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DO TRABALHO

NOTAS TA QUI GRÁFICAS DA 8a. SESSll:O DRDINARIA

DA TERCEIRA TURMA DO
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Realizada em 3 de abril de 1973.
Presentes os Ministros: Starling Soares,Presidente; Barata
Silva, Elias Bufáiqal ,
Velloso Ebert e' Ribeiro
de Vilhena,
Procurador; Dr. Pinto de Godoi.
Secretário: Dr. Geraldo Magella.
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo numero
legal, declaro a-

berta a Sessão. O Sr •. Secretário procederá à leitura da Ata
da Sessão anterior.
O Sr. Secretário- (Lê a Ata.)
O Sr. Ministro Presidente- Em discussão a Ata. (Pausa.) Não
havendo qualquer manifestação, considero-a aprovada. Os Srs.
Advogados podem solicitar as

pre~erências.

(Os Srs. Advogados solicitam preferência para os processos:
3574/72, 2061/72, 81/72 e 3693/72.)
O Sr. Ministro Presidente -
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O Sr. Ministro Barata Silva - Pela ordem, Sr. Presidente.
Queria pedir preferência para os processos em que funciono
como Relator e como Revisor, pela civcunstância de que não
poderei estar aqui presente na 5a. feira, e, ao mesmo tempo,
vou pedir licença a V. Exa. nara

com a Turma

congratular~me

pela presença do senhor Ministro Ribéiro de Vilhena. É com
grande alegria pam.nós e com grande satisfação que recebemos
em nossa Turma o Ministro Ribeiro de Vilhena.
O Sr. Ministro Presidente - Era esse o registro que ia fazer
pela presença do MinisUo Ribeiro de Vilhena, em nome da Turma. S. Exa. passou nesta Casa deixando um lastro luminoso de
saber e dedicação à Justiça do Trabalho. Registro com· muita
satisfação o pedido formulado pelo Ministro Barata Silva, pa
ra que conste da nossa Ata a nossa alegria e satisfação em
ter o Ministro Ribeiro de Vilhena

de volta a nossa Casa.

Penso interpretar o pensamento da douta Turma, dos Drs. Advogados e da douta Procuradoria, que também se associa.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Preidente, quero tra
zer os meus agradecimentos à Turma, pois é para mim um des- ·
vanecimento pessoal participar desta

Egr~gia

Turma, não so-

mente pelas razões pessoais pelo alto apreço que tenho pelos
senhores Ministros, como também porque a Egrégia Turma tem
sido muito generosa para comigo. Agradeço a V. Exa., Minist
Barata Silva, aos demais senhores Ministros e ao Dr. Procurador.
O Sr. Secretário - Processo n9 3633/72 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Embargos Declaratórios Opostos ao

v.

da Egrégia Terceira Turma. Godofredo Francheschi

~

Balmolive

Colgate

Ltda. e E. Terceira Turma,

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr.
TST - 1.1.332
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processo de recurso de revista n9 3633 opõem os litigantes
os presentes embargos de declaração. Alega o reclamante o sec
guinte: o acórdão proferido conclui pelo provimento do recur
so, para julgar procedente a reclamatória.(Lê.)
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a
palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -Embargos do reclamante. Razão
tem o embargante, eis que o pedido r:inicial fora alternativo pela reintegração com indenização nos termos postulados,
Assim, decide a E. Turma pela procedência do pedido ••• (Lg,)
Acolho os presentes embargos, a fim de declarar o provimento
do recurso de revista para condenar a reclamada ao pagamento
das diferenças de indenização em dobro e tempo de serviço no
termos da sentença de Primeira Instância.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Acolhido os embargos, por unanimidade, Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Embargos da reclamada. Estão
na outra parte, mas pretende reformulação da parte constitutiva da sentença o que não se permite. Rejeito os embargos.
O Sr. Ministro Presidente-

Há divergência? Rejeitados os

embargos, por unanimidade.
O Sr. Secretário - Processo n9

~693/72

- Relator: Ministro

Velloso Ebert, Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de
revista da decisão do TRT da la, Região. Luiz Marques Poliano e Sociedade Nacional de Agricultura,c

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, concluído ve
rificar-se a culpa recÍproca quando o empregador concorre,
de qualquer maneira, para a falta do empregado maxime esta
decorra de desÍdia pela impossibilidade material de ••• (Lê.)
A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e não pro
vimento do recurso do autor e
empresa.

:11:

desfavora~mente

o relatório,

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo,
TST • 1.1.332
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O Sr. Ministro Presidente - Têm a palavra os Srs. Advogados.
(Usam da palavra os Drs. Ruy Jorge Caldas Pereira e Luiz Lei
te
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -Sr. Presidente, no que se refere a identidade pÚblica entre autor e réu,

~o

há base pa-

ra o apelo em face das conclusões fáticas contidas no aresto
revisando. O recurso seria viável neste aspecto se deferida
a esta superior instância o reexame de fatos e provas, •• (Lê.)
Conheço do·racurso por diverg&ncia

jurispruden~ial,

no que

se refere a necessidade de inquérito judicial para a dispensa do reclamante,
O Sr. Ministro Barata

Silva - Data venia, não vou conhecer

de ambos os recursos. Em relação ao recurso, culpa recíproca
é matéria que foi solucionada à luz de fatos e provas. O Regional entendeu que havia culpa recíproca, que o empregado
cometeu falta grave

e, inclusive, encampou as conclusões do

acÓrdão regional quando reconheceu culpa invigilando

também

da empresa, embora se tratasse de empregado que exercia cargo de confiança. Não podia ela, sob pena de incorrer em culpa, deixar de prestar contas, De forma que não conheçq neste
particular. E

~o

vou conhecer também no que se refere ao pro

blema de inquérito. Trata-se de matéria de alta relevância ,
mas no meu entender, o art. 16 da Lei 5107 é de uma c ]a reza
meridiana, nem teria

sentido se assim

~o

fosse. Não teria

razão de ser o art. 16 da Lei 5107 se pudesse admitir que o
empregado estável que optasse, continuava estável. Não teria
sentido quando a lei expressamente diz:

11

0s empregados que

na forma dp' art.: 16 optarem pelo regime desta lei ••• (Lê,) 11
Ela foi ao ponto de ser referir expressamente aos estáveis.
Dta,1.:.porque, Sr, Presidente, não vejo base para o conhecimenTST- 1.1.332
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to da revista. Não conheço de ambos os recursos.
O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os
votos. O Relator conheceu da revista do empregado, o Revisor
não conhece de ambos os recursos.
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Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, quanto ao

recurso do empregado, exposta já uma fundamentação que diz
respeito ao mérito da questão suscitada, isto é, ao problema.
de exigir-se ou não o inquérito. Acontece o

s~guinte:

Há

um

acórdão divergente citado que diz ser necessário o inquérito.
De modo que no plano da preliminar há

diverg~ncia.

Ainda que

se possa entender que não há necessidade disso há o problema
da questão preliminar e está às fls. 652, acórdão da la. Regi
ão, trazendo a fonte de publicação. De modo que é problema apenas de preliminar. Estou de acordo com V. Exa. em que a que6;
tão seja de mérito, mas há o pvoblema da preliminar de conhecimento. Eu conheço quanto a
O Sr.

~nistro Barata~Silva

diverg~ncia.

- Não estou propenso a reconside-

rar meu voto para conhecer pela

diverg~ncia,

admitindo que há

um [acórdão divergente.
O Sr.

~nistro

Ribeiro de Vilhena -

Vou ler:

11

Emprggado com

30 anos de serviço tendo optado pelo Fundo de Garantia não exime o empregador da necessidade de inquérito para dispensar..
(L~.)"

O Sr.

~nistro

Barata Silva-

O Sr.

~nistro

Presidente - Há diverg@ncia ? Conhecido o re-

Conheço pela

diverg~ncia.

curso do empregado, por unanimidade. Tem a palavra o Relator.
O Sr.

~nistro

Velloso Ebert -Sr. Presidente, como alega o re

corrente, os artigos 19 e 16 da Lei 5.107/66 foram expressos
em determinar que o tempo de serviço anterior à opção continuava regülado pelo.; preceito

contido nos Capítulos IV

e

VII ••• (Lê.) Dou provimento ao recurso, a fim de considerar
nula a dispensa não precedida de inquérito, ressalvando à ré
o direito de instaurar inquérito no prazo de 30 dias do trânTST • 1.1.332
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O Sr. Ministro Barata Silva - Já antecipei meu voto quanto a
mérito. Foi conhecida a revista do empregado só na parte

da

necessidade de inquérito. Entendo que realmente não há neces
sidade de inquérito, O art. 16 que se refere à hipótese da es
tabilida.de dá a entender que continuava estável o empregado
optante sem poder ser dispensado sem inquérito, Não teria razão de ser o art. 16. O que o empregador deverá fazer? Pagar
a indenização, possibilitando conseqüentemente a dispensa do
empregado, A razão de ser da opção qual é? É a troca do regime. Nego provimento ao recurso do empregado.
O Sr, Ministro Presidente - Havendo divergência tomarei os vo
tos.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, ouvi aten
tamente os votos dos Ministros Relator e Barata Silva. Analisando-se o art. 492, realmente pode-se chegar a conclusão

de

que a dispensa só poderá ser do empregado que contar mais

de

dez anos de serviço. O art. 492 diz:

11

0 empregado que contar

mais de dez anos de serviço na empresa não poderá ser desped!
d:: sem inquérito ... (lê)." Tanto o art. 492 como o art. 16 da
Lei 5 107 não dizem textualmente qual a forma processual

que

há de se observar para rescindir o contrato. Esta garantia pr
cessual foi criada no capitulo referente ao prazo, que é o
art. 453. O inquérito pressupõe a garantia da estabilidade. S
o empregado não tem a garantia da estabilidade, não há inquérito. Desde que o empregado tenha optado, perdeu a garantia
de estabilidade. Se ele não tem o suporte para a garantia

da

estabilidade, não tem o suporte para a rescisão do contrato.
Por isso, data venia, acompanho o Ministro Barata Silva.
O Sr. Ministro Presidente - Também estou de acordo com o Revi
TST ..,... 53.;!
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sor, não só pelos argumentos trazidos por V. Exa., como aqueles outros do Ministro

Ribeiro de Vilhena reforçaram o

pensamento, porque sabemos que o Fundo de Garantia foi
no sentido de substituir a estabilidade.

TST ...-
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O Sr. Ministro Presidente -(Continuando.) Tanto que a Consti
tuiç~o

fala em obstatividade, estabilidade ou garantia. A

Constituição dá os dois regimes. O empregado· despreza aquele
e caminha por outro, Desde que faça esta opção ele perde aquilo que foi dito pelo Ministro Ribeiro de Vilhena e Minist
tro Relator; A garantia da estabilidade. Se a Lei 5.107 foi
mui to sá.bia acautelando o direi to do emprggado e que dá a no
ma do pagamento em dobro. SÓ Dão dá aquilo que ela previa: a
estabilidade. Dá as vantagens para o tempo anterior à opção.
São as vantagens do Fundo de Garantia através de levantamento na conta. Voto com S. Exa. ô Ministro Revisor, no sentido
de negar provimento ao recurso do empregado.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -

Nada a aditar ao voto dos

Ministros Barata Silva e Ribeiro de Vilhena.
O Sr. Ministro Presidente - Negado provimento ao recurso de
empregado, contra o voto do Ministro Relator. Tem a palavra
Relator

quanto ao recurso da empresa.

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr, Presidente, quanto ao recurso da empresa, houve ação no sentido de se rescindir diretamente o contrato de trabalho, apontando b autor violação
incorrida pela ré para ser posteriormente apenso ao processo
a reclamatória contestanlil:o ... (Lê.) Não conheço do recurso da
empresa.
O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço.
O Sr. Ministro Pnsidente - Há diverggncia ?
O Sr. Ministro Elias Butáiçal - O eminente Ministro Relator
declara que não há divergência. O que se declara é que houve
o extravasamento no próprio acÓrdão. Exercendo o empregado
cargo de confiança, tinha excesso de poderes, e a empresa
TST • 1.1.332
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exorbitou. Qualquer empresa que mantém um elemen-

to num cargo de confiança - e o próprio nome está dizendo:
cargo de confiança - se ela fiscaliza,deixa de ser cargo de
confiança. No meu entendimento, houve cwlpa do empregado que
usou de excesso de confiança que a empresa lhe deu. Nas jamais a firma deveria fiscalizar alguém a quem ela outorgou
um cargo de confiança. Conheço do recurso da empresa.
O Sr. Ministro Barata Silva - Vou esclarecer esse aspecto.

A

lém de haver extravasamento, a culpa estaria caracterizada

p

la circunstância de a empresa ter dado encargdos em demasia
a ponto dele

~o

poder sózinho tomar conta de tudo. Este é

o fundamento do acÓrdão,
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- Nas ocorre o seguinte: ele
não deu pela rescisão indireta porque havia excesso dé encar
gos. Ocorre que ele na função de cargo de confiança usou des
ses poderes, vamos admitir, desonestamente.
O Sr. Ministro Barata Silva -

N~o

é a

conclus~o

do

acórd~o,

que descatacteriza a improbidade paradizer que houve desÍdia
O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira(Advogado)

Pela ordem, Sr.

Presidente, para matéria de fato. O V. acórdão repele a improbidade. Disse que a improbidade houve do empregador, não
do empregado.
O Sr. Luiz Leite

Correa(Ad~gado)

Pela ordem, Sr. Presiden-

te para matéria de fato, O acÓrdãoiBgional ratifica a conclu
são da Junta, declarando que de início foram apuradas várias
irregularidade, inclusive depósito em'.conta dele de importân
cia da empresa. Está no acórdão regional.
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O Sr. Ministro Presidente - Voto com o l·linistro Elias Bufá i
çal, conhecendo do recurso. Contra os votos dos Ministros

1

Elias Bufáiçal e Starline Soares, não conhecido o recurso

1

da empresa. Redigirá o acórdão o Hinistro Revisor.
O Sr .. J.!inistro Velloso Ebert- Sr. Presidente, protesta pela
juntada de voto vencido.
O Sr. Hinistro Presidente - Deferido.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3889/72 - Relator: tiinistro
Leão Velloso. Revisor: Jünistro Barata Silva. Recurso

de

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Recorrente: Cia
Docas de Santos. Recorrido: JÚlio Silva Oliveira Arruda.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

Sr. Presidente, da sentença

vestibular que juleara procedente a reclamatória oferecida
pelo empregado, negou provimento a ee;régia Turma Regional ao
recurso ordinário da reclamada ... (lê). A douta Procuradoria
Geral opinou pelo não conhecimento do recurso. É o relatório
O Sr. J.linistro Barata Silva O Sr. Hinistro Presidente -

De acordo.
Têm a palavra os ilustres Advo

gados.
(USAH DA PALAVRA. OS DRS . LEOPOLDO CESAR DE l'íiRANDA LTI-íA E
JOSÉ FRANCISCO BOSELLI)
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa
lavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert

~

Sr. Presidente, o AcÓrdão revi

sando repeliu totalmente a tese de inatualidade da punição

a

plicada, entendendo que incidira no caso o art. 474 da CLT,por
que o empregado ficou suspenso por mais de 30 dias, sem receber salário .•• (lê). Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, no caso,trata-se
da aplicação do art. 474, isto é, suspensão por mais de 30 dias
qu~

por si só, constitui despedida injusta. Não há divergência

especÍfica, porque a hipótese é original. A empresa afasta o
empregado sem garantir o salário e, depois de 30 dias da

des

pedida •.• (lê). Não conheço da Revista.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ?
de votos, não foi conhecida a Revista.

Por unanimidade
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-Relator: Ministro

Elias Bufáiçal. Revfusor: Ministro Velloso Ebert, Recurso d
Revista de decisão do TRT da 2a,Região. S/A IRF Matarazzo
e Roberto Warren Smith.(Drs. José Maria de Castro Bérnils
e Cássio Mesquita Barros júnior).
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -

Sr. Presidente, além

de~~

lários e outras verbas, reclamou o empregado reparação sob
pena de rompimento de seu contrato por prazo determinado,A
Primeira Instância deu pela procedgncia, em parte, da recl
matória, considerando que o contrato se transformara, com
a prorrogação havida, em contrato por tempo indeterminado e
impôs o pagamento das verbas discriminadas. Ambas as partes
recorrem e o Egrégio Tribunal Regional deu provimento, em
,.
parte, ao recurso da empresa para fixar o valor da moradia
••• (lg), A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e.pr
vimento, em parte, de ambos os recursos, para o efeito

de

considerar o contrato por prazo certo, pois, o próprio em pregado reconhecera a falha e manifestara sua concordância,

:g o relatório.
O Sr. Ministro Velloso Ebert O Sr. Ministro Presidente -

De acordo,

Tem a palavra o ilustre Advoga

do.
(Usa da palavra o Dr. Cássio Mesquita Barros Júnior)
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa
lavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, há um equivoco do douto parecer quando afirma que concordara o empregado
com a decisão relativa à transformação do contrato. O que diz

é que a empresa recorrera por deva de oficio .•. {lê). Não conheço do recurso da empresa, primeira recorrente.

TST - 332

PODER

.JUDICIÁRIO

JUST!CA

DO

TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

3.4.73

14,30

MNS/ACA/ARQ

O Sr. Ministro Velloso Ebert -
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primeira ar-

guição de preliminar , nulos seriam quase todos os

AcÓrdãos

oriundos da 2a.Região. Quanto ao cerceamento de defesa, também, de acordo com os fundamentos do V. AcÓrdão, não vejo ba
se para o conhecimento. Meritoriamente, não prospera igual

7

mente o apelo, visto não caracterizada a violação literal dos
dispositivos legais invocados, que são meramente interpretativos ••• (1@). Não conheço da Revista da empresa.
O Sr. Ministro Presidente -

Há diverg@ncia ? Unanimemente ,

não conhecido o recurso da empresa. Tem a palavra o Relator
quanto ao recurso do empregado.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Quanto ao recurso do
do, como

empreg~

acima se esclareceu, o empregado, segundo recorren

te, não concordou com o entendimento esposado pela empresa.
O AcÓrdão desta Egrégia Turma não foi, porém, confirmado p~
lo Egrégio Tribunal Pleno, como afirma o douto Advogado .••
(1@). Conheço da Revista, nessa parte.

TST · 3H2

PODER

JUSTIÇA

.JUDICIÁRIO

DO

TRIBUNAL

TRABALHO

SUPERIOR

DO TRABALHO

MNS/SM/MLM

. 03/04/1973

14,35

-1-

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Entendo que no que se refere à
estipulação do contrato por prazo certo existe divergência ju
risprudencial com o aresto apontado às fls. 410. Conheço nesse aspecto.

o Sr. Ministro Presidente - o Ministro Relator conhece do Recurso na totalidade da sua formulação e, o Ministro Revisor s
conhece na parte relativa à moradia.
O Sr.

Cás~io

Mesquita Barros (Advogado) Matéria de fato,

Sr.

Presidente. Gostaria, também, de acrescentar que o Acórdão da
Egrégia 3a. Turma submetido ao recurso de Embargos, depois ne
gado, foi objeto de Agravo. Na ocasião do julgamento do Agravo se discutiu no Plenário essa tese, ficando deliberado ne gar-se o Agravo, por entender ter a Turma julgado corretamente.
O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, estou em dúvida.
Parece-me que o eminente Ministro Relator afirmara que o Acór
dão não declarou nulo o contrato, em questão, com base no Decreto 229. O AcÓrdão divergente refere-se expressamente a esse detalhe, de que ele não tem efeito do Decreto 229, de anular o ajuste celebrado na vigência da lei anterior. Gostaria
que o Ministro Relator me esclarecesse.
O Sr. Cássio Mesquita de Barros -(Advogado) - Sr. Presidente,
posso esclarecer. Foi exatamente um caso, aquele em que parti
cipei como Advogado, de um restaurante em São Paulo, e a tese
é, precisamente.· a que defendemos

sendo trazida à colação. Tr

tava-se de contrato a prazo determinado celebrado antes da vi
gência do Decreto 229. A tese, na ocasião sustentada por

nós

é a de que se aplicava a lei nova. Perdemos a causa nesta 3a.
Turma. E o agravo depois de muita discussão, foi mantido pela
Egrégia Turma. O caao
TST · 3a2
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hipótese.
O Sr. Ministro Barata Silva - O que me impressionou foi a afirmação do Acórdão da impossibilidade de ser prorrogada. Isso

é contra a lei. O que a lei determina é o máximo de 4

nos. Pelo art. 445 são 2 anos

a-

depois que for prorrogado,quer

dizer, respeitada a regra do art.461, sempre será mais de uma
vez, porque dois mais dois, são quaLro. Conheço.

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Diante dos esclarecimen tos, inclusive do ilustre Prof. Cássio M~squita Bar~os. conhe
ço.
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O Sr. Ministro Presidente - Não conheço porque entendo que
é contrato social, ~ a aplicação do art. 232. Assim, conhe
cido o recurso na parte relativa à moradia. contra o voto
do Ministro Relator. Os demais Ministros conheceram do ree
curso na plenitude de sua fundamentação. Tem a palavra o Re
lator quanto ao mérito.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -

-....~

Nego provimento.

O Sr. Ministro Velloso Ebert -

"""'--- ~da

Dou provimento, tanto na

moradia quanto na parte do contrato. Trata-se

contra~~erto

cujo acerto

de

antecede a prorrogação

e ao Decreto-lei 229. O probléma é de direito intertemporal
Dou provimento, também, nesta parte.
Gostaria de um esclarecimen

O Sr. Ministro Barata Silva -

to. Talvez possa haver até um ajustamento de votos. Tenho
uma terceira posição. Pelo que verifiquei, o contrato

era

de um ano e foi prorrogado por mais quatro. Teria excedido
o prazo dos quatro anos .• Acho que ele teria validade por
tr@s. Como o empregado não trabalhou os quatro anos, tanto
que pede indenização, seria indenizaqo naquilo que a leiper
mite isto é, combinando o art.

445 com o art. 451. Parece -

me,que esta seria a solução legal. Não sei se o Ministro Re
visor concordaria. Porque a{ não haveria nada a alongar,era
provavelmente válido antes da vigência do art. 229, que já
existia.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -

Peço vista em Mesa. Es

tá havendo alguma despedida indireta ?
O Sr. Ministro Barata Silva -

Não, é despedida direta. Sim-

plesmente discute-se se o contrato poderia ter

s~do

ou não

prorrogado por mais quatro anos.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O empregado acha que ven
ceu o prazo.
TST · 532
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O Regional entendeu que, pelo

fato de ter sido prorrogado por quatro anos foi convertido
em contrato por tempo indeterminado, mas deu prorrogação por
1 ano, e o empregado quer a eficácia da prorrogação. "Data
venia", entendo que a prorrogação poderia ter sido por três

...

anos, e como ele não atingiu os três anos
Dois anos é
,
impositivo de lei. Esse excesso e que deveria ter sido ... O
Ministro Velloso Ebert deu totalmente ?
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena O Sr. Ministro Velloso Ebert-

Estou esclarecido.

Dou provimento ao recursona

duas partes.
O Sr. Cássio Mesquita de Barros Júnior - {Advogado) - O contrato foi feito por 1 ano e prevalece a prorrogação por quat
anos. Qunado foi efetivada a prorrogação ele foi dispensado.
O entendimento adotado pela defesa é que o contrato pode ser
prorrogado apenas uma vez. Então, se o prazo era de quatro po
deria ser prorrogado por mais quatro totalizando oito.
O Sr. Ministro Barata Silva - Tenho a impressãoq que o probl
ma seria de 2 + 2 e não de

4 + 4.

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -

Sr. Presidente, como va

mos julgar esse caso a favor do empregado se não admitimos n
nhuma eficácia jurÍdica e se passa de 1, não coincide 2 + 2.
Se é em favor. da empresa não podemos deixar de aplicar aregra. Se o empregado foi beneficiado, a empresa também tem que
ser beneficiada pela aplicação. Tem que ser beneficiada

por

uma lei que admita a prorrogação até o limite de doia anos pa
ra qualquer efeito que possa ocorrer na hipótese. Dois
dois não, "data venia". Aplico ao quadro dos dois anos

mais
os

mesmos beneficios das teses sufragadas pelos tribunais no que
diz
TST · 332
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to de quatro anos, prorrogado por mais um dia sequer.

o que

se admite é o seguinte : o contrato de dois anos pode

ser

prorrogado por mais um ano. Ele pode ser prorrogado com

o

limite máximo de dois anos, o que passar de dois anos não
tem efeito jur:!dico, "data venia".
O Sr. Ministro Presidente -

O

Ministr~

Relator

admite

a

prorrogação total, o Revisor nega provimento. O Ministro Barata Silva admite, em parcial, de três anos. V.Exa. admite ·"
dois anos e o Revisor admite dois anos.
O Sr. Ministro Velloso Ebert Ministro Barata Silva.

TST · 3:!2
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Sr. Presidente, meu ra

cioc:l:nio é o seguinte : Ao tempo do prazo de quatro anos
Tribunais chegaram à conclusão de que não podia ser

os

prorrog~

do. Mas, se o prazo é de mais de dois anos, não pode haver
prorrogação. O contrato de dois anos é improrrogável, o limi
te máximo é de dois anos. Se a parte pedir prorrogação por
mais dois anos, está violando o princ:l:pio da lei.
O Sr. Ministro Barata Silva
451.

Respeitado o disposto no art.

Respeitado no que ? No limite máximo temporal ? Qual o

limite máximo temporal ? Agora é de quatro anos.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena O Sr. Ministro Barata Silva

~

de dois anos.

Não, é de quatro. Veja bem

o

que diz o art. 451 : "O 'contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogada por mais
de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo". Ago
ra, se pode prorrogar por mais de uma vez, sem que perca a na
tureza jur:l:dica - a lei está afirmando que é poss:l:vel - duran
te quatro anos ele passa a viger sob o contrato.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -

Dentro do prazo de

anos. Pode-se observar a regra do art. 451.

~

dois

o mesmo plano do

racioc:l:nio de V.Exa., isto é, pode haver uma prorrogação, mas
desde que respeitado o limite máximo de dois anos.
O Sr. Ministro Barata Silva

Se pode ser por dois anos,e

p~

de ser prorrogado por mais uma vez, evidentemente que doispro
~ogado,

pelo mesmo prazo seria quatro. se celebro um contrato

por dois anos e posso prorrogar por mais dois anos, durante
quatro anos o contrato pode viger.
O Sr. Ministro Barata Silva - "Data venia", entendo que pode
ser prorrogado mais um ano.
O Sr. Ministro Velloso Ebert
TST - 3B2
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minha posição é a mesma do Ministro Ribeiro de Vilhena. En tendo que o prazo não

pode ser prorrogado por dois anos.

O Sr. Ministro Barata Silva -

Vou manter meu entendimento,

no sentido de que o contrato seria válido. Se se entendeu qu
I

•

se pode apenas excluÍr o excesso, não há necessidade de anular a cláusula, iríamos prejudicar o próprio empregado com
indenização mÍnima. Então, evidentemente, o contrato vale no
máximo por quatro anos. Agora, quero lembrar um detalhe, se
ele, por acaso, tivesse trabalhado além dos quatro anos,não
teria dÚvida de que o contrato seria por prazo indetermina do, por força do art. 452. Ele não trabalhou; então tem di reito a prorrogar por mais quatro anos. Dou provimento par
cial para deferir a esse empregado a indenização e conside rar o contrato

válido, incluÍndo a prorrogação apenas por

três anos, porque é o máximo que a lei permite.
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O Sr. Ministro Presidente - Meu voto é conhecendo do

Entendi que não se aplica o art. 452 em face da prorrogação
do contrato. Não é um novo contrato que se sucede, porquenão
se trata de um novo contrato. Para que houvesse novo

contra

to teria que haver inovação do contrato, e não houve.

O con

trato permaneceu intacto. Para mim, o art. 452 não se aplica
a hipÓtese. Quando conheci do recurso, conheci com estes fun
damentos e dava provimento parcial. Assim, ficam dois

votos

no sentido do ••.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Se V.Exa. dá mais, então
fico com quem dá mais.
O Sr. Ministro Presidente - Conheci pelos dois fundamentos e,
com esses fundamentos quero votar no mérito. Prev~lece o

vo

to do Ministro Barata Silva, que redigirá o AcÓrdão.
O Sr. Ministro Barata Silva - Parece que V.Exa. está dando o
que os outros dois dão de mais. Também estou dando o que
outros dão menos do que o Ministro Presidente, que dá

os
mais

do que os Ministros Revisor e Ribeiro de Vilhena. Na realida
de, quatro votos admitem a prorrogação por dois anos;

voto

isolado por mais um, e outro voto por mais dois.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, o Único

pon

to de vista que em dois votos idênticos é o do eminente

Mi

nistro Revisor e Ribeiro de Vilhena. Não há empate.

Quem dá

mais tem que se adaptar ao voto deles.
O Sr. Ministro Barata Silva - Eu admito a prorrogação

por

três anos e, V.Exa. admite por quatro. "Ipso facto" estão ad
mitindo por dois, que são os votos dos Ministros Revisor

e

Ribeiro de Vilhena.
O Sr. Cássio de Mesquita Barros JÚnior (Advogado) - Sr.Presi
--dente, peço a palavra para um esclarecimento. Dois votos dão
TST - 3S2
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mais do que o pedido. O reclamante pede a validade do contra
to por quatro anos. Porque, se for assim, a sua indenização
será maior evidentemente.

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - "Data venia 11 Sr. Presidente.
Para mim, o advogado está sustentando. São dois votos contra
um isolado.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - NÓs sustentamos a mesma tese.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Aqueles que dão mais tgm que
se adaptar ao voto deles.
O Sr. Cássio de Mesguita Barros Júnior (Advogado) - Requeiro
a V.Exa. que tome o voto médio, como se recomenda em Dissidios Coletivos quando há várias correntes.
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O Sr. Ministro Presidente -0 que prevalece, para mim,

são

os dois anos.
O Sr. Ministro Barata Silva - Quem dá tr@s, dá dois.
O Sr. Ministro Presidente - LÓgico, quem dá mais, dá menos.
Prevalece o voto do Ministro Revisor no sentido de dar provi
mento parcial ao recurso, para que seja prorrogado o contrato no prazo de dois anos. Vencidos os Ministros Relator e Ba
rata Silva que permitiam a prorrogação por tr@s anos, e
tro Starling Soares que permitia a prorrogação por quatro anos,porque entendia que se tratava de prorrogação. O

Mini~tr

Elias Bufáiçal pede justificação de voto, a qual é deferida.
Quanto à moradia, contra o voto do Revisor foi provido o recurso.
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G Sr. Secretário - Processo n9 1 303/72 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
Revista de decisão do TRT da 2a.Região. União de Bancos Era
sileiros S/A e Ariel da Silva Borges. (Drs. AdHlson Cruz

e

José Torres das Neves).
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -

Sr. Presidente, reclamação

e inquérito reunidos num só processo, sendo aquele proceden
te, As duas Instâncias não reconheceram a transfer@ncia

do

empregado de Catanduva para são Paulo .•• (lê). A Procuradori
opina desfavoravelmente.

~

o relatório.

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

De acordo.

Com a palavra o douto Advogado.

(Usam da palavra dos Drs. Paulo Cesar Gontijo e José Tor
res das Neves).
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A conclusão do v. acórdão
regional está assim vazada: "Poderia ter sido provisória a
transferência~

Neste caso, caberia ao empregador comprovar

a necessidade de serviço. Esta prova, entretanto,não foi fei
ta ••• (Lê.) Não conheço.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço, além disso o abuso de direito está ressaltado.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade de votos, não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 3574/72 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor. Ministro Barata SiNa. Recurso de revista de decisão do TRT da 3a. Região.

Fundaç~o

Serviço de

SaÚde PÚblica e José Vicente Alves.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o acórdão revisando corri@ndo apenas o sistema de cálculo da parcela do
139 salário sofrido pela ré, manteve no mais a sentença vestibular ••• (Lê.) Não houve contra-razões, opinando a douta
Procuradoria-Geral favoravelmente. É o relatório.
O Sr. Minstro Barata Silva - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr.

Advoga~

(Usa da palavra o Dr. Mauro Thfubau da Silva Almeida.)

TST · 1 .1.332
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa
lavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, embora não

te

nha o MM. Juiz de Direito recorrido de oficio para a

Segunda

Instância houve a interposição voluntária do Recurso

Ordiná

rio pela ré dirimindo a nulidade, porque

não persiste o ... (lê)

Entendo que a tese está superada. De maneira que não conheço
do recurso.
O Sr. Ministro Barata Silva

~

Da mesma maneira, não conheço.

Entendo que poderia até ocorrer a nulidade como preconiza aPro
curadoria que se refere ao fato de ter dois recursos da Fundação Serviço de SaÚde PÚblica (Fundação SESP). Mas, se houve Re
curso Ordinário e estas questões todas não foram prequestionadas resultando em preclusão, não poderia anular o acÓrdão

que

teria se omitido porque não fora argUido nas Instâncias Ordiná
rias. Com relação à prescrição me filio à tese de que não

há

no processo do trabalho prescrição intercorrente, pelo contrário foi até rejeitada. Dai por que não conhecer.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ?
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Apenas com uma pequena res
salva. O recurso independe de manifestação do Juiz e já é

au-

tomaticamente interposto pelos próprios termos da lei. O fato
de o Juiz não haver declarado isto não importa absolutamente
na inexistência do recurso. O que ocorre na espécie é que

te-

riamos de verificar se o AcÓrdão deixou de apreciar todas

as

questões ventiladas na contestação. Se deixou incorrer na nuli
dade. O recurso voluntário, data venia, é uma coisa, e o
fioio é outra. Ele devolve ao Tribunal ad quem todas as
tões suscitadas na defesa. Pelo que verifiquei no AcÓrdão
lo que ouvi do relatório, parece-me que todas as questões sus-
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citadas na defesa foram discutidas no Regional. De modo

que

não vejó como aplicar o princÍpio da nulidade do Acórdão

por

deficiência de julgamento data venia. Acho que o recurso exis
te. O que não me parece evidente é que o AcÓrdão tenha se omi
tido.
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O Sr. Mário Thibau (Advogado) - Pela ordem, Sr. Presidente. Ma
téria de fato. A Única defesa é quanto à segunda reclamação. E
só essa foi examinada. Dentro da tese o Ministro Ribeiro de Vi
lhena só foi examinada a defesa.
O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço, porque o recurso é

vo

luntário.
O Sr. Ministro Presidente - Dentro da orientação do Ministro
Ribeiro de Vilhena, era imprescinq1vel o recurso ex off1cio,po
que a reclamação ex officio devolve à Instância "ad quem",

os

fatos. Conheço e dou provimento ao recurso por infrigência

do

Decreto-lei n9 779. Se o recurso é de alçada, a outra parte

~

foi examinada.
,
e

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Meu fundamento central

esse. Pela informação que tive, parece-me que, no caso, o Acór
dão não foi omiss·o e nem foi encarado em todas as questões, in
clusive no problema da preclusão existente o acÓrdão não exami
nou.
O Sr. Ministro Presidente - Como vota V.Exa. ?
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - No caso em

,

.

espec~e,

parec~

me que o Decreto-lei foi satisfeito.
O Sr. Ministro Presidente - O recurso ex officio devolve à Ins
tância

11

ad quem", determinando o exame de toda matéria.

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Entendo que não hâ preclusão, há nulidade por não terem sido examinadas as questões

e,

examinando-se o AcÓrdão a despeito de não declarar que conheci
ex officio, superada estará a possfvel nulidade. O fato é que
se examinou todas as questões.
O

Sr. Mário Thiõau (Advogado) - f; que a defe.sa não foi apresen

tada quanto à primeira e sim quanto à segunda.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço vista em Mesa.
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O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento, em virtude
do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena.
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O Sr. Secretário - Processo n9 3904/72 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 4a. Região. Cia. Estadual de Energia Elétrica e João Augusto Clemente.
O Sr, Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, imposta a equiparação salarial mantida pela

sentença e indeferida

a

revista, usou a recorrente o agravo de instrumento que obteve êxito para melhor exame da revista, foi assim colocada a
questão: "Confirmada a decisão de Primeira Instlincia, sendo
rejeitadas as preliminares de carência de ação e de prescrição ••• (Lê,)" O parecer é desfavorável.

to

relat6rio.

o Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Têm a palavra os Drs. Advogados,
(Usam da palavra os Drs. Ivam Carlos Luzzatto e José Francis
co Boselli.)
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa
lavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, o melhor

exa

me era convencer de que, realmente, a Revista estava em condi
ç~es

de processamento. O V. AcÓrdão citado às fls. 152

manda

contar o prazo prescricional a partir da prestaç!l.o do •.. (lê).
Conheço da Revista.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a Revista sobe

à apreciação desta Egrégia Turma por força do provimento dado
ao Agravo, para melhor exame. Verifica-se pelo Acórdão de fls.
144, dado como aparentemente ~ivergente, que não atende à Súmula 38 .•• (lê). Não conheço.

PODER jUDICIÁRlO

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL

03.04.73

SUPERIOR

I)O

TRABALHO

MNS/IM/LFA

15:40

-1

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Data venia do eminente
Relator, não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva

O acórdão não traz a fonte de

publicação, Com relaÇão a tese central, que é o problema

da

vig@ncia do art. 461, hoje já há a Súmula 19. Não poderia co
nhecer, também,por isso. Sobraria apenas a aplicação do art.
855. Parece-me que as Instâncias Ordinárias aplicaram bem,
porque a diverg@ncia que se demonstra é absolutamente diversa daquela que nós adotamos aqui. Como diz o despacho: "

É

de ser justificada a tese esposada pela Instancia Ordinária
( W.) "Para se chegar à conclusão diferente, dever- se-ia reexaminar a prova. Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso,

cont~a

o voto do Ministro Reltor, Redigirá o acórdão o Ministro Revisor.
O Sr. Secretário - Processo n9 3574/72- Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: l11inistro .&JZJ!;a

Silva. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 3a. Região. Fundação Serviço de
Saúde PÚblica e José Vicente Alves. (Pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena.)
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -Sr. Presidente, tr@s argumentos eu usaria para manter o meu ponto de vista: em pri
meiro lugar, a matéria seria relativa a nulidade, questãoGde
citação, etc. Ora, a matéria de nulidade é uma matéria que
depende de pronunciamento da parte. Logo, esta matéria foge
ao campo de aplicação do Decreto-lei 779; eiT segundo lugar,
aJe ga a Fundação que ela não foi notificada da primeira notificação. Ainda que não tivesse sido, data venia, é o seTST • 1.1.332
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fendeu, no caso, teve conhecimento na primeira notificação,
Data venia, não conheço.
O Sr. Mauro Thibau da Silva Almeida (Advogado) - Sr. Preside

te, pela ordem, Esse caso é o seguinte: essa Fundação tem se
de no Rio de Janeiro. Esse é um processo do interior de Mina
Gerais. A notificação foi sem a própria cÓpia da petição.
Quando

este Advogado chegou lá nem saLia que esse processo

tinha prazo.É uma entidade do governo que não foi defendida
nem pelo Ministério PÚblico,
O Sr. Ministro P:tffiidente - Hantenho meu voto conhecendo.

Vo

proclamar o resultado: contra os votos dos Ministros Starli
Soares e Elias Bufáiçal, não foi conhecido o recurso.
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O Sr. Secretário- Processo n9 806/72- Relator: Ministro
Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do TRT da
2a, Região. Fiorenza Decorações Ltda e Geovane Nunes Vieira.
O Sr. Ministro Presidente - Não confirmada a presenÇa•de seu
preposto ••• (Lê.) Nego provimento ao agravo. Há divergência ?
Não havendo divergência, negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1106/72 - Relator: Ministro
Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do TRT da
la, Região. Casa Mar e Terra Comestiveis S/A e Juvêncio Rodri
gues Ferreira Filho.
O Sr. Ministro Presidente -0 Tribunal Regional negou

provime~

to ao recurso ••• (Lê.) A Procuradoria opina pelo não provimento. É o relatÓrio. Em discussão. Encerrada. O meu voto é o se
guinte: A questão é de reexame de matérfua de fato e prova •••
(Lê.) Nego provimento ao agravo. Há divergência ? Não havendo

divergência, a Turma decidiu negar provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 3568/72 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal.Revisor: Ministro Velloso Ebert, Recurso de re
vista de decisão do TRT da 8a. Região. Fiação e Tecelagem de
Juta da Amaz6nia S/A e Hildebrando José dos Santos,
O Sr, Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a revista é ·
interposta ao venerando acórdão de fls. 31, cuja ementa resume a questão. Desde que reconhecido na carteira de trabalho
e previdência social que o empregado trabalha em serviço

de

ambiente i.nsalubre, é devido o adicional de que trata o § 19
art. 39 do Decreto 389, independente de nova pericia técnica.
(Lê.) O parecer da douta Procuradoria é favorável. É o relató

rio.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ninistro PresidenteTST · 1.1.332

Tem a palavra o Sr. Advogado.
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(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli.)
O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a pa
lavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Estou de acordo com a douta
Procuradoria. O fato de constar da carteira de trabalho que o
serviço é insalubre, não assegura o pagamento ••• (Lê.) Conheç
do recurso por violação e dou-lhe provimento para julgar

a

reclamação improcedente.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -Sr. Presidente,a revista vem . )
com suporte em ambas as àineas do art. 896 da CLT, porém, nã
logra @xito a pretendida divergência jurisprudencial, eis
os arestos apontados às fls. 38, ... (Lê.) Não conheço.
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência tomarei os vo
tos.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Data venia dos argumentos
do Ministro Revisor, não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Também não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Por maioria
de votos, não conhecida a Revista. Redigirá o Acórdão o Minis
tro Revisor.
O Sr. Secretário - Processo n9 3 224/72 - Relator: Ministro
Starling Soares, Revisor: Ministro Velloso Ebert, Recurso de
Revista de decisão do TRT da la, Região, WALTER ANSELMO e
DIVIS~O

DE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - 7a.

R~

LEOPOLDINA. (Drs.

Moema Baptista e Manoel J.S. Filho M. Gravina )
O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Regional confirmou deci
são de origem, dando provimento ••• (lê), A douta Procuradoria
opina pelo não conhecimento do recurso da reclamada e pelo co
nhecimento e provimento do recurso do reclamante para que

se

reconheça o direito a quinqlienios. É o relatório.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo,
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado,
{USA DA PALAVRA O DR. JOSÉ FRANCISCO BOSELLI)
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Não co nheço de ambos os recursos:

o da empresa pela acentuada defe

sa, porque se trata de declaração do Regional que é dispensa
obstativa e até há súmula do TST. E quanto a Lei 4 345 é ju risprudência superada.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

Também não conheço de ambos o

recursos.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecidos am
TST- 552

bos os recursos, por unanimidade.
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O Sr. Secretário - Processo n9 2617/72 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a. Região. Petróleo Brasileiro

S/A e Gil Carlos Pinto Gonçalves.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, confirmada a
sentença que impôs indenização dobrada por ter o empregado
ao ser despedido oito anos, onze meses e 14 dias de serviço,
assim adentrando aos nove anos com cômputo de aviso-prévio,
acórdão de fls ••• (Lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo
conhecimento e não provimento da revista.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usa da palavra o Dr. José da Silva Netto.)

TST · 1.1.332
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada.Tem a

pa

lavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A Revista esta fundamentada
quer quanto a nulidade pela omissão, quer quanto ao mérito.Já
o mesmo não ocorre em relação ao descabimento da reconvenção
e à gratificação de férias. Acolho a preliminar de

nulidade.

Como se vê a condenação foi imposta, fls. 103 ••• (lê).
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a preliminar ar
gÜida com fulcro no art. 317 do CÓdigo de Processo Civil
prospera para a aplicação ao caso. Desnecessário seria o
flito de tese jurldica já que o referido dispositivo não
fere ,,,(lê). Não podendo suprimir Instância, anulo o V. Acórdão. Não conheço do recurso.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ?
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço vista do processo

em

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

virtude

do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena.
O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, estou habilitado
a votar. Voto com o eminente Ministro Relator. Foi violado

o

art. 832, porque, realmente o Acórdão atacado não traz uma

só

palavra relativa ao problema das férias, que é contratual. Não
há dÚvida. Mas sujeita a uma condição -- férias gozadas.

Faço

uma distinção perfeita entre férias gozadas e indenização pelo
não gozo de férias e férias indenizadas. Isso é fundamental.No
caso, realmente, a empresa, por força desse regulamento,
de a gratificação de férias quando o empregado entra em

cone~

féria~

Se optou pela despedida em meio das férias são férias indeniza
das, não é gozo de férias. No caso, pagamento fora de

tempo

também é indenização. Mas o que a empresa quer dizer é sobre o
salário para que o empregado goze as férias sem prejulzo. O re
gulamento da empresa é expresso para as férias gozadas. Dal,po
que, não é uma consequência da despedida. Parece que não, O p_
blema é que invoca essa tese. SÓ são devidas as férias quando,
realmente, houver gozo das férias, Anulo o AcÓrdão.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O AcÓrdão deu indenização
dupla, mais nada. Não deu férias nem décimo-terceiro salário.
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Não estou entendendo onde e como o empregado vai buscar.
O Sr. Ministro Barata Silva - Mas ele negou

p~ovimento

ao re-

curso confirmando a decisão vestibular,
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Presidente, há realmente
uma supressão. Não se faz qualquer alusão às férias, nem

ao

décimo-terceiro salário. Voto com o Ministro Relator.
O Br. Ministro Presidente - Contra o voto do Revisor, dado

~

vimento ao recurso, para que retorne o processo por infringên
cia do art. 832 da CLT. Suspensa a Sessão.
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Está reaberta a Sessão,

O Sr. Secretário - Processo n9 81/72 - Relator: Ministro Vel
loso Ebert, Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de revis
ta de decisão do TRT

da 3a. Região, Banco do Brasil S/A

e

Herm{nio de Oliveira Morgan,
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o decidido no
acórdão revisando encontra-se devidamente substanciado na ementa: "Para efeito de recurso, em caso de arg_uivamento da
reclamação, não se aplica o disposto no art. 29 e seus parágrafos, da Lei n9 5584, que prevê a presença das partes na
audié'ncia inicial. •• (Lê'.) "A .douta Procuradoria-Geral opina
desfavoravelmente, fls. 65,

~

o relatório.

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo,
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usa da palavra o Dr. José Maria de Andrade,)
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O Sr. Ministro Presidente - Em di scussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr • Plffiidente, por(determinação expressa do art. 29, §H da Lei 5584, a revisão do valor
da causa será apresentado no praz o de 48 horas pela Presidênc ia do T!RT, sob pena de

...

O Sr. Ministro Barata Silva

(Lê.) Não conheço.

-

Sr. Presidente, data venia, não

vou conhecer do recurso não por f alta de alçada. O que se dis
cute é o valor dado à causa que não pode ser impugnado por fa
ta de citação do reclamante. Simp lesmente, foi arquivada a re
clamação e o reclamante nem foi n otificado. Por outro lado, o
acórdão atacado não violou a lei. Data venia, parece-me uma
peça do mais alto valor jurÍdico. Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Minis tro Relator não conhece do
recurso nos termos da Lei n'? 5584 e o Ministro Revisor não co
nhece, por outro fundamento, porque a parte não teve oportunida de de impugnar o valor dado à

causa.

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Também não conheço, porque
não cabe recurso.
O Sr. Ministro Barata Silva - Por que o valor da causa fixado
pelo

Regional foi de um milhão de cruzeiros.

o Sr. Ministro:Elias:Bufáiçal - Acompanho o Ministro Relator.
o Sr. Ministro Presidente- Por unanimidade, não conhacido o
recurso.
O Sr. Secretário

-

Processo n'? 21 73/72 - Relator: Ministro Sta

ling Soares. Revisor: Ministro Ve lloso Ebert. Recurso de revis
ta de decisão do TRT da 2a. Regiã o. Eliasc:de Oliveira e Cia.
Nitro Quimica Brasileira.
O Sr. Ministro Presidente TST- 332
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em dobro pelo trabalho do dia 18/12/69, que foi decla-

rado feriado pela morte do Presidente Costa e Silva,,,(Lê,)
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo,
O St. Ministro PREidente-

Tem a palavra o Sr. Advogado,

(Usa da palYra o Dr. José Francisco Boselli.)
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Em di scussão, Encerrada, Conheço,

porque há acÓrdão divergente. No mérito, nego provimento.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Co nheço do recurso por ambas a
alíneas do art. 896 e lhe dou pro vimento para restabelecer a
sentença de Primeira Instâ'ncia-,
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena

Sr. Presidente, estou en

centrando dificuldade de conhecer de um recurso quando a hipó
tese não comporta recurso, E o fu ndamento do recurso é matéri
constitucional. Sendo matéria con stitucional somente o Pleno
pode conhecer.
O Sr. Ministro Presidente-

Já e' matéria conhecida deste Tri-

bunal.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Se é violação de dispositivo
constitucional, não precisa ir ao Pleno.
O Sr. Ministro Barata Silva - A divergência é com base em doi
acÓrdãos do Tribunal Regional; Um acórdão eneendeu que era in
constitucional, o outro

entendeu que era constitucional. En-

tão está em discussão. Aqui é par a o conhecimento.

o

Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -Sr. Presidente, se V. Exa.

me permite, so' há duas hipóteses: Se é matéria inconstitucional, não podemos examinar aqui a hiDpÓtese. Agora, se o proble
ma e' de aplicação de norma consti tucional, a hipÓtese é outra
Não conheço

o

do

recurso.

Sr. Ministro Presidente - Mante nho o meu voto. Conheço do

recurso e dou provimento ao mesmo
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Se não é o caso de inconstitucionalidade, a competência e' do Pleno. Se é caso de aplicação
de norma constitucional, a compet ência é nossa.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - A inconstitucionalidade foi re
TST - 1.1.332
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conhecida no pronunciamento do Tribunal Pleno no Eg. Regional
Reconheceu não serinconstitucional. Veio depois esse segundo
acórdão reconhecendo a inconstitucionalidade. Conheço do recurso e lhe dou

pr~vimento.

O Sr. Ministro Presidente - Conheço do recurso e lhe nego pro
vimento.
O Sr. Ministro Baràtà Silva - Vou acompanhar o Ministro Ribei
r o de Vi lhe na.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal.-

Não conheço.

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso. Redigirá
o acÓrdão o Ministro Ribeiro de Vilhena.
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Relator

Ministro

Elias Bufáiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a. Região. Uldaniche Teixeira
e Fepasa - Ferrovia Paulista S/A. (Adiado o julgamento em
virtude de ter ocorrido empate na votação.
Bufáiçal, Relator,e

~linistro

e

Ministro Elias

Barata Silva não conhecem

recurso. OSMinistrosVelloso Ebert e

do

Starling Soares conhe-

cem. Desempata o Ministro Ribeiro de Vilhena.)
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Acho que o Ministro Ribeiro
de Vilhena já está a par do assunto. O caso é tentativa de
furto, havendo sido aberto inquérito ••• (Lê.)
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, o caso,

realmente, é um pouco angustiante por duas razões. Primeiro,
no que diz respeito ao problema da natureza do fato e, depois, o problema do tempo de casa do empregado. Desejo, antes, fazer um pequeno esclarecimento, Sr. Presidente, para
que essas questões de improbidade, a meu rigor, não distingo empregado de empregador. O empregado geralmente comete
crimes contra o patrimônio da empresa. Entendo que,

realme~

te, esses fatos são da mais alta gravidade. A empresa comete furto contra o patrimônio do empregJ. do quando não lhes
paga corretamente o que lhe faz jus. De modo que não se estabelece distinção.

Aí acontece em primeiro lugar a hipótes

dos autos. Não se trata propriamente de furto, mas de tenta
tiva de furto. Se nós partirmos para a assemelhação da

~al

ta grave ao crime,teríamos que estar julgando protlema de te
tativa de falta grave. O Regional fala em tentativa.
O Sr. Ministro Barata Silva -

Ele catalogou como improbida

de e improbidade não é só furto. Desonestidade é improbidade.
TST-1.1.332
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheci dà recurso.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Eu tenho que julgar no m
rito porque a razão do conhecimento é exatamente o enquadramento do fato consumado como falta grave ou não. É só isso.
Estamos aqui avaliando o fato como falta ou não. Data venia ,
acho que a falta

i

grave e ela importa em ato de improbidade.

O fato de ser tentado ou consumado, isso pouco alcance tem,
porque se ele não se consumou foi impedido por terceiros

ou

foi apanhado em:· flagrante. O valor em si é relativo porque a
lei fala em falta por sua natureza. Acho que o ato de apropr·
ar-se de algo da empresa é um ato da mais alta gravidade, Nã
conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, contra
os votos dos Ministros Revisor e Staiing Soares.
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Relator: Ministro

Starling Soares, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da

5~.

Região, Petróleo Brasileiro

S/A e Oswaldo Pereira dos Santos. (Adiado o julgamento em vi
tude de ter ocorrido empate na votação. CBMinistros Barata.·
Silva e Elias Bufáiçal deram provimento para julgar improcedente a reclamação. Os lYdnistros Starling Soares e Velloso E·-bert·negaram provimento. A Turma, unanimemente, conheceu.)
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Data venia

da corrente

àdversa . entendo que o adicional se incorpora para todos os
efeitos legais, inclusive para trignios. Com o Relator.
O Sr. Ministro Presidente - Prevalece o voto do Ministro Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
contra os votos dos Ministros Barata Silva e Elias Bufáiçal.
O Sr. Ministro Barata Silva -Requeiro justificação de voto,,
O Sr. Ministno Presidente - Deferida,
O Sr. Secretário - Processo n'? 1045/72- Relator: Ministro
Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do TRT da
5a. Região. Supermercado Triunfo e Eliésio Gomes Santos.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, por entender
diferentes os pressupostos fáticos encontrados na revista fo·
obstado o seguimento deste pelo respeitável despacho regiona
Daí o agravo, sustentando o reclamado ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento. É o relatório.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Como ressaltado no respeitáve
despacho,indeferitÓrio o acÓrdão regional não diverge dos a;.

1

restos citados pelo recorrente, haja vista que eles fazem rei
TST · 1.1.332
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provimento.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Negado

provime~

to ao agravo, por unanimidade.
O Sr. Secretário - Processo n9 1149/72 - Relator: Ministro
Starling Soares. Agravo de instrwnento de despacho do TRT da
2a. Região. Philco - Rádio e Televisão e Adrian Maldonado Ma
tin.
O Sr. Ministro PnEidente- Foi interposto recurso de agravo,
ante o não seguimento da revista obstada pelo despacho denegatório de fls. 3 ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina
pelo não proYimento. É o relatório. Em discussão. Encerrada.
Nego provimento.

~~téria

de fato e de prova. Há divergência?

Por unanimidade, negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1201/72- Relator. Ministro
Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do TRT da
la. Região. Cia. De Transportes Coletivos do Estado da Guama
bara e Lucia Polato Jantorno.
O Sr.

~ünistro

Velloso Ebert - Sr. PnEidente , o respeitável

despacho indeferitÓrio diz o seguinte, às fls. 154:

11

0 prazo

recursal já se achava presumivelmente expirado por ocasião
do despacho de fls. 136 •••

(Lê.) A douta Procuradoria-Geral o

pina pelo improvimento ao agravo. É o relatório.
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O Sr. Ministro Presidente- Em discussão, Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -Sr. Presidente, nego proviment.
nos termos do douto parecer do Ministério PÚblico, eis que c
mo salientado peJo ilustre Procurador ,que o subscreveu, verifica-se que a petição ••• (Lê.) Nego provimento.
O Sr. Ministro

P~idente

- Há divergência ? Não havendo div

gência, negado provimento ao agravo,
O Sr. Secretário - Processo n9 1216/72- Relator: Ministro
Elias Bufáiçal, Agravo de instrumento de despacho do TRT da
4a, Região. Agro Tanino S/A - AGROTAN e JÓ Jovino Custódio,
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, diferença de
salário mínimo reconhecida pelas duas Instâncias com acolhimento da prescrição parcial. A revista foi acolhida,,,(Lê.)
A douta Procuradoria opina desfavoravelmente, É o relatório.

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

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não se justifica realmente a
revista, Nego provimento ao agravo,
O Sr, Ministro Preidente - Há divergência ? Unanimemente, ne
gado provimento ao agravo,
O Sr. Secretário - Processo n9 1248/72 -

Relator: Ministro

Elias Bufáiçal, Agravo de instrumento de despacho do TRT da
2a. Região, Sival Ferreira Lima e Empresa Auto enibus Parada
Inglesa S/A.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - As duas Instâncias admitiram
a justa causa consistente em ato de desídia. A revista foi
indeferida pelo entendimento de que a questão foi bem apreciada,,,(Lê.) O parecer da
TST • 1.1.332
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favarável. É o relatório.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr.

~linistro

Elias Bufáiçal - Nego provimento ao agravo.

Questão de fato e de prova, sendo reconhecida a justa causa ••
(Lê.) Nego provimento ao agravo.

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente,
negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1285/72 - Relator: Ministro
Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do TRT da
2a. Região. S/A Lanificios Minerva e Luiza Pereira Luiz.
O Sr. Ministro Presidente -(Lê o relatório.) A ProcuradoriaGeral opina pelo não provimento. É o relatório.

Em discussã

Encerrada. Do venerando acórdão regional uem a fundamentação
que nos par.ece juridica ••• (Lê.) Nego provimento ao agravo.
Há divergência ? Unanimemente, negado provimento ao agravo.
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O Sr. Secretário- Processo n9 1325/72- Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz
Presiaente do TRT da 2a. Região. S/A - Industrias Reunidas
Francisco Matarazzo e Lenira Josina dos Santos.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Caso de transferência

julg~

da ilegal por ambas as Instâncias. Ind~strias Reunidas Fran
cisco Matarazzo. O aouto parecer é desfavorável. É o relató
rio.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a
palavra o Relatar.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Rejeito a preliminar de intempestividade porque o

p~azo

se conta, não da data que oco

reu a notificação ••• (Lê.) Nego provimento ao agravo.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente,
negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1337/72 - Relator: Ministro
Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do JuizPresidente do TRT da la.Região. Petróleo Brasileiro S/A -Pe
trobrás e Creusa de Santana Santos.
O Sr. Ministro Presidente -O despacho agravado manteve

a

decisão ordinária ••• (Lê.) É o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento ao agravo. Há divergência ? Unanimemente, negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1363/72 - Relator: Ministro
Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do Juiz
P~idente

do TRT da 3a. Região. Leiteria Barbacena e Antoni

Coelho Neto.
O Sr. Ministro Presidente -

O despacho agravado não admite

o recurso por versar reexame de prova. É o relatório.
TST · 1.1.332
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discussão, Encerrada, Nego provimento ao agravo. Relação de
empr~go.

Matéria de fato. Há divergência ? Unanimemente, ne-

gado provimento ao agravo.
O Sr. Becretário - Processo n9 1367/72 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da 5a. Região. Instituto Industrial Visconde
de Mauá e Valdete Sarmento Borba.

o Sr. Ministro Velloso Ebert -Sr. Presidene pela minuta de
fls. 2 e 3 agrava a entidade reclamada do despacho que indeferiu seu recurso de revista. Sustenta o agravante que segündo o ••• (Lê.) Opina favoravelmente a douta Procuradoria-Geral
a fls. 28. É o relatório,
O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -Entendo que o Regional deu

ju~

ta interpretação ao art. 19 da Lei n9 779 ao concluir deserto o recurso ordinário da ré ••• (Lê.) nou provimento ao agra-

vo para melhor exame.
O Sr. Ministro

Presidente - Há divergência ? Unanimente, da-

do provimento ao agravo para melhor exame.
O Sr. Secretário - Processo n9 1371/72 - Relator: Ministro
Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do Juiz
Presidente do TRT da la, Região. Alaide Vieira Queirós e Jardim de Infâ:ncia "Tia Di da".
O Sr. Ministro Presidente- O despacho agravado é o seguinte:
A falta admitida configurou a divergência em tese. Nego provimento ao agravo. Há divergência ? Unanimemente, negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1375/72 -

Relator: Ministro

Elias Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pre
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sidente do TRT da 4a. Região. Miguel Castro Alves e Outros e
Benfiglioli - Comercial e Construtora S/A.
O Sr. Ministro Elias Bufámçal - Sustentam os agravantes justificado o récurso ••• (Lê.) O douto parecer é desfavorável.
~

o relatório.

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

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçãl - Sem base alguma o recurso,
pois, o que se admite como provado é que os empregados, ora
agravantes, pediram dispensa do aviso

sendo ••• (Lê.) Nego

provimento ao agravo.
O Sr. Ministro Presidente -

Há divergência ? Negado provi-

mento ao recurso, por unanimidade.
O Sr. Secretário - Processo n9 1397/72 -

Relator: Ministro

Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do Juiz
Presidente do TRT da la. Região. Paulo Roberto Amalia Mendes
e Fundação Nacional de Bem

Est~r

do Menor.

O Sr. Ministro Presidente - Foi obstado o recurso de revista
do reclamante irresignado ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral
opina pelo não Rrovimento do agravo.

~o

relatório. Em discu

são. Encerrada. Não se evidenciou a alegada violação de lei
sobre as Instâncias Ordinárias ••• (Lê.) Nego provimento ao agravo. Há divergência ? Unanimemente, negado provimento ao
agravo.
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O Sr. Secretário - Processo n9 1275/72 - Relator: Ministro
Barata Silva. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pres!
dente do TRT da

~a.

Brastubo e Pedro de

Região. Companhia Brasileira de Tubos Alc~ntara

Coura.

O Sr. Ministro Barata Silva -Sr. Presidente, o easo é de recurso de revista interposto pela empresa, inconformada com o
respeitável despacho do Presidente do E. Terceiro

Regional~

que admitiu a revista pedida, por não satisfeitos os requ!si
tos exigidos pelo art. 896, letras a e b

da CLT. O douto Mi-

nistério PÚblico opina pelo desprovimento. É o relatório.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Barata Silva -Não cabe recurso de revista de
decisães proferidas em agravo de petição ••• (Lê.) Nego provimento ao agravo.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade,
negado provimerto ao agravo.

O Sr. Secretário- Processo n9 1365/72- Relator: Ministro
Barata Silva, Agravo de instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da Sa. Região. Su4picio Conceição do Carmo
outros e Departamento de

Est~àdas

e

de Rodagem.

O Sr. Ministro Barata Silva -O respeitável despacho denegatório do seguimento da revista afirma que ••• (L&.) É o relatório
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Barata Silva -Nego provimento.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade,
negado provimento ao recurso.

O Sr. Secretário - Processo n9 1372/72 - Relator: Ministro
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Barata Silva. Agravo de instrwnento de despacho do Juiz Presidente do TRT da la, Região, Banco Comércio e Industria de
Minas Gerais S/A e Adalmir Rampini Andriolo e Outros.
O Sr. Ministro Barata Silva - Diz o respeitável despacho de
fls. 20, que "o descabimento das revistao é manifesto. Como acentua o V. acórdão impugnado, os padrões salariais a que alude o primeiro apelo não restaram comprovados, e o seu reexame não há de ser feito pelos moldes pretendidos ••• (Lê.) A dou
ta Procuradoria-Geral opina pe+q desprovimento.

~

o relatório

O Sr. Ministro Ftesidente - Em discussão. Encerrada. Tem
palav~a

a

o Relator.

O Sr. Ministro Barata Silva-

Como salienta o douto Procurado

Othongaldi Rocha a fls. 38, a revista que se encontrava

a

fls. 17/19 traslada. Em verdade não obedeceu ao estatu:Ído na
Súmula n9 38 dessa Colenda Corte, pois os arestos trazidos a
confronto, embora conhecidos nossos não se fizeram acompanhar
da fonte ou aquele que assim veio reforçado, era de Turma

de~

ta Colenda Corte, o que, aliás, ocorre com os demais. A violação do art. 896 não resultou provada, para a hipÓtese •••
(Lê.) Nego provimento.

O Sr. Ministro Presidente -

Há divergência ? Por unanimida-

de de votos, negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1399/72 -

Relator: Ministro

Barata Silva, Agravo de instrumento de despacho do TRT da la.
Região. Dirceu Alves Barbosa e Outros e Rêde Ferroviária Federal S/A.
O Sr. Ministro Barata Silva - Como salienta o despacho agravado, "tudo se limita ao simples reexame

de fatos e provas,

não,aflorando das questões abordadas, violação frontal de direito em tese no campo da aplicação das,normas exibidas,,,
TST · 1.1.332
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(Lê.) Nego provimento ao agravo. É o relatório.

O Sr. Ministro Presidente-

Em

discuss~o.

Encerrada, Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Bara ta Silva - Nego provimento.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por

unani~idade

negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário -

Processo nQ 1425/72 - Relator: Ministro

Elias Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do TRT da
2a. Região. Cia. Cervejaria Brahma e Roque

~ira

de Souza e

Outros.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal ma matéria foi objeto

Alega o agravante que a mes

de despacho em sentido contrário, re-

conhecendo cabível a revista, como de fato, o era, versando,
sobre pagamento efetuado por engano, ooo gerando, por isso, d
reito algum. A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravel mente. É o relatório.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Barata Silva - A afirmação da agravante de qu
outro caso era idêntico e ensejava

a revista

ooo foi com-

provado. O que se verifiqou é que o alegado engano no pagamento das horas extras ••• (Lê.) Nego provimento ao agravo.
O Sr. Ministro Presidente -

Há divergência ? Por unanimida-

de de votos, negado provimento ao agravo.
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O Sr. Secretário - Processo n9 1432/72 - Relator: Ministro
Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do TRT
da la. Região, Rêde Ferroviária Federal S/A e Hélio de Carvalho.
O Sr. Ministro Presidente - Foi negado provimento a ambos o
recursos ••• (Lê.) A douta Procuradoria opina pelo não provimento do recurso. É o relatório. Em discussão. Encerrada.
Nego provimento. Há divergência ? Por unanimidade, negado
provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1435/72 - Relator: Ministro
Barata Silva. Agravo de instrumento de despacho do

~T

da

la, Região. Sebastião Paulino de Gouvea e Outro e Cia. de
Transpontes Coletivos do Estado da Guanabara.
O Sr. Ministro Barata: Silva -Diz o respeitável despacho agravado: Trata-se de

~quiparação

salarial nos moldes do art

461 da CLT. Matéria de prova .•• (Lê.) É o relatório,
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a
palavra o Relator.
O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento.
O Sr. Ministro Presidente - Há diverg&ncia ? Negado provimento ao agravo, por unanimidade.
O Sr. Secretário- Processo n9 1436/72- Relator: Ministro
Bara~a

Silva, Agravo de instrumento de despacho do TRT da

3a. Região. Nair Araújo e Rádio Globo Capital Ltda,
O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, os dispositivos legais
O

S~

invocados não foram violados. É o relatório.

Ministro Presidente -Em discussão, Encerrada. Tem

palavra

a

o Relator.

O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento.
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de, negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1456/72 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 4a
Regi~o.

Carlos Hoepecke S/A - Industria e Comércio

e

Oro-

nélio Henrique Deitas.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o acprdão regional negou provimento ao recurso ordinário da reclamada,
concluindo inexistir prova

de •••

(~.)A

douta Procuradoria

opina desfavoravelmente. É o relatório.
O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Alega o despacho deferitório
que a tese sustentada pela ré
nário ensejando preclusão •••

~o

(~.)

foi objeto de recurso ordiNego provimento.

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Negado provimen
to ao recurso, unanimemente.
O Sr. Secretário - Processo n9 1457/72 - Relator: Ministro
Starling Soares. Agravo de instrumento de despacho do TRT da
4a. Região. Sadia S/A - TranspOrtes Aéreos e Jusemar Lino Da
niel.
O Sr. Ministro Presidente - O despacho denegatório sustenta
a aplicação da súmula n9 16 deste colendo TST •••

(~.) É

o

r~

latório. Em discussão. Encerrada, Nego provimento ao agravo.
Há divergência ? Por unanimidade, negado provimento ao agraVO,
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O Sr. Secretário - Processo n9 1463/72 - Relator: Ministro
Barata Silva, Agravo de instrumento de despacho do TRT da 1
Região. Empresas de Cinemas Caruso S/A e Cinemas Unidos S/A
e Lizete Magalhães Sodré.
O Sr. Ministro Barata Silva -

~

o caso do Cinema Caruso.

~

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

a

palavfa o Relator.
O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento ao agravo.
O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? Negado

pr~vime

to ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1473/72 • Relator: Ministro
Velloso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do TRT da
la. Região. Odil Amancio de Souza e Fundação Abrigo do Oisto Redentor.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -Sr. Presidente, sobe o agravo apenso aos autos inconformado com o despacho indeferitório de fls. 186 que obstou o seguimento do seu. recurso de
revista ••• (Lê,) A douta Procuradoria-Geral opina favoravelmente.

~

o relroório.

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a
palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Problema de alçada, Não conheço do agravo.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Não

conheç~do

o agravo por falta de alçada.
O Sr. Secretário - Processo 1484/,72 -

Relator: Ministro

Barata Silva. Agravo de instrumento de despacho do Juiz Pre
sidente do TRT da 3a. Região, Cia, de Cimerto Portland Itaú
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e Manoel Pinheiro de Miranda.
O Sr. Ministro Barata Silva - Diz o douto parecer: "Do traslado não consta o pedido da reclamada, procede a merecida equiparação sem tomar em conta a questão, por entender inapli
cável à espécie •••

(W.) O parecer é pelo não provimento do

agravo. t o relatório.
O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a

p~

lavra o Relator.
O SL Ministro Barata Silva - Nego provimento ao agravo.

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1502/72- Relator= Ministro

Barata Silva. Agravo de instrumento de despacho do TRT da
2a. Região. Cia. Brasileira de Latex e Jurandir Camargo de
Lima.
O Sr. Ministro Barata Silva - Pretende o agravante, embora
diga de maneira diferente, o perfeito enquadramento jurídico
das provas, porque •••

(W.) A Procuradoria-Geral opina pelo

não provimento do agravo. t o relatório.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Barataf,Silva - Nego provimento ao agravo.

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Negado provime_
to ao agravo, por unanimidade.
O Sr. Secretário- Processo n9 1525/72:- Relator: Ministro

Barata Silva. Agravo de instrumento de despacho do TRT da
2a. Região. Clube Alto dos Pinheiros e Alfeu Pereira da Silva.
O Sr. Ministro Barata Silva - O acórdão atacado afirma que
TST · 1.1.332
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douta Procuradoria-Geral opima pelo não provimento do agra

vo. É o relatório.
O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento.
O Sr. Ministro Presidente -Há divergência ? Por unanimidade,
negado provimento ao agravo.
O Sr. Secretário - Processo n9 1303/72 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a. Região. União &,Bancos Brasileiros S/A e Ariel da Silva Borges.
O Sr. Ministro Elias

Bu~áiçal

-Sr. Presidente, recorre-se de

decisão regional que acolheu a exceção de incompet€ncia dest
Justiça como fizera a Pril!E ira Instância ••• (Lê.) A

Procurad~

ria-Geral opina favoravelmente ao recurso. É o relatório.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -De acordo.
O Sr. Ministro

~idente

- Em discussão. Encerrada. Tem a

p~

lavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáigal - Cmnheqo da revista, por devi
damente fundamentada como reconhecido pela respeitável despacho de fls. 98.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecido o recurso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáigal - Quanto ao mérito, dou provimento pois não se confunde sociedade an6nima com sociedade
de economia mista ••• (Lê.)
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade
dado provimento para que se anule o acórdão regional e volte
TST · 1.1.332
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ao Egrégio Tribunal para decidir o mérito da cauEa como entender de direito.
O Sr. Secretário - Processo nQ 2178/72- Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de
re~sta

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

e Dirce Ghilardi.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -Sr. Presidente, rejeitando as
preliminares de nulidade arguidas no recurso ordinário da
reclamada, a Egregia Turma do Regional negou provimento afirmando

~extualmente

•••

(L€.) A douta Procuradoria-Geral o-

pina desfavoravelmente. É o rél:l.tÓrio.

o

Br. Ministro Barata Sirova - De acordo.

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

do.
(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. 1ünistro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o recurso não
logrou êxito na preliminar arguida, e ai nada se deve acresc
tar aos jurÍdicos fundamentos do V. acórdão, "verbis: O Juiz
titular da Quarta Junta de Conciliação e Julgamento

em audi-

ência realizada a 11 de março não proferiu voto de qualidade ••
(Lê.) Não conheço.

O Sr. Ministro Barata Silva - Também não conheço.
O Sr. 1ünistro Presidente -Há divergência ? Por unanimidade
de votos, não conhecido o recurso.
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O Sr. Secretário - Processo n9 2351/72 - Relator=
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Minis~ro

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de re
vista de decisão do TRT da 5a. Região. Cia. Hidro Elétrica
de São Francisco

e Niltoh Alves de Souza.

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O acórdão regional deu provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada, a fim de de
terminar o pagamento de indenização dobrada ••• (Lê.) Manifesta-se a douta Procuradoria desfavoravelmente. É o relatório,
O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo.
O Sr. Ministro Presidenté - Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Na verdade, a sentença vestibular, visto não existir, no caso, justa causa, jugou

a re-

clamatória procedente, determinando a reintegração do autor
no emprego com pagamento de indenização substitutiva, isto
na forma do pedido inicial •••

(Lê.)

Conheço do recurso e lhe

dou provimento, a fim de amilar o acórdão recorrido, baixando os autos ao E. Tribunal Regional para novo julgamento, co
mo de direito.
O Sr. Ministro Barata Silva - Data venia, vou divergir. Ente
do que realmente seria uma procrastinação do feito, porque,
no fundo é pura e simplesmente aplicação da Súmula 26.

o Sr. Ministro Presidente- Havendo divergência, tomarei os
votos.

o Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço vista em Mesa.
o Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento era 11!irtude do ped:léo de vista.
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O Sr. Ministro Barata Silva - Data venia, divirjo.

Entendo

que realmente seria uma procrastinação do feito. Na
dade,

~

reali

pura aplicação da SÚmula 26.

O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Peço vista em Mesa.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Aguardo o pedido de vista
do Ministro Ribeiro de Vilhena.
O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em

virtu

de do pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vilhena.
O Sr. Secretário - Processo nQ 2 536/72 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
Revista de Decisão do TRT da 5a. Região. PETRÓLEO

BRASILEI

RO S/A - PETROBRÁS - TEMADRE e VALMORES ALBERICO DOS SANTOS
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Reclamou o empregado

dife

renças 1ndenizat6rias, pois nos cálculos efetuados não
considerou os valores efetivamente devidos, assim
do o pagamento menor do que o devido,

6o%

se

resultan

da indenização •••
~

{lê). O douto parecer é favorável à vista da quitação.

o

relat6rio.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A jurisprudência citada

au

toriza o conhecimento da Revista, não s6 os arestos sobre a
quitação como

tamb~m

o Regional às fls. 58/60 ••• (lê) .conhe

ço.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço do rEturso em
ce da iterativa jurisprudência deste Tribunal, já

TST • 332
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adicional de periculosidade sobre as parcelas salariais

do

tri@nio.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - SÚmula aprovada, mas não p~
blicada, para mim não serve.
O Sr. Ministro

Barata Silva

- Conheço pela diverg@ncia es

pecirica.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Acompanho o Revisor.
O Sr. Ministro Presidente - Prevalece o voto do Revisor. Co
nhecido o recurso somente na parte relativa aos

tri@nies.

Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento coerente com
os meus votos anteriores.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nego provimento ao recurso.
O Sr. Ministro Barata Silva - Dou provimento ao recurso.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Nego provimento.
O Sr. Ministro Presidente - Dou provimento. Dado provimento
ao recurso para julgar improcedente a reclamação na
conhecida, contra os votos dos Ministros Relator e
Silva.
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 914/72 -

1

Relator: Sr. Mi-

nistro Elias Bufáiçal. Revisor: Sr. Ministro

Velloso

Ebe~

Recurso de revista de decisão do TRT. da la. Região. Dyrce
Guimarães Vieira e

outros.e Superintend&ncia de Serriços M~

dicos SUSEMA. Advogados: Rodolfo Icamar Alvarenga de Carvalho e Roberto

José de Mello O. Chaves.

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - As recorrentes são

res

auxilia

de Raio-X e tiveram calculado o adicional de insalubri

dade sobre o mÍnimo legal, acrescido ao salário contratual,
ainda que este seja o salário profissional, fls. 55 .•. (1&).

O douto parecer é favorável. É o relatÓrio.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.

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

da palavra o Dr. José Torres das Neves,)

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

a

palavra o Relator.

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Há

flagrante desrespeito

à súmula n9 25. Conheço do recurso e lhe

dou provimento p~

ra restabelecer a sentença da MM. Junta que aplicou a súmula.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -De acordo, Mas há uma questão

prejudicial levantada no recurso da reclamada que tem

que ser apreciado. Quanto à prejudicial levantada em contra
razões, rejeito-a porque a súmula 25 só se aplica quando
autor, em Primeira Instância, fica isento do pagamento

o
de

custas. Quanto ao mérito, estou de acordo com o Relator.
O Sr. Ministro

Bara~

Silva - Faço apenas uma resaalva

fundamentação do voto do Relator
voto
TST - 1_1.332
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Lei." Data venia", nenhwn Juiz está obrigado

a respeitar súmulas.
O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade. Rejeitada a
preliminar quanto

ao

pagamento de custas. Conhecido

o

recurso e dado provimento ao mesmo, aplicando a súmula 25,
por unanimidade.
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Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a

p~

lavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, na realidade
a empregadora não argúi abandono de emprego, mas faltas reiteradas ao serviço, citando às fls. 8 acórdão desta eg. Turma ••• (Lê.) Conheço da Revista.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - (Consulta os autos) O
da inicial é de quatrocentos cruzeiros, e não foi

valor

contestad~

O Sr. Ministro Barata Silva - Em que data deu entrada?
O Sr. Ministro Velloso Ebert - 14 de janeiro de 1971. A procedência foi parcial, realmente,
O Sr. Ministro Barata Silva - A sentença da Junta foi altera
da pelo Regional?
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O caso é de rescisória.
O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço do recurso em obediência ao art. 29, § 49 da Lei n9 5584 e Prejulgado n9

40

deste Tribunal Superior do Trabalho,
O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do Ministro Barata
Silva, conhecida a Revista por violação do art. 29, § 49
Lei n9 5584, e dado provimento para restabelecer a
da Junta, que é irrecorrivel.
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O Sr. Secretário - Processo n? 3029/72 - Relator: Ministro
E~ias

Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de

revista de decisão

do TRT da 2a. Região.Fepasa - Ferrovia

Paulista S/A e Donato Raimundo dos

San~os

e Outros,

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, as duas inst~ncias

reconheceram devido o adicional de insalubridade, ••

(Lê.) O douto parecer é desfavorável.

to

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 - Também não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade,
não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 2351/72 -

Relator: Ministro

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de re
vista de decisão do TRT da 5a. Região. Cia. Hidro Elétrica
de

~o

Francisco e Nilton Alves de Souza. {Pedido de vista do

Ministro Ribeiro de Vilhena.)
O Sr. Ministro Velloso Ebert -Sr. Presidente, o reclamante
às vésperas da estabilidade foi dispensado e pede indenização em dobro, dizendo que não deu justa causa para a dispensa, Mas a

sente~ça

é exígua em sua fundamentação,

O Sr. Ministro Baraa•Silva -

Tirou a parte da reintegração

e a converteu em indenização dobrada. Veja bem, na sentença
inicial era alteraativa, ou reintegração ou paga indenização.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -O que pleiteia a reclamada no
recurso ordinário é Única e exclusivamente o reconhecimento
da justa causa.
'ST · 1.1.332
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O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Ministro Ribeiro
de Vilhena. que pediu vista do processo.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - O que me parece é que o
acórdão regional tem uma função interpretativa, não fala se
a indenização é simples ou em dobro.

Acompanharei o Revisor,

não propriamente para anular, mas para devolver ao acórdão a
expressão da sentença - indenização de antiguidade.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso, contra o vo
to do Ministro Revisor. Tem a palavra

o Relator.

O Sr.Ministro Vellmso Ebert -Sr. Presidente, vou repetir o
meu relatório. Na verdade, a sentença vestibular, visto não
existtr, no caso, justa causa, julgou a reclamatória procede
te, determinando a reirlegração do autor no emprego ••• (L€.)
Conheço do recurso e lhe dou provimento, a fim de anular o
acórdão recorrido, baixando os autos ao E. Tribunal Regional
para novo julgamento do pedido.
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revis~

O Sr. Ministro Presidente - Relator conheceu e deu provimento ao recurso para anular o acórdão regional para que reternem os autos ao E, Regional, a fim de julgar o feito dentro
dos limites da litis contestatio, na forma do art. 49 da Lei
de Introdução ao CÓdigo de Processo Civil.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Meu provimento é parcial
para que figure no acórdão a expressão da sentença, ao invés
de "indenização dobrada", diga-se "indenização de antiguidade".
O Sr. Ministro Eliàs Bufáiçal - Acompanho o Ministro Ribeiro
de Vilhena.
O Sr. Ministro Presidente - Acompanho_o

Rélato~.

O Sr. Ministro Barata Silva - Acompanho o Ministro Relator.
O Sr. Ministro Presidente - Comtra os votos dos Ministros
Relator e Starling Soares, dado provimento parcial ao recur-

so, figurando no acórdão a expressão "indenização de antigui
da de", como está na sentença e não "indenização em dobro".
O Sr. Ministro Barata Silva - Foi alegada nulidade por refor
matio

o

in pejus:?

Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -Só o Pleno pode dizer.

O Sr. Ministro Barata Silva-

Concordo, só acho que deve ser

dado provimento parcial para restabelecer a sentença no que
concerne à indenização.
O Sr. Ministro Presidente -Contra os votos dos Ministros Relator e Starling Soares, foi dado provimento parcial para qu
se restabeleça a sentença da Junta de Concilação e julgamento no que concerne à indenização. Redigirá o acÓrdão o Minis
tro Elias Bufáiçal,
ST - 1.1.332
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no~as

taquigráfi-

cas.
O Sr. Secretário - Processo n9 3096/72 - Relator: Ministro Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de re
vista de decisão do TRT da 4a, Região. Cia. Gerais de Indústrias e Santos da Silva Menezes e Outros.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, reformou a Se
gunda Instância decisão da Primeira para reconhcer devidas
as diferenças decorrentes da alteração do critério de pagameE
to de premio-ppodução, Cita a recorrente julgado em seu prol
sustentando ••• (L@.) A
ravelmente.

r

douta Procuradoria-Geral opina ffiavo-

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 -0 acÓrdão llcgional diz: "Pretendem os reclamantes o recebimento exato do premio-produção.
Às fls. 2 conta o contrato de trabalho efetuado com os judicantes e reclamado ••• (L@.)"Esse é o acórdão. Conheço poressa

e

~

d~vergencia,

1J

O

e~pregador

reduziu o preço unitário da

tarefa em virtude da modernização do trabalho ••• (Lê •. )"
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O Sr. Ministro Velloso Ebert -Peço os autos. (Consulta os a
tos) Não se verificou o alegado delírio da prova, não havend
por aí base para o conhecimento da Revista. Por outro lado ,
fixa-se a sentença ao afirmar a prevalência da alteração contratual em laudo pericial, que nesse sentido conclui, •• (lê).
Não conheço.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- Peço os autos, Gostaria

de

justificar o conhecimento e a injustiça que se vai cometer
neste processo.
O Sr. Ministro Presidente - No AcÓrdão que V. Exa. Jeu como di

vergente, o paradigma disse que houve a modernização da

empr~

sa.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Tem uma cláusula que diz o se
guinte: Cláusula d:

11

0 premio de incentivo à produção acima

foi calculado em nove horas e trinta e seis minutos de trabalho por dia, devendo os seus Índices de valores serem reajust
dos proporcionalmente sempre que ocorrer um maior ou menor nú
mero de horas de serviço, bem como se forem introduzidas modi
ficações técnicas de modo a permitir o maior Índice de produção." Está no acordo. Vamos ver o que diz a conclusão da vene
randa sentença, Na verdade, o premio produção pago pela ré
tem nítidas características salariais, mas está demonstrado
que as revisões feitas nas tabelas de cálculo do referido pre
mio não acarretaram a redução da ••• (lê). Isso é afirmação
V. sentença.
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- (Continuando.) (Consulta os
'

autos.) Vem o acórdão paradigma e diz o seguinte: "Pretendem
os reclamantes recebimento exatamente do premio produção ••.
(Lê.)" O documento de fls. 18, que é o contrato, demonstra

que os mesmos deveriam receber um plus correspondente às ver
bas. Onde está o ato unilateral da empresa ? O contrato esta
belece que pode ser introduzido método de modernização desde
que não haja prejuízo para os empregados. Há divergência.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Sr. Presidente, os fatos
que levaram o Tribunal a firmar uma tese são muito complexos
para~que

se possa estabelecer uma nitida distinção entre os

fatos que informam este processo do acórdão paradigma. Em v·
tude dessa

comp~exidade

nos falta elementos de nitidez que

nos conduzam imediatamente a possibilidade da discrepância.
Não conheço,

data~venia.

O Sr. Ministro Presidente-

Com todo o respeito e admiração

que merece o Ministro Elias Bufáiçal, depreende-se da leitura da sentença da Junta .e do Regional que esse aumento da
produção se destina a maior número de operários, e nenhuma
parte da sentença da Junta do

acórdão regional falá em mo-

dernização de máquinas. Há um acórdão nitidamente divergente
Não conheço.
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O Sr. Ministro Barata Silva- Vou conhecer pelo seguinte: a
tese central é da possibilidade de se alterar o contrato de
trabalho para implantação de novo método de trabalho previsto, inclusive no contrato de trabalho do recorrente. Há um acórdão nitidamente divergente. Conheço do recurso.
O Sr. Ministro Pn$idente - Não conhecido o recurso, contra os
votos do Ministros Relator e Barata Silva. Deferida a

justi~i

cação de voto do Ministro Barata Silva. Redigirá o acórdão o
Ministro Revisor.
O Sr. Secretário - Processo n9 3136/72 -

Relator: Ministro

Velloso Ebert. Revisor. Ministro Barata Silva. Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. S/A Industria Reunida
F. Matarazzo e Olinto Candido Oliveira.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o recttrso ordinário enviado pela ré deixou de ser conhecido pelo E. Regi
nal, que entendeu ser o mesmo intempestivo ••• (Lê.) A douta

Procuradoria opina desfavoravelmente. É o relatório.
O Sr. Ministro Barata Silva -De acordo.
O Sr. Ministro Presidente-

Com a palavra o Sr. Advogado.

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves.)
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Sr. Presidente, não conheço.

O que se verifica pelo carimbo do protocolo da lOa. Junta é
que o recurso entrou, na verdade, a 5/11/71. Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, data venia da
Procuradoria, o voto do Pnsidente da Junta ao despachar

o

recurso determinando sua juntada aos autos, não implica,nece
sariamente, na intempestividade
O Sr. Ministro Presidente -

do~apelo •••

(Lê.) Não conheço

Relator e Revisor não conhecem

da revista. Há divergência ? Não havendo divergência, não co
nhecido o recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 3213/72 -

Relator: Ministro

Starling Soares. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a. Região. Prefeitura Municip
de Taubaté e Ana Campos.
O Sr. Ministro Presidente-

A questão é de sucessão em que a

••• {Lê.) A Procuradoria opina pelo não conhecimento do recur

so. É o relatório.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Há um acórdão citado às fls. 82/83, pelo que eu conheço. No mérito,
nego provimento. "Na sucessão trabalhista o sucessor assume
sucessivamente ••• (Lê.)"
O Sr. Miristro Velloso Ebert - Pelas ininhas anotações, digo
que o recurso não está fundamentado. Os acórdãos de fls. 82/
83 não são pertinentes à hipÓtese. ConheÇo do recurso e nego
provimento ao mesmo.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade
conhecido o recurso e negado provimento ao mesmo.
O Sr- Secretário - Processo n9 3216/72 - Relator: Ministro
Elias
rsT- u.332
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Municipal de

Suzana e Edgar Rosa do Prado.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Inconformada com o V. acÓrdã
de fls. 55, recorre a Câmara

de~Suzana,

reafirmando a tese d

inexistência de contrato de trabalho ••• (Lê.) A douta Procura
daria-Geral opina desfavoravelmente.t 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 - Também não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Não conhecido o
recurso, por unanimidade.
O Sr. Secretário - Processo n9 3220/72 -

Relator. Ministro

Elias Bufáiçal. Revisor. Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a. Região. Toyobo do Brasil S/
- Fiação e Tecelagem e Afonso Martino Filho.
~

Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A revista foi interposta qua

do o processo já estava em fase de liquidação ••• (Lê.) A douta Procuradvria-Geral opina desfavoravelmente. 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 Vellmso Ebert - Também não conheço.
O Sr. Ministro PEsidente -

Há divergência

? Relator e Revi-

sor não conhecem do recurso. Não havendo divergência, não co
nhecido o recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 3432/72 ;$T · 1.1.332
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Starling Soares. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do

TRT
L

da la. Região. Walter Anselmo e Rê

de Ferroviária Federal S/A e os Mesmos.
O Sr. Ministro Starling Boares -0 acórdão regional proclamou
a alteração contratual •.• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É

o relatóri

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente-

Tem a palavra o Sr. Advogado.

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves.)
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O Sr. Ministro Presidànte - Em discussão, Encerrada. Conheço
e dou provimento para considerar prescritas as parcelas. No
mérito, prejudicado o principio de economia processual,de que
não podemos suprimir a Instância, tendo como reconhecida

a

prescrição totoal, retornando os autos à Instância originária
para que julgue como de direito.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor conhecem do recurso e dão provimento ao mesmo para que não se reconheça

a

prescrição total, retornando os autos à Instância originária
para que julgue o mérito domo de direito, por unanimidade,
O Sr. Secretário - Processo n9 3483/72 Elias

~ufáiçal.

Relator: Ministro

Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de

revista de decisão do TRT da 2a, Região, Cia, Siderúrgica Pau
lista

- COSIPA

e

Sebastião Birkett Venâncio.

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, despedida de
empregado com mais de 9 anos de casa. A douta ProcuradoriaGffral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, É
o relatório,
O Sr. Ministro Velloso Ebert - 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, Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, há divergência. Sou vencido. Conheço pela

diverg~ncia

apontada,

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente-

Havendo

diverg~ncia,

votos,
O Sr. Ministro Barata Silva -Não conheç9.
TST- 1.1.332
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Não conheço.

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço, contra o voto do
Ministro Relator, não foi conhecido o recurso. Redigirá o
acórdão o Ministro Revisor.
O Sr. Secretário - Processo n9 3485/72 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a, Região. Antonio Ursini

e

Leite Barreiros S/A.
O Sr. Ministro V,glloso Ebert -(Lê o relatório,)
O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo.

Em discussão. Encerrada. Tem a

O Sr. Ministro Presidentepalavra o Relator.

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço.
O Sr. Ministro

Baraia~Silva

- Também não conheço.

O Sr. Ministro Presidente-

Há divergência ? Por unanimida-

de, não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 3533/72 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revistade decisão do TRT da 2a. Região. SEBIL - Serviços Es
peciliazados de Vigilância Industrial e Bancária Ltda,

e

Amador Machado da Cunha e Outros.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A reclamação foi julgada

pr~

cedente com base na revelia e o E. Tribunal Regional manteve
a condenação. Cita a recorrida julgado em seu prol. A douta
Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. t o relatório.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acorào.
O Sr. Ministro Presidente-

Em

discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Além da declaração qa-,pese
TST • 1.1.332
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que conduziu o preposto à Clinmca, juntou o recorrente o ates
tado do médico em que se afirma a doença do enfermo. O acórdão regional não deu valor ao atestado ••• (L€.) Conheço e dou
provimento para anular o processo a partir da sentença, pois
que a elisão da revelia é inegável.
O Sr. Ministro Velloso Ebert- Data venia, não conheço do recurso em face dos pressupostos fáticos contidos no acórdão re
gional que impedem, por isso mesmo a apreciação do recutso
de embargos de revista trabalhista na Superior

Inst~ncia.

Ne-

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

o Sr. Ministro Presidente - suspenso o julgamento, em virtude do pedido de vista dosMinistrosRibeiro de Vilhena e Starling

Soares.

O Sr. Secretário - Processo n9 3535/72 -

Relator: Ministro

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRt da 2a. Região. MiroslaH Lesin S/A
Industrias Reunidas Francisco Matarazzo

e os Mesmos.

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -Ambas as partes recorrem de
decisão de fls. 177. Quer o empregado seja restabelecida a
sentença que negou a gratificação, •• (Lê,) A douta Procuradori
-Geral opina pelo conhecimento pela divergência do recurso,
provendo,se apenas o da empresa, em parte, quanto ao dobro. É
o relatório.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Pretdente - Em discussão, Encerrada. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal ambos os recursos. Conheço.
TST • 1.1.332
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O Sr. Ministro Velloso Fbert - Sr. Presidente, recurso da empresa: Quanto a elis«o do intuito obstativo não pode ser considerado em face dos termos textuais do acórdgo recorrido. É
matéria de fato, Haveria tese da quitação sem ressalva. Por
aí existe base, mas tem a jurisprudência iterativa do Tribunal que entende que o fato de a ressalva •• ,(Lê,) Não conheço
do recurso da empresa e também do recurso do empregado.
O Sr. Ministro Presidente -

Havendo divergência, tomarei os

votos. Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço.
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena - Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente -

Contra o voto do Ministro Relato ,

não foram conhecidos ambos os recursos. Redigirá o acórdão o
Ministro Revisor.
O Sr. Secretário - Processo n9 3542/72 -

Relator: Ministro

Starling Soares. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 3a. Região. Fepasa - Ferrovia
Paulista S/A e Pedro Mária Fachinelli.
O Sr. Ministro Presidente -Conversão de licença-premio em pecúnia. É o relatório.
O Sr. Ministro Velloso Fbert -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 conheço.
O Sr. Ministro Velloso Fbert - Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente -Há divergência ? Por unanimidade
de votos, não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 3573/72 - Relator: Ministro
TST · 1.1.332
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revista de decisão do TRT da 3a. Região. Auto Posto Rio Pomba Ltda e Geraldo Rubens.
O Sr. Ministro Presidente - Abandono de emprego incumbe ao
empregador provar. É o relatório.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não conheço do recurso.
O Sr. Ministro Vélloso Ebert -Também não conheço.
O Sr. Ministro Presidente -Há divergência ? Não conhecido o
recurso, por unanimidade.

TST · 1.1.332

••

.

•

'

PODER JUDICIÁRIO

jUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAl.

SUPERIOR

oz;.o4.73

DO

TRABALHO

ZG/MFC/LFA

18:50

-1

O Sr. Secretário - Processo n9 3707/72 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Reeurso de revista de decisão do TRT da 2a.
Região. Rord do Brasil S/A e Enrique Soares.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - As duas instâncias não admitiram a justa causa por não produzida qualquer prova ••• (Lê.)
Parecer desfavorável. t o relat6rio.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo,

o Sr. Ministro Presidente- Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves,)

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a
palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço do reuur.so.
O Sr, Ministro Velloso Ebert - Também não conheço,
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade
não conhecida a revista.
O Sr. Secretário - Processo n9 3727/72 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor

Ministro Barata Silva. Recurso de re

vista de decisão do TRT da

~a.

Região. Fepasa - Ferrovia Pau

lista S/A e Fernando Pierini.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conclui o acÓrdão revisando
inserir-se na remuneração as férias, décimo-terceiro salário
repouso e adicional noturno ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e

im~rovimento

do recurso,

~

o

relatório.
O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves,)
O Sr. Ministro Presidente-

Em

discussão. Encerrada. Tem

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço do recurso.
TST - 1.1.332
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O Sr. Ministro Barata Silva - Também n[o conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade,
não conhecido o recur,so.
O Sr.

Sec~etário

Elias

Bufáiç~l.

- Processo n9 3533/72 - Relator: Ministro
Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Sebil - Serviços Es
pecializados de

Vigil~ncia

Idustrial e Bancária Ltda. e Amad

Machado da Cunha e Outros.(Pedido de vista do Ministro Ribeiro de Vi lhe na. )
O Sr. Ministro Ribeiro de Vilhena -Sr. Presidente,

não há a-

córdão apontado como divergente no recurso de revista.

~

venia, teríamos que investir o campo daqueles fatos que se
encontram em torno da ausência do preposto. Ora, o exame

de~

ses fatos é matéria de prova, cujo exame já foi consagrado
pelo E. Regional. Não conhecido do·'recurso de revista por fal
ta de fundamentação do prÓprio recurso.
O Sr. Ministro Presidente - Também n[o conheço.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também n[o conheço do recurso
O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia ? Não conhecido o
recurso, por maioria. Redigirá o acÓrdão o Ministro Revisor.
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O Sr. Secretário - Processo n9 3730/72 - Relator: Ministro
Starling Soares, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista:·,de decisão do TRT da 2a. Região. S/A - Frigodfico
Anglo e Lourenço Francisquetti,
O Sr. Ministro Presidente -

Decidiu o E. Regional dar pro-

vimento ao apelo ordinário do recorrente e negar provimento
ao do recorrido, para efeito de julgar procedente o item rel
tive aos 25% de insalubridade sobre o tempo de trabalho,,,(
A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento do re
curso. J!: o rela·cório,
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Não conhecemos do recurso, O que se decidiu quanto ao adicional de
25% foi procedido com base na prova dos autos e mormente a
pericial. O v. aresto diz de forma e peremptória: "Aliás.,.
(Lê,)" Não conheço.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço.
O Sr. Ministro Presidente-

Há divergência ? Por unanimidade,

não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 3752/72 - Relator: Ministro
Velloso Ebert, Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de revista de decisão do TRT da la. Região. Alexandre Machado e Ou
tros e Rêde Ferroviária Federal S/A.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Reconhecida a validade, segundo fundamentos do acÓrdão recorrido, do acordo celebrado
a empresa e seus

emp~gados,

representados pelo sindicato

en~e

e

a estes mais favorável, deu a E. Turma Regional provimento ao
recurso ordinário da ré, para absolvê-la da condenação saf,ri
da em Primeira Instância,,,(Lê,) A douta Procuradoria-Geral
opina pelo conhecimento e provimento do recurso, J!: o relatÓrio,
TST - 1.1.332
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o Sr. Ministro Barata Silva - De acordo.
o Sr.. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a
palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço e dou provimento pela
diver5ência especÍfica.

o Sr. Ministro Barata Silva - Conheço por violação do art. 73
e dou provimento.

o Sr. Ministro Pre:iiidente - Há divergência ? Por unanimidade
de votos, dado provimento ao r ecurso para julgar procedente a
reclamação, nos termos do voto do Ministro Relacor.

r;

O Sr. Secretário - Processo n'? 3655/72 -

Relator: Ministro

Starling Soares. Revisor: Mini stro Vellmso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 5a. Região. Instituto Industrial
Visconde Mauá e Zilda Argolo d o Nascimento Silva.
O Sr. Ministro Starling Soares -

~

aquele caso de benefÍcio d

Lei n9 779 para empresa que nã o tem atividade econ8mica ••• (Lê.
Conheço pela divergência jurisprudencial e nego provimento.

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço e nego provimento.
o Sr. Ministro Presidente- Há divergência ? Por unanimidade
de votos, conhecido e negado p rovimento ao recurso.

o Sr. Secretário - Processo n9 3666/72 - Relator: Ministro Vel
loso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de revista
de decisão do TRT da 5a. Regiã o, Antonio América Conceição e
Orlando Gomes da Silva.

b Sr. Ministro Velloso Ebert - Não foi conhecido o recurso or~inário

oferecido pelo reclama do porque deserto. DaÍ a revista

em que invoca o Prejulgado n'? 40, Postula o recorrente a refor
ma do acÓrdão regional. Sem co ntra razões, opina a douta Procu
radoria-Geral

desfavora~mente

. t o relatÓrio.

t> Sr. Ministro Barata Silva - De acordo.
TST-1.1.332
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem

a

palavra o Relator,
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço.
O Sr, Ministro Barata Silva - Reãlmente, não foi feito o arbitramento da causa ••• (Lê,) Aplico o Prejulgado n9 40 para
dar provimenco à revista e

determinar que o Regional apreci

o mérito como de direito,
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Data venia, o Ju{zo de Primei
ra Instância fixou o valor da causa em Cr$ 10,00, Não há poi
alçada m{nima para c·.qualquer dos recursos a que se refere o
art. 893 da CLT., segundo determinação da Lei 5584, Porém, a
plicável, preliminarmente, ao caso, é o Prejulgado n9 40, em
face do valor da causa, Não

conheço. do recurso,

O Sr. Ministro Presidente - As custas foram fixadas

não

ap~

nas para efeito de custa na rescisão; Não conhecido o recurs ,
contra o voto do Ministro Barata Silva e aplicado o

~rejulga

do n9 40, e a Lei n9 5584, art. 29, § 49,
O Sr. Secretário - Prodesso

N~,

3774/72 -

Relator: Ministro

Velloso Ebert.Revisor: Minnstro Barata Silva, Recurso de revista de decisão do ffiRT da 8a, Região. Departamento de Estradas de Rodagem do PARA e Jaime Martins Virgulino e Outros,
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O acÓrdão regional negou provimento ao recurso ordinário da entidade reclamada ••• (Lê.) A
douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente,

~

o relató-

rio.

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo,
O Sr. Ministro Presidente-

Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator,
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O dispositivo de lei invocado,
TST · 1.1.332
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por ser estadual, não serve de lastro ao recurso de revista
pela alínea ~

do art. 896 consolidado. Por outro lado, a ju

risprudência transcrita não está conforme prescreve a SÚmula

38 deste Tribunal, estando ausente a fonte de publicação, Órgão oficial ou repertÓrio idôneo de jurisprudªncia. E a cÓpia
xerográfica anexada aos autos não está autenticada. Não conhe
ço do recurso.
O Sr, Ministro Barata Silva -Conheço.
O Sr. Ministro Presidente- Não conhecido o recurso, con,ra o
voto do Ministro Revisor,
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O Sr. Secretário - Processo n9 3783/72 -

-1

Relator: Ministro

Starling Soares. Revisov; Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a. Região. S/A - Industrias Reu
nidas Francisco Matarazzo e Maria Guiseppa Farinaccio,
O Sr. Ministro Presidente - O v. aresto manteve a decisão de
origem negando provimento ao recurso ordinário ••• (Lê.) A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e não provimento do
apelo.

t

o relatório.

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço
po'.reuurso adotando o parecer da douta Procuradoria.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

Não conheço.Discute-se nos au

tos ee o empregado que retorna ao serviço após cancelamento
do auxílio enfermidade ••• (Lê.)
O Sr. Ministro Presidente -

Reformulo meu voto não conhecen-

do, Há divergência ? Por unanimidade, não conhecido o recurso
O

S~

Secretário - Processo n9 3784/72 -

Relator: Ministro

Velloso Ebert. RE)Wisor: ,·Ministro BarataSilva. Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. José Rodrigues Lopes
e Cia. de Produtos Químicos - Fâbrica de Belém.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Dando provimento ao recurso or
dinário da ré entendeu a Turma Regional existente motivo justificador da dispensa ••• (Lê.) Manifesta- se o Ministério PÚbli
co no sentido

de que se aplique a culpa recíproca. É o rela-

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

a

palavra o Relator,

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Data venia do douto parecer
TST • 1.1.332
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jurídica da cul

pa recíproca importa no revolvimerto de fato e prova, principalmente no caso vertente. Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço.

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Não conhecido
o reaurso, por unanimidade.
O Sr. Secretário - Processo n9 3794/72 -

Relator: Ministro

Velloso Ebert. Revisor. Ministro Barata Silva. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a. Região. Eneas Xavier de Lima e Isabel Mendes dos Santos.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Falta grave comprovada. Não

conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Também não conheço. Jurispnu-

dência inadequada e ao arrepio da Súmula 38, não há fonte
de publicação.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente,

não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 3809/72 - Relator: Ministro

Starling Soares. Recurso de revista de decisão do TRT da 2a
Região. Fepasa - Ferrovia Paulista S/A e Manoel Martins.
O

Sr. Ministro Presidente -

São duas as teses : a da falta

grave não provada, impedindo o benefÍcio da licença-prêmio
em pecÚnia, e a outra licença-prêmio em pecúnia. Não conheço.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Plffiidente - Há divergência ? Por unanimidade
não foi conhecido o recurso.
O Sr. Secretário-Processo n9 3821/72 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de r
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S/A - Betrobras e Walflides José de Jesus.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Reformando a sentença vestibular que dera pela improcedência da reclamatórià, deu o acórdão recorrido provimento parcial ao recurso ordinário da
reclamante, concluindo que triênio e auxílio-almoço são paE
celas integrantes do salário base e sobre ele incide o adicional. Não conheço pela tese da quitação, mas conheço no q
se refere a incidência da parcela do salário. E o :telat6ri::>.
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O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço do recurso em parte e
lhe nego provimento constituindo.o auxilio-almoço parcela do
salário e sobre ela incide o adicional.
O Sr. Ministro Barata Silva -Conheço do recurso e lhe dou pr
vimento.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -Conheço do recurso sob os doi

pontos e lhe dou provimento.
O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, contra

voto do Ministro Elias Bufáiçal, com relação a quitação. Conhecido o recurso na parte relativa a adicional de insalubri
dade e auxilio-almoço. No mérito, negado provimento ao recur
so, contra

os votos dos Ministros Elias Bufáiçal e Baraa Si

va.
O Sr. Secretário - Processo n9 3823/72 - Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a. Região, Prefeitura Municipa
de Barretos e Marta Maria Silva dos Santos.
O Sr. Ministro Presidente - É o caso de empregado contratado
pela Prefeitura Munidpal sob a égide da CLT ••• (Lê.) A douta
Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento do agravo. É
o relatório. Em discussão. Encerrada. Não conheço. Há divergência? Não conhecido o agravo, por unanimidade.
O Sr. Secretário - Processo n9 3910/72 - Relator: tünistro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de re
vista de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. Siderúrgica Paulista - COSIPA e Ondomar Flávio
TST-1.1.332
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço pela

Súmu~a

23.

O Sr. Ministro Baratai;Silva - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente,
~o

O

foi conhecido o recurso.

S~

Secretário - Processo n9 4087/72 - Relator: Ministro

Velloso Ebert. Revisor, Ministro Barata Silva. Recurso de re
vista de decisão do TRT da 2a. Região.José Lopes Correa e Fe
.pasa - Ferrovia Paulista S/A e Os mesmos.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O acórdão regional mantendo a
sentença vestiular, que reconheceu o direito do autor em receber em pecúnia o benefÍcio da licença-premio ••• (Lê.) Não
conheço do recurso da empresa. Conheço do recurso do empregado quanto a honorários e dou provimento.
O Sr. Ministro

Ba~a

Silva - Não conheço.

O Sr. Ministro Presidente-

Por unanimidade,

~o

conhecido o

recurso da empresa, conhecido o recurso do empregado e dado
provimento para conceder os honorários assistenciais da Lei
5584.
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O Sr. Secretário- Processo n9 4190/72- Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor' Ministro Barata Silva. Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. Santa Cândida Empreendimentos S/A e João Menezes Neckel e Outros.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -(Lê ..o relatório.) Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva -

De acordo.

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

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente -

Há divergência

? Não conhecido o

recurso, por unanimidade. Está encerrada a Sessão.
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