitante na letra b e um outro 

na letra f, que são indicações correspondentes ao mesmo n! 

vel salarial. o Último requisito é que está em discussão e 

que provocou a identidade de causa da controvérsia de caus 

petendi. Entendo que essa identidade, no caso,é, absoluta. 

identidade de causa, a meu ver, conforme os melhores proceE 

sualistas, afere-se por dispositivo legal violado pelo fato 

que dá origem à violação de lei e a legitimidade do exerc!

cio ~ açao. Por exemplo, na ação de desquite o pedido en -

tre as mesmas partes é o mesmo. Pede-se com o fundamento em 

sevícias e injúrias graves. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - Se aoanhã, entre as mesmas par 

tes, se propõe uma mesma ação, com base em adultério ou aban 

dono do lar, a causa petendi é diferente, houve outro moti

vo, outro fato, houve viola;ão do direito por outro fato.Nu 

caso seria o abandono do lar, no outro seria injÚria. Qual é 

a causa petendi? Violação do art. 461: trabalho igual ou exe 

cicio de função idêntica com remuneração diversa. Parece que 

o processo não mencionaou dispositivo legal. O fundamento le 

gal seria o da equiparação salarial, por identidade de fun

ção e diversidade de salários. Li a petição inicial e parece 

que não se fundamenta bem em violação de dispositivo legal. 

Mas"acho que o enquadramento seria este, a causa petendi se

ria esta: identidade salarial quando existe identidade. fun

cional. Não há absolutamente identidade de causa petendi. O 

que há de diferente numa e noutra ação é a fundamentação, o 

e~ento fático caracterizador da violação. Na primeira menci + 

na um paradigma, e na segunda menciona vários paradigmas,to

dos colegas. Isso, a meu ver, não caracteriza identidade da 

causa petendi, porque se assim fosse, seria fácil ao emprega 

do renovar indefinidamente uma ação de equiparação salarial. 

Na verdade, a causa é a mesma: não identidade salarial,quan 

do há identidade de função. Ocorre, na espécie, a coisa jul 

gada, e por isso acompanho a maioria. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Sr. Presidente, pe 

la ordem, matéria de fato. O Acórdão Regional é enfático ao 

dizer que ele pediu,na a~ão anterior, equiparação a um asse 

sor administrativo. Esta, a causa petendi. No segundo proce 

so se pede equiparação ao chefe de escritório, que ele é.Na 

Revista não se argúi violação do art. 832. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Para aferição da identidade 
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vou pela petição inicial, e não pelo Acórdão. O pedido se fi 

xa e se exaure na inicial. O AcÓrdão não pode mudar o pedido. 

O Sr. Carlos Moreira De Lucca (Advogado) - Sr. Presidente, 

pela ordem, meteria de fato. Como o ilustre colega trouxe fa 

tos novos, queria lembrar que às fls. 4 dos autos, em apen-

ao, menciona expressamente o fato de ele ser chefe de escri

tório, como para justificar o mesmo pedido que renova. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sobre a matéria de fato, ele 

não alegou o que deveria ter alegado. Ele não pode dizer de-

pois que esqueceu desses argumentos. O que ele aduziu e o 

que deveria ter aduzido. 

O Sr. Ministro Presidente- Apesar do brilhantismo.dos vo-

tos, mormente agora com o do Ministro Paulo Fleury, meu vo

to é vencido. Prevalece o voto do Revisor. Conhecido e dado 

provimento ao recurso para efeito de restabelecer a sentenç 

de Primeira Instância. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 2794/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 4a. Região. CIA. ESTADUAL 

DE ENERGIA ELÉTRICA e JO~O JURACI DOS REIS E OUTRO. (Drs. 

José Antonio da Cunha e Carlos Arnaldo Selva). 

O Sr. Alino da Costa Monteiro - (Advogado) - Sr. President , 
, 

pela ordem. Antes de V.Exa. fazer o relatorio deste proce~ 

so, verifique a alçada, fls. 31 e 81. 

O Sr. Ministro Presidente - Custa Cr$ 500,00. A sentença 

foi proferida em 16 de março de 1972 e o recurso intenta 

do em 31 de julho de 1973. Não conheço do recurso por fal 

ta de alçada. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Realmente, ' de al-e caso 

çada, mas ocorre que esse mesmo ' Turma processo ja esteve na 

e naquela oportunidade, mesmo não havendo alçada, foi de 

cidido, mesmo com a SÚmula. Quero que V.Exa. verifique. E~ 

sa Egrégia Turma acolheu a Revista para julgar rião pres

crita a ação de enquadramento mandando que baixasse os au-

tos e ele votou. Na oportunidade, não determinei bem a 
, 
epoca, verifiquei que havia alçada. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço· .. face ao Pre

julgado 40. 
- , O Sr. Ministro Barata Silva - A lei criou Instancia unica 

como é que poderia se falar em Instância ? 

O Sr. Ministro Presidente - Seria em função do salário mi 

nimo. A lei 5584 faz esse parêntese, art. 893. Embargos, 

Agravos, e todos os Recursos. 

• 
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O f'r. Ministro Elias Euf'aiçal - Sr. Presidente, neste proc~>!'

FO, part1cularmente, acho que há necersidade de se rever o 

Prejulgado n9 no porque, na realidade, a presente revista foi 

em junho conhecida, mesmo não tendo alçada, e esta Turma man

dou que os autos baixassem ao Regional de origem. 

O Sr. Alino da Costa Monteiro (Advogado) - Pela ordem, Sr. Pr 

sidente, no mês de junho de 1972 f'oi julgado pelo Regional, p 

la rj:!gunda vez. 

O Sr. Ministro Elias Pufaiçal - Era recorrido àquela época? 

•rou continuar o meu entendimento. Repito que há necessidade d 

este Tribunal rever oE termo!' do Prejulgado n9 40. 

O_S!:_,__Min1f;tro Presidente - Proclamo o resultado: Não conheci

do o recurEo, f'ace ao Prejulgado .n9 llo e a Lei n9 5584, arts 

29 e l.iQ, nor falta de alçada. Vencido o eminente Minil:;tro Pa

rata Silva. 

O fr. __ S~ç_retirto_ .::__ProcesFo n9 3077/73. Relator: Minlstro '·'el 

loso El:.ert. Revifor: !Unirtro Farata Silva. Recurso de Revis-

ta de decirão do TRT da la. Região. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL 

P/A - 7a. DIVISJtO LEOPOLDINA e MAURO G. XA'TIER E OUTROS. 

O Sr. Minil::tro '.'elloso Ebert - Sr. Presidente, asFim decidiu 

o egrér:io Ref'ional: "Extinto o benef'lcio concedido pela ••• 

(lê), A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e pr 

vimento de ambos os recursos. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso da empregadora. A in

sinuação do julgamento extra petita sem fundamentação no Re

curso Ordinário não se sustenta, não se estendendo por aí o 

apelo alicerçado. Haveria na verdade diversidade de tese ju

rídica quanto à equiparação discutida nos autos. Não conheço 

do recurso da empregadora. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Também não conheço. Com os ar 

gumentos de V. Exa. e com a reiterada jurisprudência. Poder

se-ia aplicar a Súmula 42. 

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

recurso da empresa, por unanimidade. Tem a palavra o Relato~ 

quanto ao recurso dos autores. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço do recurso por diver

gência. Direito reconhecido aos aposentados influindo no con 

trato de trabalho. Segundo remançoso entendimento desta Cor-

te, dou provimento ao recurso dos autores para que baixemos 

autos à Instância !. quo para o julgamento do recurso com re

lação aos empregados aposentados. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Também conheço e dou provime~ 

to. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente, 

conhecido o recurso e dado provimento ao mesmo, nos termos d 

voto do Ministro Relator. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 650/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. CIA. ESTADUAL DE EN 

GIA ELtTRICA e ANTONIO DORNELLES DA SILVA. (Drs. Miguel Pe -

ch4nsky e Aldyr Manfro). 

\.: 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Recorre-se da decisão de 

fls. 69 que confirmou o entendimento da Primeira Instância, 

quanto à incorporação do prêmio-produção ao salário determi

nando-se em conseqllência diferença de férias, A douta Procu

radoria-Geral opina pelo conhecimento e,_ não provimento do 

apelo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Min~stro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado, 

(USA- DA PALAVRA O DR, SILVIO CABRAL LÓRENZ) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

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

arrolada de processo de mais de dez anos. Há muito se reconhe 

ce que a gratificação, vindo rotulada como liberalidade, inte 

gra salário, mesmo quando repetida ••• (Lê.) Não conheço do re 

curso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO 'N9 2. 652/73 - Relator Ministro 

Starling Soares. Revisor Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ~OFRE CANSOU e CIA. 

SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA 

O Sr. Ministro Presidente - Negando provimento ao Recurso Or

dinário do reclamante, o egrégio Regional deferiu a integra

ção do prêmio de aviso-prévio ••• (Lê.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo não conhecimento do recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves.) 

\. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Meu voto 

é o seguinte: Evidentemente não se cogitou de nulidade. Aten

deu o Aresto às postulações do Aresto Ordinário que diz ex

pressamente, de forma clara, expl{cita e conclusiva: "Deferi

do o pedido de aviso-prévio, a sentença normativa, assegurada 

a parte atinente às férias e vantagens ••• (l~). Não conheço do 

recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Tem aplicação o reparo do 

eminente Ministro Tostes Malta. SÓ por equivoco poderia ser 

recebida a Revista por violação de lei, nem mesmo atendendo ao 

recorrido que de fato decidiu sob fundamento .•• (l~.) Também 

não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Unanimemente, não 

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.225/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT. da 5a. Região. PETRÓLEO BRASILEIRO S 

A. - PETROBRAS e RAIMUNDO MATO GROSSO DE ARAÚJO. (Drs. Carlos 

Oliveira e Wilmar Saldanha da Gama Pádua). 

O Sr. Ministro Elias Bufáical ~ O caso é de alteração do pecú

lio distribu{do pela empresa - pecúlio por morte, corresponden 

te a 15 salários, ao empregado que vem a dar serviço permanen

te ••• ( 1~) • A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento do 

apelo. t o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -De acordo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. ALINO DA COSTA MONTEIRO). 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - Sr. Presidente, refere-se o r~ 

corrente a julgado que sabemos acostado, mas não encontrado no 
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autos. De acordo com o douto parecer, atendendo à súmula n9 

38, não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não tenho anotado aqui esse as 

pecto a que aludiu o Advogado,da súmula 38. Conheço do recur

so por divergência jurisprudencial, mas se de fato houve equi 

voco ... 

o Sr. Ministro Barata Silva - Acórdão de fls. 222, em que diz 

"Anexos". 

O Sr. Aline da Costa Monteiro (Advogado) - Pela ordem, Sr.Pr~ 

sidente, para um esclarecimento. Não há fonte de publicação. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

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

conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 2677/73. Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal, Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a Região, REDE FERROVIÁRIA 

FEDERAL S/A.- REGIONAL CENTRO-SUL - 9a DIVISÃO (SANTOS JUN 

DIA!) e JOÃO GOZI, · 

O Sr, Ministro Presidente:- Negando provimento ao apelo or

dinário da reclamada não se acolheu os pronunciamentos ••• (le 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou 

não provimento do apelo, É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:- De acordo, 

O Sr, Ministro Presidente:- Tem a palavra o ilustre Advogado 

(Usa da palavra o Dr, José Torres das Neves) 

o Sr, Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada, Meu vo

to é não conhecendo do recurso, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:- Também nao conheço, 

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

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário: Processo n9 2694/73.Relator: Ministro Star 

ling Soares, Revisor: Ministro Elias Bufaiçal, 

vista de decisão do TRT da 2a Região, FEPASA-FERROVIA 

TA S/A e CELSO AUGUSTO, 

O Sr. Ministro Presidente:- O egrégio Tribunal 

cia sua tese às fls. 86, cuja ementa diz: 11 Não são devidas 

as quantias de adicionais anteriores ••• (lê) 11 A douta Procura 

doria-Geral opina pelo não conhecimento do apelo da reclama

da e conhecimento e provimento do apelo do reclamante, a fi 

de que a sentença seja reformada como reàlmente é devido, É 

o relatório, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:- De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co-

nheço de ambos os recursos. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - As duas Revistas não merecem 

conhecimento. A da empresa porque reconhecida a existência 

de insalubridade e a do empregado, porque já existe Prejulg~ 

do sobre a constitucionalidade do artigo que dispõe sobre o 

pagamento, a partir da reclamatória, Quanto a honorários, •, .] 

veio o empregado com Advogado constituido - assim diz - a 

pedido da lei. Desse modo, não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Prejulgado 

diz que é constitucional o art. 39, mas não se refere ao as-

pecto de aplicação aos casos de insalubridade preexistente, 

e se estaria fraudando o direito adquirido. Este o principio 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. José Torres udas Neves (Advogado) - Pela ordem, Sr. 

Presidente, para esclarecer matéria de fato, A fls·. 100, es

tá o AcÓrdão do Pleno, de autoria do Ministro Velloso Ebert, 

que ensejou o conhecimento do recurso do empregado, no que 

diz respeito à incidência do art. 39 da Lei 1369, divergên

cia especifica, fls. 100. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - (Consulta os autos) Esses a

dicionais, diz o v. AcÓrdão Regional, não são devidos porque 

as parcelas relativas ao adicional de insalubridade são an

teriores à propositura da ação, nos termos do art. 39 da Lei 

1369 de 1968, que não fere qualquer postulado constitucional 

A Resolução n9 45 de 27 de setembro de 1972, do Senado Fede

ral suspendeu a pena de ••• (lê). 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Deu a partir do laudo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço da Revista do emprega 

do quanto à insalubridade, por violação do direito adquiri-

do. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Peço vista em Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista do Ministro Elias Bufaiçal. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2731/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. BENEDITO OLIVEIR 

e CIA. MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS. 

O Sr. Ministro Presidente- O E. Regional manteve a sentença 

acentuando que, ao decretar a rescisão do contrato de traba 

lho do empregado estável pela circunstância de que, em breve 

perlodo ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo conheci 

mente e provimento do apelo. t o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

e dou provimento, adotando, na integralidade de seus termos 

o voto vencido de fls. 52, que diz: "Esclarece o reclamante, 

em seu petitÓrio inicial, que sempre trabalhou para a reclama 

da como cobrador, prestando, desde a data de sua admissão, 

2/.J/07/68, duas horas extraordinárias ••• (Lê.)" to meu voto. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, vou ler a 

sentença e o acÓrdão, peças dos autos que podem justificar 

o meu voto: "Confirmada a sentença ~'·que não admitiu a resc.!, 

são do contrato pela supressão das horas extras ••• (lê)". 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- (Continua lendo). Julgo i~ 

procedente a reclamação. t o que diz a MM. Junta de Conci 

liação e Julgamento. Consta do V. AcÓrdão: "mantenho .o de 

cisÓrio. É inconcebivel. •• (lê)'! Nego provimento ao recurso , 

data venia. Não posso me fiar, Sr. Presidente, nessa altu

ra do conhecimento, no voto vencido, no AcÓrdão Regional, 

porque ainda vou buscar elementos para deduzir. Assim, Sr. 

Presidente, vou divergir, não conhecendo da revista, porque 

os Arestos citados tratam de caso diferente. Referem-se a 

"se as horas extras eram habituais e se em longo per:Íodo" .-

0 que se admitiu foi a supressão em cutto perÍodo. Se re~ 

tabelecido o horário, não havia como dar pela rescisão do 

contrato de trabalho. 

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

dente. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Também peço vista em Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virt~ 

de dos pedidos de vista em Mesa dos Srs. Ministros Velloso 

Ebert e Barata Silva. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2694/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - FERRO 

VIA PAULISTAS/A E CELSO AUGUSTO DE LUCA e es MESMOS.(P~ 

dido de vista do Ministro Elias Bufa~çal). 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Mantenho o entendimento de 

V.Exa., mesmo vencido. 

O Sr. Ministro Presidente - Proclamo o resultado. Conhecido 

o recurso do empregado e dado provimento ao e mesmo para r~ 

conhecer o seu direito ao adicional-insalubridade e quanto 

aos honorários advogaticios. Prejudicado o recurso da empres 
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Redigirá o AcÓrdão o eminente Ministro Velloso Ebert, pri 

meiro voto divergente. Se houver alegação, respeitada a 

prescrição bienal. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 130/73 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a, Região. JOSt DA PONTE DE 

JESUS e COMABRA - CIA. DE ALIMENTOS DO BRASIL S/A (EX- FRI

GORÍFICO WILSON DO BRASIL) (Drs. Ulisses Riedel de Resende 

Danilo Pompeu Amalfi) 

O Sr. Min1stro Velloso Ebert - Sr. Presidente, por ser eve 

tual. a substituição efetuada pelo reclamante, esporádico 

foi o serviço, Concluiu o Acórdão revisando em dar provimen

to ao Recurso Ordinário da reclamada para julgar improceden

te a reclamatória, porque nenhuma obrigação restava à empre

sa de efetivá-lo sendo absurda a pretensão da rescisão con

tratual ••• (lê). Opina desfavoravelmente ao recurso o repre

sentante do Ministério Público, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Têm a palavra os Srs, Advogados. 

(USAM DA PALAVRA OS DRS. JOS~ TORRES DAS NEVES e RUY JORGE 

CALDAS PEREIRA) 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - só por equivoco poderia ter 

subido a Revista, Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente, 

não conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 73lf,73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a, Região. BENEDITO DE OLI

VEIRA e CIA. MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS (Drs, Ulisre s 

Riedel de Resende e João Evangelista Ferraz) (Pedido de vis-
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O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, vou ler o 

Acórdão e a jurisprudência tida como divergente. Diz o Acór

dão: "Mantenho a de~isória." A decisória por sua vez entende 

que não há razão para a decisão porque, ao contrário, por um 

periodo. curto de dias, apenas houve a supressão de horas ex

traordinárias que foram restabelecidas, repostas logo depois. 

E o que diz a decisão? 11 Ê inconcebível decretar-se rescisão 

de contrato de trabalho pela circunstância de que durante o 

curto periodo haver-lhe suprimido o empregador o trabalho ex 

traordinário. Nego provimento. Com este AcÓrdão tenho 

go voto vencido do Juiz Henrique Brito e transcrevo o voto 

vencido. Diz: "Se há trabalhp extraordinário, é indiscut:fvel 

que há reajuste tácito. 11 Aqui não se nega que foram as h o -

ras extras repostas. O problema é saber se durante o pequeno 

periodo, em razão de um problema técnico, justificava ou não 

o contrato de trabalho para o estabilitário sem garantir o 

empregado ••• (lê). O AcÓrdão atacado diz que foi restabeleci

da e a sentença também diz assim. Dai por que não vejo couo 

conhecer. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Pela ordem, Sr. 

Presidente. V. Exa. me perdoe , Ministro Barata Silva. O 

Acórdão reconhece, na realidade, que o contrato de trabalho 

foi vulnerado. Não importa se foi por dias, meses ••• 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Os AcÓrdãos citados, como di 

vergentes, não atacam este ponto. 

O Sr. Ministro Presidente - O art. 468 está violado. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Mantenho o pedido de vista. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtu-
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de do Ministro Velloso Ebert ter mantido o seu pedido de vic 

ta. Está suspensa a Sessão para o lanche. 
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o Sr. Ministro Presidente - R eaberta a Sessão. 

o Sr. Secretário - Processo n. 0 2.776/73 -Relator: Ministro 

istro Elias Bufaiçal. Recurso de 

4a. Região. RHÓDIA - INDUSTRIAS 

O MISSIAGGIA. 

Starling Soares. Revisor: Min 

Revista de decisão do TRT da 

QUlMICAS E TEXTEIS S/A e MAUR 

O Sr. Ministro Presidente - D efine a ementa do aresto regio-

nal a tese, quando diz, a fls • 252, que: "A subordinação e fis 

calização a que está .. sujeito ( 
~ 11 o representante comercial ••• Le. 

A douta Procuradoria-Geral op inou pelo conhecimento, por vio-

lação, e provimento do recurs o. 1!: orelatório. 

o Sr. Mtnistro Elias Bufatcal - De acordo. 

o Sr • m discussão. Encerrada. Adoto o Ministro Presidente - E 

. parecer da douta. Procurador! 

O Sr. Min{stro Elias Bufaical 

a-Geral. Conheço e dou provimento 

- Estou de acordo com o douto 

parecer, pois não se me afigu ra legitimo que a figura do re

egado, como acentua a respeitá-presentante encubra a do empr 

~el sentença ••• (lg). 1!: o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - H 

O Sr. Ministro Barata Silva -

O Sr. Ministro Presidente - s 

~o pedido de vista do Ministr 

Q_ Sr. Secretário - Processo n 

á diverggncia ? 

Peço vista em Mesa. 

uspenso o julgamento em virtude 

o Barata Silva. 

~tarling Soares. Revisor: Min 

9 2.731/73- Relator: Ministro 

istro Elias Bufaiçal. Recurso de 

2a. Região. BENEDITO DE OLIVEIRA Revista de decisão do TRT da 

e CIA. MUNICIPAL DE TRANSPOR TES·COLETIVOS. (Pedido de vista 

bert). ~m Mesa do Ministro Velloso E 

12_ Sr. Mtntstro Velloso Ebert 

ido aqui várias vezes, nega 

ja 

- O acórdão regional, que já foi 

peremptoriamente que a empresa ha 

dinárias como punição. Na verda

rescisão contratual alegado na i-

suprimido as horas extraor 

e • esse foi o motivo p ara a 
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nicial, A empresa contestou esse fato e não restou provado, 

A supressão das horas extraordinárias, inclusive por confia

sã~ do reclamante, foi por certo periodo de tempo, Não se ju~ 

;tifica a rescisão contratual. 
' I :o Sr. Ministro Presidente -Prevalece o voto do Ministro Revi-
I 

1sor, Não conhecido o recurso, contra o voto do Ministro Rela-
i tor, Lavra o acórdão o Ministro Revisor, 

;O Sr. Secre:trário - Processo nQ 2798/73 - Relator: Ministro 
I 
'Starling S~res, Revisor: Ministro Elias Bufaiçal, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. JOAQUIM ALFREDO LHU 

LLIER DA CUNHA e CORONEL PEDRO OSÓRIO S/A, t 

O Sr. Ministro Presidente - Decidiu o aresto regional dar pr,2 

vimento ao apelo ordinário da reclamada dando valor, •• (lê), 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo provimento quanto à qui 

tação, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo, 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. SÓ conhe

cemos do apelo quanto à quitação, aplicando a súmula 41, de~ 

te colendo Tribunal. Quanto às demais parcelas, não há base le 

gal para o apelo ••• (Lê.} Conheço quanto à quitação e aplico 

a Súmula. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - O ponto nevrálgico do recurso 

consiste na quitação, pois terá reflexo nas parcelas discrimi 

nadas ••• {Lê.) Conheço, nessa parte, pela Súmula 41, e dou pro 

vimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido e dado 

provimento ao recurso, unanimemente, para ser aplicada a súmu1 

~1 do T.S.T. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 776/73 - Relator Ministro Ba-

rata Silva - Revisor Ministro Elias EUfªiqal - Recurso de re-

·vista de decisão do TRT da 4a. Região- RHÓDIA IND.QUÍMICAS E 

TEXTEIS S/A e MAURO MISSIAGGIA. 

O Sr. Ministro ~r_B:.t_a_ -~i_l~a - Data venia de v. Exa.. e do Minis 

tro Revisor, vou ousar discordar, para ser coerente com os meu 

pronunciamentos anteriores. O Acórdão Regional proclamou à luz 

das provas, que estava comprovada a relação de emprego, embora 

procure fazer uma distinção entre a subordinação do empregado 

normal e a do representante comercial,entendendo que, por veze , 

acobertada pela representação comercial, há nada mais nada me 

nos do que uma relação de emprego. Basta ler a ementa do acór

dão. Coerente com os pronunciamentos anteriores, entendo que i 

so vai esbarrar no terreno de fatos e p rovas. Não conheço. 
-· 

o Sr. Ministro Paulo Fleur;y: - Tambémnã o conheço. 
-

o Sr. Ministro l7ellóso .Fbert- Acompanho a divergência. 

o Sr. Ministro Presidente - Não conhe cido o recurso, contra 

o voto dos Ministros Relator e Revisor. Ràdigirá o acórdão o 
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Ministro Barata Silva. 

.2 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 813/73 Relator Ministro Sta 

llng Soares - Revisor Ministro Elias B.lfaiçal -Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região - LIA APARECIDA DOS 

SANTOS E OUTRA e SOC. DE BENEFICENCIA HOSPITAL MATARAZZO. 

O Sr. Ministro Presidente - Vem o presente apelá impetrado 

tra aresto regional de fls. 87/89, o qual, reformando a sente 

ça de origem, deu provimento ao apelo ordinário da reclamada 

•.. (Lê.) Opina a douta Procuradoria-Geral pelo não conhecimen

to do recurso.É o relatório. 
~ 

O Sr. Ministro Elias B.lfaiçal - De acordo. 

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

conheço. 

O Sr. Ministro Elias B.lfaiçal -

O Sr. Ministro Presidente 

não conhecido o recurso. 

Também não conheço. 

Há divergência? Unanimemente, 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 824/73 Relator Ministro Star

ling Soares - Ministro Elias Bufaiçal - Recurso de Revista de 

decisão do TRT da 4a. Região. RENEU DUARTE BODRIGUES e JOl!:O 

HOPPE INDUSTRIAL S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de empregado que traba 

va sob o regime de compensação de trabalho, retribuindo a 

presa ••• (Lê.) Opina a douta Procuradoria Geral pela confirma

ção do julgado. É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - En discussão. Encerrada. Há um a

córdão citado a fls. 50 em sentido divergente. Conheço e nego 

provimento. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Também conheço e nego provimen

to. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido e negad 

provimento ao recurso, unanimemente. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2843/73 - Relàtor: Elias Bu 

faiçal. RevisDr: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Revis

ta de decisão do TRT da 4a. Região. LUIZ CARLOS MENÇA DE 

SOUZA e BANCO C REFI SUL DE INVESTIMENTOS S/A. 

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

prescrição do direito de reclamar a alteração de salário, o 

egrégio Tribunal Regional do Trabalho reclamou de sentença 

' -proferida a revelia, considerando que a prescriçao poderia 

ser argliida em qualquer Instância. A douta Procuradoria-Ge

ral opina no sentido de se colocar o julgado dentro do pedi 

do de prescrição parcial. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

palavra o ReJa to r. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - o. Recurso Ordinário menciona 

expressamente parcelas atingidas pela 

nheço do recurso por violação do art. 

prescrição bienal. c~ 

49 do CÓdigo de Pro-

cesso e dou .. :provimento para restabelecer a respeitável d~ 

cisão de la. Instância. Ademais, é de notar-se que a juris-- , , prudencia e tranquila tendo o caso de salario como presta-

ção sucessiva. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também conheço do recurso e 

dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? 

O Sr. Ministro:: Paulo Fleury - Sr. Presidente, o Regional 

não se pronunciou quanto ao mérito ? 

6 Sr. Ministro Velloso Ebert - O julgamento do Recurso Or-
, 

dinario do recorrido foi na verdade ultra petita. ~arte do 

direito postulado pelo autor, no relatÓrio. Dei provimento 

ao Recurso, não reconhecida a prescrição total e sim parcial 
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, , -para que o egregio Regional julgue o merito da questao, co 

mo<.: de direito. 

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

midade, e dado provimento ao mesmo, não reconhecida a pre~ 

crição total e sim parcial, de acordo com a jurisprudência, 

para que o egrégio Regional julgue o mérito da questão, c~ 

mo de direito, nos termos do voto do eminênte Ministro Rela 

tor. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 863/73 - Relator: Ministr 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. SOCIEDADE T~CNI 

CA DE FUNDIÇOES GERAIS S/A - SOFUNGE - e JOS~ BENEDITO DE O 

LIVEIRA. (Drs. Paulo Eduardo Magalhães de AraÚjo e Ulisses 

Riedel de Resende) 

o sr,. Ministro Presidente - Decidiu o E. Regional negar pr 

vimento ao apelo da reclamada para mandar a petição de ori 

gem ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhe

cimento e não provimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. JOSÉ TORRES DAS NEVES) 

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

phe~o do~recurso~. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente, 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 867/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região. ESTADO DA GUANA 

BARA e MÁRIO DE MELO MARQUES. (Drs. Roberto José Mello Alves 

e Marcos André Seraphini Barcellos) 

O Sr. Ministro Presidente - Na sua ementa define o decisó-

rio regional, como salienta a fls. 40 o seguinte: "Adicional 

noturno. Trabalhador noturno deve ter remuneração superior a 

trabalhador diurno." É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não há 
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AcÓrdão citado. Ele cita o Decreto-lei 1 399. Conheço do re

curso e nego ~he.provimento. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também conheço e nego prov! 

mento. 

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

curso e ao mesmo negado provimento, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 325/73 - Relator: Ministro 

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

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

S/A -PETROBRÁS- e DIOLINDA LOPES DOS SANTOS. (Drs. Eduar

do Adami Goes de AraÚjo e Nylson Sepúlveda) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, na Segunda 
• 

Instância apreciou-se conjuntamente três ape.los aviados pela 

reclamada. O primeiro de sentença na ação intentada e o se -

gundo, incidente ••• (lê). Opina o representante do Ministé

rio PÚblico favoravelmente ao recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussã o, Encerrada, Tem a pa 

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A senten 

incidente de atentado suscitada em seg 

ça proferida na ação 

unda instância condenou 

a requerida a restabelecer a lide em se u estado anterior • • • 

(lê) Acolho a prejudicial suscitada pel o recorrido e não co-

nheço do recurso da empresa, 

o Sr. Ministro Barata Silva - Também nã o conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergên ela? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso da em presa, 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 224/72 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Vello ao Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la, Região • JOS~ DE ALMEIDA E 

NABARA S/A. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BAíA DE GUA 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Pre 

sentença negando férias proporcionais q 

rescisão é do empregado, recorre este • 
, 

favorável. :g o relatório, e 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - De acord 
• o Sr. Ministro Presidente - Em discussã 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Conheço 

vergência, 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço 

sidente, confirmada a 

uando a iniciativa da 

•• (lê), O douto parece 

o • 

o, Encerrada. Tem a pa 

da Revista pela di-

• 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergên ela? Por unanimidade 

de votos, conhecido o recurso. Tem a pa lavra o Relator, 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Pre 

' jurisprudência da Turma no sentido de a 

sidente, eu me curvei 

que as férias propor

o empregado, se incor

poram, dia a dia, ao seu salário. Dou provimento. 

cionais, mesmo com a sa{da espontânea d 
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o o Relator. 

o Sr. Ministro Presidente - Há diver gência? Mantenho o meu 

ponto de vista contrário. Fico isolado. Conhecido o recurso e 

dado provimento ao mesmo, para julgar p 

referente a férias 

rocedente a reclamação 

a o voto do Ministro r-proporcionais, contr 

Starling Soares. 

o Sr. Secretário Processo n'? 2 996/73 Relator Ministro Elias 

Bufaiçal - Revisor Ministro Velloso Ebe rt - Recurso de revis -

ta de decisão do TRT da 2a. Região. DEP • DE ESTRADAS DE RODA -

DAS CHAGAS FILHO. GEM DO EST. DE MATO GROSSO e FRANCISCO 
--

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Pre sidente, as duas instân 

o de se classificar no cias reconhecerem o direito do empregad 

cargo de t~cnico 

.•• (Lâ.) O douto 

topógrafo 
, 

parecer e 

ou equivalen te, pois fora rebaixado 

. E o relatório. desfavorável 
-

o Sr. Ministro Velloso Ebert - De acord o. 
-· 

o Sr. Ministro Presidente -:Em discu ssão. Encerrada. Tem a 

~alavra o Relator. 

Q_ Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Meu vot 
, 

o e longo, mas não conh 

ço da revista. 

p Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente -Há dive rgência? Por unanimidad 

ie votos, não conhecido o recurso. 

p_ Sr. Secretário - Processo n9 2 ooo/z 3 Relator Ministro Sta~ 

faiçal - Recurso de Re-Ling Soares - Revisor M:l.nistro Elias Bu 

:rista de decisão do TRT da 2a. Região. 

p Sr. Ministro Presidente - Decidiu o 

fO apelo ordinário do reclamante,para 
·-

.• (Lâ.)S Procuradoria-Geral opina pel 

co.t o relatório. 

:> Sr. Ministro Elias.' Bufaiçal - De ac 

E.Regional dar proviment 

ulgar procedente a ação 

o conhecimento e provime 

j 

ordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Nosso prE 

nunciamento, em síntese, é radi·caillmente oposto ao apelo ora 

rpreciado. A jurisprudência citada não é pertinente ••• (Lê) 

Tão conheço. 

P Sr. Ministro Elias Blfaiçal - Também não conheço. Não há vio 

lação literal de lei. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 006/73 Ministro Starling Soa 

res - Revisor Ministro Elias Bufaiçal - Recurso de revista de 

decisão do TRT da 2a. Região. CARLOS VOLP e IND. DE J-1/(QUINAS 

BAtJI.illRT LTDA. 

O Sr.Ministro Presidente - Concluiu o E. Tribunal Regional 

dar provimento ao apelo ordinário para julgar improcedente a 

reclamação ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

conhecimento ou não provimento do recurso.~ o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Blfaiçal - De acordo. 

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

(USA DA PAIAVRA O DR. JOS~ TORRES DAS NEVES) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Não conh~ 

ço do recurso porque o único aresto que poderia ser pertinente 

fala sobre produtividade e, a despeito da brilhante sustenta -

ção, o art. 461 §19, é claro: 11 Trabalho de igual valor para e

feito deste cap!tulo ••• (Lê.) O AcÓrdão recorrido diz que o 

paradigma apresenta maior produtividade. Matéria de fato. Não 

conheço. 

O Sr. Ministro El.ias Buf'ai_çal- Acompanho V. Exa., Sr. Presi

dente. 

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

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3029/73 Relator Ministro Elias 

Blfaiçal - Revisor Ministro :Velloso Ebert - Recurso de revista 

de decisão do TRT da 5a. Região -SUPERMARCADO TRIUNFO e ED~VAL 

DO SANTOS ARAÚJO. 

g_sr. Ministro Elias atfaiçal- Sr. Presidente, as duas instân 

cias admitiram como certa a data alegada pelo empregado como 

de sua admissão, setembro de 1 970 , e não março de 1 971, com 

3Ustenta a empresa. (Lê.)O douto parecer é desfavorável.É o 

relatório. 

P Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

~alavra o Relator. 

;I Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Com a devida vênia do douto pa 

becer, a Revista tem fUndamento pois se reconhece o julgado qu 

I' prova era duvidosa, depois de a considerar tênue, a divergên 

.ia é manifesta ••• (Lê.) Conheço do recurso e lhe dou provimen 

co, julgando a reclamação improcedente. 

) Sr. Ministro Velloso Ebert - Por violação não vejo como conh 

~er, quanto à divergência, não conheço pelas Súmula 23 ••• (Lê.) 
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(Lê.) 

O Sr • Ministro Eara ta Silva - Peço vista em mesa. 

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

de do pedido de vista do Ministro Barata Silva. 

p Sr. Secretário - Processo n9 3055/73 Relator Ministro Elias 

~faiçal - Revisor Ministro Velloso Ebert - Recurso de revista 

~e decisão do TRT da 4a. Região. RADIO E TELEVISJW GAUCHA S/A 

e GILBERTO RAD1UNDO NEDEL. 

Q Sr._ Ministro Elias fufaiçal - Nl!l:o conhecido o recurso porque 

~ssinado por estagiário, fls. 111, recorre a empresa, alegando 

~existência de provimento da Ordem ••• (Lê.)O douto parecer 

~avorável.É o relatório. 

) Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

:) Sr. Ministro Presidente - Dn discussão. Encerrada. Tem a . 

)alavra o Relator. 

, 
e 

:) Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Como bem salienta o douto pare

~er, o ,-v. acórdão arrolado é de Turma, mas faz menção aos dis

)Ositivos invocados também pelo recorrente ••• (Lê.) Conheço e 

pou provimento, para que o E.Tribunal Regional aprecie o recur 

o. 

D Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a matéria discu 

~ida na Revista requer interpretação, não se podendo por isso 

oncluir pela violação legal na sua literalidade, e o único a

~esto trazido à colação é de Turma. Não conheço. 

. Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei 

otos. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Com o Relator. 

Q Sr. Ministro Paulo Fleury - Com o Relator. 

os 

O Sr. Ministro Presidente - Voto com o Revisor. Conhecido o 

recurso e dado provimento ao mesmo, baixando os autos ao E. 
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.R.T. para que aprecie o mérito como de direito, contra o vo 

o dos Ministros Velloso Ebert e Starling Soares. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 3 029/74 Relator Ministro Vel

loso Ebert - Revisor Ministro Barata Silva (Pedido de vista do 

Ministro Barata Silva) Recurso de Revista de decisão do TRT da 

5a. Regill:o. SUPERMERCADO TRIUNFO e EDIVALDO SANTOS ARAÚJO. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O valor :fixado na causa foi de 

dois salários-m!nimos,depois o Juiz fixou em CR$500,00. 

O Sr. Ministro Elias B..tfaiçal - Curvo-me ao Prejulgado 40. Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Nll:o conhecido o recurso, aplicado·· 

o Prejulgado 40 do __ TST, vencido o Ministro Barata Silva. 

O Sr. Secretário - Processo 3065173 - Relator Ministro Velloso 

Ebert - Revisor Ministro Barata Silva. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Recurso Ordi

nário oportunamente oferecido pela reclamada não foi conhecido 

pela E. Turma Regional, tendo o acórdão revisando adotado o se 

guinte fundamento, às fls. 113: 11Constata- se pela certidão de 

fls. 90 a expedição de notificáção ••• (Lê.) Opina a douta Pro

curadoria-Geral favoravelmente. É o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Surpreendida no julgamento do 

Recurso Ordinário com o acolhimento da intempestividade do 

seu apelo ex-oficio, justifica-se o apensamento da certidão 

de fls. 123, tratando-se, pois, de fato posterior à sentença 

recorrida,,,(lê). Conheço da Revista, por ambas as alineas, 

e lhe dou provimento a fim de que voltem os autos ao Regional 

para julgamento do recurso da reclamada, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Há apenas uma divergência quan

to à fundamentação, pois entendo que os arestos apontados não 

estão ao feitio legal, De qualquer maneira, por violação do 

art. 775, § único, di CLT, acompanho integralmente o Relator, 

o Sr, Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

,, conhecido e dado provimento ao recurso para que voltem l os 

autos ao Regional, a fim de que julgue o feito como de di

reito, não reconhecida a intempestividade, 

O Sr. Secretário - Processo n9 3086/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares, Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. SONIA MOREIRA PERES 

e RADIO S~O PAULO S/A. 

O Sr, Ministro Presidente -0 Regional confirmou a sentença 

da Junta, que dera pela improcedência da ação visando ao re

cebimento de salários afirmando o empregado haver permanecido 

à disposição da empresa, •• (lê), A douta Procuradoria-Geral~~ 

pina pelo não conhecimento do recurso. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo, 

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

ço do recurso, 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Também não conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o r e cu rso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3111/73 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Minist ro Barata Silva. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da 2a. Região. NELSOM PINTO e CIA. BRA 

SILEIRA GIVAUDAN. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - As instâncias de conhecimento 

concluiram pela improcedÉlnci a da reclamatória, em decorrên-

cia da justa causa comprovada 

radoria-Geral opina pelo não c 

nos autos ••• {lê). A douta Procu

onhecimento. É o relatório. 

o Sr. Ministro Barata Silva -

o Sr. Ministro Presidente -Em 

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert -

o Sr. Ministro Barata Silva -

vada. 

O Sr. Ministro Presidente - Há 

de votos, a Turma não conheceu 

O Sr. Secretário - Processo n9 

Elias Bufaiçal.Revisor: Minist 

vista de decisão do TRT da 2a. 

S/A e ISRAEL TEIXEIRA BRAGA. 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal 

De acordo. 

discussão. Encerrada. Tem a 

Não conheço. Matéria de fato. 

Não conheço. Falta grave compr~ 

divergência ? Por unanimidade 

do recurso. 

3128/73 - Relator: Ministro 

ro Velloso Ebert. 'Recurso de R~ 

Região. GENERAL MOTORS DO BRASI 

e negado provimento ao Recurso 

- Imposta a equiparação salarial 

Ordinário, sustenta a recorren 

te que se baseara a sentença e m depoimento de outro processo 

••• {líl). O douto parecer é des favorável. É o relatório. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufatçal - A tese agasalhada pelo julgado 
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é a de que ao empregador incumbe a prova de que o reclamante 

não trabalhava com a mesma perfeição e produtividade do par~ 

digma,,,(lê), Conheço da Revista, 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - A matéria é de fato. Diz o a -

córdão regional:'A ''prova testemUnhal é no sentido de que o re -

clamante e o paradigma exercem as mesmas funções ••• (Lê.) 

Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Havendo divergância, tomarei os 

votos, 

O Sr. ~ünistro Barata Silva - Não conheço. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Não conheci-

do o recurso, contra o voto do Relator. Redigirá o AcÓrdão o 

Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 156/73 Relator Ministro E -

lias Bufaiçal - Revisor Ministro Velloso Ebert - Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 4a. Região - VIAçgo LUZI~NOS LTDA. 

e NILTON DARCY DO NASCIMENTO. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, o Tribunal Re 

~ional deu pela deserção do recurso, pois a importância fora 

depositada por empresa diversa e sem qualquer explicação; já 

ra:o caberia porque feito fora do prazo ••• (Lê.) o douto parece 

6 favorável. ~ o relatório. 

J Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

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

)alavra o Relator. 

P Sr. Ministro Elias 'BUfaiçal - Tendo como violada a lei, conh 

~o da Revista e lhe dou provimento. O excesso de formalismo le 

~a ao descumprimento da lei. Se reconhece o julgado que foi de-

1Ósito feito ••• (Lê.) Conheço. Dou provimento para que o Recur

pO Ordinário seja apreciado como de direito. 

) Sr. Ministro Velloso Ebert - Diz o acórdão regional: "Em con-

·ra-razões, protesta-se pelo não conhecimento do apelo sob a 



TST- 332 

12.0;i.74 

I'"'OOER Jl.IDIC!ÁAIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR CO TRASALHO 

SSO/LFA/IG 

- alegação de ter deserção, eis que a empresa que depositou o 

alor da condenação, conforme o documento de ~ls •••• (Lê.) 

.2 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - (Continuando) - Sr. Presiden 
- , te, sao varies os fundamentos, inclusive de intempestivida-

de do depÓsito. A revista poderia ser atacada por~J qualquer 

desses ~undamentos, São duas folhas de Recurso de Revista, 

arguindo a violação do § 29 do art. 899. Na verdade, nenhu

ma pertinência tem com a fundamentação do AcÓrdão recorrido 

para se conhecer da revista. Não conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - V,Exa. não conhece por acha 

que o depÓsito não foi feito ? Se ele tivesse demandado coa 

tra duas empresas, se fosse empregado das duas e reclamasse 
, 

contra uma, e viesse em nome de outra, o deposito seria na 

conta vinculada. 
, , 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - No recibo de deposito ha mea 

ção do número do processo ? Geralmente tem. Se existe, não 

haveria essa possibilidade aventada pelo eminente Ministro 
, 

Velloso Ebert. Em geral consta nas guias o numero do prece~ 

so. Não tendo, há a possibilidade de o depÓsito se tratar 

de outro processo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - "Os depÓsitos para fins de re 

curso nas reclamações trabalhistas ••• (lê). Esse problema é 

da MM. Junta. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Intempestividade do empreg~ 

dor: "outrossim, ainda que se procurasse a comprovação 
, , 

do deposito regular, ja seria diligenciar sobre a causa do 

ocorrido, a essa altura do feito ••• (lê)". 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Mas, naquela oportunidade, te 

ria que retvoagir,. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço do recurso pelo Pr~ 

julgado n9 45 e dou provimento. 
, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Tambem conheço do Recurso. 
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Se, realmente, tivesse ocorrido o depÓsito, evidentemente 
, 

a parte contraria faria. Tudo indica que se refere a esse 

-2 

processo: "12a. Junta de Conciliação e Julgamento". A par-
, -te contraria nao prova. Ela teria que provar. 

O Sr. Ministro_, Velloso Ebert - Reformulo meu voto. 

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

nimidade e dado provimento ao mesmo para que os autos re

tornem ao Regional, a fim de julgar o feito. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3212/73 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. AUGUSTO COSTA e 

CIA. MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS • 

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

cial , que sua condição foi alterada, de lubrificador para 

abastecedor, em razão de postular sua volta à situação an

terior, com pagamentos inferiores. A sentença vestibular 

julgou improcedente o pedido ••• (Lê). A douta Procuradoria

Geral opina pelo não conhecimento da revista. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves). 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço do recurso. 
, -O Sr. Ministro Barata Silva - Tambem nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - , ~ -Ha divergencia ? Nao conhecida 

a Revista, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3229/73 - Relator: Ministro 

Veloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de R~ 

vista de decisão do TRT da la. Região. C!A. TELEFÔNICA BRA

SILEIRA e FLAVIANO DE MATOS LIMA. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, mantida foi 

a respeitável sentença vestibular pelo V. AcÓrdão recorrido, 

por que deferida corretamente a equiparação salarial, pois 

reconhecido o trabalho do empregado ••• (lê). A douta Procu

radoria-Geral opina pelo improvimento do recurso. É o rela-
, 

torio. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Matéria de fato. Não conheço. 
, ~ -O Sr. Ministro "Presidente - Ha divergencia ? Nao conhecido 

o recurso, por unanimidade. 

(Retira-se da Presidência o Exmo. Sr. Ministro Starling Soa 

res. Assume a Presidência o Exmo. Sr. Ministro Barata Silva). 

O Sr. Secretário - Processo n9 3266/73 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revtsor: Ministro Barata Silva. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ALBINO FUSO E OU

TROS e TECELKGEM TEXTÍLIA S/A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Pretendem os autores, no pr~ 

sente Recurso de Revista, que se reconheça como integrante 

de repouso remunerado as horas extras habitualmente traba

lhadas, o que foi negado na Instância Regional, A douta Pr~ 

curadoria-Geral opina ._, desfavoravelmente. É o relatÓrio. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro VSlloso Ebert - Conheço do recurso, por di

vergência. 

O Sr. Ministro Presidente -Também conheço. Fls. 126. Há 

divergência ? Conheçido o Recurso, por unanimidade. Tem a 
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palavra o Relator • 

. o Sr. Ministro Velloso Ebert - Dou provimento ao recurso 

de acordo com o douto parecer e do entendimento do eminen-

te Ministro Tostes Malta. 

,o Sr. Ministro Presidente -~ venia, nego provimento ao 

recurso, face o art. 79 da Lei n9 605, que veda a inclusão 
- , das horas extras habituais ou nao, no calculo do repouso 

remu·nerado. Havendo divergência, tomarei os votos. 

,o Sr. Ministro-'Elias Bufaiçal -~ venia, do eminente 

Ministro Relator, acompanho V. Exa. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Acompanho o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Presidente -.·-Ocorreu empate. Aguarda-se a 

presença do eminente Ministro Starling Soares l para desem

patar. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 283/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. HENRIQUE ZEZZA e ATMA 

PAULISTA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO. (Drs. Nério S. W. Baten -

dieri e Ulisses Riedel de Resende) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, apreciando os 

recursos ordinários então oferecidos pelas partes em litigiq 

assim decidiu o E. Tribunal da Segunda Região: 11 0 reclamante 

pretende indenização, ou melhor, a importância recebida na o 

casião da primeira indenização e que seja atualizada pela ca 

reção monetária ••• (lê). Desfavoravelmente aos dois apelos op 

na o representante do Ministério PÚblico. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro ~Pre~ide~te·- De acordo. 

! (USA DA PALAVRA O DR. JOSJ!: TORRES DAS NEVES) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, quanto ao r~ 

curso da empresa, o acórdão regional, que reapreciou as prg 

vas dos autos, afirma textualmente que houve fraude para que 

o empregado não adquirisse a estabilidade, consignando ex

pressamente que o reclamante não se afastou do serviço ••• 

(lê) Não conheço do recurso da empresa. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergên

cia? Por unanimidade de votos, não conhecido o recurso da em 

presa. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso do empregado. No que 

se refere à complementação da indenzação, está o recurso ex

traordinário inteiramente desfundamentado, pois não se apon

ta norma legal que teria sido violada ••• (lê) Conheço do re-
-

curso e lhe dou provimento parcial, a fim de excluir a corr~ 

ção monetária aplicada no acórdão recorrido contra o empreg~ 

do. 
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O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Há divergência? Por 

unanimidade, conhecido , -e provido o recurso guanto a correçao 

monetária, nos termos do voto do Relator. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 315/73. Relator Ministro Ve 

lloso Ebert. Revisor Ministro Barata Silva. Recurso de~Revista 

de decisão do TRT da la. Região. Stella S/A e Eni Portugal. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, reapreciando o 

Recurso Ordinário da ré, pois o anterior decisÓrio foi ftnula

do pelo acórdão desta Egrégia Turma, fls. 44, decidiu o Tribu 

nal Regional que o salário-m{nimo é preceito de ordem pÚbli

ca, não havendo pois que admitir-se ••• (lê) Opina favoravelmen 

te o representante do Ministério PÚblico. ~ o Relatório . 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A omissão alegada pelo recor ~ 

rente não se verifica, uma vez que o aardão, reapreciarlo o Re 

curso Ordinário sobre a questão do salário-mimimo, adotou in-

tegralmente os fundamentos·do anterior, que ficam a~m compon 

do o mesmo ••• (lê) Conheço quanto ao mérito. 

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

Unanimemente, conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - O critério de 8 horas diárias 

de trabalho se refere à delimita~ão da jornada máxima, nada 

tendo a ver com o pagamento do salário-m{nimo. Este, na ver 

dade, constitui preceito de ordem pÚblica ••• (Lê)Nego provi 

mento ao recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Vou divergir porque entendo que 

salário-minimo é por hora; duas horas trabalhadas são duas h 

ras de salário-mnimo. A própria lei diz que ele não se aplica 

àquelas atividades que têm hàrátio diferente do normal. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Se houvesse um contrato estabe 

lecendo esse salário e depois fosse alterado, estaria de aco 

do com o Relator, mas ai seria por força de norma convencia 

nal, e não legal. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Diz o acórdão: O documento de 

fls. 14 demonstra que a autora foi admitida na data •.. (Lê) 

O Sr. Ministro Presidente - Dou provimento para determinar se 

ja pago apenas o salário-minimo relativo às horas trabalhada~ 

ou conforme o contrato de trabalho. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -Acompanho V. Exa. Sr. Presi

dente. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury --Também entendo, como V. Exa., 

que o salário minimo deve ser assegurado, mas que corresponde 

às horas efetivamente trabalhadas. 

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

provimento ao recurso, para determinar o pagamento do salário 

minimo hora. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3332/73. Relator Velloso Ebert 

Revisor Barata Silva. Recurso de Revista de decisão do TRT da 

la. Região. Jayme Guedes Monte Alegre e Banco do Brasil S/A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Decidiu o Ac6rlão que as van -

tagens inerentes ao exercicio do cargo de comissão e de repre 

.-""" 
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senta~ão,-.çóm dedicação exclusiva, vigente no Banco do Brasil 

S/A., são pertinentes à atividade e, assim, extensiveis aos 

aposentados ••• {Lê). Pelo não conhecimento do recurso, opina o 

representante do Ministério PÚblico. É o Relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - D e acordo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert -Conheço do recurso, configurado 

o dissídio jurisprudencial. 

o Sr. Ministro Presidente - A tese da revista é a de trata-

mento igualitário entre o a ti vo e o inativo. Concluiram as 

instâncias ordinárias que, no caso, tal igualdade existe ••• 

apontados não configuram a diver 

Havendo divergência, tomarei os 

(lê). Entendo que os arestos 

gência, pelo que não conheço. 

votos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Foi citado um acórdão do Minis 

A tese é complementação da apo

Banco, cujo critério, alterado 

tro Coqueijo Costa que diz: 11 

sentadoria a que se obriga o 

posteriormente ••• (Lê.) 11 Conhe ço. 

O Sr. Ministro Presidente - N ão conheço, porque a hipótese, 

nte da situada no acórdão. No ' realmente, um pouco difere e, 

caso, oque se negou foi exat 

personalíssimas, como horas e 

amente a inclusão de vantagens 

xtras, gratificação de tempo de 

s que o exercente de cargo igual 

ceber, inclusive, depois que hou 

ue não se aplica o principio iso 

dão paradigma. 

serttço integral e outras mal 

ao do aposentado passou a per 

v e a aposentadoria. Entendo q 

n6mico a que se refere o acór 

O Sr. Ministro Paulo Fleurl - Essas vantagens pessoais e even 

tlhais não devem ser levada s em conta para a equiparação. 

Acompanho V.Excelência. 

o Sr. Ministro Elias Bufa~çal - Também acompanho V.Exa. 

ti Sr. Ministro Presidente - N 

voto do Ministro Relator. Re 

ão conhecido o recurso, contra o 

digirá o Acórdão o Revisor. 

-Peço justificação de voto. 

Deferida. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

o Sr. Ministro Presidente -
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O Sr, Secretário - Processo n9 3395/73 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert, Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a, Região. SUBMARTEC - TECNICA 

SUBMARINA e JOS~ MARTINS SILVA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr, Presidente, a decisão re

corrida deu provimento ao Recurso Ordinário, do autor, reco

nhecendo a existência de relação de emprego que, no caso, de 

flui da apreciação das provas,,,(lê). Pelo não conhecimento 

do recurso, manifesta-se o representante do Ministério PÚ

blico, ~ o relatório. 

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

rada, Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Preliminarmente, determino 

o desentranhamento dos documentos de fls. 90/91, cuja junta

da se fez ao arrepio da Súmula 8 desse TST. 

O Sr, Ministro Presidente- De acordo, Há divergência ? Unani 

memente, determinado o desentranhamento dos documentos de fls. 

90/91. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Não tem a menor pertinência e 

invocada violação do art. 205 do CPC, já que o acórdão se 

funda no que ·resultou do material probatório existente nos 

autos,,.(lê), Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Relação de emprego negada pela 

Junta e reconhecida pelo Regional, Pura matéira de fato. T~ 

bém não conheço. Há divergência ? Unanimemente, não conheci- . 

da a Revista. 

:) 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 422/73 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 2a, Região, JOSÉ PEREIRA E OUTROS 

E CIA. AUXILIAR DE TRANSFORTES COLETIVOS, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o acórdão r~ 

corrido negou provimento ao recurso dos reclamantes, a fim 

de manter a sentença vestibular, que dera pela improcedência 

da reclamatória, já que evidenciada a prática de falta gra

ve ••• (lê) Manifestou-se favoravelmente o representante do 

Ministério PÚblico. É o relatório, 

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

Advogado, 

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves) 
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o Sr. Mintstro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, não se pode 

vislumbrar cometimento de falt a grave rescisiva no comporta-

mente assumido ue legitimamente protegido ••• (lê • por empregado q 

ponheço, 

2_ Sr, Ministro 

) Sr, Ministro 

Presidente - T 

Elias Bufaiçal 

ambém conheço. Há divergência ? 

- Peço vista em Mesa, 

2 Sr. Ministro Presidente - Su 

do pedido de vista em Mesa do 

~ Sr. Secretário - Processo n'? 

los o E\lert, Revisor: Ministro 

ta de decisão do TRT da !fa, R 

DARCI GEHLEN, 

O Sr. Mintstro Velloso Ebert 

Recursos Ordinários oferecido 

vimento parcial a E, Turma R e 

der que a quitação passada ao 

lê). Opina a douta Procurador 

os apelos, t o relatório, 

o Sr. Ministro Pres:lldente -D 

rem a palavra o Relator, 

Q_ Sr. M1nistro Velloso Ebert 

spenso o julgamento em virtude 

Sr, Ministro Elias Bufaiçal. 

3457/73 - Relator: Ministro Vel 

Barata Silva. Recurso de Revis-

egião, J. H, SANTOS S/A e JOSE 

- Sr, Presidente, apreciando os 

s pelos litigantes, deu-lhes pr~ 

gional, Ao do empregado, por ente 

ensejo da rescisão contratual,,, 

ia-Geral desfavoravelmente a ambo 

e acordo, Em discussão, Encerrada 

~uitação irrevogável, suscita 

- Recurso da empresa, A tese de 

da pela recorrente ••• (lê). Não co 

meço. 

) Sr. Ministro 

~ropósito. Há 

Presidente -

divergência ? 

Também não conheço. Há Súmula a 

ão conhecido o recurso da empresa, N 

!manimemente, Tem a palavra o Relator, 

Sr. Ministro Velloso Ebert -Conheço do recurso do empregado 

ela divergência e pela mesm a Súmula, e lhe dou provimento, para 
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reincluir na condenação as parcelas expungidas pelo proviment 

parcial do Recurso Ordinário, 

O Sr, Ministro Preàdente - De acordo, Há divergência ? Unani, 

memente, conhecido o recurso do empregado e provido, para re

incluir as parcelas expungidas pelo acórdão regional, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 266/73 - Relator: Ministro 

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

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. ALBINO FUSO E OUTROS 

E TECELAGEM TEXT!LIA S/A. (Adiado em virtude de empate ocorri 

do na votação.) 

O Sr. Ministro Starling Soares - Trata-se da tese do repouso 

remunerado da Lei 605. Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Dado provimento ao recurso, con

tra os votos dos Ministros Revisor e Elias Bufaiçal. Devolvo 

a Presidência ao Ministro Starling Soares. 

(REASSUME A PRESI~NCIA O MINISTRO STARLING SOARES) 

O Sr. Secretário - Processo n9 452/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

2a. Região. ARGEMIRO MARTINIANO DO NASCIMENTO E BRINQUEDOS 

BANDEIRANTES S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho denegatório repousa 

suas razões de decidir ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral o

pina pelo não provimento do Agravo. ~ o relatório. Em discus

são. Encerrada. A despeito da ausência das razões de Recurso 

de Revista, vê-se do acórdão de fls. 8 que a despedida foi 

decorrente de justa causa ••• (lê). Nego provimento. Há diver 

g@ncia? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 585/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

la. Região. MOACIR MANOEL FEU E L. AZEVEDO METAL. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o despacho agravado: 110 apelo 

não se restringe ••• (lê).~ o reiatório. Em discussão. Encerr 

da. Matéria de fato. Nego provimento ao Agravo. Há divergên

cia? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 370/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Agravo de Instrumento de despacho do TRr da 

3a. Região. MINERAÇltO MORRO VELHO S/A E JOS:g FERNANDES SANTOS 

E OUTROS. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Reconhecido o direito à rein

tegração dos empregados qae permaneceram no emprego e foram 

depois afastados, acórdão de fls. 14 ••• (lê). O parecer da 

douta Procuradoria-Geral é desfavorável. :g o relatório, 

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A divergência aparentemente 

existe: em relação à segunda parte da questão. Neste caso, 

manda-se reintegrar ••• (lê). Dou provimento ao Agravo, para 

melhor exame. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

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

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

de do pedido de vista do Ministro Velloso Ebert. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 402/73 Relator Ministro Elias 

Bufaiçal·- Agravo de instrumento de despacho do TRT da la. Re

gião. CIA AMÉRICA FABRIL e NILSON BONIFÁCIO LOPES. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A decisão regional rejeitou a 

preliminares de cerceamento de defesa, pela dispensa de prova 

e juntada de documentos •.• (Lê.)Desfavoravelmente ao Agravo, o 

pina a douta Procuradoria-Geral.É o relatório. 

O Sr. ~anistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator~ 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - No caso, o que se pretendia 

comprovar já estava esclarecido. Confessara a agravante a fra 

de .•• (Lê.)Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provimento 

ao Agravo, por unanimidade. 

O_ê_r. Secretário - Proceseo N9 1411/73 - Relator--Ministro Sta_ 

ling Soares - Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 8a. 

Região -EGBERTO MOREIRA PENIDO BURNIER e FUNDAÇ1t0 UNIVERSIDA

DE DO AMAZONAS. 

O Sr. Ministro Presidente - Recorre-se no Agravo de Instrumen 

to contra o despacho agravado, sustentando-se comprovado o 

dissídio jurisprudencial .•. (Lê.)A douta Procuradoria-Geral o 

pina pelo não provimento do Agravo. É o relatório. Em discus

são. Encerrada. Ao dar provimento ao apelo ordinário da recla 

mada, o E. Regional fundou-se em dois pontos a carteira de 

trabalho e o art •••• (Lê) Nego provimento ao Agravo.Há diver

gência? Unanimente, negado provimento ao Agravo. 

_Q_Sr ._._Secretário - Processo n9 1 422/73 - Relator Ministro 

Elias Bufaiçal -Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

la. Região - BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S/A e LUIZ PAULO 

DE J:ESUS. 
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Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, a Revista foi 

ndeferida pelo entendimento de que inexistia violação de lei 

nem atendiam os arestos citados a Súmula n9 38. Sustenta a 

gravante que a divergência era manifesta ••• (Lê.) A douta Pro 

opina favoravelmente ao provimento do agravo, 

face da divergência apontada.É o relatório. 

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

alavra o Relator. 

Sr. Ministro Elias Bufai al - O respeitável despacho salient 

as citações feitas não atendiam à Súmula n9 38. Realmente, 

o indicando o agravante a fonte de publicação dos AcÓrdãos 

.•• (Lê. )Nego_lprovimento ao Agravo. 

~.~nistro Presidente - Há divergência? ~nanimemente, nega 

o provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.429/73 - Relator Ministro 

Starling S~ares. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

3a. Região. LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA S.A. e JOSÉ FAUSTI 

NO GOMES. 

o Sr. Ministro Presidente - O despacho denegatório, assim es

tá lan~ado: "Não se aponta a origem dos arestos trazidos ~ c 

la~ão,conforme súmula deste Colendo Tribunal, sendo, portan

to, inviável a Revista por esse aspecto ••• (Lê.)" É o relató 

rio. Em discussão. Encerrada. Pelo art. 31 d~ CPc, é obrigat' 

ria a transcrição do AcÓrdão Regional ••• (Lê.) Dou provimento. 

Há divergência? Dado provimento ao Agravo, para que retorne 

ao E.Regional para sua devida instrução, observado o art.532, 

§ Único do CPC, em vigor. 

{ASSUME A PRESIDtNCIA O SR. MINISTRO BARATA SILVA.) 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.422/72 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Revisor Ministro Barata Silva. Recurso de Rev 

ta de decisão do TRT da 2a. Região. JOSÉ PEREIRA E OUTROS e 

CIA. AUXILIAR DE TRANSPORTES COLETIVOS. {Pedido de vista do 

Minis.tro Elias Bufáiçal.) 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, divirjo dos 

eminentes Ministros Relator e Revisor. A sentença dá pela 

culpa reciproca, com a seguinte fundamentação: "Tendo em vis 

ta a ocorrência de culpa reciproca concernente ••• (lê)" Rea 

mente, tinha procedência. A empresa não era useira e veseira 

em atraso. Houve atraso. A folha de pagamento consta dos au

tos. "Isto posto, resolve a la. Junta de Conciliação de são 

Paulo, por unanimidade, julgar procedente, em parte, a pre

sente reclamatória, para condenar a reclamada a pagar ao re

clamante metade das indeniza~Ões ••• (lê)" Esta, a conclusão· 

da senten~a. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - (Continuando) O Acórdão,que 

é curto, aborda todas as questões: 11 Revestiu-se em grave ato 

de indisciplina a atitude tomada pelos recorrentes ao se r~ 

cusarem a retornar ao trabalho, enquanto a empresa não prQ 

videnciasse o pagamento que como erado conhecimento de toros, 

seria normalmente feito no período da tarde daquele mesmo 

dia, 18/8/7011
• Como se sabe, pelo que nos informaram as te& 

temunhas às fls. 85/86, a recorrida, habitualmente, inicia

va no dia 10 o pagamento do pessoal e prolongava por 7, 8 

dias. Te~inaria dia 18. Era habitual esse pagamento e nun-

ca houve reclamação; houveesse dia. Os Acórdãos dados como 

divergentes, na minha op~nião, não são. Consequentemente,po 

outro lado, entre os dias 25 e 30 de cada mgs, fornece à r~ 

clamada os valores de pagamento a todos empregados .•. (lg).t 

a conclusão do·V.Acórdão. Eles pediram indenização integral. 

A V. sentença deu pela culpa recíproca, porque houve preci

pitação dos empregados que sempre receberam o salário daqu~ 

la forma e, num determinado dia resolveram de outra forma • 

O V. Acórdão não fala em habitualidade de atraso, nem em mQ 

ra salarial, dá como precipitação dos empregados. Vamos 

ver os Acórdãos tidos como divergentes. São vários. 11 Cessa

ção de trabalho, ocasionada por mora salarial .•• 11 Não é o 

caso, porque o Acórdão não fala em mora salarial. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. disse que o AcÓrdão não 

fala em mora salarial? Ele diz que o pagamento começa dia 10 

habitual~ente, e vai até o dia 18. Evidentemente infringiu 

a lei. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Ocorre o seguinte: não vou 

discutir mais. A empresa estabeleceu entre seus empregados 

uma determinada norma de pagamento, que foi.aceita por to

dos. A empresa pagava até dia 25 e fornecia vales aos empr~ 
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gados. Tinha um acordo tácito com seus empregados. Não se 

trata de empresa useira e vezeira em atraso. Assumiu um tr~ 

to com seus empregados. Pagava-os de uma ou de outra forma. 

Terminava nesse dia 18 e eles entraram em greve, porque o 

pagamento não saiu pela manhã. A Junta deu pela culpa recí

proca. Onde vamos encontrar nesse recurso culpa só da empr~ 

sa para conhecer? Sr. Presidente, data venia, com todo res

peito ao l~nistro Relator e V.Exa., não conheço da Revista. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury:- Qual era a profissão dos recla 

mantes? 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:- Cobradores. Trabalhavam em 

transportes coletivos. 

O Sr. Ministro Presidente:- Não houve grave; simplesmente 

ficaram eles na fila, esperando o pagamento que deveria sair 

' a tarde. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:- Mas o Acórdão fala em falta 

gravissima. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Ele descreve os fatos. 

O Sr. Ministro Presidente:- Conheci e antecipei o meu voto 

dando provimento. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury:- Não houve greve dos empregado 

eles simplesmente ficaram na fila esperando o pagamento pro

metido. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:- Data venia, se V.Exa. encon

trar nesse processo uma palavra que diga isso, reformulo meu 

voto. Não há prova. O V.Acórdão dá como falta gravissima dos 

empregados que paralisaram o serviço. Eles iam receber à tar 

de, e queriam receber pela manhã. ~ o que diz o Acórdão. 

O Sr. José Torres das Neves(Advogado):- Sr. Presidente, pela 

ordem. Matéria de fato. O AcÓrdão Regional ressalta que o p~ 

gamento começava sempre dia 10 e já era 18. Sistematicament 

havia isso; está confessada a mora. A partir do dia 11 é mo-

ra. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:- E ainda se diz que a atitude 

dos empregados foi precipitada. Eles poderiam ter entrado 

com uma ação para receber até tal dia do mês. Eles não recla 

maram, está provado isso no V.AcÓrdão. 

O Sr. Ministro Presidente:- E a empresa despede esses empre-
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O Sr. José Torres das Neves(Advogado):- Sr, Presidente, no

vamente sobre fatos. O Acórdão Regional não diz que foi gr~ 

ve, diz que houve ato de indisciplina; ele não reconheceu a 

greve, diz que houve indisciplina. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:- Acórdãos apontados como para 

digmas para conhecimento não dizem o contrário, Não vejo co

mo conhecer, Não conheço, 
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O Sr. Jlfinistro Paulo Fleury - Sr. Presidente, entendo que reâl 

mente, no caso, razoavelmente se pode considerar a ocorrência 

de culpa recíproca porque havia uma situação realmente objeti 

va, irregular porque a empresa seria obrigada a pagar o salá

rio até o décimo dia mas ela fixou uma margem, que seria até 

os dias 17 ou 18. Ocorre que essa prática realmente é conside 

rada irregular, mas foi tolerada durante muito tempo pelos em 

pregados. Tolerada pela compensação que tinham de adiantamen 

to salarial que a empresa propiciava a seus empregados. Segun 

do meu entendimento, no caso especÍfico desta empresa assume 

proporções ·gravíssimas porque se trata de empresa de transpor 

tes coletivos e sabemos que eXPlora o serviço pÚblico de tran. 

portes coletivos urbanos. As empresas de transporte coletivo 

têm concessão do Poder PÚ~lico Municipal, Essa paralisação a-
, , 

feta o interesse não so dessa empresa, mas tambem ao povo da 

cidade de São Paulo, onde sabemos é angustiante o problema do 

trânsito. Se esses empregados concordarem durante tanto tempo 

com essa prática, de certa forma irregular, mas que de qualq 

maneira compensada pelo procedimento da empresa com 

mente de vales, se eles nunca reclamaram contra isso, 

realmente tinham direito de exigir a modificação, o pagamento 

do salário a partir do dia 10. Podiam reclamar amigável ou me. 

mo judicialmente, mas essa paralisação de chofre como protes

to a uma prática que vinha sendo tolerada por eles há muito 

tempo ••• parece-me que caracterizou-se falta do empregado. A 

Junta agiu rigorosamente porque, por outro lado, reconheceu a 

falta da empresa que decorre neste sistema de pagamento do di 

10 ao dia 18. Neste caso, em conseq~ência, houve a falta da e 
, 

presa pela mora e a falta dos empregados pela gre~e. Greve e 

uma paralisação coletiva. Nestas condições, entendo que os Ór 



e . 
. 

POPER JIJOICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRISUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

12/3/74 MAC/IB 18,55 - 2 -

gãos judicantes locais que tiveram presente a prova, que pes

quisaram todas as circunstâncias que envolveram o caso, como 

a Junta, decidindo em instância inferior, decidiu ràzoavelmen 

te. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Ocorre empate no conhecimento. Re 

lator e Reviror conhecem. Os Ministros Elias Bufaiçal e Paulo 

Fleury não conhecem. O Ministro Starling Soares está convoca-

do para desempatar. 

O Sr. Ministro Starling Soares - Sr. Presidente, o conceito 

de culpa reciproca na doutrina e na jurisprudgncia é a concomj 

tância de ação nociva a uma das partes. O Ministro Paulo Fleu 

ry ainda aduz que essa culpa reciproca é talvez conseqüência 

de um ato de desigualdade ou diferenciação que se faz neste 

conceito. A Junta foi sábia. O AcÓrdão Regional defende també 

um ponto nevrálgico: "Destarte teria decidido ••• (lê)". Acompa 

nho o eminente Ministro Elias Bufaiçal no sentido de não conhe 

cer do recurso;, 

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

votos do!? Ministror Relator e Revisor. Lavrará o AcÓrdão o Mi 

nif'tro Elias Pufaiçal. 

( Rea~rume a Pr~sidência o Ministro Starling Soares) 

O Sr. Secretário - Procerso n9 1370/73.Relator: Ministro Eliar 

Bufaiçal. Agravo de 'Instrumento de despacho do TRT da 3a. Re

gião. MINERAÇ.1tO MORRO VELHO S/A eJOSÉ FERNANDES SANTOS E OU -

TROS, ( Pedido de vista do Ministro Velloso Ebert). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Dado provimento ao Agravo para me

lhor exame. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 440/73 ~ Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

4a. Região. Dirceu Francisco AraÚjo Rodrigues e Outro e Sin 

dicato dos Trabalhadores Rurais da Barra do Ribeiro. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, os ora agr~ 

vantes não foram reconhecidos como empregados pelas duas ins 

tancias. Trata-se de médicos que prestam serviços aos asso 

ciados, que pagam as consultas ••• (Lê.) O douto parecer 
, 
e 

desfavorável. t o __ relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não apenas pela modalidade 

de pagamento das consultas, como também pe:ho conjunto da pr~ 

va oferecidas, afastando a subordinação e a fiscalização, é 

que chegaram as instancias ordinárias à conclusão ••• (Lê.) Ne 

go provimento ao agravo, de acordo com o douto parecer. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provime~ 

to ao agravo, unanimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 697/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 2a. Região. Cia. Municipal de Transportes Coletivos e 

Manoel Evangelista de Santana. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Insiste a empresa no proces

samento do recurso que se denegou pelo entendimento de que a 

matéria fora bem decidida. O caso é de equiparação que foiim 

posta ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral é desfavorável. t 
o relatório. 

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A citação de julgados diver 

gentes há de ser feita nas razões de Revista, e nenhuma se 

encontra na cÓpia de fls. 221, sendo apenas mencionado art. 

441 da C.L.T •••• {lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provimen

to ao Agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 444/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da la. Região. Manoel Lourenço e Cia. de Transportes co: 

letivos do Estado da Guanabara. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Negada a ~qüiparação, sendo 

indeferida a Revista, agravou o empregado sem minuta, e so 

be o Agravo nos autos principais ••• (Lê.) A douta Procurado 

ria-Geral opina desfavoravelmente. ~ o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A simples petição do Agravo 

não demonstra falha do despacho. O que se decidiu foi que in~ 

xiste nos autos ••• (Lê.) Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 465(73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 3a. Região. Cia. Agro Industrial do Jequita! e Ant6 

nio de França. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - o respeitável despacho dene

gatório está às fls. 53, por fotocÓpia, esclarecendo que apr 

liminar de v! cio de citação.. • (Lê.,) A douta Procuradoria-Ge 

ral opina pelo desprovimento. É o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

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

que alegou o douto Advogado do ora agravante decorre do dever 

de oficio, porque nãó distingue a lei ••• (Lê)Nego provimento 

ao agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divérgência? A Turma, por una 

nimidade de votos, negou provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l.lJ-68/73. Relator Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT 2a.Região. Tadeu Peres e Oficina Mecânica 

Policril(José Fernandes) 

O Sr. Ministro Presidente~-- _0_ despacho é da Segunda Região. O 

aresto regional de u provimento parcial ao apelo ordinário, 

para determinar ••• (Lê) A douta Procuradoria Geral opina pelo 

não provimento. ~ o Relatório. Em discussão, Encerrada. Meu 

voto é negando provimento ao Agravo. Não nos convencemos das 

razões do Recurso de Revista ..• (Lê) Há divergência? A Turma 

por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 471/73. Relator Ministro E

lias Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 2a. Região. Indústrias Gemmer do Brasil S/A 

e Nicola Kalil Rai. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a Revista foi 

indeferida por intempestiva. Sustenta a agravante que a cita

ção não jDde ser recebida na véspera ••• (lê) o douto parecer e 

desfavorável. ~ o Relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A informação prestada pela r~ 

partição não corrobora o que alegou a agravante; ao contrári~ 
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afirma que o serviço funcionou até as 18 horas. Nego provi -

mente ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, por una

nimidade de votos, negou provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 489/73. Relator Ministro St 

ling Soares. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT 6a. Região. Zair Pinto do Rêgo e Manoel Alpino 

:Filho. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o despacho agravado. Não é a 

falta de assinatura na carteira de trabalho ••• (lê)" É o Rela 

tório. Em discussão. Encerrada. Matéria de fato. Nego provi -

mente ao agravo. Há divergência? A Turma, por unanimidade de 

votos, negou provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 505/73. Relator Ministro E -

lias Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT 4a. Região. Quimica e Farmacêutica Nikkho do 

Brasil Ltda e Jovino Armani. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, o caso é de 

pagamento de repouso a vendedor comissionista, sendo indeferi 

da a Revista em face da superação dos julgados acostados no 

processo ••• (lê) O douto parecer é desfavorável. É o Relatóri 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento ao agravo, de 

vendo-se destacar que nem mesmo há oposição à orientação do 

Tribunal Excelso, eis que,com a limitação de sua. competê~cia.. _. 

(lê) Nego. provimento.:ao Agravo. 

' .... O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? A Turma, por una-

nimidade de votos, negou provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 506/73. Relator Ministro E -

lias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre-



TST- :W 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

nti-AL SVPPIOtt. DO TWAULHO 

12/3/74 SSO/EM/JLC 19:05 - 3 -

sidente do TRT 2a.Região. S/A - Indústrias Reunidas F. Mata -

razzo e José da Silva. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não se conforma a agravante 

com a denegatória, tendo como bem decidida a questão, que é 

de transferência de não estável decorrente da extinção do es

tabelecimento fabril ••• (lê) O douto parecer é favorável. É o 

Relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A agravante citou, nas razões 

de Revista, vários julgados regionais admitindo a transferê 

cia, quer em razão de cláusula, que em razão da 

tabelecimento ••• (lê) Estou de acordo com o parecer, dando pro 

vimento ao Agravo para melhor exame. 

O Sr. Ministro Premdente - Há divergência? A Turma, por unani 

midade de votos, deu provimento ao Agravo para melhor exame. 

' 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1517/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufá~Çal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. BASIL VISCOE S/A e FERNANDO 

RODRIGUES DA SILVA E OUTROS, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Indeferida a Revista, con

tinua a agravante a sustentar seu cabimento, pois nega a legi 

timidade da inclusão de horas extras eventuais no cálculo do 

décimo-terceiro salário ••• (lê). O douto parecer é desfavorá. 

ve1.·~ o relatório. 

O Sr. Mtntstro Presidmte Em discussão. Encerrada. Tem a -
palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - O recebimento do Agravo sem 

exigências faz presumir a procuração dos autos principais ••• 

(lê). Para melhor exame, dou provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

dado provimento ao Agravo para melhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1521/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 3a. Região,.EDITORA REVISTA FISCAL LTDA 

e MARTINHO GOMES PEREIRA. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o despacho agravado: "Não ad

mito o recurso, que se baseia em violação da lei ••• (Lê.) O 

douto parecer é pelo não provimento do recurso. ~ o relatório. 

Em discussão. Encerrada, Afastada a hipótese de improbidade, 

que não foi objeto ••• (lê). Nego provimento.Há divergência? 

Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretáno - Processo n9 1531/73 - Relator: Ministro E

lias Bufaiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente da 6a, Região. USINA S~O JOS~ S/A e LOURENÇO FERREIRA 

DA SILVA E OUTROS, 
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.o Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Reconhecidos devidos os aalá 

rios a empregado que se recusara ao trabalho porque se exigi 

tarefa superior a suas forças.,,(lê), Opina desfavoravelmente 

a douta Procuradoria-Geral, ~ o relatório, 

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

palavra o Relator, 

.o Sr, Ministro Elias Bufaiçal - As citações que amparam a Re

vista são as de lei literalmente violada ou de julgados diver 

gentes,,,(lê). Nego provimento, 

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

negado provimento ao Agravo, 

. O Sr. Secretário - Processo n<:> 1537/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 6a, Região, CIA, AMERICANA INDUSTRIAL 

DE 0NIBUS DO NORTE - CAIONORTE E MURILO PAULO CAUÁS DE OLI -

VEIRA, 

. O Sr. Ministro Presidente - Discute-se nos autos ter ou nã 

o empregado vendedor direito à comissão,,,(lê). O douto pare

cer é pelo não provimento ·.do Agravo, ~ o relatório, Em discu 

são.Encerrada, Nego provimento, Vê-se da ementa do aresto re

gional que o direito à comissão pelas vendas,,.(lê), Há di

vergência ? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 545/73 Relator Ministro Sta 

ling Soares - Agravo de Instrumento de despacho do TRT da la. 

Região. WALTER CARDOSO SOUZA e INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SO 

CIAL. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o despacho agravado : 11 Funda -

se a Revista de fls. 103 em que, tendo o reclamante remunera

ção acima de seu salário profissional ••• (Lê.) É o relatório. 

Em discussão. Encerrada. Tendo examinado diversos processos -

uma série deles - envolvendo a pretensão de médicos e enfer -

meiros, todos eles alegando um ambiente insalubre ••• (Lê.)Ne

go provimento ao Agravo. Há divergência? Unanimemente, negado 

provimento ao Agravo. 

f O Sr. Secretário - Processo n9 1546/73 Relator Ministro Star

ling Soares - Agravo de Instrumento de despacho do TRT da la. 

Região- LEDIO DE SOUZA e REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A ( Leopol 

dina). 

O Sr. Ministro Presidente - Na sua ementa deixa entrever o 

E. Regional a tese àm debate: "Não pode ser presumida a obsta 

tividade quando o empregado ainda não completara nove anos de 

trabalho ••• (Lê.)A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

provimento do Agravo. É o relat6rio. Em discussão. Encerrada. 

Mesmo levando-se em conta o tempo do aviso-prévio, o reclaman 

te não contava nove anos a serviço da empresa ••• (Lê.)Nego 

provimento ao Agravo. Há divergência? 

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

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

tude do pedido de vista do Ministro Velloso Ebert. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 580/13 - Relator: Ministro 

Elias Buraiçal. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

4a. Região. CIA. ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA E REINALDO ITA 

BORACI DOS SANTOS E OUTROS. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, a Revista foi 

interposta pelas duas letras, sendo entretanto indeferida pe

lo entendimento de que nem houve divergência, nem violação de 

lei ••• (lê). o douto parecer é desfavoráveL É o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - O V. acórdão fala em reclass! 

ficação, mas é equiparação mesmo, e issa,_quando já vigorava 

o quadro em carreira. O pedido é de~uiparação, tendo como 

base a instituição do quadro ••• (lê). Dou provimento ao Agra

vo, ainda que para melhor exame. 

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

do provimento ao Agravo para melhor exame, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 586/73 - Relator: Ministro 

Elias Buraiçal. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

la. Regi!to. JOSEFA FERREIRA DE SANTANA E DÉA DA COSTA BRAGAN-

ÇA. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, a decisão re

gional considerou elidida a pena de revelia à vista do atesta 

do médico, pois que se tratava de firma individual estabeleci 

da em outra localidade ••• (lê). O douto parecer é desfavoráve • 

É o relatório, 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Nego provimento ao Agravo,pois 
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na instância de recurso ordinário é que se poderia fazer a 

prova da possibilidade de atendimento ao juízo ••• (lê).~ o 

meu voto. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 596/73 - .~Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

3a. Região. MAURO FERREIRA DE ALMEIDA E BANCO MERCANTIL DE 

MINAS GERAIS S/ A. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Trata-se de taxa de transfe

rência negada e de horas extraordinárias não reconhecidas. A 

Revista foi denegada pelo respeitável despacho em foco, con

tra o qual se agravou com a reafirmação ••• (lê). O douto pa

recer é desfavorável. ~. o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A transferência debatida es

tava prevista no contrato e não tinha o caráter de eventuali 

dade para justificar o adicional ••• (lê). Nego provimento ao 

Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 604/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

2a. Região. LUIZ MOREIRA E MARIO ALLESINA. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de empresa limi~a ±rans 

formada em sociedade anônima. O Egrégio Regional deu provi

mento ao recurso ••• (lê). A Procuradoria-Geral opina pelo não 

provimento. É o relatório. Em discussão. Encerrada. Temos co-
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mo complexa a situação do recurso. No lacônico despacho dene 

gatório ••• (lê). Para·melhor exame, dou provimento ao Agravo. 

Há divergência? Unanimemente, dado provimento ao Agravo, pa

ra melhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 632/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

la. Região. RECISA - REFEiqOES INDUSTRIAIS - COMÉRCIO E IN

DÚSTRIA S/A E JOSÉ ALBERTO WANDERLEY DE MELO. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho denegatório negou se

guimento à Revista por não estar fundamentada nos permissivo 

legais ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opinou pelo não 

provimento. É o relatório. Em discussão. Encerrada. O Egré

gio Regional, ao rejeitar a preliminar de incompetência, ne

gou provimento ao apelo ordinário da reclamada ••• (lê). Nego 

provimento ao Agravo. Há divergência? Por unanimidade, nega-

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 634/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares.Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

2a. Região. COBRATÉCNICA - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE COBRANÇA 

LTDA. E DIOLINDO RIBEIRO NOVAIS. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o despacho denegatório: "De

nego seguimento ao recurso. O julgado atacado bem apreciou as 

provas dos autos e com acerto aplicou o direito ••• (lê). 11 A 

Procuradoria-Geral opina pelo não provimento. É o relatório. 

Em discussão. Encerrada. Matéria de fato e de prova, desde 

que o Acórdão regional afirma que o reclamante foi admitido 

como contador ••• (lê). Nego provimento ao·Agravo. Há divergêQ 

cia? Por unanimidade, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 546/73 - Relator: Ministro 
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Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

la. Região. ~DIO DE SOUZA E REDE FERROvllRIA FEDERAL S/A 

7a. DIVISAO LEOPOLDINA (Pedido de vista do Ministro Velloso 

Ebert) 

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

gional declara expressamente que, na data da resilição contra 

tual - houve inclusive pagamento de aviso-prévio - o emprega

do tinha 8 anos, 11 meses e 18 dias. Concluiu o acórdão não;~ 

xistir a obstatividade exatamente porque não se a poderia pre 

sumir, eis que o autor não teria 9 anos. Acontece que o autor 

no Recurso de Revista, sequer mencionou a Súmula 26. Apenas 

veio com um requerimento, alegando a coação para optar pelo 

Fundo de Garantia. Nego provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 647/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

la. Região, COMABRA - CIA. DE ALIMENTOS DO BRASIL S/A e EDSON 

DE SOUZA MASSA E OUTROS. 

O Sr.Ministro Elias Bufaiçal - O Tribunal Regional ~'re:formou 

a respeitável sentença que indeferira o pedido de equiparação 

salarial, considerando a diversidade das funções ••• (lê), O 

parecer da Procuradoria-Geral é desfavorável. ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - O que importava,no caso, era 

a decisão divergente, e não o despacho que recebeu Revista a~ 

terior e que provava que a questão fora decidida pelo Egrégio 

Tribunal da mesma forma ••• (lê). Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, ne-
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 649/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

la. Região. ZELIA MARIA SANTANA E CONSERVADORA IRPA LTDA. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho de fls. 73 diz: 11Dis-, 
cute-se relação de emprego. O V. acÓrdão,em face da prova ••• 

(lê). 11 :g o relatório. Em discussão, Encerrada, Nego provimen

to ao Agravo, Há divergência? Unanimemente, negado provimento 

ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 664/73 - Relator: l{Lnistro 

Starling Soares. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

4a. Região. CHURRASCARIA SANTA TEREZA E ERACY- ECCEL. 

O Sr. Ministro Presidente - Na sua ementa, o V. aresto regio

nal declara que a gorjeta, espontânea ou não, integra a remu

neração do empregado para todos os fins de direito ••• (lê). 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento. :g o re

latório. Em discussão. Encerrada. Não foi citada jurisprudên

cia nem lei violada. Nego provimento. Há divergência? Negado 

provimento ao Agravo, unanimemente, Esgotada a pauta, com o 

julgamento de 81 processos, declaro encerrada a Sessão. 


