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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALMO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA l5a. SESSAO ORDINÁRIA 

DA TERCEIRA TURHA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 22 de maia de l 973. 

Presentes os Srs. l.Unistros: Starlin[l Soa
res, Presidente; Elias Bufáiqal, 
Ribeiro de Vilhena (Convocado) e 
Velloso Ebert. 

Secretário: Dr. Geraldo i-!agella, 

******-lê~..t-****~f.-1f-****** 

O Sr; MÚl.istro Presidente - Havend0 nú:nero lee;al declar0 

aberta a Sessão, O Sr. Secretári0 procederá à leitura fu Ata 

da Sessão anterior, 

O Sr. Secret&ri0 - (L~ a Ata). 

O Sr. Ninistra Presidente - E:n discussão. (Pausa) Aprovada. 

Os Srs. Advogados p0dem solicitar as preferências. 

(Os Srs. Advogados solici ta:a pref?r~ncia para as processos: 

3689/72 e 4515). 

O Sr. iünistro Presidente - Deferidos. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3718/72 - Relator: 'iinistro 

Starling Soares. Revisor: Elias Bufáiçal. Recurso de revis

ta de decisão da TRT da 2a. Região. Interessadas: Lazco S/A 

Artefatos de Cour0 e ;,íanoela Andrade. Advoe;adas: Drs. Deus-

dedit Goulart de Faria e Ulisses Riedel de Resende. (Retira 

das de pauta, e:.1 virtude de publicação iacorreta, os proces 

G0S: 3293/72, 3S3l/72, 3874/72, 4426/72 e 4101/72). 
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O Sr. ::inistro Pre3idente - O Ec;réc;i0 Tribunal c1.eu pr:Jvi::eE_ 

t0 a:J apelo ordin6ri0 d0 e:~pre:;ado ••• (Lê. ) A douta Pr:Jcura

daria-Geral apina pel0 níb c0nheci:wnt0 c nãa proviment0. É 

a relat6ri0. 

O Sr. ·.:inistr0 Elias Euf2içal - De ac::>rd0. 

O Sr. :.:inistro Presidente - Te::1 a palavra a Sr. Adv0c;ado. 

(Usa da palavra o Dr. J0sé ;.;aria Andrade) 
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O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Todos 

os acórdãos citados não podem ser considerados como diver

gentes, eis que são vasados no pressuposto de que houve pro 

va evidente das faltas irrogadas contra o procedimento do r 

querido; •• (Lê.) Não conheço do apelo. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sem fundamento algum o re

curso, pois inadmissível o reexame de fatos e provas ••• (lê) 

Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Sem divergência 

assim .se decide. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 405/72 - Relator: Ministro 

starling Soares. Revisor: Ministro Elias BQfáigal. Recurso de 

Revista de decistlo do TRT da 2a. Regia o. Associagl:lo Haternid~ 

de de Stlo Paulo e Guiomar Nanetti Rúbio. (Drs. Dellsdedit Gou

lart de Faria e Fausto Calvoso de Abreu). 

O Sr. Ministro Presidente - Trata o pedido de pae;amento de fé 

rias a que se julga com direito, horas extras, adicional no 

turno e respectiva remuneragao, parcelas vencidas e vincen-

das ... (Lê.) A Procuradoria opina pelo na o conhecimento e na o 

provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

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

cialmente, conheço do recurso sob o aspecto do cerceamento de 

defesa, Voto: "Conhecendo do recurso, justificada sua funda-

mentação com a citação de arestos divergentes ••• (1€) 11 só 

conheço neste ponto. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, há uma pre

liminar de prescrição que não foi acolhida, porém, sendo ca

so de equiparação, está sempre presente,,, (lê), Quanto à 

prescrição, rejeito, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena V,Exa não conhece quan-

to a essa preliminar ? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço quanto a essa 

preliminar. 

O Sr. Ministro Presidente -
, 

Ha agravo de instrumento provi-

do, justamente, por causa dessa preliminar de prescrição • 

(Chega a Procuradora Drs. Emiliana Martins de Andrade) 
I 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Preliminar de prescrição não' 

acolhida por ser caso de equiparação. Não conheço do recur

so nesse aspecto, 

O Sr. Ministro Presidente - Essa preliminar foi julgado pelo 

E. Regional. (Consulta os autos) Vem a empresa e fala no 

recurso de revista ••• (1€). Realmente existia a preliminar, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -
, 

Ela so recorre em dois pon-

tos: cerceamento de defesa e prescrição. Não conheço. 

O Sr, Ministro Presidente - Também não conheço. Há diver-

gência ? Não conhecida a revista, unanimemente. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4 515/72 - Relator: 

-1-

Ministro 

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

vista de decisão do TRT da la. Região. Associação de Crédito 

e Assist@ncia Rural do Espírito santo (Acares) e Eumail de Me 

deiros Bastos e os mesmos. (Drs. Franklin M. Cunha e Cesar Pi 

nheiro Chaves). 

O Sr. ~.finistro Elias Bufáiçal - Requereu o empregador o inqu! 

rito por abandono do emprego após faltas reiteradas sem ju~ 

tificação, punidas inutilmente ••• (Ul.) A douta Procuradoria-

Geral opina pelo conpecimento de ambos os recursos e prov_i 

mente do interposto pelo empregado, nos termos da reconvenção 

de folhas 61 a 65. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advoga~do. 

(Usa da palavra o Dr. Antenio Franco Moreira da Cunha) 
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O Sr. Ministro Presidente - E!n discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr • .Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, não se justi

fica, realmente, a concorrência de culpa, ponto em que se em-

penham ambas as partes, mas em posições opostas. Partindo do 

que se admitiu comprovado, verifica-se que a empresa em nada 

concorreu parq o afastamento do empregado. Emanado o ato da 

Comissão Parlamentar de Inquérito ••• (Lê.) Conheço do recurso. 

O Sr • .Ministro Velloso Ebert - Pediria uma informação ao Sr. 

Advogado: qual a personalidade jurÍdica dessa empresa ? 

O Sr. Ant6nio Franco Moreira da Cunha - É uma sociedade civil 

sem fins lucrativos, subvencionada pelo Estado. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Pessoa jurídica de direito pri 

vado, portanto. A e~presa, às fls. 291, requereu fossem cal-

culadas as custas remetida a notificação para seu pagamento. 

Efetuados os cálculos, remeteu-se a notificação - fls. 292 -

em 21 de ;Setembro de 1972. O reclamado não juntou comprovàn

te algum do recebimento dessa notificação ••• (Lê.) Não conhe-

ço. 

O Sr. Ant6nio Franco Moreira da Cunha - Uma questão de ordem 

Sr. Presidente, Data venia dos eminentes Relator e Revisor, 

o prazo foi dado a mim. Quando compareci ao TRT, a Secretaria 

não estava funcionando, e um funcionário da Secretaria do TR 

com o qual entrei em contato, estipulou esse prazo. Estive n 

Rio de Janeiro, vindo de Vitpria, e lá efetuei o pagamento. 

Friso que o pagamento foi feito no Rio de Janeiro. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço vista em Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente - Também peço vista. Suspenso o ju 

gamento em virtude dos pedidos de vista dos Ministros 

Soares e Ribeiro de Vilhena. 

Starliil 

I 
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O Sr. Secretário - Processo n? 4106/72 - Relator Ministro 

Starling Soares. Revisor Ministro Elias Bufáiçal. Recurso d 

revista de decisão do TRT da 5a. Região. BANCO DO BRASIL S/ 

E JO~O EVANGELISTA RODRIGUES DA CRUZ. 

O Sr. Ministro Presidente - Provido o agravo de instrumento 

da reclamada para a admissão do recurso de revista, não po-

sitivado que o depósito fora efetuado fora do prazo ••• (lê) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provi

mento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. José Maria de Andrade e José Torre 

das Neves.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Sem que 

haja acolhida à parte atinente à aplicação do Decreto-

lei 267 .•• (Lg,) Essa decisão do agravo foi mantida pelo Tri 

bunal Pleno; subsiste a interpretação dada pelo Tribunal Ple 

no. O fato de dizer que o depósito foi insuficiente é matéria 

nova, porque deveria ter contestada a parte o art. 965 do CÓdi 

go de Processo Civil. Conheço e dou provimento ao recurso para 

que volte ao Tribunal Regional a fim de que julgue como de di 

rei to. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, realmente, an 

tes da sustentação feita pelo Sr . .Aclvo;.:;aclo, estava propenso a 

ter o mesmo entendimento de V. Exa., mas na realidade, a revi~ 

ta não foi conhecida porque o acórdão citado como divergente 

não trazia indicação da fonte. Então a exiggncia para se conhe 

cer é a do art. 899 e a exiggncia para o depósito é de 10 salá 

rios-mínimos, o que não foi correspondido. Não vejo como conhe 

cer da revista, divergindo do eminente Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acompanho o Revisor, data venia. 

O ·Sr. Iti.nistro Ribeiro de Vilhena - Não conheço, por falta de 

complementação de depósito, 

O Sr. Min:is tro Presidente - Vencido o lünistro Relator, não co 

nhecido o recurso. Redigirá o acórdão o Min±tro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4515/72 Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: ~ünistro Leão Velloso. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. Associação de Crédito e 

Assist€ncia Rural do Espírito santo (Acares) e Eumail de Medei 

ros Bastos e os mesmos. (Drs. Franklin M. Cunha e Cesar Pire·s 

Chaves). Pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena. 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, a prelim1; 
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nar suscitada pelo eminente !ünistro Velloso Ebert, tem sua ra 

z~o de ser, porque na realidade, a notificação para pagamento 

de custas foi expedida em 21 de setembro e as custas foram p~ 

gas em 2 de outubro. Em primeiro luear, quero esclarecer a 

esta egrégia Turma que essa notificaç~o já foi expedida do 

Rio de Janeiro para Vitória. Há um documento da empresa que 

diz que o registrado 62 464 chegou e foi recebido pela recla 

mada em 27 de setembro; se este registrado é o que contém a 

notificação para o pagamento de custas, e seu respectivo va 

lor, este pagamento é oportuno. Acontece que, lamentavelmen

te, a notificação da Guanabara não contém o número do registr~ 

do. Não é o que acontece em Minas, onde todos os oficios con 

t@m o número do registrado, havendo uma perfeita 

possibilitando-nos dizer com precisão tudo que é 

conjugação, 

necessário. 

Mas, neste caso, é indispensável a informação da parte ou a 

do Juiz. Se a parte se dispusesse a trazer essa informa-

ç&o ••• 
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O Sr. Antônio Franklin Moreira da Cunha (Advoeado) - Pela or

dem, Sr. Presidente, para matéria de fato. A parte, realmente, 

n~o dispõe desse elemento, mas o funcionário dos Correios in 

formou-nos ser ma registrado dirigido. 

O sr. Ministro Ribeiro de ViThena - Aqui consta registrado n9 

62 464, mas ele deveria dizer qual o número do oficio, porque 

n~o há correspond@ncia entre o número do registrado e o do o-

fi cio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- E haviam outros ofícios? 

O Sr. Antônio Franklin Horéira da Cunha - Pela ordem, Sr. Pre 

sidente, pela segunda vez, para matéria de fato. O esclareci -

mento que a recorrente tem a dar a V. Exa. e à egrégia Turma 

é dada a título de certidão do funcionário dos Correios e Telé 

grafos; isso foi para evitar que se considerasse deserto o re 

curso, em raz~o da preservaç~o deste documento o TRT aceitou o 

pagamento das custas. Foi aceito na Guanabara, e o TRT aceitou 

como prova bastante a data em que a notificaç~o chegou-lhe às 

mãos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - ~o podemos, data venia, 

decidir por infer@ncia. Pronuncio-me por uma dilig~ncia, qual 

seja, oficiar-se ao Sr. Presidente do TRT da Primeira Região, 

a fim de que S. Exa. informe o número ou o teor do oficio cons· 

tante do registrado 62 464. 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. está de acordo com a dili 

g@ncia, Ministro Elias Bufáiçal? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Confesso, com toda a sincerida 

de, que não vi no processo um número de registrado,Possivelme~ 

te são vários os números de registrados. 

o sr. l1inistro Ribeiro de Vilhena - Mas não se pode afirmar se 
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O Sr. l1inistro Elias Bufáiçal - Tenho até certo ponto, que a

creditar na palavra do Advogado. Se ele vem à tribuna e afirma 

que o número desse registrado é exatamente o .. número do o:ficio, 

temos que acreditar, 

O Sr. Ant-õnio Franklin Horeira da Cunha (Advogado) - Sr. Presi 

dente, pela ordem, mais wna vez, para wn esclarecimento. O TRT 

aceitou o pagamento das custas mediante a apresentação desse r 

gistrado. 

O Sr. Hinistro Ribeiro de Vilhena - O processo trata de inqu.é-

rito. O Juiz, na sentença, diz que as custas já estão pac;as, 

mas não há comprovante disso no processo. A empresa estaria at 

isenta do pagamento de custas, mas n~o há compDovante, a des

peito de a sentença afirmar que as custas já estão pagas. Data 

venia, conheço o Advogado, que foi meu aluno, homem da mais al 

ta probidade,mas matéria processual é matéria processual, e 

neste caso acho que deve haver diligência. 

O Sr. l1inistro Elias Bufáiçal - Concordo em que o processo bai 

:xe em diligência, mas concordo apenas para qu.e o eminente Mi 

nistro Ribeiro de Vilhena tenha condições de avaliar. 

o sr, l1inistro Presidente - Sou voto vencido, porque acho que 

o processo esclarece tudo, e é da própria economia interna do 

Tribunal e de sua própria administraç~o, n~o trazer ao proce~ 

so elementos estranhos a ele. 
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O Sr. Ministro Presidente - (Continuando) - Se ele 

uma certidão que não se referia àquele processo, o 

-1-

trouxesse 

Tribuml 

permitiria que fosse anexada ao mesmo? Não. A credibilidade 

mais se torna arraigada quando verificamos que o Tribunal acei 

tou o depósito. Do contrário,estaria aí: ncertifico que decor 

reu o prazo sem que fosse efetuado o depósito 11
• 

O sr. Ministro Elias Bufáiçal - Qual seria a diliggncia, no c~ 

so? 

o sr. Ministro Ribeiro de Vi lhe na - Basta oficiar ao TRT da Pr · 

meira Região. 

O Sr. ~ünistro Velloso Ebert - Vou ficar com a palavra do Ad 

vogado, Retiro a preliminar. 

O Sr. Ant~nio Franco Moreira da Cunha -{Advogado)- Se V. Exa. 

me permitir uma palavra, com toda a democracia que este Tribu 

nal tem para com os Advogados, gostaria de esclarecer que a 

apresentação foi feita perante o Órgão que poderia conferir,e 

este conferiu e aceitou o pagamento: diante da apresentação d~ 

te documento, o Tribunal Regional deu-se como satisfeito com 

a prova, e aceitou o pagamento. Esse confronto já foi feito 

pelo Órgão competente para conferir. 

O Sr. Hinistro Presidente - Retirada a preliminar de deserção, 

tem a palavra o Revisor. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Relator já votou conhecendo d 

recurso, A empresa pretende na revista se reconheça a culpa e~ 

clusiva do empregado, fulminando a sua pretensão. Ora, o acór 

dão recorrido afirma textualmente que não se provou a desídia 

imputada ao autor ••• (Lg.) Não conheço do recurso da empresa. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheci da revista porque, na 

realidade, o V. acórdão baseou-se na concorrência de culpa, e 
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há acórdãos divergéntes nesse sentido. Não houve rebaixamen 

to do salário do empregado. Ele exercia um cargo em comissão 

e, por força, naturalmente, de ter perdido a confiança do em 

pregador para exercer aquele cargo, reverteu a seu cargo efe 

tivo, recebendo um salário menor. Mas não houve redução de SJA 

lário, porque ele apenas perdeu a comissão, pura e simplesmen 

te. ~ venia, está justificada a revista, pois não há con 

corrªncia de culpa. Há arestos divergentes nesse sentido, e 

portanto conheço. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Quanto ao mérito, há um 

mistério no processo, data venia, porque o abandono do empre-

go é um ato puro e simples. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - (Continuando)- Não enten 

do como pode haver concorrência de culpa no abandono de empr~ 

go. ~ venia , estou pasmado com o V. acórdão regional. Co 

mo pode o empregado abandonar pela metade o emprego? Se a 

questão está posta dentro desse teor, ~ venia, isso é que _e 

tão de prova ou de conclusão errônea? Se há conclusão errô

nea, o Tribunal ~ quo pode ter concluido erroneamente contra 

o empregado ou contra o empregador. Isso é matéria que, infe 

lizmente, pode não estar bem ajustada à revista para dele nós , 

conhecermos, pois para podermos admitir divergência os fatos 

têm que ser absolutamente iguais. Não conheqo,e incluo até o 

recurso do empregado, ~ venia, não conheqo de ambas as re 

vistas. 
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O Sr. Ministro Presidente - Data venia do Revisor, acompanho o 

Relator, pois entendo haver diverggncia jurisprudencial. Veri 

fica-se empate. Teremos que espe~ar· o Ministro Barata Silva 

para decidir o feito. 

O Sr. Secretário- Processo n9 4 481/72 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 3a. Região, Geraldo Gonzatga e ou 

tros e Mineração Morro Velho S/ A. (Drs. Aline da Costa Montei 

ro e Massaniello Lopes Cançado). 

O sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, pretendem os 

recorrentes o pagamebtD da taxa de insalubridade de 4o%. A de 

cisão da primeira inst~ncia lhes foi favoravel. Reformulou a 

inst~ncia regional a sentença para não reconhecer maior a ta 

xa de insalubridade. Alegam os recorrentes que a Portaria 49, 

de abril de 1 960 ..• (L~.) A douta Procuradoria-Geral 

desfavoravelmente. ~o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

opina 

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

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, não há base 

para a revista, que se limita à reaprecia~ão das provas, acen 

tuando o V. acórdão que mantinha o laudo. (Lê.) Não conheço. 

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

são trabalhadores da mina de Morro Velho, e trabalham em pr~ 

fundidades que chegam à cota de 2 100 metros, segundo o laudo 

pericial, (Lê). Conheço do recurso, por literal violação de 

lei, e lhe dou provimento, para restabelecer a sentença de pri 

meira instância. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vi lhe na - 11Data venia 11
, Sr. Presi 

dente, conheço do recurso porque, no caso, realmente a insalu 

bridade está classificada na Portaria 49. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Deixei bem claro: a questão 

se limita à ~preciagão da prova, acentuando o V. acórdão que 

atendia ao laudo não porque ao mesmo estivesse adstrito, mas 

porque estava o mesmo de acordo com a Portaria 49. 

O Sr. Ministro Presidente - Peço vista em mesa. Adiado o jul 

gálllento,em virtude do pedido de vista do Ministro St'arling S~ 

res. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 17/73 - Relator: l~nistro E

lias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 3a. Região. Ant8nio Afonso Cesar e 

Cyro Avelino Franco- 11A Goyana 11 e os Mesmos. (Drs. BatuiraM. 

da Costa e Ernesto Ju.ntoli). 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, recorrem am 

bas as partes da decisão regional que manteve a decisão de Pri 

meira Inst&ncia. A empregada insiste no recebimento do reco 

nhecimento do direito à rescisão contratual, pois que decor 

rente da constatação de não pagar a empregadora o repouso, as 

horas extras trabalhadas e o adicional noturno. A segunda re 

corrente não se conforma com o pagamento do repouso, alegan-

do ••• (L@.) A douta Procuradoria opina desfavoravelmente, no 

mérito. ~ o relatório. 

O Sr. l~nistro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva.) 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, recurso do e~ 

pregado. O fundamento para negar a indenização ao empree;ado fo 

de que pretendia o mesmo deixar o emprego para dedicar-se a 

negócio seu, fls. 132, mas isso não impede o conhecimento do 

recurso .•• (L@.) Conheço do recurso do empregado. 

O Sr. l1inistro Velloso Ebert - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia? Conhecido, unani 

memente, o recurso do empregado. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Recurso da empresa. Os acór 

dãos citados às folhas 147 e 148, dando como legítima a inclu 
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são do repouso no cálculo da comissão justificaria o conheci 

menta da revista da empresa, se admitido o fato, no caso. Mas 

não foi. E a fls. 185 usou-se a argumentação 11mesmo que admi 

tindo a falta 11
; por isso não conheço do recurso da empresa. 

o Sr. Hinistro Velloso Ebert- Não conheço. 

O Sr. l.finistro Presidente - Há diverg@ncia? Unanimemente, não 

conhecido o recurso da empresa. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias BQfáiçal - Recurso da empregada. Quanto 

ao mérito, nego provimento. pois o não pagamento de horas ex 

tras, adicional noturno e repouso, não constituindo a 

ção não justificaria •.• (Lê.) Mantenho o julgado. 

O Sr. l.finistro Velloso Ebert - Data venia, a infração 

nuada em que pese as ilações do acórdão recorrido, 

viol.§!_ 

conti· 

implica 

em rescisão indireta do contrato de trabalho. (Lg.) Dou pr2 

vimento ao recurso a fim de julgar procedente a reclamatória, 

excluindo o aviso-prévio, de acordo com Súmula deste TST. Pe 

ço vistà êm"Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista do ~ünistro Velloso Ebert. 

o Sr. Secretário- Processo n9 57/73 - Relator: ifünistro E

lias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 3a. Região. Mineração Morro Velho 

S/A e Lincoln de Souza e Outros. (Drs. Massaniello Lopes Can 

gado e Alino da Costa Monteiro). 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Reformou o egrégio Regional 

sentença de Primeira Instância que julgou procedente a recla 

mação de telefonista contra o horário de trabalho e redução 

salarial. Adotou-se a tese de que o direito ao regime do ... 
(Lê.) A douta Procuradoria opina desfavoravelmente, pois o 
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caso seria de redução do contrato, sendo o contrato inicial~ 

ra seis horas. t o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. l'l.dvol];ado. 

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva.) 
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o sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Reje.ito a preliminar. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Também rejeito. 

o Sr. Ministro Presidente - H á diverg@ncia? Por unanimidade , 

rejeitada a preliminar de des 

quanto ao conhecimento. 

o sr. }linistro Elias Bufáiçal 

o salário era paeo pela jorna 

lho fosse de oito horas, com 

ras. (Lê.) Conheço da revista 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

erçtto, Tem a palavra o Relator 

- Alegou-se, inicialmente, que 

da de seis horas, embora o trab~ 

pagamento correpondente a nove 12? J 

- Também.conheço, 

o Sr. Hinistro Presidente - H á diverg@ncia? Por unanimidade de 

votos, conhecida a revista, T 

mérito. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

recurso para restabelecer a s 

proclamado que passado o horá 

recorrido não foi reduzido, m 

tença de fls. 62, laudo peric 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

em a palavra o Relator quanto ao 

- No mérito, dou provimento ao 

entença da MM. Junta, uma vez 

rio a seis horas, o salário do 

as aumentado, como se v~ da seQ 

ial. (Lê.) 

- Sr. Presidente, peço a atenção 

de V. Exa. O decisório regi o 

jornada de trabalho dos telef 

suporte legal. 

nal, no que se refere à redução da 

onistas, genericamente, tem hoje 

egoria profissional está catalo

ada pela Comissão de Enquadrame~ 

mento. 

E: que essa cat 

gada como categoria diferenci 

to Sindical. (L~.) Nego provi 
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os vo 

tos. 

O Sr. Ministro Hibeiro de Vilhena - Sr. Presidente, qLtanto a 

esse problema de telefonista, data venia, já me pronunciei no 

Pleno por várias vezes. HedLtç&o de horário está vincLtlado à 

especifica função do empregado, a sua atividade, etc. Houve 

uma enomalia na redação da lei. Desse· modo, entendo que o em 

pregado que trabalha em PBX, é telefonista também com horário 

reduzido, pois sujeito ao mesmo processo de exaust&o. Seu ho 

rário deve ser o de seis horas. 

O Sr. Hinistro Elias Bufáiçal - Gostaria que V. Exa. pedisse 

vista, porque, segundo me parece, o que o empregado quer é 

ter reduzido seu horário de oito para seis horas. 

O Sr. Ministro Presidente - O que me impressiona é V. Exa. di 

zer que se trata de um acordo celebrado entre as partes. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - E: um acordo celebrado entre as 

partes é n&o·~ouve diminuição de salário. 

O Sr. Hinistro Ribeiro de Vilhena - Peço vista em l!lesa. 

O Sr. Ministro Presidente - SLtspenso o julgamento em :t:ace do 

pedido de vista dos Hinistros starling Soares e Ribeiro de Vi 

lhe na. 

O Sr. Secretário - Processo n9 17/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. RecLtrso de Re 

vista de decisão do TRT da 3a. Região Antônio Afonso Cesar e 

Cyro Avelino Franco - 11A Goyana" e os Mesmos. (Drs. Batuira 

M. da Costa e Ernesto Juntoli). (Pedido de vista do Sr. Minis 

tro Ribeiro de Vilhena). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena- Sr. Presidente, se há rea1 

mente um caso de culpa reciproca é este aqui. O recurso da re 
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clamante alega que há uma infração contratual continuada da~ 

presa que deixou de pagar o repouso remunerado a seu empreg~ 

do. Então, no momento que achou oportuno deu o contrato por 

rescindido. Em casos id@nticos, tenho sempre entendido que a 

rescisão decorre de tato do descumprimento e que praticamente 

se cria ao empregado uma condição contestativa. Ele pode dar 

o contrato por rescindido no momento em que muito bem enten

der. Não há absolutamente, pela legislação, nenhum momento fi 

xado, a partir do qual, ou antes do qual, se deva considerar o 

empregado obrigado a rescindir o contrato. No caso, ele pode 

dar o contrato por rescindido a qualquer momento, porque a in 

fração é continuada, Mas o v. acórdão regional entendeu que a 

reclamante deu o contrato por rescindido porque ela se insta 

lou por conta própria e que essa teria sido a causa da resci 

são. ~ venia, para mim as causas são duas: infring@ncia 1~ 

gal, que é base, e também o seu interesse imediato. Meu voto 

é dando provimento em parte para reconhecer a culpa reciproc~ 

acompanhando o Ministro Relator. 

o Sr. M~inistro Presidente - Súspenso o julgamento, porque per 

manece o meu pedido de vista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4455/72 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. TEXTIL TABACOS S/A 

E MARIA JOSÉ NUNES DOS SANTOS, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, as duas ins 

tâncias não admitiram a justa causa. Insiste-se em desidia, 

atrasos reiterados, abusando da tolerância do empregador,qu 

admitia até 15 minutos de atraso ••• (Lê,) O parecer da dout 

Procuradoria-Geral é favorável. É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

do. 

(Usa da palavra o Dr. Granadeiro Guimarães.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, conheço da 

revista pelo mérito, e não pela preliminar, porque, sendo 

confirmatório o acórdão, a preliminar teria que ser levan

tada no recurso ordinário ••• (Lê.) Conheço do recurso pela 

divergência. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, no exame dos 

fatos apurados nas instâncias ordinárias, verifica-se que o 

empregador concedia, diariamente, uma tolerância de quinze 

minutos de atraso na entrada ••• (Lê.) Não conheço do recur-

so. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço vista em mesa. 

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

do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4 481/72 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão do TRT da 3a. Região. Geraldo Gonzaga e ou

tros e Mineração Horro Velho S/ A. (Drs. Al:i.no da Costa Montei-, .. 

ro e Massaniello Lopes Cançado). (Adiada a proclamação em vir 

tude do pedido de vista do Ministro starling soares). 

O Sr. Ministro Presidente - Quando dei o meu voto - minha memó 

ria me ajuda muito - sabia que nesses casos há sempre essa di 

ferenciação: grau médio e grau máximo; porque se considera a

queles empregados que trabalham na linha auxiliar de grau mé 

dio e os que trabalham na linha central - aqui tem o laudo do 

perito - de grau máximo. Esse perito,· sltamente credenciado é 

professor da Universidade da Guanabara, fez curso na França, 

e ilustra o seu laudo com duas vias. Tráfego principal é o 

que vem da mina de Morrinhos; e quem conhece sabe que lá tem 

esses pontos, com diversas linhas. E existe o tráfego auxi

liar, que é ao que se dá o grau máximo. Porque os gazes que ve 

da mina afetam os que trafegam neste ponto, onde há uma bifur 

cação e a saída possui uma válvula escapatória. Constantemente 

encontra-se nos processos a diferenciação entre o grau médio e 

o grau máximo, mas vem o empregado e pede a aplicação do grau 

máximo. A sentença dá o grau médio, porque calcada no laudo p~ 

ricial. A Junta diz: "Para julgar improcedente a reclamatória 

e condenar ao pagamento ••• (L€!. )11 A perícia diz que se trata do 

grau médio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Estou de acordo com a Portaria 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A Junta deu o grau máximo. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - o acórdão diz que deu 
dio, não porque esteja restrito ao laudo pericial. 

o grau "!..1 
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O Sr. Ministro Presidente - Quando falo no Pleno, lutando P.§. 

lo princípio da isonomia, pelo principio da lei e, principal 

mente, da Constituiç~o, vejo que o principio que os norteia 

é o mesmo. Por isso fiquei preocupado com essa decis~o contr! 

ria ao empregado,desnivelando-o em relação aos demais. (Lê.) 

Mas, o parecer em que me apoio, diz: 11De acordo com o artigo 

258, do Código de Processo Civil, o Juiz n~o há de cingir-se à 

pericia, dela podendo divergir em sua interpretação. Nesmo 

em face desse artigo, o que diz a perícia? Que todos os em 

pregados trabalhavam no grau médio ..• (Lê.) (Consulta os au

tos.) o acórdão regional é justamente o que se discute no 

Pleno, que o Juiz ~o pode revolver a prova dando outro enq~ 

dramento jurídico. Mas os Regionais são passíveis de erros co 

mo nós. Sei de erros que decorrem da sua composição, ou ain

da, dada a circunstância de uma exposiç~o mal feita. Nós pod.§_ 

mos errar. Somos a última instância, o últ:!. mo grau, por isso 

temos que ter muito cuidado, (Lê.) Dou provimento parcial ao 

recurso da empresa para conferir ao empregado o direito à in 

salubridade no grau médio, porque assim estou julgando de a

cordo com a prova dos autos e de acordo com a Portaria 459. 
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O Sr. Ministro Elias Buf'áiçal - Sr. Presidente, n~o conheço 

do recurso porque inocorre violaç~o de lei. 

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

só quero chamar a atenç~o de V. Exa. para a Portaria sobre o 

quadro de atividades de operação insalubridade. A Portaria 

49 diz: "Sílica e Silicato - grau 1 - insalubridade máxima : 

operaçao que exige trabalho permanente no subsolo de 

ou tú.neis .•• (L~.) 11 

minas 

O Sr. l~nistro Presidente - O laudo diz em que grau a Porta 

ria 49 pode ser enquadrada? Conheço do recurso dos emprega

dos. 

O Sr, i~nistro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, não há base 

para a revista ••• (L@.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço, porque já re 

cebeu o grau médio. Não conhecido o recurso, contra o voto 

do Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, data 

venia, só quero esclarecer que não estou conhecendo, porque 

não é matéria de conhecimento mas isso não significa que eu 

esteja de acordo com o acóndão regional. 

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

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário- Processo n9 57/73 - Relator: l~nistro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Hinistro Leão Velloso, Recurso de 

Revista de decisao do TRT da 3a. Região. M:ineração lf.orro Ve 

lho S/A e Lincoln de Souza e outros. (Drs. Massaniello Lopes 

Cançado e Ali no da Costa Honteiro). (Pedido de vista do 1·1i 

nistro Ribeiro de Vilhena). 

O Sr. Hinistro Ribeiro de Vi lhe na - Há dois pontos a serem 
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focalizados. O primeiro refere-se ao problema da telefonista 

dessa empresa, - que ainda é a Companhia de Mineração J;;orro 

Velho - que entende que o seu horário deve ser de seis ho 

ras. Nesse ;;entido, data venia, é o meu entendimento. Se é 

tele~onista e trabalha em mesa telefônica, a natureza do seu 

trabalho nada tem a ver com a atividade da empresa.Discordo 

do Relator, nesse particular. Quanto ao segundo ponto, teria 

havido redução do seu salário. Verifico,pelo voto vencido , 
que houve, realmente, essa reduçno. Acompanho o Ministro 

visor. Conheço e nego provimento. 

R e 

O Sr. lt!inistro Velloso Ebert - O recurso foi conhecido pela 

divergência especifica referente a honorários. Conheço e ne 

e;o provimento. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, alega-se na 

inicial que o salário era pago pela jornada de seis horas. 

(L'E. ) 

O Sr. l'linistro Presidente - lt!inistro Ribeiro de Vilhena, co 

mo votou V. Exa.? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Acompanhei o conhecimen-

to. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Houve acordo. Conheço 

diver~:Sência. 

pela 

O Sr. Ministro Presidente - Relator conhece e Revisor não c~ 

nhece com relação aos honorários. Conhecido o recurso, con 

tra o voto do l·ü.nistro Revisor. Quanto ao mérito, tem a pal~ 

vra o Relator. 
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O Sr. Ministro Elias Buf'áiçal - Quanto ao mérito, Sr.Preside!]; 

te, diz o acórdão: "Acentuam, entretanto, que já est!:io os re 

corridos com este horário reduzido, e que se pretende ••. (Lê.)" 

Eles n!:io se querem enquadrar no &mbito da categoria profissi~ 

nal dos telefonistas, mas o aloneamento da jornada. E afirma 

a pericia que não houve redução salarial com o novo sistema_, 

resultante de acordo entre as partes. Nao encontro base para 

impor condenação alguma e não posso considerar como extra a 

hora excedente .•• (Lê.) Conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o conhecimento • 

foi apenas quanto a horário; se se aplica ou não à telefonis 

ta já é caso de mérito. Neste caso, aplico o art. 227 da CLT. 

Nao conheço do recurso. 

O Sr. l•ünistro Presidente - Havendo diverg@ncia, tomarei os vo 

tos. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - No mérito, Sr. Presideno.. 

te, conheceria apenas da parte que qualifica os reclamantes Ç_9 

mo telefonistas; de outro lado, há o problema do acordo e da 

redução salarial. Nao conheço nesse particular. 

O Sr. 1-ünistro Presidente - Contra o voto do Ministro Revi-

sor, negado provimento ao recurso. 

O Sr. l.ftnistro Elias Bufáiçal - Protesto por justificativa de 

voto. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 455/72 - Relator: I.ftnistro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Le!:io Velloso. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Textil Tabaco S/A e 

Maria José Nunes dos Santos. (Drs. Granadeiro Guimarães e U

lisses Riedel de Resende).(Pedido de vista do Ministro Ribei

ro de Vilhena) • 
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O Sr. Hinistro Ribeiro de Vi lhe na - Sr. Presidente, parece-me 

que. o eminente Ministro Relator conheceu por esse acórdão: "D~ 

sídia com os efeitos dos ••• (Lê.) Parece-me, lftnistro Elias 

Bufáiçal, que V. Exa. conheceu pelo aresto de fls. 57, não? 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena- (Continuando.) -Esse a 

c6rdão está na parte do recurso que trata da nulidade, e e~ 

belece um preceito. Entretanto, não estou vendo tese contrá 

ria esposada no ac6rdão recorrido para estabelecer contradi

qão, pois este, ainda dentro do mérito, diz: "Dessa forma, o 

ato delituoso que resultaria dos itens anteriores a desidi~. 

(Lê. ) 11 Realmente, ocorreu esse pequeno atraso da reclamante, 

mas houve tolerância por parte da empresa. Data venia, nãb CQ 

nheço da revista. 

o Sr. Ministro Presidente - Conheço. Verifica-se empate. Adi 

ado o julgamento, aguardando-se a presença do Ministro Bara

ta Silva. 

O Sr. Secretário - Processo n9 17/73 - Revisor: Ministro E 

lias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão,Velloso. Recurso de r~ 

vista de decisão do TRT da 3a. Região. Antonio Afonso Ces~ e 

Cyro Avelino Franco - "A Goyana11 e os Mesmos, Advogados Drs. 

Batuira M. da Costa e Ernesto Juntali, (Com vista ao Minist 

Starling Soares.) 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Ministro Elias Bufái 

çal, negando provimento ao recurso. O voto do Ministro Ribei 

ro de Vilhena adere ao do Ministro Elias Bufáiçal, porque s. 
Exa. dá menos ao empregado, mas dá. Portanto, foi o recurso 

conhecido unanimemente e, no mérito, pelo voto médio, ao mes 

mo foi negado provimento, vencido o Ministro Revisor-e, em 

parte, o Ministro Ribé;l)ro de Vilhena. Quanto ao recurso da e 

presa, não foi o mesmo conhe~ido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 689/72 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 
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revista de decisão do TRT da 4a. Região, Cia. Estadual de E

nergia Elétrica e Raul Teixeira de Menezes. Advogados Drs. Er 

vim de Matos Roth e Victor Douglas Nunes. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de processo visando a 

equiparação salarial. A Junta julgou prescrito o direito de 

reclamar, e o E, Tribunal da Segunda Região, apreciando o re 

curso ordinário do reclamante, entendeu não prescrito ••• (Lª.) 

Opina a douta Procuradoria-Geral pelo conhecimento e não pr~ 

vimento do recurso. t o relat6rio. 

O Sr. ~tlnistro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. Wilson Branco e Carlos 

Arnaldo Selva.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Bn discussão. , Encerrada. Conheço 

· do apelo, verificada sua fundamentação legal. 

O Sr. Ministro Eaias Bufáiçal - Também conheço da revista, p~ 

la divergência. 

O Sr. }tlnistro Presidente - Há diverg~ncia? Unanimemente, co 

nhecida a revista. No mérito, nego provimento ao recurso, des 

de que está o V. aresto, com seus fundamentos, em harmonia com 

a jurisprudência deste Tribunal ••• (L~.) Nego provimento ao r~ 

curso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Data venia, Sr. Presidentepou 

provimento ao recurso, ·.para restabelecer a sentença dá MM. 

Junta, que acentuou datar o enquadramento de mais de dois a

nos da reclamação:e que o empregado tinha ciência de sua elas 

sificação - fls. 101. O V. acórdão diz que havia dÚvida qua~ 

to à ciência, mas data venia, depois de mais de cinco anos de 

vigência do plano de classificação dos motóristas, não podia 

acudir a ninguém o desconhecimento do fato, além do que a dÚ 

vida não poderia beneficiar o empregado. (Lê.) Data venia de 

V. Exa. , dou provimento. 
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O Sr. lfinistro Presidente - No meu voto, digo que há dÚvida 

quando à data do enquadramento do empregado, e parti do acór 

dão, segundo a lição do Ministro Elias Bufáiçal. Adoto a j~ 

risprudência deste Tribunal, que diz que quando se trata de 

prestações sucessivas, é atingido apenas o perÍodo do biênio 

anterior à reclamação. Por isso, neguei provimento ao recurso. 

o sr. Ministro Elias Bufáiçal - ~ venia, a sentença diz 

que ele tinha conhecimento do quadro há mais de cinco anos, 

O Sr. Ministro Presidente - Isso é matéria de prova. No caso, 

a prescrição começou a correr da ciência do empregado. Neste 

ponto,parto do V. acÓrdão, que afirma o desconhecimento do en 

quadramento pelo empregado. Entretanto, não foi só esse o meu 

ponto de apoio: apoio-me também na jurisprudência deste Tribu 

nal,que diz que as prestações sucessivas só prescrevem quando 

anteriores ao biênio. Havendo divergência, tomarei os votos. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo com V.Exa. na tese 

de prescrição parcial. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, em pri

meiro lugar, data venia, parto do acórdão regional; em se

gundo, reconheço a prescrição parcial. Acompanho V.Excelên-i 

cia. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso e negado 

provimento ao mesmo, contra o voto do Sr. Ministro Elias 

Bufáiçal, que protesta por justificativa de voto, deferida. 

Está suspensa a sessão. 



TST - 1.1.332 

l'QDER. JUDICIÁRIO 

]USTlÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPCRIOR DO TRABALHO 

22.05.73 Tl.ffi/UI-10/ASN 16,45 

O Sr. lftnistro Presidente - Está reaberta a Sess~o. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 309/72 - Relator: 

-1-

Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro starling soares .Recur.so 

de Revista de decis~o do TRT da 2a. Regi~o. Ivo Zeferino de 

Assunção e Prefeitura !1unicipal de l-1auá. (Drs. Ulisses Riedel 

de Resende e João da Costa Faria). 

O Sr. Hinistro Ribeiro de Vilhena - A egrégia Segunda Região, 

depois de decidir que o reclamante cometeu falta grave, ex

cluiu da condenação o adicional noturno .•. (Lê.) A douta Pro 

curadoria opina pelo conhecimento quanto ao adicional notur

no, e pelo improvimento quanto a horas extras. :8 o relatório. 

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

tre Advoe;ado. 

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves) 
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o Sr. lfinistro Presidente - Eln di scussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, não se vis 

lumbra na preliminar qualquer vio lação ao art. 818 da CLT, 

que cuida de distribuição de ônus da prova. Quanto a esta pa_!: 

(Lê.) Nao conheço.Justa cau te nada mais aduz o v. acórdão ••• 

sa e preliminar. No que concerne ao adicional noturno, conhe-

ço, não só pela divere~ncia clara , com arestos trazidos a fls, 

172 do Pleno deste egrégio Tribuna 1, como por frontal violação 

do art. ... (Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente - També m só conheço neste aspecto. 

!Há divereência? 

io Sr. 1finistro Elias Bufáical - O problema se refere à altera 

ção de horário noturno para diurn o? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena 

!Port&ncia superior ao mínimo, a e 

- Como o empregado recebe im 

mpresa entende que o adicio-

lnal-noturno já 

b Sr. Ministro 

lo Sr. Ministro 

fte relativa ao 

!to ao mérito. 

o Sr. Ministro 

está compreendido aí. 

Elias Bufáical - s ó conheço por divereência. 

cido o recurso somente na pa_!: Presidente - Conhe 

adicional noturno. Tem a palavra o Relator,quaB 

Ribeiro de Vilhena - De elementar entendimento 

~ue o adicional-noturno rião pode ser objeto de ato regulamen-

ltar da ••• (Lê.) 

lcional-noturno, 

b Sr. 1finistro 

b Sr. Ministro 

do v. ãcórdão, 

provimento. 

Dou provimento p ara reconhecer ao autor o adi 

apurado em execuç ã o de sentença. 

Presidente - Dou p roviment o-. H~ divergência? 

~ venia, divirjo. Partindo 

? Data venia do Relator, nego 

Elias Bufáical -

como vou modificar 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 487/72 - Relator: 

-1-

Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro starling soares. Recu.rso 

de Revista de decisão do TRT da 2a, Região. Empresa Auto Via

qão Taboão S/A e Angelo Picolette. (Drs. José Oswaldo de Paula 

Santos e Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, depois de 

rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a recla 

mada havia requerido fossem ouvidas seis testemunhas, a egr~ 

gia Segunda Região determinou fosse.,. (L@.) A douta Procu.rado 

ria opina pelo conhecimento e não provimento. É o relatório. 

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

Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. José T8rres das Neves.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. 11inistro Ribeiro de Vilhena - Não conheqo da revista. 

Quanto à preliminar expõe o v. acórdão recorrido que o inde 

ferimento se deu porque a empresa pretendia ouvir seis teste 

munhas. O processo não é de inquérito e não se aplica ao caso 

o art. 461. Quanto ao mérito, a espécie retém-se em fatos ana 

Usados pela v. inst~ncia 1:. quo ... (Lê.) É o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Relator e Revisor não 

conhecem do recu.rso. Há divergência? Unanimemente, não conhe-

cido o recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 035/72 Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: ltinistro starling Soares. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Pacifico Go 

mes de Souza e Sovis S/A - Vinícola Suzanense Indústria e Co 

mércio. (Drs. Lauro Previatti e Jorge Radi) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Acolheu a Egrégia Segu~ 

da Região a preliminar de litispend@ncia, depois de nos fun 

damentos do venerando acórdão recorrido reconhecer que em am 

bos os casos a despedida é indireta, ainda que por motivos di 

ferentes ••• (L@.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

conhecimento ou não provimento. t o relatório. 

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

vogado. 

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

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O preceito firmado no ve 

nerando acórdão recorrido contrapõe-se ao constante no aresto 

trazido às fls. 59. Conheço da revista. 

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

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - ~ venia, entendo que não 

há diverg@ncia. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - O acórdão anulou pela coisa julg~ 

da: é a mesma a reclamada, e foi pedida a rescisão indireta 1 

por dois motivos diferentes. O acórdão diz que não pode a re 

clamada ser condenada duas vezes. 
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o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - s r. Presidente, os acór-

dao citados dizem que há litispendênc 

de causa. o acórdão recorrido diz que 

ia quando há identidade 

há litispendência e di 

rincípio jurídico. versidade de causa. Há um choque no p 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Pelo 

' de está a divergência, Aliás, os acor 

que foi lido, não vejo~ 

dãos citados são até con 

vergentes. Imo conheço. 

o Sr. José Torres das Neves-(Advogado ) -V. Exa. me permite?O 

acórdão regional não nega que as raz~ es de pedir são diversas: 

a primeira foi por mora salarial, e a 

empregado te~ ficado sem fazer nada n 

segunda pelo fato de o 

o emprego. O próprio a

de das causas de pedir. 

nde está a divergência? 

córdão regional reconhece a diversida 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Mas o 

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - o princípio jurídico é o 

posto. 

o Sr. Ministro Presidente - "A reuni ão, na demanda dos ele 

mentes, identidade de causa, de c ois a e de pessoa gera a li 

tispendência·, •• (H~.) 11 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Não co nheço porque não há di-

verg@ncia citada. 

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

voto do Revisor. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - R equeiro justificação de 

voto. 

o Sr. Ministro Presidente - Deferida. 

o Sr. Secretário - Processo n9 168Ln Relator: l.finistro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leã o Velloso. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Regi ão. Yolanda de sá Paixão 

e outras e Frigorífico Wilson do Bras il S/A. (Drs. Ulisses 
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Riedel de Resende e Danilo Pompeu Amalfi). 

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

empregadas, ora recorrentes, o reajustamento das tariras pe 

la altera~ão do materíal, determinando redu~ão sensivel ... 
(Lê.) A Procuradoria-Geral opina desfav-oravelmente. f; o re 

latório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre 

do. 

(Usam da palavra os Drs. José Torres das Neves e Ruy 

das Pereira.) 

Advoga-

Jorge Cal I 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussãfu. Erecerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço. 

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

de de votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 035/72 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3a.Região .. Companhia Siderúr 

gica Mannesmann e Augusto José de Araujo e outros.( Drs. Al

berto L. de Lima e José Francisco Boselli). 

O Sr.Ministro Presidente - A reclamação visou ao pagamento 

de gratificação com base em decisão coletiva. Foi julgadapr 

cedente .•• (lê). A douta Procuradoria Geral opina desfavora

velmente ao primeiro recurso e favoravelmente ao segundo. É 

o relatório. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

(Çsam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva e Hugo 

Gueiros Bernardes). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. O recur 

so é fundado na prescrição e o ilustre Advogado situou a sua 

defesa, com a profici@ncia de sempre, na parte relativa ' a 

prescrição. Não conheço do~-recurso nesta parte, nem quanto à 

coisa julgada. 

O Sr. Ministro Elias Bur"áiçal (Consulta os autos) -"O douto 

parecer reconhece em relação ao empregado, a arguição de coi 

sa julgada, que poderia ser válida... (lê)". Fls. 188. Conhe 

ço, no que se refere à prescrição. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Quanto à prescrição 

são citados AcÓrdãos que a abordam em seus aspectos gerais, 

mas não mencionam a parte em que é citado o ponto de vista 

da Turma e o meu, relativamente às parcelas sucessivas. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se há divergência temos que 

conhecer. A fls. 188 consta que existe outro empregado do em 

pregado, José Simão. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Tenho a impressão de que o A~ 

vogado da reclamada pediu o reconhecimento da prescrição pa~ 

cial tendo em vista que o empregado teria entrado em 

quatro anos após o tr~nsito em julgado. 

JuÍzo 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se não conheci, como entrar 

no mérito? 

O Sr. Hugo Gueiros Bernardes (Advogado) -Pela ordem,Sr. Pr~ 

sidente, para um esclarecimento de fato. Nas razões de Revis 

ta, fls. 263 a 270, foi citado AcÓrdão do Pleno, da lavra do 

Ministro Oscar Saraiva, sobre prescrição integral, no caso 

de redução de salário e alteração contratual. 

O Sr. Ministro Presidente- Fls. 265: "(Lê)". 

O Sr. Hugo Gueiros Bernardes (Advogado) - Pela 0rdem, mais 

uma vez, Sr. Presidente. Mais adiante há o do Tribunal do 
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Trabalho da 3a. Região, que manda contar ·da data da violação 

do direito pleiteado. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço do recurso. 

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

Conhecido o recurso na parte da prescrição. Tem a palavra o 

Relator. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - No que se refere à decisão 

normativa, reconhecido o direito de continuar percebendo o 

empregado a gratificação habitual, dentro do critério sim

ples, adotado pela empresa, independentemente do critério 

de lei ••• (1~). Conheço da Revista da empresa, para mandar 

excluir da condenação todos aqueles empregados que já havi 

reclamado e pedido a reclamação, como for apurado também em 

execução. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O ponto de vista de V 

Exa. é afirmando o princípio de coisa julgada. 

O Sr. Mfunistro Elias Bufáiçal - Exatamente. 

O Sr. Ministro Presidente - Adoto o parecer da Procuradori 

Geral, que diz: 11 A argiiição de coisa julgada merece repeli 

da.. . . le . ( 
,.. ) 11 . V.Exa. manda excluir ? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Aqueles empregados que já 

tinham coisa julgada em relação à matéria, 

O Sr. Ministro Presidente - Penso em contrário. Como a Pro 

curadoria Geral, acho que a gratificação foi deferida em 

sentença coletiva ••• (l@), Nego provimento, E V.Excelgncia? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento. 

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

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Aguardo o pedido de vi 

ta. 

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

dos pedidos de vista dos Srs. Ministros Velloso Ebert e Ri

beiro de Vilhena. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 521/72 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Rec~rso de 

Revista de decisão do TRT da 4a.Região. Valdemar Antonio da 

Silva e Carbonífera União Limitada. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, ambas as 

Instancias entenderam que não tinha o ora recorrente moti

vo legal para rescindir o contrato, alegando falta de seg~ 

rança no veiculo usado como transporte de um para outro lo 

cal de trabalho na mina ••• (1@). O douto parecer é desfavo 

rável. É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - T@m a palavra os ilustres Ad

vogados. 

(Usam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva e Hugo 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, não é possi 

vel o conhecimento da revista, porque o AcÓrdão citado às 

fls. 162, como o douto Advogado muito bem esclareceu da tri 

buna não contraria a SÚmula 38, porque não indica a 

de publicação deste AcÓrdão ... (lê). Não conheço 

fonte 

, 
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Alem desse aspecto processua 

a matéria é puramente de fatos e provas. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço vista em Mesa. 

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

de do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 035/72 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. CIA.SIDERÚRGICA 

MANNESMANN e AUGUSTO JOSÉ DE ARAÚJO E OUTROS. (Pedido de 

vista do Ministro Ribeiro de Vilhena). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, em ref~ 

rência ao principio -- muito bem lembrado pelo Ministro 

Elias Bufáiçal -- de que devemos partir, em qualquer situa 

ção, do AcÓrdão Regional, reverencio e adoto este mesmo pri~ 

cipio e parto do Regional. Acho que a empresa devia argliir 

a nulidade do AcÓrdão, por omissão, porque não faz qualquer 

referência a coisa julgada. Não podemos estabelecer uma vio 

lação, se o AcÓrdão não enfoca o problema da coisa julgad~ 

No Recurso Ordinário, foi argllida a coisa julgada, mas o 

AcÓrdão não faz menção ao problema. À vista disso,não conhe 

ço da Revista. Quanto à prescrição, admito-a parcialmente. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, estou de i 
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teiro acordo com o voto do Ministr~ Ribeiro de Vilhena. A 

exceção de coisa julgada pode ser argüida em qualquer ins 

tância e, no caso, foi argfiida na Instância Ordinária e a 

douta Procuradoria Geral não se pronunciou. Seria caso de 

omissão. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso na parte re 

lativa à prescrição e dado provimento ao mesmo, para que se 

ja parcial a prescrição, contra o voto do Ministro Revisor. 

Nos demais aspectos não foi conhecido o recurso da empresa. 

Quanto ao recurso do empregado, adoto o douto parecer da 

Procuradoria Geral: "Manifesta-se o Recurso de Revista.,. 

(lê)". Conheço e dou provimento ao recurso do reclamante p~ 

ra deferir o aumento normativo a todos os empregados da em 

presa, pertencentes à categoria, por violação do art.872 da 

C .L.T. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O douto parecer entende que 

o recurso merece amplo conhecimento, mas isto s6 seria po~ 

sfvel se todas as questões estivessem fundamentadas e,com a 

devida vênia, nenhuma está. O art. 896 da CLT não foi viola 

do. (Lê). Não conheço do recurso dos empregados. 
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O Sr. Ministro Presidente- ,- . _ . -.. · - Dou provimento ' . 

ao recurso do reclamante, para deferir o aumento normativo 

a todos empregados da empresa pertencentes à categoria, por 

violação do art. 872 da Consolidação. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O AcÓrdão Regional não reco

nheceu a legitimidade de representação. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas ~ fez de forma sucinta. Tr 

ta-se de decisão normativa que deveria ser cumprida. Sntend 

violado o art. 872. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Acompanho V.Exa., porque o 

art. 872, parágrafo único, defere a representação de sindi

cato independente de outorga. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Contra o meu voto, Sr. Pre

sidente. 

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

a Turma resolveu conhecer e dar provimento ao mesmo, para 

que se incluam todos os integrantes da categoria empregados 
, 

da re, contra o voto do Ministro Elias Bufaiçal. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 521/72 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. Valdemar Antonio 

da Silva e Carbonifera União Ltda. (Drs. Afrânio Vidal Araú 

jo e Paulo Serra). (Com vista ao Ministro Ribeiro de Vilhe

na). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Também nao conheço, Sr. 

Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 838/72 - Relator: Ministro 
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Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Starling Soares. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. José Gimenez 

Soares e Sebastião Rosa e Outros (Drs. Edwardo Paiva e Rio 

Branco Paranhos). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Decidiu o Egrégio Trib~ 

nal da Segunda Região que os adquirentes da empresa, como 

sucessores, também respondem pelos contratos de trabalho, e 

que entre aqueles e o sucedido, vedendor ••• (lê). Opina a do 

ta Procuradoria Geral pelo não conhecimento ou não provimen 

to do recurso. ~ 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. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A retificação na capa 

já se efetuou, Quanto ao recebimento da parte proporcional 

das custas pelo MM. Juiz de la. Instância, trata-se de maté 

ria que diz respeito ao fato processual ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergê~ 

cia? Unanimemente, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2981/72 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministro Starling Soares, Re-

curso de revista de decisão do TRT da la, Região. Interess~ 

dos: Columbia Auto Ônibus S/A e Francisco Gonçalves Mendes. 

Advogados: Drs, Annibal Ferreira e Teodorico Teles Neto, 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A egrégia la. Região,de 

pois de receber com reserva o depoimento da Única testemu -

nha ouvida, -- fiscal da reclamada -- entendeu suficiente -

mente provada a justa causa imputada ao autor ••• (Lê.) A dou 

ta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento. 

~ o relatório. 

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

rada, Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço, Matéria de 

fato. Há divergência? Unanimemente, não conhecida a revista, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 057/72 - Relator: Ministro 

starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçãl. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 4a. Região. Milton Soares Jar 

dim e outro e Borup - Rôlhas Metálicas S/A-. (Drs. José Alfre 

do Messinger e Antônio D 1Amico). 

O Sr. Ministro Presidente - Trata-se da integração de horas 

extraordinárias habitualmente prestadas. A Junta julgou pr~ 

cedente a reclamação •• ,(L~.) A douta Procuradoria-Geral opi 

na pelo n&o conhecimento ou desprovimento. É o relatório. 

O Sr. ~ünistro Elias Bufáiçal - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. De ini 

cio, temos que enfrentar a questão das custas judiciárias, 

que n!:lo foram pagas em face de pedido de isenção, não deferi 

do,,.(L~.) 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A revista não pode ser conhe 

cida, pois os recorrentes citaram julgados sem a indicação 

da fonte de_ publicação, Como não pode o Juiz suplementar o 

recurso, do mesmo não conheço. Nada há que apreciar quanto 

ao pedido de isenção de custas ••• (Lê.) A SWnula 38 impede o 

conhecimento, data venia. 

O Sr. Ministro Presidente - (Consulta os autos). Realmente , 

os acórdãos t€m a origem, mas não têm a fonte de publicação, 

Não conheço. Há divergência? Por unanimidade, não conhecidaa 

revista, 

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

no processo 4 106/72, do Banco do Brasil, dei uma informação 

inexata à Turma, pois disse que o salário-minimo era de 

Cr$ 166,00. Em realidade era, mas na Guanabara, Ocorre que o 

processo é da Quinta Região, e lá o salário-minimo era de 
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Cr$ 120,00. Como o próprio Código de Processo Civil prév@que, 

em caso de erro material, o Juiz pode, ~ officio, alterar a 

sentença, me parece que a Colenda Turma poderia reformular a 

decisão e ficará para matéria recursal, mas quero confessar 

meu equívoco, desvestido de qualquer propósito de iludir a Co 

lenda Turma. 

O Sr. Ministro Presidente - Fica então sem efeito a proclam! 

ção anteriormente feita do Processo 4 106/72, porque não es

pelhou com fidelidade o que deveria ser decidido, 

O Sr. Secretário - Processo n<;> 4 106(72 - Relator: Ministro 

starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 5a. Região. Banco do Brasil 

S/A e João Evaneelista Rodrigues da Cruz. (Drs. Alberto Tan 

credi e Ulisses Riedel de Resende). 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Proclamando o V. acórdão que 

o depósito se efetuou no mesmo dia do Recurso, fls. 20, sen 

do citado o art. 899, parágrafo 29, da CLT, além de julgado 

que não se considerou porque não indicada a fonte ••• (L~.) Co 

nheço da revista e lhe dou provimento, para que o recurso or 

dinário seja apreciado como de direito, 

O Sr. Ministro Presidente - É o meu voto. Há diverg@ncia? 

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

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento, em 

de do pedido de vista do lünistro Velloso Ebert. 

virtu 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 089/72 - Relator : Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. Siderúrgica Pau 

lista - Cosipa - e José Pedro da Silva. (Drs. Ana Maria Ga_!! 

parini e Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Presidente - Manteve o E. Regional a sentença 

recorrida, considerando a regra específica .•• (Lê.) A Procura 

doria-Geral opina pelo conhecimento e não provimento. ~ o re 

latório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - 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. Não co 

nheço do recurso, aplicando a Súmula 26. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também não conheço. 

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

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 099/72 - Relator: Ministro 

starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 8a. Região. Borracha S/A e Edi 

son Vieira Pedrinha. (Drs. João José Aguiar Carvalho e Deus 

dedith Freire Brasil). 

O Sr. Ministro Presidente - O reclamante, alegando que a em

pregadora não estava cumprindo sua obrigação com respeito ao 

pagamento de salárioa .•• (L@.) A Procuradoria-Geral opina p~ 

lo não conhecimento ou não provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo, 

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

nheço da revista. O único julgado citado não traz a fonte de 

TST- u.332 publlcação ••• (Lê.) 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Nao conhecido o 

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 128/72 - Relator: Ministro 

Ribeiro de Vilhena. Revisor: Ministr.o starling soares.Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Fazenda São Bento 

(Osvaldo Ribeiro de Andrade) e Delvo Priola. (Drs. Paulo de 

Tarso Salomão e José Carlos de Andrade). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Decidiu a Egrégia Segunda 

Região que era inviável compensar falta do décimo-terceiro s~ 

lário com a concessão de alimentos, mesmo porque nem essa 

concessão ficou comprovada ... (Lê.) A douta Procuradoria-

Geral opina pelo conhecimento e parcial provimento, para 

que se exclua da condenação os honorários, É o relatório. 
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O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Pela preliminar, data ve 

nia, não conheço do recurso. Se omis~ão houve no v. acórdão ... 

(Lê.) Conheço quanto à prescrição e nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço e nego provimento. 

Há diverg€ncia ? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - No que se refere à prescrição, 

o que reclama o empregado ? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena.::- O egrégio Regional mando 

aplicar a prescrição bienal ao trabalhador rural. São vários 

os pontos arguidos no recurso. No que se refere às falhas do 

reclamante, alegadas às fls. 116 .•• (Lê.) Não conheço nesse 

ponto, Quanto à base do cálculo para férias não se atentou p 

ra a Súmula 7 deste Tribunal e violado o art. 69 da Lei n9 

4ô90 ... (L€.) (Consulta os autos.) Sr. Presidente, à parte re 

lativa a honorários, a Procuradoria entendeu de dar provimen 

to, mas no que tange às quantias devidas a empregado não há 

qualquer acórdão divergente nem qualquer dispositivo legal a 

ponta do. 
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O Sr. ~rrnistro Ribeiro de Vilhena - (Continuando.) Não encon

trei aqui no recurso a parte relativa q honorários, Sr. Presi 

dente. Exclusão de férias, gratificação natalina, preliminar 

de prescrição, provas de pulidade da sentença ••. (L€.) Data ve 

nia, não vejo como conhecer na parte relativa a honorários ad 

vocati~ios. O v. acórdão exclui os honorários. 

O Sr. *nistro Presidente - Conhecido o recurso somente na pa 

te da prescrição e negado provimento também nesse ponto. Nos 

demais aspectos o recurso não foi conhecido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4106/72 - Relator: Ministro 

Stariing Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 5a. Região. Banco do Brasil S/A 

e João Evangelista Rodrigues da Cruz. (Pedido de vista do Mi

nistro Velloso Ebert.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, diz o acÓrdão: 

"A tese hoje aceita pela jurisprudência é que ••. (L€.)" Nada 

tem a ver isso com a tese sustentada pelo Regional, e diver -

gência jurisprudencial não há, Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena- (Consulta <OS autos.) 

Peço vista em Mesa. 

O Sr. Ministro P:i:'esidente _-__ Suspenso o julgamento em virtu

de do pedido de viaa do .Ministro Ribeiro de Vilhena. 
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O Sr. Secretário- Processo n9 3130/72- Reitor: Ministro. 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso d 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Federação Paulista 

de Futebol de Salão e José Simões da Cunha Netto. 

O Sr. Ministro Presidente - Declara o decisório regional que 

a sentença da Junta ••• (Lê.) Opina a douta Procuradoria-Geral 

pelo conhecimento e improvimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

nheço do recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4106/72 - Relator: Ministro 

Starling soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 5a. Região. Banco do Brasil S/A 

e João Evangelista Rodrigues da Cruz. (Pedido de vista do Mi

nistro Ribeiro de Vilhena.-) 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Estou esclarecido, Sr. Pr 

sidente, A Lei 5584 trouxe um fato interessante, e se diz que 

as empresas interpretaram essa lei como sendo para facilitar, 

pois a mesma diz que a comprovação do depósito poderia ser fe 

ta dentro do prazo. Então, vem-se entendendo que, se a parte 

entrar com recurso antes de vencer o prazo, pode efetuar o de 

pósito até o final do prazo. Mas, data venia, a lei foi mal r 

digida, porque diz que a comprovação do depósito pode ser fei 

ta dentro do prazo do recurso, e não revogou o disposto no a~ 

899, que diz que o depÓsito dave.ser prévio. A comprovação é 

que deve ser feita dentro do prazo. Do contrário, sucede o qu 
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aconteceu aqui. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se ela tem que comprovar, va

mos admitir que não tenha feito o depósito, mas tenha até o 

Último dia do prazo para comprovar ••• 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O ato do depósito é uma 

' coisa e o ato de comprovação e outra coisa. Temos que inter-

pretá-lo estritamente porque é lei processual, e exatamente 

para evitar casos como este. A empresa faz o depósito no pra

zo certo. Depois que o processo for julgado na instância ad 

quem, ela comprova, O que a lei não quer é que o depósito se

ja comprovado depois do prazo. A empresa vem comprovar um m€s 

depois. Vou ler a Lei 5584, de julho de 1970. O ato é anterio 

à lei. Aplica- se o art. 7: "A comprovação do depósito terá qu 

ser feito dentro do prazo para comprovação. O depósito é pré

vio - está no § 19 do art. 899. 
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o Sr. José Maria de Andrade- (Advogado) -Quando o recursofoi 

interposto ~o existia a lei que passou a exigir também a com 

provação do depósito. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A parte tem razão neste 

ponto. A sentença e o recurso são anteriores à lei, mas, desta 

forma, o meu modo de julgar é mais rigoroso com a empresa, poE 

que tanto o depósito quanto a comprovação t~m que ser feitos~ 

tes. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Pela ordem. l-'latéria de 

fato, Sr. Presidente. O acórdão regional sustenta a tese de que 

a prova pode ser feita um m~s depois e a empresa avoca um acór 

dão que não tem nenhuma pertinência ao caso em tela. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Foi a tese que o Ministro Vel 

loso Ebert levantou. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Data venia, não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Verifica-se empate. Os Ministros R 

lator e Revisor conhecem do recurso, e os Ministros Velloso 

Ebert e Ribeiro de Vilhena não conheceram do mesmo. Suspenso 

o julgamento. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 137/72 - Relator: Hinistro 

Elias Bufáiçal. Revisar: Ministro Leão Velloso. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Fepasa - Ferrovia Pau 

lista S/A e José Cazato. (Drs. Antônio Humberto Cesar e Ulis 

ses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, o caso é de e~ 

pregado aposentado como artífice, que pretende obter equipar~ 

ção, classificação, promoção ou reclassificação - usando to

das essas denominaç~es, nos vários casos - e em que alega pr~ 

terição a mestre e contramestre ••• (L~.) O parecer da douta P:t:9 
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curadoria é desfavorável. É o relatório. 

O Sr. 1tlnistro Velloso Ebert- De acordo. 

-2-

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, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, na prelimi

nar de prescrição, descabe a revista, eis que enquanto não 

transitasse em julgado a sentença que impôs a igualdade dos 

recorrentes aos paradigmas indicados ••• (Lê.) Conheço quan

to ao mérito, 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a tese de méri 

to é se nesses casos de promoção de artífice a mestre deve-se 

adotar ou nao o critério alternativo de merecimento e antiGU! 

dade. Inclusive, quando se faz alusão ao regulamento da em

presa, seria em reforço à nossa tese, de que deve ser aplica

do o critério alternativo. A tese é uma só. Entendo fundamen 

tado o recurso, e dele conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia? Unanimemente, co 

nhecida a revista. Tem a palavra o Relator .•. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Quanto ao mérito, dou provi 

menta, para julgar a reclamaçao improcedente, coerente com a 

iterativa jurisprudência desta Colenda Corte, não se justif! 

cando a transposição de artífices a mestres (Lê.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A tese sustentada pela recor 

rente afronta seu próprio regulamento • A funçao é a mesma, 

devendo a promoção ••• (L~) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - A empresa não está obrig~ 

da, absolutamente, a incluir em um sistema de classificaçao a 

promoção de qualquer categoria a outra, e menos ainda a um 

posto de chefia, mas desde que virou um quadro estruturado ' 

nessas condiç~es, fica vinculada a ele. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Verifica-se empate. Suspenso o 

julgamento. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 392/72 - Relator: Ministro 

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

vista de decisão. do TRT da 5a. Região. Petróleo Brasileiro S/ A 

Petrobrás - RPBa. e Eduardo Garcia Vargas. (Drs. 

Quintela Vieira Lins e José Carlos de Souza). 

Edilberto 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, tenho em m!l:os 

uma petiç!l:o de Eduardo Garcia referente ao presente processo, 

em. que reclamou contra Petrobrás, pela qual desiste da aç!l:o. 

A petiç!l:o está assinada pelo próprio reclamante, com firma 

reconhecida. 



TST- U,332 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TftABALHO 

22.05.73 SSO/SM/ASN 18,30 -1-

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Creio que a empresa deve 

ser ouvida a respeito, porque uma parte não pode desistir sem 

o conaentimento da outra. 

O Sr. Ministro Presidente - Data venia, creio que o Código de 

Processo Civil o premite. Só não estou lembrando agora do arti 

go atinente à espécie. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Diz o art. 181, parágrafo 

único: "Apresentada a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, alterar o pedido de sua causa, nem desi2 

tir da sua ação •.• (Lê.)" 

O Sr. 1ünistro Elias Bufáiçal - Que se ouça,então, a parte co~ 

trária, para que se manifeste sobre a desistência referida. 

O Sr. Hinistro Presidente - Decidido não se homologar o pedido 

de desistência, antes que seja ouvida a empresa reclamada, pa 

ra se manifestar sobre o mesmo, sendo retirado o processo de 

pauta, contra o voto do Ministro starling Soares. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 141/72 - Relator: Ministro 

starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região Mercadinho Copa Sul 

Ltda. e 1ülson Henezes Chagas. (Drs. Paulo Caetano Pinheiro e 

Elio Machado). 

O Sr. Ministro Presidente - O venerando acórdão regional defi 

ne a tese dos autos, quando diz: "Não se elide a pena de co 

fissão com simples •.. (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

pelo não provimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

opina 

O Sr. Ministro Presidente- Em'discussão.Encerrada. Adoto os 

fundamentos do voto vencido de fls. 55, que diz: 110 caso é, 

sem dÚvida ... (Lê.)" Conheço e dou provimento ao recurso, para 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Está absolutamente demonstra

do o ânimo de defesa. A parte compareceu com 10 minutos de a 

traso, alegando que houvera um defeito no seu carro, e o Juiz 

disse que, embora não sendo mecânico, aquilo não era motivo. 

~ venia, acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Se o Regional n&o conside 

rou haver prova de que arrebentou o cabo da embreagem, não co 

nheço, ~ venia. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido e dado provimento ao re 

cu·rso, para anular o processado a partir de fls .6, contra o ! 

voto do Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena. 
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O Sr. Secretário ~ Processo n9 3 150/72 - Relator: Ministro 

starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Ford rlillys do 

Brasil S/A e Ramon Rodrigues Cuni e outros. (Drs. Cássio Mes 

quita Barros e Erineu Edison Maranesi). 

O Sr. Ministro Presidente - A Junta julgou procedente em par 

te a reclamação, condenando a reclamada a pagar ao reclamante 

o depósito do Fundo de Garantia e férias ••• (Lê.) A Procurado 

ria-Geral opina pelo não conhecimento ou improvimento. ~ o re 

latório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

nheço do recurso. 

O Sr, Ministro Elias Bufáiçal - Os ju]gados citados são de Tur 

mas ou não trazem a fonte de publicação. Não conheço. 

o sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por uanimidade , 

não conhecido o recurso, 

o sr. Secretário - Processo n9 3 193/72 - Relator: Hinistro 1 

starling Soares. Revisor: ·Ministro Elias BufáiçaL Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. SWift - Armour S/ A 

Indústria e Comércio e Pedro José da Costa. (Drs. José Bernar 

dino de Castro Netto e Rio Branco Paranhos), 

O Sr. Ministro Presidente - O Regiona 1 negou provimento ao a 

pelo ordinário para manter a sentença ••• (Lê,) A Procurado-

ria-Geral opina pelo conhecimento e não provimento. ~ o rela 

tório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

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

da causa é de duzentos cruzeiros. Aplico o Prejulgado 40, 

não conhecendo o recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também não conheço. 

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

não conhecido o recurso, aplicando-se o Prejulgado n9 40. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 201/72 - Relator: Ministro 

starling soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 5a. Região. Banco do Estado 

de Minas Gerais S/A e Newton Reis Sanches. (Drs. João Carlos 

Tellis e Luiz Carlos Neira Caymi). 

O Sr. llinistro Presidente - Foi provido o agravo para melhor 

exame. A questão se prende à incidência do percentual .•• (Lê.) 

A Procuradoria-Geral opina pelo não provimento. É o relató 

rio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo, 

O Sr. l~nistro Presidente - Em discussão. Encerrada.Formulado 

o apelo com base na alinea b do art. 896 da CLT, temos que 

examiná-lo únicamente sob o prisma ... (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO 3262/72 - Relator Ministro Star

ling Soares. Revisor Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de 

revista. de decisão do TRT da la Região. Micheias Rodrigues 

dbs Santos. Estabelecimentos Ch. Lorrileux S/A - Tintas, 

o Sr. Ministro starling Soares - (Lê o relatório). 

O Sr. Ministro Elias Bufa.içal - De acordo, 

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

ao voto: (lê). Conheço. 

O Sr. Ministro Elias - De acordo. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peqo vista. 

o Sr. Ministro Presidente - Adiado o julgamento em virtude 

de pedido de vista do Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena. 

O Sr. Secretário - PROCESSO 3274/72 - Relator Ministro Sta 

ling Soares. Revisor Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 3a Região. Cia. Mogiana de Es-

tradas de Ferro - Fepasa. João Alexandre Borges. 

O Sr. Ministro Presidente - (Lê o relatório). 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido unani 

memente. No mérito, dou provimento. (Lê). 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Leão Velloso - "Data venia", nego provimento. 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Também nego. 



TST- 1.1.332 

PODER JUDICiÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABAI.NO 

22. 05. 7'3 PPB/UMO/ ASN 15,45 

o Sr. Mini~tro Ribeiro de Vi1hena - Também conheci -- - . ' - - - ·- - - - ~--- -- - . 

-1-

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

dade. Na parte meritória, Relator e Revisor davam provimento 

ao recurso, e o Ministro Ribeiro de Vi1hena e Velloso Ebert 

lhe negavam provimento. Há empate. Adiada a proclamação. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3291/72 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso& 

Revista de decisao do TRT da 2a. Região. IBRAPE - IndÚstria 

Brasileira de Produtos EletrÔnicos e Elétricos S/ A e Ladislau 

Joaquim da Silva. (Drs. Cassio Mesquita Barros JÚnior e José 

Vi tório Moro) • 

o Sr. Ministro Presidente - A reêlamação, julgada procedente 

em parte ... (Lê.) A Procuradoria opina pelo conhecimento e 

provimento. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - E~ discussao. Encerrada. A meu 

ver, é tempestivo o apelo, se recebido como se prova. (Con-

sul ta os autos). 
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O Sr. Ministro Presidente - (Continua consultando os autos) 

- Quanao o recurso foi interposto, estava em curso o prazo. 

Foi isso o que entendi. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Quando o Acórdão foi pu h li_ 

cado. 

O Sr. ~-1inistro Presidente - O Acórdão foi lavrado em 21 de 

junho e interposto o recurso em 15.7.71. Publicado cn 8 de 

julho, ele entrou com recurso em 15 de julho. F.stâ no pr~ 

zo. 

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

Presidente, para matéria de fato. Tem mais de dez dias. 

O Sr. Ministro Presidente - Não estava em vigor a lei. Pu-

blicado em 8 de junho, 

Está no prazo. 

entrou com recurso em 15 de julho., 

O Sr. José Torres das Neves - (Advogado) - Está-se discu 

tindo a intempestividade do Recurso OrdinRrio. O problema 

e outro. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Posso dar o meu voto ? Em 

bora não pudesse manifestar-se no Agravo de Instrumento, o 

fato é que isso foi feito. Esta E. Turma deu provimento ao 

Agravo, porque considerava tempestivo o recurso, ainda ar 

gumentando que a parte se beneficiara com o prazo de dez 

dias que estava em curso ••• (lê). 
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O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento, em virtu 

de do pedido de vista regimental do Ministro Ribeiro de Vi

lhena. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3262/72 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de revista de decisão do TRT da la. Região. Interessados:Mi 

cheias Rodrigues dos Santos e Estabelecimentos Ch. Lorri 

leux S/A - Tintas. Advs: Drs. Alino da Costa Monteiro e Hi

rosê Pimpão. (Pedido de vista do sr. Ministro Ribeiro de Vi 

lhena). 

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Conheço do recurso e~ 

dou provimento. 

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

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente- Nego provimento, Negado prov~• 

to ao recurso por parte dos Ministros Presidente e Elias Bu 

fáiçal e dado provimento pelos Ministros Ribeiro de Vilhena 

e Velloso Ebert. Aguardo o Ministro Barata Silva para deci

dir o feito, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 6/73 - Relator: Ministro 

i!, Elias Bufáiçal, Agravo de instrumento de despacho do TRT da 

6a, Região, Interessados: Centrais de Abastecimento de Per

nambuco S/A e Elyse Dalla Nora Reis, Advs: Drs, Isaac Perei 

- A ra e Joao Rego, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, reclamou o 

empregado reparações por sua dispensa, A Primeira Instância 

julgou procedente o pedido,.,(Lê,) O douto parecer é desfa

rovável. ~ o relatório, 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Ao egrégio Tribunal Regio -

nal cabe o reexame da prova, havendo chegado a conclusão de 

que a despedida estava ••• (Lê.) Nego provimento ao Agravo. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provime~ 

to ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 39/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho doJuiz Pre 

sidente do TRT da 5a. Região, Interessados: Banco do Brasil 

S/A e Plínio Mata Pires. Advogados: Drs. Alberto J. Tancredi 

de Oliveira e Mário Lessa de Carvalho, 

O Sr. )!inistro Elias Bufáiçal - Revista interposta de deci -

são proferida no Agravo de Petição, sendo indeferida,,.(Lê.) 

Parecer favorável, É o relatório, 

O Sr. lftinistro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a P!::, 

lavra q Relator. 

O Sr. J.linistro Elias Bufáiqal - Nego provimento ao Agravo, 

O Sr, Ministro Presidente- Não havendo divergência, assimre 

decide, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 72/73 - Relator: I.finistro El:ias 

Bufáiçal, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Preside~ 

te do TRT da 2a. Região. Interessados: Inaldo Soares da Sil

va e Yolie Mendonça GiannCJtti e Modas A Exposição Clipper So 

ciedade Anônima, Advogados: Drs. Ulisses Riedel de Resende e 

William Gerab, 

O Sr. Hinistro Elias Bufáiçal - (Lê o relatório) 

O Sr. ;.finistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a P!::, 

lavra o Relator, 

O Sr. i.finistro Elias Bufáiçal - Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Negado provimento ao agravo, una 

nimemente, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 87/73 - Relator: l1inistro 

Elias Bufáiçal, Agravo de Instrumento de despacho da la, Re

gião, Interessados: Cia. Progresso Industrial do Brasil (Fá

brica Bangu) e Manuel Bastos de Magalhães. Advogados: Drs. 

Eduardo Cossernelli e Ulisses Riedel de Resende, 
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O Sr. ll\inistro Elias Bufáiçal - As duas Instâncias julgaram 

procedente o pedido, acolhendo,,.(Le.) A douta Procuradori

Geral opina desfavoravelmente, É o relatório, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. :ünistro Elias Bufáiçal - Nego provimento ao Agravo, 

O Sr. Ministro Presidente - Não havendo divergência, assim 

se decide, 

O Sr, Se.cretário - PROCESSO N'? 97/73 - Relator: Hinistro 

Elias Bufáiçal, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4a. Ree;ião, Interessados: Hário Reduzi 

no Pinto e Companhia Estadual de Energia Elétrica, Advoga -

dos: Drs. Luiz Lopes Burmeister e Ivan Carlos Luzzatto, 

O Sr, i~inistro Elias Bufáiçal - As duas Instâncias julgaram 

prescrito o direito do ora agravante de pleitear o reenqua

dramento ••• (Lê.) Parecer desfavorável. É o relat6rio, 

O Sr. i"Íinistro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. :-1inistro Elias Bufáiçal - Diz o venerando Ac6rdào ex

pressamente: A prova dos autos diz que o apelante tomou ci

ência do enquadramento,,.(Lé,) Nego provimento ao Agravo, 

O Sr. I.finistro Presidente - Há divergência? Negado provimen 

to ao Agravo, 

O Sr, Secretário - PROCESSO N9 136/73 - Relator: iünistro 

Elias Bufáiçal, Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

8a, Região. Interessados: Comércio e Indústria de Ferragens 

e Hadeiras S/A e il!anoel 1/!B.rtins Helo e Tomé Batista dos San 

tos. AdvCJgados: Drs. José de Ribamar Alvirn Soares e Itair 

Silva. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Trata-se de reclamação de 

contribuição julgada improcedente, Parecer desfavorável, É 

o relatório, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. i·íinistro Elias Bufáiçal - O que se disse foi que a co!:!. 

tribuição pleiteada,,, (Le.) Nego provimento ao Agravo, 

O Sr. Ministro Presidente - Negado proviQento ao Agravo, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N<? 169/73 - Relatélr: :.;:inistro 

Elias J;lufé.içal. Ac;ravo de InstrJ.:nento de despacho do TRT Ca 

8a, Região. Interessados: H, ].fendes Carneiro & Sampaio e An 

tonio Francisco Rodrigues. Advogados: Drs. Douglas Domin 

gues e Dr. ;l!oacyr Gonçalves Pamplona. 

O Sr. :ünistro Elias Bufáiçal - Indeferiu-se a Revista, pêlr 

que êls arestos citados era~ de Tur~a •.• (L~.) Parecer desfa

vorável. É o relatóriêl, 

O Sr. ·-íinistro Presidente - E:n discussão, Encerrada, Te:n a 

palavra o Relator. 

O Sr. ;.íinistro Elias Bufáiçal - Disse a Ee;r<2c;ia Turna Rec;i.2_ 

nal que não elidiu o êlra agravante êl erro.(Le.) Nego provi

mento ao AgravQ, 

O Sr. i-íinistro Presidente - !legado provimentêl ao Ac;ravo, 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO N<? 183/73 - Relator: ;íinistro 

Elias Bufáiçal, AgravQ de Instrumento de despachQ dQ TRT da 

la, Região, Interessados: Cia. Fábio BastQS - ComérciQ e In 

dústria e Edson Justo. Advogados: Drs. JQsé Pereira da Fon-

seca e \·lalmir Ferreira Neves. 

O Sr. i·linistro Elias Bufáiçal - Pede o empree;ado as reposi

ções a que se julgou com direito pela despedida apesar de 
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estável. Rec~nhecend~ a Junta essa c~ndição, i~p8s a reint~ 

graçã~, vindo a sentença a ser confirmada pelo Egrégi~ Tri

bunal, •• (Lê.) Parecer desfav~rável, É o relatório. 

O Sr. :-linistro Presidente - ~Tão há despedida, co~o pretende 

a sentença reintegratória, Dou provimento ao Agravo, subin-

do a revista para melhor exame. 

O Sr. '-íinistro Presidente - Há divergência? Assim se decide. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ~9 213/73 - Relator: Einistro 

Elias Bufáiçal, Agravo de Instrumento de despach~ do TRT da 

5a. Regiã~. Interessados: Bane~ do Estado da Bahia S/A e Jo 

sé Raimundo Cordeiro. Adv~gados: Drs. José L~pes Azevedo e 

José l-íartins Catharino, 

O Sr. "tíinistro Elias Bufáiçal - Consta do respeitável desp~ 

choque indeferiu a Revista, fls. 64 ... (Lê.) Parecer desfa

vorável. É o relatório, 

O Sr. ;t,inistro Presidente - Er.1 discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. ;ünistro Elias Bufáiçal - Ainda que se pudesse enten-

der de modo diferente, ~ recurso não tem base legal, Nego 

proviment~ ao Agravo, 

O Sr. ftíinistro Presidente - ~;egado pr~vimento ao Agravo, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3592/72 - Relator: ;-ünistro 

Elias Bufáiçal, Revisor: :ünistro Leão Velloso. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 3a.Região, Interessad~s: Láza

ro CustÓdi~ Martins e Fepasa - Ferr~via Paulista S/A. Advo

gados: Drs. Laerte Paulo da Silva Freitas e José Carlos Ru-

towitsch i1aciel. 

O Sr. ;Unistro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, reafirmou a 

Instância Regional a sentença para reconhecer a falta grave, 

E o relatório. 
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O Sr. iünistro Velloso Ebert - De acordo, 

O Sr. i>!inistro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Rejeito a preliminar e não 

conheço do Recurso. 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - Também não conheço. 

O Sr. !ünistro Presidente - Não havendo divergência, assim 

se decide. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3622/72 - Relator: l-iinistro 

Elias Bufáiçal. Revisor: iünistro Leão Velloso. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 4a. Re~ião. Interessados: Ban-

co Brasileiro de Descontos S/A Bradesco e Henrique Brattige 

Hercilio Artur Oscar Deeke. Advogados: Drs. vTalter Eduardo 

Baethgen e vialter Scaramuzzi. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A Revista interposta pelo 

Venerando Acórdão de fls. 539, que não conheceu do Recurso 

Ordinário como intempestivo, •• (Lê.) Parecer desfavorável. É 

o relatório. 

O Sr. i-íinistro Velloso Ebert - De acordo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço da Revista e dou 

provimento para que o processo volte ao Regional. 

O Sr. l>linistro Velloso Ebert - De ac0rdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Assim se decide, 

unanimemente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 4076/72 - Relator: i·linistro 

Elias Bufáiçal. Revisor: ;,Unistro Leão Velloso. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Regiã-o. Interessados: I·Jal-
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domiro Motta Alves e Laboratório Paulista de Biologia S/A 

Advogados: Drs. Adiba Camis e Alfredo Ellis Hachado D'Oli -

v eira. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Reafirmou o Egrér;io Tribu -

nal a sentença para julgar improcedente a reclamação, Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço. 

O Sr. :1inistro Presidente - Não conhecido o Recurso unanime 

mente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 4367/72 - Relator: 11inistro 

Elias Bufáiçal, Revisor: iünistro Leão Velloso, Recurso de 

revista de decisão do TRT da la. Região. Interessados: Cle2 

menes Almeida da Silva e Itamar Velasco e outro. Advogados: 

Drs. Juacenyr Teixeira de Assumpção e Antonio Rufino Siquei 

ra JÚnior, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Ambas as Instâncias nao re

conheceram a relação de emprego pois que se trata de simples 

••• (Lê,) Parecer pelo conhecimento e provimento, É o relató 

rio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. l'.1inistro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. l-'Iinistro Elias Bufáiçal - Conheço pela divergência, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também conheço. 

O Sr. !'.1inistro Presidente - Há divergência? Conhecido unani 

memente, Quanto ao mérito, tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O fato de estar o dono ou 

donos com taxi e motorista com trabalho, seria uma socieda

de de capital de trabalho ••• (Lê.) Dou provimento ao Recurso 

para que volte ao Regional. 
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O Sr. l·linistro Ve1loso Ebert - De acordo. 

O Sr. l.Unistro Presidente - Há divergência? Assim se decide, 

unanimemente. voltando o processo à Junta para que se ju1 -

gue o mérito da causa. pois comprovada a relaqão de emprego. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4536/72 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de r 

vista de TRT da 2a. Região. Sara Maria Barbour e 

S.A. Advogados Drs, Jo 

das Neves e Arnaldo Lopes. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, as duas ins

tâncias julgaram procedente a reclamação, assinalando que, 

não comprovada .•. (lê). É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço. 

O Sr. Ministro.Velloso Ebert- Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente -Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4585/72 -Relator: Ministro E 

lias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de r~ 

vista de decisão do TRT da 3a. Região. Cia Cimento ~and 

Itaú.e Vicente Vieira de Araújo. Advogados Drs. Djalma de S 

za Vilela e Erony da Silva. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A revista foi interposta, in 

conformando-se a empresa com a equiparação ..• (lê.) A douta Pro 

curador:!: a-Geral opina desfavoravelmente. É o relatório·: 

o Sr. Ministro Velloso Ebert -De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 
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O Sr, Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 71/73 - Relator: Ministro E 

Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de revista 

de decisão do TRT da 2a. Região. Sociedade Anônima Frigorifi 

co Anglo e Anésio Inácio da Silva e Outro. Advogados Drs. Um 

berto de Mello Carvalho e Almir Pazzianotto Pinto. 

O sr. Ministro Elias Bufáiçal - Insurge-se a empresa porque 

computado o recurso da empresa ••• (la) A douta Procuradoria

Geral opina desfavoravelmente. É o relat6rio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Trata-se de divergência. Co

nheço e nego provimento. 

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

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

do provimento ao recurso, por unanimidade. 

o Sr. Secretário - Processo n9 102/73 - Relator: Ministro E 

lias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Singer Sewing Machine 

Company e Errofnio Gianeri. Advogados Drs. Assad Luiz Thomée 

José Tôrres das Neves. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Requereu a empresa inquéri··- • 

to ••• (le.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimen

to. É o relatQrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a p 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

-3-

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

votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 123/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso der~ 

vista de decisão do TRT da 2a. Região.Sérgio Duo e RayvalSA. 

Advogados:Ulisses Riedel de Resende e Manuel Pereira Coelho 

Neto. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A Segunda Instância refor -

mou a sentença que dera pela equiparação ••• (lê.) A douta Pro 

curadoria-Geral opina pela confirmação. ~ o relatório, 

o Sr. Ministro Vêlloso Ebert - De acordo, 

O Sr. l~nistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias BUráiçal - Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidadede 

votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 139/73 - Relator: Ministro E 

lias Bufáiqal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de re 

vista de decisão do TRT, da 3a. Região. Alexandre Isaac Co

mercial Ltda. e Vicência Bueno de Souza. Advogados Drs, Cé -

lio Goyatá e Wilson Carneiro Vidigal. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Reconhecida a relação de em

prego, trabalhando na empresa... (lê,) A dóuta Procutado:d.a-Ge 

ral opina desfavoravelmente. É o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufâiçal - Não conheço, 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 225/73 - Relator: Ministro E 

lias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de r~ 

vista de decisão do TRT. da la. Região. Rede Ferroviária Fe-

deral S.A. 7a. Devisão Leopoldina e Yolanda Menezes Mar-

tins e Outros. Advogados Drs. Ayrton Ribeiro da Costa e Cu -

pertino de Gusmão. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Confirmada a sentença que re 

conheceu o devido quinquênio ••• (lê.) 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 Bufáiçal - Não conheço. 

o sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso, dada a iterativa jurispr~ 

dência· deste Tribunal. Está encerrada a Sessão, 


