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JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPI:.RIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 26a.SESS~O ORDINÁRIA 

DA TERCEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 18 de setembro de 1 973. 

Presentes os Ministros: Starling Soares, Pre 
sidente; Elias Bufáiqal, Vello
so Ebert e Barata Silva. 

Secretário Dr. Geraldo Magella de Martins 
Castilho. 

****************************** 

O Sr. Ministro Presidente -
, 

Havendo numero legal, declaro 

aberta a Sessão. A Ata da Sessão anterior se encontra à dis 

posição dos Srs. Ministros, do Ministério PÚblico e dos Srs. 

Advogados. Não havendo qualquer objeção, dou-a como aprova

da. O Ministro Tostes Malta, por motivo justificado, não com 

parecerá a esta Sessão. Retirado de Pauta, o Processo n91385/ 

73, porque publicado com incorreção, e adiado o de n9 1699/ 

73 para a prÓxima Sessão. Darei prefergncia ao ilustre Advo

gado do Rio que viajará às dezesseis horas. 

O Sr, Secretário - Processo n9 1702/73 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo Regimental do TRT da Primeira Região. 
D 

Onibla - IndÚstria e Comércio de Papel e Paulo Kruger Maia. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Sr. Presidente, o despacho que 

trancou a Revista diz: "O AcÓrdão que se pretende reformar, 

através da Revista, deixa consignado o direito de empregado 

comissionado ao repouso remunerado. Aplicação da súmula 27 
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deste TST. Em que pese o esforço do ilustre Advogado que 

subscreveu as razões ... (l@). Nego prosseguimento do apelo li 

minarmente. No Agravo, sustenta a agravante que, além de di-

verg@ncia jurisprudencial, invocou, também, violação literal 

da Lei 605/49. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - Mantenho o deppacho. Nego provi

mento ao Agravo, em face da SÚmula 27. Há diverg@ncia ? Por 

unanimidade, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 323/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da Primeira Região. Paulo da Ma 

ta Machado Júnior e S/A Jornal do Brasil. 

O Sr. Ministro Presidente- Peço ao ilustre Advmgado que me 

releve, mas a tese á a mesma de um outro processo a ser jul 

gado: ~ problema do horário de seis horas, Decreto 7853, que 

os empeegados querem que seja cinco. O Jornal do Brasil quer 

que sejam seis horas. Há um processo correlato correndo e po 

motivo superveniente, de ordem moral vou declarar minha sus

peição. A tese é a mesma. Se julgar este, estarei irnplicita-

mente julgando o outro. Nada tenho contra o Jornal do Brasil 

é problema de foro intimo. V. Sa. junte procuração, farei 

constar a sua presença e o Sr. Secretário avisará o dia do 

julgamento. 

O Sr. Secretário -Processo n9 1706/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da Primeira Região. Esso Brasilei 

de Petróleo S/A e Gontijo Soares Gontijo e outros. 

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

Inst~cias reconheceram os ora recorridos corno empregados , 

pouco importando, no caso, dada a natureza especial do ser 

-
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viço de telejornal por meio da Rádio Tupi, fossem também em 

pregados desta Última IDrganização.(Lê). Parecer desfavoráve 

da douta Procuradoria Geral. ~ o relatório. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

(Chega a Procuradora Emiliana Martins de Andrade) 

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

(Usam da palavra os Drs. Newton Marques Coelho e Jonas 

Mello de Carvalho). 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, dos arestos 

citados como divergentes, às fls.l81, dois realmente não ju~ 

tificam a Revista, porque de Turmas deste Tribunal, mas o Úl 

timo, do Egrégio Pleno, é genérico e abrange a questão. Co -

nheço da Revista. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não se verifica a alegada vio 

lação dos artigos 29 e 39 do diploma consolidado, em sua li

teralidade, uma vez que a disposição que se aplica no enqua

dramento jur{dico dos fatos ..• (l@). Como S.Exa. reconhece, o 

aresto em que se funda para o conhecimento da Revista é por 

demais genérico e, na verdade, além de genérico, os fatos em 

confronto não são os mesmos. Há diversidade. Por isso, Sr. 

Presidente, não vejo como conhecer. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, tem sido uma 

t6nica no Direito Brasileiro do Trabalho a afirmação de que 

o contrato de trabalho é intuito personre e que inclusive o 

empregador tem realmente o poder de comandar a prestação pe~ 

soal dos serviços. Não vou reexaminar a prova para concluir 

que realmente violou a lei o AcÓrdão Regional, pela circuns

tância de que ele mesmo afirma que jamais a empresa Esso de

terminou ordens aos que prestavam serviços à Rádio Tupi por 

intermédio de uma ag@ncia de publicidade. Não vejo absoluta

mente como se possa entender que há relação de emprego quan

do se contrata um programa com empresa de publicidade para 

que a mesma distribua às emissoras que entender, e para que 

as emissoras, então, escolham as pessoas que devem funcionar 

No caso, há a falta perfeitamente caracterizada, de um ele -

mento que entendo substancial: a pessoalidade do contrato 
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de trabalho- Quero dar o meu testemünho - e se pudesse, di 

ria francamente - de que os repórtenes mudaram inúmeras ve 

zes. Foi por interfergncia da Essa ? Absolutamente. Ela com 

tratou com uma aggncia de publicidade. Poder-se-ia alegar 

que havia uma relação de emprego com a Mccann Erickson,que 

é o veiculo de publicidade entre a empresa e a produtora da 

publicidade, mas não vejo absolutamente possibilidade de se 

admitir a relação de emprego. Conheço da Revista por viola

ção literal de lei, art. 39 da Consolidação das Leis do Tra 

balho, e desde logo lhe dou provimento, para julgar os au

tores carecedores de ação, 

O Sr. Ministro Presidente - Qual o AcÓrdão citado como dive 

gente ? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Há um AcÓrdão do Pleno que 

justifica o conhecimento, não obstante me inclinar também 

pela violação do artigo 39. Na realidade, data venia da bri 

lhante argumentação dos eminentes Advogados, constatei que 

a cláusula 4a., citada por V.Exa., diz o seguinte: " A esta 

ção se compromete a dar um locutor - não diz qual - esco-

lhido de comum acordo com a MaCann Erickson Publicidade ••• 

(lg)". Com relação ao recibo citado, eis os seus termos na 

conclusão: "Recebi da S/A Rádio Tupi, Departamento de Tele

visão, a import~cia supra, de Cr$ 750,00, por serviços pre~ 

tados como produtor do tele jornal "Repórter Essa" no " mes 

de fevereiro de 1 969, pagamento feito por ordem da Esso,em 

presa com a qual foi acertada a empreitada". Esta a conclu

são, O AcÓrdão citado diz que os fundamentos e objetivos do 

Direito do Trabalho desacpnselham a coexistgncia de dois co 

tratos de trabalho entre as mesmas partes. 
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O Sr. Jonas Mello de Carvalho - (Advogado) - V.Exa. permite 

um esclarecimento àe fato ? O contrato de fls." 47 foi assi

nado também pela Esso. Não foi a McCamn Erickson que assi-

nou por ela, mas a Esso e a Tupi, e a McCann Erickson pela 

assist@ncia. A Esso assinou pessoalmente. 

O Sr. Ministro Barata Silva Não neguei esse fato. Apenas di 

go que a escolha do locutor não é da Esso, e sim da McCann 

Erickson. Ela pode mudá-lo à vontade, se entender que não 
; 

esta bem, como por diversas vezes houve mudança. 

O Sr. Ministro Presidente - Também vou conhecer. O eminen-

te Ministro Velloso Ebert, tão cuidadoso no exame dos proce 

sos, mormente quando Revisor, deixou entrever no seu voto 

que o AcÓrdão é genérico, e a generalidade dá a impressão 

de abrangência. ~ como se fosse uma rede que se atirasse ao 

mar e que pescasse todas as espécies de peixes e mariscos 

que estivessem ao seu alcance. Logo, não se pode tirar de~ 

sa rede o que ali está, para dizer que não está envolvido 

pela hipÓtese. Este, o aspecto da divergência. No outro as

pecto,o Ministro Barata Silva, professor emérito, lembrou 

bem o intuito personre - de contrato de trabalho. A:f há úm 

aspecto singular, o da dualidade do contrato da mesma pes

soa. Outro aspecto aqui aventado é o de que a empresa con -

tratante escolheria, entre seus locutores, aquele mais capa 

citada. Todos nós temos a maior admiração por aqueles locu

tores que, através da rádiodifusão, se tornaram famosos- c~ 

mo o in$equec:fvel César Ladeira e Carlos Frias que, ainda 

vivo, mesmo em ~dade avançada, quando comparece ainda impõe 

o seu valor. Esse Gontijo é um moço de real valor, e se des 

taca entre os demais. Dá-se à empresa o direito de escolher 

porque quem vai fazer a contratação da publicidade não quer 
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que se designe um José da Silva, que entrou ontem para a te

levisão, para fazer um programa de tal envergadura que,quan

do foi retirado do ar, provocou até celeuma na empresa, por

que era de alta significação e relevo na vida radiof3nica do 

Brasil, e que todos nós acompanhávamos, tirando dele um pano 

rama do que se passava no mundo. Voltando àquela tema corri

queiro de que tudo que deflui das novelas cai no consenso 

geral, na minha militância mÚltipla da vida, por acaso,tive 

a meu lado, no Rio, uma empresa de publicidade. Sei de todo 

o entrosamento em que o Juiz, como administrador, como aque

le que dirige, que tem a superintendgncia de qualquer setor, 

deve ter uma visão geral da vida para poder, quando chamado 

a opinar, saber o que vai decidir e discernir onde há animo 

sidade, aquilo que possa estar mais obscuro e, dentro dessa 

minha militância efgmera, sabia dessa mecanismo de àe contr 

tar serviço, através das grandes empresas, tanto que, no Br 

sil, ninguém consegue vencer àquelas que são as maiores. As 

pequenas são como os pequenos seres, que são devorados pelo 

maiores. As pequenas empresas quase não podem viver no Bra 

sil e vegetam num ambiente sombrio, dada a grandiosidade de 

uma McCann Erickson, que absorve e tem em suas mãos os gran 

des contratos das grandes empresas, que fazem a maior rede 

de publicidade em nosso País. Sei que esses contratos são 

feitos através dela e, só através dela, se faz publicidade. 

SÓ se faz contrato com a Esse pela via transversa da McCann 

Erickson. A{ tem que se dar relevo a dois pontos bem distin 

tos: um, a McCann Erickson e outro, a Tupi e, noutro plano 

mais recuado e distanciado estaria o locutor, que seria o 

modus faciendi, o executor daquele programa que daria divul 

gaqão ao ar daquilo que seria o jornal, o Sr. Gontijo Mar -
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ques, sem dÚvida, um homem de grande valor. Por isso, con

cluo também o meu voto com os Ministros Relator e Barata 

Silva, no sentido de que esta prestação de serviço não pod 

ria ser bifurcada, nem poderia ser dividida em partes iguai , 

como se partisse uma madeira e se desse vinte centímetros 

para uma parte e para outra, para depois fazer junção do s 

matório daqueles quarenta centímetros. Aqui se dá, justa -

mente, o contrário: quem recebe diretamente da empresa con

cessionária daquela publicidade seria o empregado e, aquel 

que contratou tem o ônus da pagar pelo contrato. Por isso 

acho que houve atrito e violação de lei. Voto de acordo co 

o Ministro Relator e Revisor, pedindo desculpas à Turma pe-. 
la extensão do meu voto, mas gosto de explicar, dada a im 

port~cia da questão e relevo dessa decisão, que vem refor

mar uma decisão do Egrégio TRT. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Inicialmente, havia conhe

cido por divergência, mas me inclinava, també'm , a conhecer 

como violação de lei e assim o faço, neste momento. Conhe -

cendo, dou provimento ao recurso para julgar os recorridos 

carecedores de ação pela inexistência de vinculo de contra-

to de trabalho. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Prevaleceu o conhecimento po 

violação de lei. A única conseqRência é o provimento. Não 

posso divergir. 

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

voto do eminente Revisor e dado provimento, unanimemente , 

para julgar os recorridos carecedores de ação. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1687/73 - Relator' Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 
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Revista de decisão do TRT da Sexta Região. José Cláudio Ri

beiro Ferraz e Banco da Bahia S/A. (Adiado da pauta do dia 

13 de setembro, em virtude do pedido de vista regimental do 

Ministro Velloso Ebert. Os Ministros Barata Silva,Relator e 

Starling Soares, Revisor, conheciam e davam provimento ao r 

curso, para julgar pro~edente a reclamação. Os Ministros 

Elias Bufáiçal não conheceu e, Tostes Malta, ausente na pr! 

sente Sessão, não conhecia do recurso). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, verifico nes 

te processo que a Junta, inicialmente, ficou na carência da 

ação, porque adotou a tese de quitação irrevogável. Trata-s 

de transação. Mas, o Regional, apreciando o Recurso Ordiná 

rio do Banco, extravasou e foi am mérito e, com isso, prej~ 

dicou inclusive o reclamante que, no Recurso Ordinário se a 

teve à impugnação da carência de ação. Na Revista existe um 

AcÓrdão divergente do Pleno, por isso que V.Exa. está conhe 

cendo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço sobre a tese da quit 

ção. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Exatamente, é um AcÓrdão amp 

que, inclusive, o Pleno espelha a revogação da quitação no 

caso de transação. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Está transcrito exatamente 
, , , 4 isso, e esta ate sumulado - Sumula n9 1. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Por isso conheço. Acompanho 

o Sr. Ministro Relator. 

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

votos dos eminentes Ministros Elias Bufáiçal e Tostes Malta. 

Quanto ao mérito, tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Dou provimento para julgar 
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procedente a reclamação. Realmente o reclamante solicitou 

demissão, em troca do pagamento integral dos seus haveres.O 

pr6prio Regional afirmou isso. Mas não tendo sido pagas al 

gumas parcelas totalmente, ele promoveu a presente ação. O 

artigo 487, já sumulado, estabelece que a quitação vale, a 

penas, pelo valor das parcelas. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáigal - No caso, Sr. Presidente, hou 

ve acordo que não se enquadra na Lei n9 5,107. I 
O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do Ministro 

' I 
Elias t 

Bufáiçal, dado provimento ao recurso, para julgar procedente i 
l 

a ação. 
I 

O Sr. Secretário- PROCESSO N9 597/73- Relator: Ministroj 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recursodel ! reviata de deeiaão do TRT da 2a, Região, Intereaaadoa' Romani 

li Moreno e outro e Fepasa - Ferrovia Paulista S/A. Advogados 

i Drs. Ulisses Riedel de Resende e Alziro Mendes Herdade, 

I O Sr. Ministro Presidente- Versa a lide sobre tese de pres-~ 

crição intercorrente, e o MM. Juiz de Direito do Eg.Regional; 

' não acolheu, na acertiva de que, •• (Lê.) A douta Procuradoria.-~ 
' ~ 

-Geral opina pelo não conhecimento do recurso, É o relatório.~ 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo, 
~ 
I 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Meu vo- 1 

to é pelo conhecimento e provimento do recurso, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente. reclamam in- ii 
- - ~ 

salubridade, ficando paralisado o processo por mais de dois• 
• 

anos, A prescrição intercorrente foi decretada e mantida pe-l 

la sentença do Eg. Tribunal Regional do Trabalho. Pretendem 

seja mantida a prescrição intercorrente,,.(Lê.) Conheço da 

revista, e dou provimento em parte. Se a situação continuou 
u 

' e se continuaram os empregados a trabalhar em serviço insalul 

bre, evidentemente, as parcelas atingem a dois anos da recla 

mação, Neste sentido, a jurisprudência é dominante. 

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

curso e dado provimento ao mesmo, para que se reconheça o di 

reito aos empregados, das parcelas de insalubridade, ainda 
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não pagas, a partir de dois anos anteriores ao biênio pres - I 

I 
cricional, na forma da jurisprudência deste Colendo TribunaL I 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 682/73 - Relator: 
I 

Ministro 

Starling.Soares, Revisor: Ministro Leão Velloso, Recurso de 

revista de decisão do TRT da 5a. Região, Interessados: Servi 

ço de Transfusão de Sangue Ltda, e Adelaide Cavalcanti de 

Castro. Advogados: Drs, Rubens Borba Ramos e Pedro Guimarães.! 
I 

O Sr. Ministro Presidente - O egrégio recional deu provimen- \ 

to ao apelo da reclamada, •• (Lê.) A douta Procuradoria- Geral 

opinou pelo provimento do apelo, t o relatório, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, há uma preju-

dicial de deserção nas contra-razões, 
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O Sr. Ministro Presidente - Há uma preliminar de prescrição. 

Estava inclinado a não acolher, porque há um artigo do CÓdi-

go de Processo Civil que diz: "Quando a nulidade vem em 
1 

fa- i 

vor da parte, não se alega". l 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Há uma prejudicial de deser

ção que acolho, porque está certificado a fls. 6 que o recor ' 

rente não pagou as custas e não efetuou o depósito de conde

nação. 

O Sr. Ministro Presidente - O recorrente não efetuou o paga- ' 
I mento das custas em 30 de janeiro. Foi publicado em 16 de j~~ 

neiro, quatorze dias depois. Está, realmente, deserto, Acom- I 
' I 

1 
panho v. Exa. Ia até negar provimento de acordo com o Acor -

dão Regional e pela prescrição, que me pÔs meio confuso, por 

que achava que houve omissão do acórdão; e houve mesmo, Mas' I ~ 
achava que esta nulidade, sendo a favor do reclamante, não~ ~ 

deria prejudicar a empresa. Relator e Revisor não conhecem 
i 

do recurso por desert. Há divergência? Por unanimidade de v~ 1: 

I' 
tos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 846/73 - Relator: 

'• ,, 

Ministro i 
'· 

Leão Velloso. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de ! 
t 

revista de decisão do TRT da 4a. Região. Interessados: Cia. I 
Estadual de Energia Elétrica e José Valdomiro Viegas Machado.~ 

Advogados: Drs. Deoclécio Leopoldo de Oliveira e Renita Ma-l 

ria Hullen. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, apreciou-se a 

revista da empresa face o provimento dado por esta eg. Turma 

ao Agravo de Instrumento por ela, oportunamente interposto.O 

decisório de fls. 138 repeliu as teses argÜidas pela ré no 

sentido de que a existência do quadro de carreira obsta a 
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equiparação salarial, bem como prescrito estaria o direitodo 

reclamante, A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmen 

te ao recurso, É o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Starling Soares - De acordo, Têm a palavra 

os ilustres Advogados, 

(Usam da palavra os Drs, Silvio Lorenz e Carlos Arnaldo Sel

va), 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a pa , _, 
lavra o Relator, 

I 
O Sr, Ministro Velloso Ebert - Não há mais objeto, porque 

Presidente do E, Regional, quando apreciou o recurso de 

o i 
l 

re- j 
vista anteriormente interposto pela empresa, trancou-o, por- ; 

' que entendia que a decisão interlocutória não era terminati- r 
I 

va do feito, e os autos baixaram à Instância Ordinária, Con-

comitantemente, subiu o Agravo, A Turma deu provimento ao 

agravo da empresa, e a Junta julgou o mérito e a decisão foi 

favorável à empresa, Agora, vamos julgar aquele outro recur-

so de revista, que não tem objeto, 

O Sr, Ministro Barata Silva - Transitou em julgado? 

o Sr, Ministro Presidente - Não conheço. Há divergência? Não 

conhecido o recurso, unanimemente, por falta de objeto, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 882 - Relator: Ministro Star

ling Soares, Revisor: Ministro Elias Bufáiçal, Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a,Região. Interessados: Sebas -

tião Raimundo Pena e Viação Aérea Rio Grandense "VARIG" S/A. 

Advogados: Drs. Ulisses Riedel de Resende e Pedro Augusto de 

Freitas Gordilho, 

~ 
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O Sr. Ministro Presidente - Fundada na prova pericial as Ins I 
tâncias Ordinárias, que apreciaram a reclamatória, conclui -

ram pela inexistência de periculosidade. A douta Procurado -

ria-Geral opina pelo não conhecimento do apelo por falta de 

fundamentação legal, t o relatório, 

O Sr. Ministro Elias Bufáigal - De acordo, 

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

(Usa da palavra o Dr. Sid H. Riedel Figueiredo) 

o Sr, Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada. Não co-

nheço do apelo. O Aresto Regional deixou patenteado que não 
I 

se provou a existência de periculosidade ••• (Lê.) Não conheço.! 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Desde que reconhecido que o ! 
I 

recorrente não justificou o adicional, fundado o julgado na r 

' I pericia, não há base para o apelo, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Peço vista em Mesa. ~ 
O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento, em virtu- ~ 

li 

li 
de do pedido de vista do Ministro Velloso Ebert. 

~ 
~ 
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O Sr. Secretário - Processo nQ RR-989/73 - Relator - Ministro 

Starling Soares. Revisor - Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. Recorrentes - Aylton ! 
! 

Fonseca e Outros. Recorrida - Cia. de Transportes Coletivos do!' 

Estado da Guanabara (CTC- GB). (Advogados-Drs. Alino da Cos-

ta Monteiro e José Eduardo de Souza Santos). 
I • 10 Sr. Ministro Presidente- Deliberou o Egregio 

~gional negar provimento ao apelo do reclamante. 

li Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do 

/!relatório. 

!·O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

Tribunal Re -

(lê). A douta 

Recurso. ~ o 

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

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

li i 
;, O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço: 

/!do recurso, e meu voto é no sentido da tese esposada pelo a- : 
,, 
:: córdão paradigma, no que se refere... (lê). Nego provimento. 
I, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nego provimento. 

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

\ so e dado provimento ao mesmo para julgar procedente a recla- , 

~~~ mação, por unanimidade. I 

1 
O Sr. Secretário - Processo n9 RR-1223/73 - Relator - Minis - l 

I) 

li 
li .. 

tro Starling Soares. Revisor- Ministro Velloso Ebert. Recur-; 

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

Ocian - Organização Construtora e Incorporadora "Andraus"Ltda 

Recorrido - Pedro Paulo Egldio. (Advogados-Drs. Walter Torres 

Arienzo e Odilon Nogueira de Lima). 

O Sr. Ministro Presidente - o Egrégio Tribunal Regional deu 

I 
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provimento ao apelo da reclamante para o efeito de reformar a 

sentença da MM. Junta e declarar ••• (lê) A douta Procurado 
I 
ria-Geral opina pelo provimento do recurso. f o relatório. 

I 
lo Sr. Ministro Velloso Bbert- De acordo. I 

' ' lo Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Não hou- \ 

~ve recolhimento à época, do depósito do Fundo de Garantia._ •• !' 
i ~ 
~. (le), Conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar J.n-. 

I! subsistente a decisão que determinou a rescisão indireta do 1 

' 'contrato de trabalho. 
" " ' 11 O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

t' O Sr. Ministro Elias Bufãiçal - Entendi que o V. Acórdão ti -

I' nha dado pela não rescisão do contrato de trabalho o AcÓrdão' 

:: reformou e também que o Recurso é do empregado. Conheço, mas 
,, 

I! está havendo divergência entre Relator e Revisor. 

il.;;;o.....;:s;..;;r"".'-'M=i;:.;n.;;;i.;;;s;..;;t;.;:r""o""-P""r;:..;;.e.;;;s.;;;i;..;;d;.;e;.;n.;..t.;..e.;.. - Parece-me que o primeiro AcÓrdão:· 
,[-

li é divergente, porque trata de falhas reparãveis da empresa. o 

li Fundo de Garantia pode mandar pagar. Não é caso para rescisão 

~de contrato de trabalho. O Fundo de Garantia funciona como. 

, gestor daquilo que é recolhido e fiscaliza as atividades da 
lt 

1/ empresa. O Fundo de Garantia possui um Conselho que obriga a·' 
I' 
:empresa a cumprir éssas obrigaÇões. só pelo fato de a empresa, 

não cumprir essa obrigação, foi dada como rescisão indireta • ' 
I 

~:Diz 
~ 

v 
a MM. Junta que "o fato de não ter feit;i a reclamada, na 

I. ~ 
'epoca 

t (lê) • 

r 
\) 

própria, o depósito na conta vinculada do reclamante ••• :, 
' 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Concordo integralmente com V, 

Excelência, O Último número da Revista LTE publica dois Acó~ 

dãos Regionais extamente opostos: um, entendendo justo moti

vo, e outro confirmando a tese de que a própria lei do Fundo 

de Garantia dá o meio da cobranqa, Devemos sempre preservar 

a continuidade do contrato de trabalho, É o elemento que in-

vocamos a favor ou contra o empregado, Conheqo e dou provi -

mento, 

O Sr. Ministro Presidente - A Junta deu pela violaqão do ar

tigo 483, letra d, 

O Sr. Ministro Barata Silva - A violaqão do art. 487 haveria 

só por interpretação, É o caso mais genérico, 

O Sr. Ministro Presidente - Ele era optante e se pretendeu ~ 

plicar o art. 483. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A obrigação do recolhimento da 

lei do Fundo é tanto do optante, como do não optante. Porta~ 

to, a violação do art. 483 é impossivel de ser encontrada, 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencido o Ministro 

Velloso Ebert, conhecido e dado provimento ao recurso para 

restabelecer a decisão da Junta. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 882/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Min, Elias Bufáiçal. Recurso de r~ 

vista de decisão do TRT da 2a. Região, Interessados: Sebas

tião Raimundo Pena e Viação Aérea Rio Grandense "VARIG" S/A • 

Advogados: Drs. Ulisses Riedel de Resende e Pedro Augusto de 

Freitas Gordilho, (Pedido de vista do ~1inistro Velloso Ebert~ 

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

na fundamentação. Não conheço do recurso, porque não tem al

qada. O valor, Cr$ 500,00, não foi modificado pela sentença. 

O recurso foi julgado em 15 de janeiro de 1973. 

,, 

li 
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O Sr, Ministro Presidente- Adapto o meu voto ao de V, Exa., 

porque quero ser coerente, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço, com 

quanto à fundamentação, 

restrições 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, unanim~ I 
I 

mente, em face do Prejulgado 40 deste Tribunal Superior do I 
' 

Trabalho e da Lei 5584 de junho de 1970, arts. 29 e 39, Ven

cido o Ministro Barata Silva, só quanto à fundamentação, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 RR-1432/73 - Relator - Minis -

ltro Barata Silva. Revisor- Ministro Starling Soares. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região. Recorrente - Cia. 

Vale do Rio Doce. Recorrido- Rubens Nunes do Nascimento.(Ad-

vogados-Drs. Paulo Mont'Alvão e Alyrce Maria Moreira Chaves). 

I I ~o Sr. Ministro Barata Silva- O reclamante ajuizou ação con- t 

~tra a Companhia Vale do Rio Doce, alegando alteração contra- I 
~ 
~ tual e mudança de horário de trabalho sem nenhuma comunica - :-

da • 'j1\ ção. As Instâncias Ordinárias decidiram pela procedência 

! - ~ ;. reclamaçao... (le). A douta Procuradoria-Geral opina pelo co-

~nhecimento e não provimento do recurso. ~o relatório. 

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

\)vogado. 

1 ~~ (USA DA PALAVRA O DR. JEFFERSON AGUIAR) • 

ii O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p.e_ ~: 
li 
)I lavra o Relator. 

llo Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, preliminarmen -

I~ te, como salienta o AcÓrdão atacado,da lavra do saudoso Juiz 

~Dr. Alvaro Ferreira da Costa, o reclamante, economista, foi 

Ir contratado para prestar serviço em determinado horário. Pos -
li 
li teriormente, ~.. {lê)~ Entendo impossível o conhecimento. Não 
I• 

li 
I! conheço. 

lo Sr. Jefferson Aguiar (Advogado) -Pela ordem, Sr. Presiden

ite. Matéria de fato. Parece-me que o Relator não era o Juiz 

iÂlvaro Ferreira da costa. Relator e Revisor foram vencidos. o 

Acórdão é do Relator designado. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Exatamente. Ele foi o Relator de 
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signado. 

O Sr. Ministro Presidente - Também nao conheço. 

o Sr. Ministro Barata Silva - O empregado conseguiu essa con-! 

cessão. A empresa permitia que o empregado trabalhasse em ou- I 
l 

I tras empresas. 1 

~O Sr. Ministro Presidente- o Acórdão dá uma ressalva que fe 4 
,j ( 

~ cha qualquer válvula: ".ê_e... (lê)." 

I: O Sr. Ministro Barata Silva - Não houve contestação ao recur-
1 1; so do empregado. Com a mudança de horário, perdeu a oportuni-
1 
,dade de trabalhar em outras empresas. 

" 1' o Sr. Ministro Presidente - Há um outro Acórdão citado, que 

~fala em horário noturno e diurno. 

~o Sr. Ministro Barata Silva- Aplicação pura e simples do ar-
,, 
litigo 468 da CLT. 
I 
I • [O Sr. Jefferson Agu~ar- (Advogado) -Quero assinalar que ele 1 

I 
li não trabalhava para nenhuma dessas empresas. A informação é 

I da Junta, de que poderia trabalhar. O Tribunal Regional do Tr~~ 

,balho segue a mesma orientação. Trabalhava apenas na empresa. 

I\ O Sr • Ministro Velloso Ebert - ~ profissional liberal. 

IJo Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço. 

llo Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. 

lio Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Peço vista regimental, porque 

'tenho dÚvida em relação a ser profissional liberal. Por 

aspecto, poderia ter outros empregos. 

este 

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

de pedido de vista regimental do Ministro Elias Bufáiçal. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 621/73. Relator: Ministro E-

lias Bufaiqal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso dere 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Américo da Costa Mar

ques e Panificação Irradiação Ltda. (Adv. Drs. Ulisses Riedel 

de Resende e Wanderley de Oliveira Godoy.) 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Junta e o Tribunal Regional 

julgaram improcedente reclamação visando a indenização acres

cida do duodécimo do décimo-terceiro salário, além de retifi

cação ••. (L&.) A douta Procuradoria-Geral opina favoravelmente. 

É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso ~bert - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A impropriedade da sentença, 

confirmada pelo egrégio Regional, se evidencia ao referir-se 

à prescrição quanto a prestações relativas a perÍodos anterio 

res, fls. 38, já que antes havia afirmado a precariedade da 

prova ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o valor da ca~ 

sa é de CR$lOO,OO. Inexiste alçada. Pelo Prejulgado 40, não 

conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há dive;r:gência? 

o Sr. Ministro Barata Silva - Peço vista em mesa. 

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

do pedido de vista do Ministro Barata Silva. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 703/73. Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da la. Região. Cia. Progresso do E~ 

tado da Guanabara - COPEG - e Ieda Serra Granja. (Adv. Drs. 
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João B. de M. Ribeiro e Alino da Costa Monteiro.) 

- 2 -

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, a reclamante 

moveu ação contra a Cia. Progresso do Estado da Guanabara pos 

tulando duas horas extras ••• (Lg.) A douta Procuradoria-Gera 

opina pelo não conhecimento ou não provimento de ambos os re

cursos. É o relatório. 

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

Advogado. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, preliminarmen

te, diz o acÓrdão atacado que, no que tange ao apelo da auto

ra, há um elemento decisivo de que ingressou na reclamada pa

ra trabalhar oito horas ••• (Lê.) Não conheço de ambas as re

vistas. 

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

O Sr. Ministro Velloso Ebert - P~ço vista. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista do Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 621/72. Relator: Ministro E

lias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Américo da Costa Mar

ques e Panificação Irradiação Ltda. (Adv. Drs. Ulisses Riedel 

de Resende e Wanderley de Oliveira Godoy.) (Pedido de vista 

do Ministro Barata Silva.) 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, vou divergir 

porque não fixado o valor da causa na inicial e pelo que se 

pode verificar, é de alguns milhares de cruzeiros o pedido. 



TST .- 3:52 

PODER jUDICIÁRIO 

jUSTIÇA DO 1RABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHG 

18/09/73 SSO/CCG/IB 15,00/15 - 3 -

Pede-se quatro anos de indenização, doze avos do décimo-ter

ceiro salário, gratificação natalina proporcional e várias 

outras parcelas. Como a ação foi proposta já na vigência da 

Lei 5 584, deveria o Juiz fixar o valor da causa, e não o fez 

SÓ no final é que o fez - na realidade, julgou improcedente 

o pedido, e, para efeito de custas e não de alçada, fixou o 

valor em Cr$100,00. O egrégio Regional negou provimento. Não 

há base para o conhecimento, quanto ao mérito, mas para que 

não se conhecesse por falta de alçada seria preciso haver a 

fixação do valor da causa na inicial, pelo Juiz, e não houve 

uma coisa nem outra. SÓ pelo fato de serem pedidos quatro 

anos de indenização, na pior das hipóteses, seriam quatro sa

lários-minimos. Rejito a preliminar de falta de alçada, mas 

não conheço. 

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

na petição inicial não foi dado valor à causa, mas verifica

se que se requereu quatro anos de indenização e outros direi

tos. Mantenho o meu voto, data venia do eminente Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Voto com o Relator. Não conhecid 

o recurso, contra o voto do Ministro Velloso Ebert, que não 

conhecia por outro fundamento. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 723/73. Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Pedro Bezerra da Sil 

va e Cia. Municipal de Transportes Coletivos. (Adv. Drs. 

ses Riedel de Resende e América de Jesus Rodrigues.) 

O Sr. Ministro Elis Bufaiçal - Pediu o empregado rescisão do 

seu contrato, alegando alteração do horário ••• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina ~esfavoravelmente. É o relatÓrio. 
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o Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

- 4 -

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Não se pode, a esta altura, 

modificar os termos em que se colocou a questão com o adita-

mente de fls. 7, o que fez o reclamante foi alterar o motivo 

para a rescisão ••• (Lê.) Não conheço, de acordo com o douto 

parecer. 

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

de fls. 7 retirou as alterações contratuais inseridas pelo 

empregador. Se o acórdão não as nega ••• (Lê.) Conheço do re

curso, por ambas as alíneas, e dou-lhe provimento, para res

tabelecer a sentença de primeira instância. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Foi alegada a violação do art. 

468? 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Não. 

O Sr. Ministro Barata Silva- (Consulta os autos.) Não é a

legado qualquer dispositivo legal. Invoca as alíneas ~ e b 

do art. 896, mas: não citou o dispositvo legal em que se ba-

sei a. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Reformulo meu voto: conheço<do 

recurso apenas por diverggncia. 
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O Sr. Ministro Elias Bufid.çal - A questão em .Loco, em fe.ce do 

aditivo, mudou c'e sentido. Não há di.vere;ôncio. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nio se alega divergência quanto 

ao prejuízo decorrente da mudança de local de trabalho? 

O Sr. Hinistro Velloso Ebcrt - 11 Ainde. que de caráter geral, a 

transferência do empregado ••• (lê)~~ 

O Sr. Ministro Barata Silva - Ficou relegada a segundo plano 

a questão do horário, ouc foi restabcleci.do, mas e questão de 

transferência não; o prejuízo dela decorrente ficou de pé. Co 

nheço por divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Conhecido o recur 

so, por divergência, contra o voto do Relato.c. S.Exa. tem a 

palavra ouanto ao mérito. 

O Sr. i1inistro Elias Bufáiçal - Nego provimento, e recueiro 

justificação de voto. 

O Sr. ;ünistro Velloso Ebert - Dou provimento, para restabele 

cer a sente~ça de origem. 

O Sr. Hinistro Barata Silva - Co:n o Revisor. 

O Sr. Mi.nistro Presidente - 8om o :Revisor. Dado provimento 20 

recurso, para restabelecer a sentença de origem, contra o vo-

to do Ministro Elias Bufáiça1. S.Exa. solicita justificação d 

voto, <:! qual é deferid<:!. Rcdie;irá o Acórdão o 1-íinistro Reviso 

O Sr. Secretári':l - PROCESSO ~;9 1 432/73 - Rel2tor lünistro Ba 

rata Silva. Revisor Ministro Starling Soares. Recurso de Rcvis 

ta ele C:ecisão do TRT da la. Ree;ião. CIA. VALE DO RIO DOCE e R 

BENS NUNES DO NASCI!VJENTO. (Adiada a proclamaçê:o em virtude do 

pedido ôe vi3ta do lünistro Elias Bufáiçal). 

O Sr. Hinistro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, o que me cond 

ziu ao pedic1o de vista inicial ?oram as razões cuc levaram ao 

não conhecirne:1to e as conclusões ta_nto da sentença. como do V. 

Acórdeo. Na realidade, o motivo aqui alega.do de que, por ser 
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pro::'iss:tonal liberal, não poderia ter o eml)rec;ado Ur.'. determin 

elo horár:i_o, nê:o r,Je convenceria, co:cno ní':o ne convenceu. A con-

clusão ela l'esueitó.vel sentençc também não, por0uc nem está pr 

vcé'o nos autos 0ue ele desempenhasse outras funções, ou cuc 

tivesse outr0s emprec;os, de modo oue e eltercçro C:eC!uelc horé 

r::_o pudesse trazer-lhe oualcuer conseouêncic de.nosa co·.Ipl'ove.-

ele.. Itouvc 29en2.3 u:~'J.8 h:i_pótesc, nvente.Ca pele ?ti:.1eirn Inst2r:-

cia e enca·tpar'e oelo Rce;i0nal, c:e 0ue isso lhe _l)Ode:rü. accr-

retar dificuldades. Pensava eu, no momento em que pedi vista, 

f!Ue o empree;ado dava pela rescisão do contrato por fo-~ç::: ele 

rc:ptura por perte de e'npresc. iins nõ:o. O o;Je c'eterrrJ.nare'i\ e 

sentenqn de F rime ira Instilncie e o Acórdõo :rte:;i.onal -"oi o res 

t:cbeleci.rae'lto do horéri_:l norr.1cl de trcbolho. Levcndo em con-

sieercção 0ue ao e~9re~~dor é dndo o ~ireito, Centro do ~es~10 

tuTno 1 ~c 2ltercr o horêrio ~c trc_~alho, hf AcÓrd~os ccul GUC 

par2. mim, sfo cli.ver~;ente3, ?Orc:!·;e o V .Acó:·c18o não concluiu c:J. 

houvesse prejuízo pe.re. o e:1pre:;['Co. ~issc 0t1c "porJer:i_c ho.vcr 11 

nt.s nê:o hé. utn8 e.L5_r:::eçê'o nesse scnt~.do. Hé. Acó~:-dãos Gi_verc;cn-

tes. Conheço peln d).ve ·:::;êncía, Sr. Presidente. Se í'osse voter 

no r.1érito, ncc;n.ria 9rovir~ento, oor0ue Cletermínarac,l cs Inst2r:-

cJ.n. 8 ::Jrd:'.né ri.::; s apene-s o retorno o. o horé.ri o é' nterior. 

O Sr. 1-.Iini.stro l'resülcnte - ~:ão conhecico o recurso, contrn o 

voto c1 o Hi_nistro Elies Bu?áiç;al. 

O Sr. Secretéri:-J - PRO::.~ESSO N9 2 OLf3/73 - Reletor i-ünist~'o Br

rnta Silva. Revisor Ministro Starling Soares. 3ecurso Ce Rev~-

ta ele decisão do TRT da 5a. Res;i.ão. PET36LEO BRASILEBO S/A -

? ATROBRAS ( RPBA) e DEi-iÓSTENES :r:JE ARAÚJO GOES E Ou"TROS. 

O Sr. ivíinistro Barata Silva - Sr. Presidente, os n.utores, em-

prec;adns estávei_s, exercentes da função Ce 1:1otorista, 2juizc_-

re>~n ação contra Petróleo Brasileiro S.A., Petrobriis, :ple-;_tcc_Q_ 

do eauiparaqão salarial. Às fls. 73, o E,Regional entendeu 
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ouc 2. falta de ho'1oloo;ação do ouadro ele carrei.ra • , • (lê). A 

doutc Procura<loria Geral opine pelo conhcci,'lcnto e provimen-

to. É o relatório. 

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

tre Advoc;ado, 

(Usa ela palavn. o De·. Carlos Are1elcio Selva). 

O Sr.lünistro Presir<ente - Em discussí"'o. Encerre.da. Ten a pn-

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva- Sr. Presi~ente, a Revista-tem 

eleito dcvolutivo,dE:ta venia. Kuito embora tenha o despacho 

del'eritório da Revista limitado a admisseo ao problema do el'ei 

to, enten<lo oue, pelo mesmo arguncnto do Recurso Ordinário,ou 

devolve o conhecimento intee;ral do .Leito e Instância cC: C'UC"!"1, 

c ne.Cie ir.1peôe que se o julc;ue, o Recurso de Revista é recebid 

para ser jule;ado o 1~6r1.to da auestão. Daí por c:uc vou do.r ncu 

voto conhecendo da Revista na su2. intec;l·alic1ade. 

O Sr. :.1inistro Presi.dentc - Var.cos colocar primeiro essa ques

tê:o, que te'1 suscitado controvérsia nesta Turma e no Pleno. 

Partilho do pensamento expressado da tri.buna, ele que, se o r~ 

curso :oi Cel'ericlo só nVF.a parte, cabia ao interessado recor~ 

"·e r em Acravo da parte nê'o defer~_oa, e nê'o o ::'cz. Só aprecia-

rei o recurso na parte e~ aue .foi de.Lerido. 

O Sr. ~ünistro Elias :Su:Lé.içal - :Ce acordo con V .Exa. 

O Sr. Uinictro Velloso Ebert - Sr. Presidente, entendo auc 

Qrestação jurisdicional é garantida em duplo c;rau oe jurisCi

çê'o, e não em triplo. Aaui, j~ & recurso extraordiné.rio. Se e 

xistiam v~riCJs pontos no recurso e a Revista .foi ad'1litica. apc 

nas parcialmente, a parte deveria ter interposto A~ravo. De 

acorclo com V.Exa. 

O Sr. Ministro Presidente - Venciclo o Relator nesta parte, se 

r~ cxami~ado o processo apenas no aspecto em que f>i admitido. 
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O Sr. Ministro Barata $i1va -Realmente, quanto a esse pro

blema não podendo apreciar o mérito, porque é apenas quanto 1 

ao efeito da sentença nada há que reformar. A equiparação 

foi feita sem qualquer base em prova. Acontece que foi confi~· 

I 
cida apenas numa parte. Conheci integralmente Exa., porta~ 

to, conheci também nessa parte. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço em parte. E quan-1 

to ao mérito? 

O Sr. Carlos Arnaldo Selva (Advogado) - Pela ordem, Sr. Pre

sidente. Nos autos não há indicação de fonte de publicação, 

nem xerocópia autenticada. 

O Sr. Ministro Barata Silva- (Consulta os autos.) Trata-se 

de xerocÓpia que não está autenticada. Realmente, Sr. Presi

dente, vamos ter que modificar. SÓ tem o - confere com o 

original - e está ~ssinado pela Secretária da Quinta Região.: 
' 

Todas são fotocÓpias, mas assinadas. 

O Sr. Carlos Arnaldo Selva(Advogado) - Sim, Exa., não estão 

autenticadas, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Reformulo meu votoO;:Srs. Advo-' 

gados têm razão. 

O Sr, Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, por 

unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1703/73 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso or-· 

dinário de decisão do TRT da la. Região. Cia. Progresso do ' ' I 
Estado da Guanabara e Iedda Serra Granja e Os 

do de vista do Ministro Velloso Ebert.) 

Mesmos. (Pedi-~ 

I 
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, antes de pro

ferir o meu voto desejo elucidar uma dÚvida. Se os emprega

dos da Cia. Proc;resso do Estado da Guanabara "COPEG" são con-
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siderados bancários, Peço ao Dr. Alino da Costa Monteiro, a

qui presente, que é Advogado da Federação Nacional dos Ban

cários, que nos esclareça quanto a isso, 

O Sr. Alino da Costa Monteiro (Advo3ado) - Esses emprec;ados ~ 

são equiparados aos bancários para os efeitos legais, inclu-I 

sive para o regime de horário. Aos empregados da COPEG não 

se nega a condição de bancário. Na inicial do presente pro

cesso os empregados da COPEG declinam dessa condição e is-

so não foi contestado. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Houve um processo 

em que se destacou isso e ficou, então,esclarecido que eles 

eram bancários, 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - O acÓrdão regional ao aprecia 

o recurso da empregada no que tan3e ao apelo da autora escla 

rece: Há o elemento decisÓrio de que ingressou na Firma da 

reclamada para trabalhar oito horas. Se são bancários esses 

empregados não podem ser contratados para trabalhar bito ho

ras. Estaria violando o artigo 824 da CLT. Bancário tem ho-

rário espec{fico de seis horas. Não poderia ser admitido pa-

ra trabalhar mais do que seis horas. Não se consigna isso no 

contrato de trabalho, 

O Sr. Alinà da Costa Monteiro - (Ad~ogado) - A dÚvida é es

sa. Na fi~não consta esse regime de horas extras. Diz ape

nas que é para trabalhar tantas e tantas horas, mediante o 

pagamento de um salário ~· Assim, violou a lei, Apenas disse 

que foi admitido para trabalhar no horário tal, mediante sa

lário mensal; não fala em horas extras, 

O Sr. lünistro Velloso Ebert - No contrato não consigna isso, 

O Sr. !liinistro Bara~ca Silva - No contrato diz que foi contra-
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tado por oito horas, a~ora quer receber a diferença das ho

ras trabalhadas. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Tem razão. Ele é bancário. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Existe nos autos algo que 
~ 

comprova o enquadramento sindical dos empreGados dessa 

sa como bancários ? 

empre I 
-t 

o Sr. l'ilino ·da Costa lllonteiro (l'idYogàdo) -~·Peço licença para 

responder Exa. Não se contesta isso no processo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A empresa já cobrou as duas 

horas extras. A informação fornecida pelo Dr. José Torres 

das Neves é de que há um dissÍdio dizendo que a COPEG é uma 

empresa bancária. 

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

Presidente. A empresa não quer pagar as duas horas extras 

porque diz que já está pagando no ordinário, face o contra

to. E não está, pois a lei exige que seja·i~plÍcito no con-

trato. 

I 
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o Sr. Ministro Barata Silva - Esta afirmação do Sr. Advoc;ado 

é certa. t exatamente o que ee sustenta, a afirmação fática 

do acÓrdão :de ter sido o mesmo contratado para trabalhar oi 

t) ho~as, já com a cobertura das duas horas. 

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

O Sr, Ministro Bârata Silva - Mantenho meu voto, porque era 

contratual, Não conheço de ambos os recursos. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço de ambos os 

recursos, 

O Sr, Ministro Elias Bufáiçal - Peço vista em Mesa. 

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

de do pedido de vistl'!,·'do Ministro Elias Bufáiçal. 

O Sr. Secretário - Processo n9 208/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares, Ac;ravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da la. Região. Rubens Xavier da Souza e 

Outros e Empresa de Reparos Navais Costeira S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho denegatório está assi 

redic;ido: 11 (Lê.)" A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

provimento do agravo, t o relatÓrio. Em discussão. Encerra

da. Voto pelo não conhecimento do ac;ravo, por intempestivo, 

Há divergência ? Por unanimidade, não conhecido o agravo, po 

intempestivo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 356/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Rzravo de instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 5a. Região. Miguel Domingos dos Santos 

e Raimundo de AraÚjo Maganhães, 

O Sr. Ministro Presidente -Na ementa o v. aresto r~gional 

define a tese quando assim diz: 11 (1,:€!.) 11 A douta Procuradoria 

Geral opina pelo não provimentoc:do agravo.B o relatório. Em 

discussão, Encerrada. Vê-se que o despacho denegatório não 
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f,oge do apelo,,,(La.) Relação de emprego negada, Nego provimen 

to, Há divergência ? Por unanimidade, negado provimento ao a-

gravo, 

O Sr. Secretário - Processo n9 470/73 - Relator: Ministro Star 

ling Soares, Agravo de instrumento de despacho do Juiz Preside 

te da la. Região. Sergio Paulo Sindort e V. Tassinari Industri 

e Comerli!io. 

O Sr. Ministro Presidente - Vem o presente agravo intentado 

contra despacho ••• (La.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

não provimento do agravo, ~ o relat6rio. Em discussão. Encerra 

da. Na ementa o aresto regional .•• (Lê.) Nego provimento ao 

vo. Há divergência ? Por unanimidade, negado provimento ao 

v o. 

O Sr. Secretário - Processo n9 678/73 - Relator: Ministro Star 

ling Soares, Agravo de instrumento de despacho do Jmiz Preside 

te da la. Região, Abel Gonzata dos Santos e Cia. de Fiação e 

Tecidos Corcovado, 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho denegat6rio está assim 

concebido: 11 (La.)" A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 

~rovimento do agravo. ~ o relatprio, Em discussão. Emcerrada, 

Nego provimento ao agravo.Há divergência ? Por unanimidade, ne 

gado provimento ao agravo, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1703/73 - Relator: Ministro Ba~~ 

rata Silva~ Revisor: Ministro,Starling Soares. Recurso de revis 

ta de decisão do TRT da la. Região. Cia. Progresso do Estado d 

puanabara e Ieda Serra Granja. (Pedido de visca do Ministro E

lias Bufáiçal.) 

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

revista, por incrfvel que pareça, s6 fala em prescrição. Por 

queoo Ministro Velloso Ebert conhecem ? 
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O Sr. Miniscro Velloso Ebert - Conheci, porque são bancário 

e a lei é expressa dizendo que o horário de bancários é de 

seis horas. 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Acontece que o AcÓrdão diz que, 

embora reconhecendo esta condição de bancário não contestada 

-- admitiu um salário que cobria as duas horas. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Mas isto não é verdade, 

O sr. Ministro Barata Silva - O AcÓrdão diz isto. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- Data venia, a empresa, emsua 

contestação, alegou que aquela importância já cobria as duas 

horas excedentes. Como eu vou saber se o salário que ela pa-

ga se refere a seis horas ou a oito horas? Teria que entrar 
A 

da empresa. SÓ posso no a mago concluir que ela contratou al-

' oito horas. Como o regime de bancário ' de seis h o-guem por e 

ras, não digo que seja bancário. Determino que ela pague as 

I 
' I 
I 

' duas horas excedentes com 1/3 da gratificação correspondente. ! 
O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso e dado provi ~ 
menta ao mesmo para julgar procedente a reclamação, contra : ~ 
voto do Relator, Quanto ao recurso da empresa, não conhecido 

unanimemente. Redigirá o Acórdão o Ministro Revisor. O Minis 

tro Barata Silva pede justificação de voto, a qual é deferi-

da, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 788/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares, Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

2a. Região. Interessados: Dirce Chiappa Nemer e Frigorífico 

Wilson do Brasil S/A. Advogados: Drs. Ulisses Riedel de Re-

sende e Danilo Pompeu Amalfi. 

O Sr. Ministro Presidente - A fls. 56 verso acha-se o despa

cho denegatório •• ,(Lê,) A douta Procuradoria-Geral opina pe

lo não provimento do agravo, É o relatório. Em discussão, E~ 

cerrada. Não há base para o conhecimento da Revista. A ques-

tão cinge exclusivamente a matéria de fatos e provas. Nego 
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provimento ao agravo. Há divergência? Unanimemente, 

provimento ao agravo, 

O Sr, Secretário - PROCESSO N9 855/73 - Relator: 

-2-

negado 

Ministro 

Starling Soares, Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

2a. Região. Interessados: Alcides Belluzzo (Fazenda Cachoei

ra) e Belarmino Manoel da Silva e outros. Advogado; Dr. Fer-

nando de Oliveira Coutinho. 

O Sr. Ministro Presidente - Estabelece o despacho denegató -

rio, fls. 12, por entender de direito ••• (Lê.) A douta Procura 

doria-Geral opina pelo provimento do Agravo, É o relatório • 

Em discussão. Encerrada. O eg, Regional rejeita a alegação 

de ocorrência d~ prescrição ••• (Lê.) Dou provimento ao agravo 

para melhor exame. Há divergência? Unanimemente, dado provi-

mento ao agravo para melhor exame. Suspensa a sessão para 

lanche. 
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, 
O Sr. Ministro Presidente -Havendo numero lec;al, declaro x.e 

aberta a Sessão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1526/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 5a. Região. Petr6leo Brasi-

lei to S/ A e Manfredo Pires, Cardoso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -Sr. Presidente, reclamação 

julgada procedente, em parte, sendo a ora recorrida condena

da ao pagamen'co de hoaxas extras ••• (Lê.) A douta Procuradoria 

Geral opina pelo provimento do apelo com base na diverggncia 

É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Premidente - 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. Ministr~ Elias Bufáiçal - Sr. Preidente, a recorrente, 

por duas vezes menciona julgados ••• (Lg.) Nã~ conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também nã~ conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1237/73 - Relator: Ministro 

B"ra"a Silva. Revisor: Ministro Starlinc;; Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Irmãos Romeiro S/A 

e Darcy Perea Carvalho. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, trata-se de 

reclanatÓria contra Irmãos Romeira S/A IndÚstria e Comértto 

e Máquinas. A empregada alegando registro na Carteira Pnofis 

sional ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhe

cimento da revista. É o relatÓrio. 
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O Sr. Ministro Starling Soares - De acordo. 

-2 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, preliminarment 

conheço da revista pela divergência de fls. 83 no que respei 

ta à determinação de demissão de empregado estável~ •• (Lê.) 

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

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

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista do Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Secretário - Processo n9 703/73 - Relator: Ministro 

ling Soares. Revisor: Ministro Velloeo Ebert, Recurso de re

vista de decisão do TRT da 4a, Região. Fernando Martins de 

Freitas e Companhia Estadual Elétrica. 

O Sr. Ministro Presidente - A ementa define a tese dos autos 

como disse a fls. 43 o V. aresto regional: "AS horas extraor 

dinárias habitualmente prestadas ••• (Lê) 11 A douta Procuradori 

-Geral opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. 

:1!: o relat6rio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Minis·cro PrESLdente - Têm a palavra os Srs. Advogados. 

(Usa da palavra os Brs.Alino da Costa Monteiro e SÍlvio L6-

renz.) 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Antes que o· Advogado termine 

a sustentação, foi levantado o problema da alçada. Poderia-

mos verfficar primeiro, 

O Sr. Ministro Presidente - Qual era o valor ? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Cr$ 500,00. 

o Sr. Ministro Barata Silva -Este foi dado na inicial - Cr$ 

500,00. Em maio de 1972 o salário era de Cr$ 258,00, Freei-

sa saber se foi alterado pe+a Junta. A sentença fixou e~ 

-1 
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Cr$ 500,00: "Multa pelo reclamante cã.lculada pelo valor de 

Cr$ 500,0011
• O Regional confirmou. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, face ao 

Prejulgado 40 e a Lei 5584, art. 29, § 39 e 49. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1212Y73 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Valdecir Nunes de 

Assunção e Refinações de Milho, Brasil, Ltda. 

O Sr. Ministro Barata Silva. O autor, alegando despedida ig 

justa, ajuizou ação contra a Refinação de Milho Brasil, plei

teando aviso-prévio e férias de 1969 e 1970, 139 salário pro

porcional de 1970 e 1971, e saldo e salários de dep6sico de 

Fundo de Garantia. As Instâncias Ordinárias julgaram improce

dente a reclamação. Dai a revisca fundada em ambas as alíneas 

do art. 896 ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina :p=lo co

nhecimento e provimento em parte do recurso da re~lamada. t 

o relat6rio. 

o Sr. Ministro Presiden<;e - De acordo. Tem a palavra o Sr. 

Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Sid H. Riedel de Figueiredo.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Preli

minarmente, a revista foi pedida pelas duas al{neas do art. 

896, mas, nas razões, não é apontado um Único dispositivo le 

gal que tenha sido violado, Contudo, a diver~ência ' espec{

fica de fls. 69, justifica o conhecimento da revista. Conhe-

ço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Relator e Reviso 

conhecem da revista. Há diver~ência ? Conhecida a revista, 

por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - No mériõo, dou provimento à 

revista. A agressão f{sica do empregado, pro~ocada por ter-

ceiros e fora do estabelecimento por motivos particulares, 

caracteriza il{cito penal ••• (Lê.) Dou provimento à revista 

para julgar a reclamação procedente. 

O Sr. Ministro Presidente - E o meu voto. Há diverg~ncia ? 

Unanimemente, dado provimenco ao recurso, pa~a julgar a re-

clamação procedente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1237/73 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soare~. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Irmãos Romeiro S/A 

[ndustria e Comércio de Machas e Carcy Perea Carvalho. (Pedi 

do de Yista do Ministro Velloso Ebert.) 

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

Relator está conhecendo da revista, pela perspectiva de jul

gamento extra petita, ac6rdão de fls. 83, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheci pela divergência de fl 

83, no que diz respeito à readmissão de empregado estável qu 

pleiteia rescisão indireta, 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - O acÓrdão é o seguinte: 11 Em

pregado.· estável. O autor considerou na reclamat6ria propos.,. 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Interpretação do art. 49 do CÓ-

digo de Processo Civil. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert 

de ser declarada a fa'lor de q 

- Acomtece que a nulidade não po 

uem deu causa. E concluiu: "Dou 

provimento parcial ao recurso , para determinar que a recorren 

te reassuma suas funções na r ecorrida, como consta do item ••• 

(Lê.)" Na contestação da empr esa, item XIII, diz assim: "Re-

consideração do pedido para q ue a reclamante reassuma suas fu 

- (L" )" çoes... e. Ela pediu readm issão, 

o Sr. Ministro Barata Silva 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

o acórdão reGional, fundament 

contestação, julgou extra pet 

O Sr. Ministro Barata Silva -

sa disse: Não; eu anoto sua c 

o detalhe, Acho caracterizada 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

Em que se baseou o acÓrdão ? 

o Sr. Ministro Barata'>Silva -

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

tá conhecendo por interpretaç 

so Civil que se refere à nuli 

O Sr. Ministro Barata Silva -

indenização, e o acÓrdão dete 

O Sr. Ministro Velloso Ebert 

plico a súmula 20. O acÓrdão 

dido feito na contestação pel 

samente no , d-acor ao, data veni 

- Foi negada, 

Ela que pediu e ela deu causa. 

ado nesse pedido que consta da 

ita. Data venia, não conheço. 

Ela pretendeu uoltar e a empre

arteira a partir desta data. Esse 

a divergência. 

- Mas quem deu causa à nulidade ? 

Entendeu que e~a estável. 

-Isso não se discute. V. Exa, es-

ão do art. 49 do CÓdigo de Preces 

dade, 

Não; justamente porque ela pede 

rminou readmissão pura e simpfues, 

-V. Exa. permite, vou reler. A-

mandou reassumir, aceitando o pe

a empresa, item XIII. Está_expres 

a. "Dou pro'izimento parcial ao re-
. curso para determ~nar que o recorrente reassuma suas funções na 
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O Sr, Ministro Barata Silva - Não entendi o pedido. 

-3 

O Sr. Granadeiro Guimarães(Advogado) -v. Exa. permite um es 

clarecimento ? No item XI da defesa consta o seguinte: "A re 

clamada, retificando tudo quanto declarou na sua defesa e o 

consentimento em voltar ao estabelecimento •.• (LÊL )"Portanto, 

estava colocada à disposição, Com isso, a empresa colocou na 

defesa que não teve iniciativa de rescindir o contrato; e po 

isso retirou, mas ela reassumiu o emprego, Não que ~ivesse r 

assumido, Estava colocando o lugar à disposição,se ela quise 

se reassumir. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço pela divergência, 
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O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Pelo que entendi, 

o Sr. Advogado disse que foi aplicada a súmula 20. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Isso é mérito, A preliminar de 

conhecimento seria o caso da interpretação do art. 49 do CP~\ 

julgamento extra petita, Ela podia considerar rescindido o ~ 

contrato de trabalho, mas pleiteou indenização e a 

mandou que ela fosse readmitida, O Acórdão confirmou, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O recurso é de quem? 

empresa 

O Sr. Ministro Barata Silva - É da empresa, Julgamento extra 

petita. I 
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Aliás, o fundamento seria re- j 
curso do empregado e não da empresa. A empresa está satisfei 1 

-~ 

ta. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Acho que o conhecimento se im 

põe. 
~ 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço. Conhecido o recurso ,co!l li 

tra o voto do Ministro Elias Bufáiçal, Tem a palavra o Mini~ !! 

i' 
I 

i' 
tro Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - No mérito, nego provimento à i 
Revista. ~ venia das brilhantes considerações do douto Ad 

vogado, entendo que a Súmula 20 foi bem aplicada no caso • • • 

(Lê.) Conheci, por divergência, quanto à interpretação do 

art. 49. O problema não é de julgamento extra petita, é con

testação, O acórdão regional mandou retornar o empregado, as 

segurando o emprego que é consectário tipico. 

O Sr. Granadeiro Guimarães (Advogado) - Sr. Presidente, um 

esclarecimento de fato. V. Exa. afirmou que, tendo em vista 

o tempo de serviço do empregado é que deflui o interregno. V, 

Exa. afirmou também que ele era estável e ficou seis meses 
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fora. Queria ponderar a v. Exa. que ele entrou em 1965 e fi

cou até 1971, Tinha cinco anos. Quando voltou não era está -

vel, 
I 

O Sr. Ministro Barata Silva - Houve o problema de maioridade.1 
• 

O Sr. Granadeiro Guimarães {Advogado} - A empresa não contes l -, 
tou o tempo de serviço dele, 1 

O Sr. Ministro Barata Silva- Foi readmitido seis meses apó~j 

O Sr. Granadeiro Guimarães (Advogado) - Como V. Exa, disse 

que ele era estável ••• 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não. Para verificar o problema ~ 
do curto prazo, entendo que é relativo verificar o tempo de ~ 

' serviço do empregado e no caso tinha mais de dez anos. ~ 

O Sr. Ministro Presidente - Há aquele enunciado da lei que o! 

Juiz deve-se ater aos fins sociais da lei, Este Prejulgado20i 

foi justamente para evitar fraude das empresas que demitem e 

um readmitem o empregado para evitar a estabilidade. Esse é 

principio e, neste caso, não existe, porque está provado, I 
o 'i 

1. 

ti- ,, 
Relator confessou, que durante a volta à empresa ele só 

nha seis anos. Em segundo lugar,não atende ao Prejulgado. ! 
A~ 

' 

empresa pagou ao empregado e o readmitiu. Manda embora e de

pois volta. Não há solução de continuidade, O empregado fi -

cou seis meses sem trabalhar e depois voltou, Reiteração é 

por ter havido pedido da empresa para voltar ao emprego, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O conhecimento do recurso foi 

no aspecto da interpretação do art. 49, Vamos discutir se 

houve julgamento extra petita ou não. Esse problema se houve 

fraude ou não, se foi bem aplicada ou nao o Prejulgado 20 
, 
e 

questão de mérito, O conhecimento in ~ foi apenas no as -

pecto do julgamento fora da contestação. 
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O Sr. Ministro Presidente - Esse preliminar envolve, justa -

mente, o aspecto da admissão e readmissão e pagamento da in

denização e está implicada com a Súmula 21. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Há pouco, nesta assentada, v. 
Exa. mesmo em seu voto falou que era de interesse da própria 

Justiça do Trabalho. No caso, a empresa não tem Ônus algum • 

Se o empregado for desidioso, não voltará a empresa não terá 

prejuizo. Estável que era, volta à empresa sem salários. 

O Sr. Ministro Presidente - Mantenho o vinculo empregatício, ' 
I 

dentro do principio legal. Voto pelo provimento do recurso~! 
r 

, ra restabelecer a sentença da Junta, 1 
I 

I 
~ 

I' 

I~ 
li 
" 

~ 
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Q_Sr. l~inistro Vell_Q_§o 3.2!ll'1 - Sr. Presiôente, o conhecimen

to da Revista foi quanto ao jul[iwnento "extra petita", que 

pela conclusão do AcÓrdão entendo que não houve. Nego provi

mento • 

.Q Sr. Ministro ;;;lias ilufáiçal - O que pede a empresa ne~ Re-

vista? 

O Sr. l1inistro ilar-ª.!J? Silva - O fundamento foi a interpreta

ção do art. 4º. Conheci da Revista apenas quanto a esse as-

pecto. 

O Sr. Ministro Blias iluf~ical - O problema, para mim, se co

loca de outra forr.m, "data venia" dos entend imcmtos até aqui 

esposados. O eminente :1ini.stro Relator, em seu voto, enten

de bom aplicada a SÚ~1ula 20. "Data venia, discordo completa

mente, porque em cada caso se aplica ou n?'to a SÚr.1Ula. O~ fLJ!l 

damentos de V. &c1. são perfeitos mas, "data venia, o recla

mante alegou nos autos que ela foi por sua vontade prÓpria. 

O Sr. ,-;inistro Barata Sil.'i@ - Isto e prova. 

O Sr. :1inis tro Blias tlufáiçal - Posso d ·"r pelo mau enquadra

mento do V. AcÓrdão. 

Q_Sr. l1inistro Presidente - V. &xa. alertou-me para um pon

to: o fim da SÚ1.1Ula 20 é defender o empregado, e neste caso 

o emrregado é que pediu dispensa. Logo, a SÚ mla 20 não é a

plicável. 

O Sr. i1inistro Elias ilufáipl - Acho que o v. Acórdão apli

cou mal a Súmula 20, e o. eminente Relator fundamentou o seu 

voto exatamente no sentido de ter sido bem aplicada a Súnula 

20. Como não posso entender de acordo com v. Exa. tenho que 

fundamentar por quê. Não reconheço, c··1bora o V. AcÓrdão o f a 

ça, a estabilidade, porque o empregado afastou-se do emprego 

por seis meses. A Súmula fala em curto prazo, mas temos que 
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limitar isso no tempo. ~uanto tempo & necessário? Um, dois, 

dez, vinte anos? Gor.Jo var.1os firmar esse lapso de tempo? Exa-

tamente na prova. Vem o recla11ante c diz: " Voltei porque 

quis, ningu~m me coagiu a isto''. A empresa contesta que este 

empregado era estável. Se reconhecer a estabilidade dele, 

estou-lhe reconhecendo o direito de exigir a indenização do

brada, porque era estável. Não reconheço essa estabilidade, 

e acho que a lei r.Je !)ermi te julgar, diante dos autos, que 

estão nas minhas mãos, se o V. Acórd:io enquadrcu bem ou mal 

os fatos. Não aplico a Súmula 20, n~o entendendo estável o 

er.Jpregado porque após cinco anos de trabalho ele saiu, pas

sou fora séis meses, por sua vontade, regressando após à 

firma, tamb~m por sua ventada. SÓ posso concluir julgando 

improcedente a reclamação. 

O Sr. Hinistro Velloso d@.grt - Peço que V. ~a. leia o Acór

dão paradigma e verifique se fala em aplicação da Súmula 20. 

Estamos julgando um Recurso Extraordinário. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão diz que estes fatos se 

ajustam aos prinCÍpios contidos na Súr~ula 20 do Colendo Tri

bunal Superior do Trabalho, que determina o pagQmento •.• (lê) 

o Sr. Hinistro Elias 3ufáiçal - Diz a Súuula: " a curto pra

zo". Seis meses é curto prazo? 

O Sr. Ministro 3ar:3.ta SilYQ_- A fraude, no caso, estaria pa

tente pela proposta que foi feita a ela, de alterar a assi-

natura da carteira profissional. 

O Sr. i·linistro Prcs idcnte - Verifica-se empate. Os ;.fini stros 

3arata Silva e Vclloso Ebert negam provimentc, e os iünistro 

Revisor e Elias Bufáiçal dão provimento ao recurso, para jul 

gar improcedente a reclamação. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nll 1 25J~ Relatnr Hinistro E-
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lias rlufáiçal. Revisor lünistro Leão Velloso. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2€! Região. co;.;PruldA SID.8R11RGICA 

PAULISTA - COSIPA - B JOSli: DA COSTA, ( Drs. Ana J.;aria Jasí-

lio Gasparini e Ulisses Riedel de Resende) • 

.Q_Sr. :1inistro Elias ôufáical_- Debate-se a nulidade por 

cerceamento de defesa e dispensa sem justa causa. As duas 

Instâncias considerar~~ obstativa à estabilidade a despedi

da do empregado ~ue contava mais de nove anos de casa ••• (lê 

t o relatório • 

.Q Sr, Hini§.!;J:g__velloso ~bert - De acordo • 

.Q Sr. Hinistro Prcsident~- Tem a palavra o Sr. Advogado. 

( Usa da palavra o Dr. Sid H. Riedel Figucredo). 

O Sr. lüpistro Presidente - Bm discussão. l!:ncerrad a. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Hinistro Elias Jufáical - Teria como aplicável a Súnu

la mas há uma nulidade arguida. Hão sei se, por uma '{Uostão 

de economia procossual, devesse desde logo aplicar a Súmula. 

" Conheço da Revista pelas duas questões, consoante as cita

ções de fls. 59/61. ~de se notar que a contestada alegação •• , 

(lê)". Sr. Presidente, trata-se de caso em que se alega y_ue 

houve reestruturação do serviço. Aplico a Súr:JUla 26 para não 

conhecer da Revista, 

O Sr. Hinistro Velloso ~b~L- Também nao conheço. 

O Sr. Hinistro Presidente - Há divergência? Unnnimcmonte, 

não conhecido o recurso, pela aplicação da Súmula 26. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 l 430/73. Relator: Ministro 

Elias Bufaiqal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da la. Região. Valdemiro Rodrigues 

dos Santos e Cia. Ultragaz S/A. (Adv. Drs. Ulisses Reidel de 

Resende e Márcio Barbosa.) 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, a decisão de 

primeira instância, favorável ao empregado, foi reformada pe 

la segunda, como se vg do venerando acÓrdão de fls. 26. Dest 

forma, provido o apelo, foi julgada improcedente a reclamaçã 

visando a diferenças ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opi 

na favoravelmente. É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Pres~dente - Tem a palavra o Sr. Advogado, 

(Usa da palavra o Dr. Sid H. Riedel de Figueiredo.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaigal - Conheço e dou provimento, a

plicando a súmula 26. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

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

so, unanimemente, com aplicação da SÚmula n9 26 do T.S.T. e, 

consequentemente, dado provimento ao mesmo, para julgar pro

cedente a reclamação. 

O Sr. Secretário- Processo n9 699/73. Relator: MinistroStar 

ling Soares. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de re

vista de decisão do TRT da la. Região José Maria Campos Manzo 

e Me Gann Erickson Publicidade Ltda. (Adv. Drs. Jorge de Mo

raes e José Eduardo Ferraz MÔnaco.) 

o Sr. Ministro Presidente - Foi provido o agravo para melhor 
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exame. A matéria dos auto 

curadoria-Geral opina pel 

a sentença da Junta. t o 

o Sr. Ministro Velloso Eb 

o Sr. Ministro Presidente 

( Usa da palavra o Dr. 

o Sr. Ministro Presidente 

do recurso e lhe dou prov 

da Junta. O prazo para re 

não da vigência da lei. 

o Sr. Ministro Velloso Eb 

o Sr. Ministro Presidente 

provimento ao recurso, pa 

unanimemente. 

O Sr. Secretário - Proces 

ta Silva. Revisor: Minist 

ta de decisão do TRT da 2 

lÚrgica Giorgi S/ A. (Adv. 

on Geisler.) 

B 17,10/15 - 2 -· 

s é considerada... (Lê.) A douta Pro 

o provimento, para ser restabelecida 

relatório. 

ert - De acordo. 

- Tem a palavra o Sr; Advogado. 

Alino da Costa Monteiro.) 

- Em discussão. Encerrada. Conheço 

imento, para restabelecer a sentença 

trataqão da opção é contado desta, e 

ert - De acordo. 

- Há divergência? Conhecido e dado 

ra restabelecer a sentença da Junta, 

so n9 629/73. Relator: Ministro Bara 

ro Starling Soares. Recurso de revis 

a. Região. José Paulo Silva e Meta-

Drs. Ulisses Riedel de Resende e Le 

o Sr. Ministro Barata 

dida injusta, ajuizou 

tulos especificados às 

Sil 

açã 

fl 

va - Sr. Presidente, alegando despe

o o ora recorrente pleiteando os t{

s. 3. As instâncias ordinárias enten 

deram improcedente a recl 

co opina pelo não conheci 

O Sr. Ministro Presidente 

vogado. 

( Usa da palavra o Dr. 

o Sr. Ministro Presidente 

lavra o Relator. 

amatória ••• (Lê.) O Ministério PÚbli

mento ou improvimento, É o relatório. 

- De acordo. Tem a palavra o Sr. Ad~ 

Alino da Costa Monteiro.) 

- Em discussão. Encerrada, Tem a pa-

o Sr. Ministro Barata S~lva - A revista subiu diante do provi-
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mento do agravo para melhor exame, quanto à nulidade do acór

dão. Os incidentes, como salienta o douto Ministério PÚblico, 

prendem~se à fundamentação do julgado .•• (Lê.) Não conheço do 

recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Há divergência? Não 

conhecido o recurso, unanimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 787/73. Relator: Ministro Ba-

rata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de re

vista de decisão do TRT da la. Região. Rede Ferroviária Fede-

ral S/A ( ?a. Divisão - Leopoldina) e Renato Teixeira Moreira 

e outros. (Adv. Drs. Irwal Lucas de Azevedo e José da Fonseca 

Martins.) 

O Sr. Ministro Barata Silva - Trata-se de qtlinqtlênios, É o 

relatório. 

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

vogado. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, não conheço do 

recurso, em face da súmula n9 52 deste T.S.T. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergên-

cia? Não conhecido o recurso, unanimemente. 

O Sr. Sécretário- Processo n91 196/73. Relator: MinistroElia 

Bufaiçal. Revisor: Velloso Ebert. Rede Ferroviária Federal S/A 

(7a. Divisão - Leopoldina) e José Estêvão da Silva e outros. 

(Adv. Drs. Manoel Joaquim dos Santos Filho e José da Fonseca 

Martins.) 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, também é caso 
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O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço, face à apli

cação da SÚmula 52 deste T.S.T. Há divergência? Unanimemente, 

não conhecido o recurso, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 3230/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 6a. Região. Companhia Usina TiÚ~ 

ma e Otoniel Bezerra de Araujo. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a revista não 

foi conhecida por falta de dep6sito, mas o colento Tribunal 

Pfeno decidiu ser o mesmo descabido porque inexistia condena 

ção em pecÚnia - art. 316 -, embora determinada a readmissão 

do recorrido como decorrência ••• (Lê.) O douto parecer é des

favorável. t 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 - Conheço pela divergência cita 

da à.s í'ls. 88. 

O Sr. Ministro Velloso:Ebert- O recorrente aponta em suas ra 

zões, fls. 88, ac6rdão que abarca a tese de que o receio de 

prisão cons·citui, por si s6, •• (Lê,) Conheço. 

O Sr. Ministro Preidente - Há divergência ? Unanimemente, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento ao mesmo, para 

restabelecer a respeitável sentença da MM. JCJ de fls. 50, 

pois reconhecido o fato da ausência e não a legÍtima dêfesa, 

fls. 51; a consequência do inquérito resultaria na tese de 

que a fuga do empregado justifica a ausência do serviço, qual 

quer que seja o motivo. 

o Sr. Ministro Presidente - O que diz o ac6rdão ? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Os fatos relatados no ac6rdão 

recorrido embasam a conclusão de inimputabilidade de abandono 

do emprego, no caso ••• (Lê.) Nego provimento ao recurso. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O problema é a tese. o em

pregado foi admitido em 1956 e o fato ooorreu em 1963 -por-
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tanto, nem e~:a estável.. Diz o acÓrdão: "Como poderia o recor

rente, com a polfcia em seu encàÇo, comunicar o fato à empr~ 

sa. . . Le. ( ")" 

O Sr. Ministro Barata Silva - Com o Relator, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Revisor. Verifica-se 

empate no mérito. Os Ministros Elias Bufáiçal e Barata Silva 

dão provimento ao recurso, para restabelecer a decisão de Pri 

meira Inst~ncia, e os Ministros Revisor e Starling Soares ne-

gam provimento ao recurso. Ac;uaràà-se a presença do Miniscro 

Tostes Malta para decidir o feito, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1731/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal - Revisor: Ministro Velloso Ebert, Recurso de 

revista de decisão do TRT da 3a. Região. Mineração Morro Ve

lho e JoãoJFelipe de Oliveira. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidence, ":rata-se de 

reclamação de insalubridade proposta por vários empregados 

com assistência de seu sindicato, julgada procedente em par

te, O Egrégio Tribunal deu provimento, em parte ao recurso, 

para incluir um empregado e excluir outros, sendo a tônica ••• 

(Lê.) O douto parecer opina pelo conhecimento do recurso da e~ 

presa e seu provimento em par·ce, para que a taxa seja paga a 

partir da reclamação. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(U~a da palavra o Dr. Alino da Costa Monteiro.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, não vou co -

nhecer dos dois recursos. Estou de inteiro acordo com o dou-~ 

to parecer do Ministério PÚblico. O recurso do empregado não i 
! tem base alguma, sendo a questão de fatos e provas ••• (Lê,) 

1 Dou provimento à revista da empresa para excluir o pagamento 
I 

relativo ao periodo anterior à reclamação, e não conheço do I 
I 

recurso do empregado. ~ 

l 
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Quanto à inclusão do reclaman : 

-I 

te, é matéria de prova. No que se refere ao adicional de in- l 
I salubridade, as razões do recurso contrariam a iterativa e• 

' " (") notoria jurisprudencia ••• Le. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecidos 

ambos os recursos, contra o voto do eminente Ministro Elias 

Bufáiçal; e conhecido o recurso da empresa. Redigirá o acór

dão o Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 638/73 - Relator: Ministro 

I 

Starling Soares. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de j 
revista de decisão do TRT da 2a. Região. Interessados: Fazen i -· 
da Anta Magra e Raul Pereira de Araújo e outros. Advogados : I 
Drs. Sylvio Alves da Rocha Neto e Joaquim Pedro Campello de 

Souza. 

O Sr. Ministro Presidente - Tese do acórdão regional: "Some_!! ' 

te mediante recibo de pagamento é que poderia o recorrente 

fazer prova das verbas a que fora condenado". 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O acórdão foi publicado em 13 

de janeiro de 1973, sábado; sendo o inicio do prazo a 15 de 

janeiro, esgota-se a 22 de maio, quando entrou o recurso.Por 

isso rejeito a preliminar. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Não ac~ 

lho a preliminar de intempestividade, e não conheço do recur 

so por se tratar de questão de fato e prova. 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - Também não conheço. 

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

conhecido o recurso, com aplicação da Súmula n9 41, 
I 
' O Sr, Secretário - PROCESSO N9 4362/72 - Relator: Ministro I 

Elias Bufáiçal, Revisor: Ministro Leão Velloso, Recurso de 1 

revista de decisão do TRT da 8a, Região, Interessados: Empr~ ~ 
sa de Navegação da AmazÔnia S/A - ENASA e Elisio Tavares de i 

• 
Almeida, Advogado: Dr. Ruy Guilhon Coutinho, 

1

. 

O Sr, Ministro Elias Bufáiçal - Sr, Presidente, sobe a revi~ 

ta para melhor exame, Havendo a decisão regional reformado a 

sentença que acolhera a prescrição do direito de reclamar ••• 
r. ,, 

(Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pela confirmação do t 
I• 

julgado, acentuando ser pacifica a jurisprudência no sentido ~ 
,I 
,I 

de que as prestações sucessivas não se referem apenas ao sa- ii 
ll 

lário-minimo, mas à remuneração, É o relatório, \' 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, ~ 
O Sr, Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a pa I 
lavra o Relator. i 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Mandando a lei que apenas se 

declare as nulidades argÜidas pela parte no momento oportun~ 

a questão de supressão de instância está preclusa,,,(Lê.) Co j 
nheço e dou provimento, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Há diversidade de pressupos -

tos, A divergência é flagrante, porque se trata de salário

-fam:f.lia, Quanto à prescrição, a obrigação é sucessiva, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Passou-se de determinada mo

dalidade para outra, não é isso? 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - V. Exa. está ressaltando a di 

versidade de pressupostos? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Estava a revista em condi - . 
• ções de ser encaminhada, como agora está em condições de 

conhecida, Preliminarmente, não conheço. 

ser! 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço, 

I 
I 
l 
I 

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

( 

~ 
i 
' ~ 
I 

o voto do Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Peço justificativa de voto • 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido. 

O Sr. Secretário- PROCESSO N9 899/73- Relator: Ministro· 

Starling Soares, Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de! 
' 

revista de decisão do TRT da 2a. Região, Interessados: Cia. I 
Municipal de Transportes Coletivos e Mafalda Gheraldi. Advo-~ 

gados: Drs. Américo de Jesus Rodrigues e Ulisses Riedel deRel 
li 

sende, ~ 

O Sr. Ministro Presidente -Equiparação salarial, provada a[! 
' I' identidade de função do reclamante ••• (Lê,) A douta Procurado 11 

-~: 
ria-Geral opina pelo não conhecimento do recurso. É o relató; -, 
rio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. 11inistro Presidente - Tem a palavra o ilustre advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Sid H. Riedel Figueiredo) 1 

' O Sr. Ministro Presidente- Em discussão, Encerrada, Não co-1 

nheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço, 

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

conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 26/73 - Relator: Ministr~ Elia 

Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert, Recurso de revista 

de decisão do TRT da 3a, Região, Laborat6rio Iodobismam e S6-

nia Maria Queiroz, 

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

tâncias decidiram que o empregado fora despedido sem justa 

causa, afastada a hip6tese de abandono por não comprovado,,, 

(Lê,) A douta Procuradoria-Geral opina ~esfavoravelmente, ~ 

o relat6ri~. 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Não conheço, 

O Sr, Ministro Pr~dente - Há divergência ? Não conhecido o 

recurso, unanimemente, 

O Sr. Secretário - Processo n9 753/73 - Relator: Ministro E

lias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 5a. Região. Prefeitura Municipal 

de Jacobina e Eva Maria de Souza, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, reformou o e~ 

Tribunal Regional sentença que não admitira a relação de er:l

prego ••• (L~;} A douta Procuradoria-Geral opina pelo desprovi 

mento, ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministr~ Elias Bufáiçal -Conheço da revista apenas com 

relação à exclusão do dobro do 139 salári~ ••• (Lê.) 

O Sr.Ministro Velloso Ebert - O recurso é da Prefeitura Muni-
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cipal de Jacobina. Não se depreende literal violação do art. 

467, eis que a recorrente contestou a relação de emprego,, p~ 

rém tal emergiu das provas dos autos ••• (Lg,) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Relator. Conhecido o 

recurso, só na parte relativa à dobra salarial e dado provi, 

mento ao mesmo para excluir a dobra, contra o voto do Revisor 

O Sr, Secretário - Processo n9 964/73 - Relator; Ministro E

lias Bufáiçal. Revisor: ltinistro Velloso Tibert. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a, ReGião. Fazenda Cahhoeira e 

Antonio Rocha Filho e Outro. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presiden·ce, da decisão 

regional de fls. 126 que deu provimento em parte a ambos os 

recursos ordinários julGando prescrita a reclamação,,,(Lê,) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provime~ 

to. ~ 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 - Para que se entenda o que pr~ 

tende o recorrente é preciso remontar às razões do recurso or 

dinário, pois não menciona nem o nome do recorrido, nem escla 

rece os pontos visados, referindo-se, de um modo geral, a sa 

lário, Conheço da revista pela divergência. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço, face à iterativi

dade, porque, de fato, tem entendido iterativa e notÓria a 

jurisprudência do TST que em qualquer caso,,,(Lê,) 

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

recurso, dada a iterativa jurisprudência do TST, contra o vo 

to do Relator. Redigirá o acÓrdão o Revisor, 
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o Sr. Secretário - Processo n9 1181/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista.2.de decisão do TRT da 2a. Região. Antonio Perissini e 

Sebastião Cândido da Silva e Vicente Cândido da Silva. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal -Julgado procedente a reclama

ção à revelia, não foi conhecido o recurso do eg. TRT pelo fa 

to de que o Advogado não tinha procuração ••• (L@.) A dou~a. Pro 

curadoria-Geral opina favoravelmente destacando a legitfumida

de do ato. ~ o relat6rio, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Si~. H. Riedel de Fi3ueiredo,) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Como acima esclarecido o fun 

damento para o não conhecimento é o constante da conc~usão: 

não ter o Advogado procuraqão ••• ,L@.) Não conheço da revista. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço em face do ~rejul 

gado. 

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

recurso face o Prejulgado 43 deste colendo Tribunal. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1365/73 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Stariing Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Olinda Maria Mendes 

Dias e Veste Confecções Ltda. 

O Sr. ~ünistro Barata Silva - As instâncias ordinárias nega

ram a pretensão do aut~r de receber auxilio-maternidade, no 

valor de Cr$ 533,20 sob o fundamento de que o aviso prévio ••• 

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

ou improvimento. É o relat6rio. 
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O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Tem a palavra o Sr. 

Advogado. 

(Usa da palavra o Dr: Sid H. Riedel Figueiredo.) 
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O Sr.Ministro Presidente- Em discussão.Encerrada.Tem a pala-

vra o Relator. 

O Sr.Ministro Barata Silva - Para a maioria dos componentes 

desta egfegia Turma, não há alçada porque a reclamatÓria não 

atinge o valor de dois salários-minimos atuais ... (Lê.) Corh 

ço. 
O Sr.Ministro Presidente- Não conheço. Q,uem acompanha o Sr. 

Ministro Relator?Não conhecido o recurso, contra o voto do 

eminente Ministro Relator. 

O Sr.Secretário - Processo n9 1373/ 73- Relator: Ministro 

Elias Bufiçal- Revisor: Ministro Velloso Ebert- Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segun 

da Região -Recorrente: Companhia Sditora Opera Mundi S.A. -

Recorrido- Vicenzo Frezza (Drs. César Portela e Airton S. 

Pinheiro Castro. 

O Sr.Ministro Eros Bufáiçal- A ora recorrente foi condenada, 

sofrendo a pena de confissão ficta ... (Lê.) Pela configuraçã 

do julgado não se pronunciando quanto ao conhecimento, opina 

a douta Procuradoria-Geral. É o relatÓrio. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert- Há uma prejudicial de deserção 

do recurso arguida em contra-razões.De resto estou de acordo 

com o relatÓrio. 

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

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal- Rejeito a preliminar de deser -

çao . 
O Sr.Ministro Velloso Ebert- Também rejeito. 

O Sr.Ministro Presidente- Há divergência? Rejeitada a revis-

ta, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal- Conheço da revista,face os ares 

tos citados às fls. 58 que são divergentes. 
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O Sr.Ministro Velloso Ebert - Sr.Presidente, vou divergir 

porque o atestado médico (fls.40) foi oferecido tardiamente, 

apenas no Recurso Ordinário, quando cabia na espécie ... (Lê). 

Não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente- Havendo divergência, tomarei os vo 

tos . 

O Sr.Ministro Barata Silva - (Consulta os autos) 11 Designa-

do o julgamento para o dia 

pena de revelia. Não conheço. 

(Lê.) Mais uma vez aplico a 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço e dou provimen~o pa

ra elidir a revelia, porque o acórdão declara que foi um a

testado médico lac8nico, e isso não se justifica. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

o Sr.Ministro Presidente - Também não conheço. Não conhecido 

o recurso, aontra o voto do Ministro Relator. Redigirá o acó 

dão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo N~ 1397/73 - Relator: Ministro 

Barata Silva, Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da $a. Região. Maria Celina Ribei

ro Hegouet e Banco Econômico S/A. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A autora ajuizou ação contra o 

Banco Econ6mico da Bahia S/A pleiteando indenização dobrada, 

em face da ocorrência da intenção obstativa da estabilidade .. 

(Lê,) Parecer desfavorável da douta Procuradoria-Geral. to 
relatÓrio. 

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

Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Sid H. Riedi de Figueiredo.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva- Sr. Presidente,preliminarmen

te, a revista foi pedida por divergênciace violação, mas ad

mitida apenas por di~ergência, fls. 140. Em razões a recorri 

da argui o não conhecimento pelo fato de o acórdão paradigma 

nãfu se revestir das formalidàdes previstas pela Súmula 38. 

Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Conheço, porque o acÓrdão é niti 

damente divergente e atende a SÚmula n9 38, porque esse acór 

dão faz remissão ao documento de fls. 112. O documento de fl • 
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112. O documento de fls. 112 é justamente um acórdão que diz 

"(Lê.)" Acho que este Tribunal extravasa muito quanto à fun

ção dos Regionais; quando vem um acórdão, em papel timbrado, 

com assinatura dos Ministros, este Tribunal, num excesso de 

cautela, não conhece do recurso. 

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

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

voto do Ministro Revisor, 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1417/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decis~o do TRT da 2a. Regi~o. Fepasa - Fervovia 

Paulista S/A e João Pedro Filho. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Reclamou o empregado a recla 

sificação por preterido ns promoç~o de artÍfice para mestre e 

de artÍfice . para auxiliar-mestre. O recurso ordinário ~o 

foi conhecido por falta de alçada, pois o empregado deu à ca 

sa o valor de Cr$300,00 ••• (Lê.) O douto parecer é favorável. 

:!f o rell.tório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Sid H. Riedel de Figueiredo.) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discuss~o. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço do recurso pela dive 

gência de fls. 144, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Conheço do recurso da empresa 

por violação da Lei 5584/70. A jurisprudência iterativa, no

tória e atual do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido 

de que, quando não fixado pelo Juiz ••• (Lê.) Dou provimento 

a fim de que baixem os autos ao Regional para julgamento do 

recurso ordinário da reclamada, como de direito. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também dou provimento para 

que o recurso ordinário seja apreciado como de direito. 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergência ? Conhecido,por 

unanimidade e ao mesmo dado provimento para que seja aprecia 

do o recurso ordinário como de direito, 

O Sr. Secretário- Processo n9 1502/72- Relator: Ministro E 

lias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 
revista de decisão do TRT da 5a. Região, Li~raria Editora Pi 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sustenta o recorrente legÍ

tima apretensão de comissão para formação da fiança condena

da que foi a ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

conhecimento e não provimento do recurso. 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 Bufáigal - Conheço do recurso pela dive 

gência de fls. 285. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também conheço. 

O Sr. Ninistro Presidente - Há divergência ? Unanimemente, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Coerente com os votos que 

tenho proferido em casos tais, dou provimento, eis que sendo 

a comissão adotada não havia como falar em descon:,o. O contr 

to está .?s_t1(!.57, cláusula 7 e não se discute aqui ... (L'ê.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Com o advento do novo CÓdigo 

Civil votaria com o Sr. Ministro Reààtor porque a retensão 

da comissão para a formação de laços não se jusvifica existi 

do por isto amparo legal ••• (Lê.) Nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Prffidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento, 

O Sr. Ministro Premidente - O Pleno ±em- votado no sentido 

de negar a formação de laços. Nego provimento. Negado pro-

vimento ao recurso, contra o voto do Ministro Relator. Redi

girá o acÓrdão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 1521/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 
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revista de decisão docTRT da la. Região, Cia, Industrial de 

Papel Pirahy e Manoel de Oliveira. 

O Sr, Ministro Elias Bufáiçal - Sr, Presidente, desde logo se 

evidencia o fato de inexistir acórdãos mas apenas a certidão 

contendo a simples conclusão de que se acolhera por maioria 

a preliminar de prescrição ••• (Lê,) ,A dou~a Procuradoria-Geral 

opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. ~ o rela 

tório, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. I 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - ~ de todo inadmisslvel o jul- I 
gamento do recurso sem que figure nos autos Acórdão devidamen I 
te fundamentado. Se vencido o Relator no Processo ••• (lê).Meu 1 

jvoto é pela baixa dos autos à Instância "a quo", para a lavra 

Ítura do AcÓrdão nos termos do seu Regimento. 

1\o Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, nos autoB ape

!nas a certidão de julgamento sem a peça fundamental. Conver

lto o julgamento em diligência para que baixem os autos ao E-
' 
grégio Regional, a fim de que se redija o AcÓrdão conforme 

prevê a Legislação Processual Civil. Por outro lado, determi

no que se envie cópia da referida certidão de julgamento à 

!Corregedoria da Justiça do Trabalho, a fim de que possa tomar 

providências relativas ao caso dos autos. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Vou adotar os fundamentos do 

'

voto do Ministro Revisor. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Convertido o 
~ 

julga -· 
l
mento em diligência para que retorne o Processo ao Egrégio Trii _, 

I 

bunal 

e que 

"a quo", a fim de que junte o Acórdão objeto do recurso l 

a 'li 

irregularidade, enviando anexada a cópia da certidão de julg~ 

se diligencie junto à Procuradoria Geral noticiando 

I 
mento desacompanhada do respectivo Acórdão. I 
o Sr. Secretário - Processo n9 RR-1579/73 - Relator - Minis -

tro Elias Bufáiçal. Revisor - Ministro Velloso Ebert. Recurso 

de Revista decisão do TRT da 8a. Região. Recorrente: Waldemar 

Bittencourt Martins Filho. Recorrida - Produtos VitÓria S.A. 

(Advogados-Drs. José Maria Frata Rôlo e Nei P. Teixeira). 
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o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, Recurso Ordi

nário, sendo provido em parte, ensejou a presente Revista,que 

pretende ver concluido ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral 

pina desfavoravelmente. t o relatório. 

o sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

~ lavra o Relator. 
li i O Sr. 
I I do com o douto parecer em não conhecer da Revista. 

Ministro Elias Bufâiçal.- Sr. Presidente, estou de acoE~ 

I 
~o Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço. Tem AcÓrdão 

! 
especlfi- 1 

I 

co às fls. 125. t ,, 

o Sr. Ministro Barata Silva - o Acórdão é sobre compensação? 

I o sr. Ministro Elias Bufáiçal - Diz o douto parecer. "Eviden- ~ 
- li 

lj.te que o mesmo • • • (lê) • " i 
li O Sr. Ministro Barata Silva - Este AcÓrdão a que o Ministro 1! 

" I! Velloso Ebert aludiu, às fls. 125, realmente é divergente. !!: ~ 
11 ~ - 11 
'1 um Acordao de Turma. 

ey 

o Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de votos, nao co- t 

,: nhecido o recurso. 

\fo Sr. Secretário- Processo n9 RR-1766/73 - Relator -Minis

litro Elias Bufáiçal. Revisor - Ministro Velloso Ebert. Recurso I 
ide Revista decisão TRT da 2a. Região. Recorrida: Cia. SiderÚE I 
gica Paulista - cosipa.· Recorrente: Antônio Lopes Leone. (Ad- I 
vogados-Drs. Ana Maria B. Gasparini e Ulisses R. de Resende). 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, recorre-se da 

decisão Regional, de fls. 60, que anulou a sentença de Primei 

ra Instância ••• (lê). Opina a douta Procuradoria-Geral desfa

voravelmente. E o relatório. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. SID RIEDEL FIGUEIREDO). 

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

lavra o Relator. 

t O Sr. Ministro Elias Bufâiçal - Não conheço. 

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

I, de votos, não conhecido o recurso. 
li 

3. 

I 
I 

pa\ _, 
I 
I 
! 
! 
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O Sr. Secretário - Processo n9 170/73. Relator: Ministro Ba

rata Silva. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 8a. 

Região. Banco da Amazônia S/A e Jorge Mota. (Adv. Dr. Edilso 

Teixeira de Campos.) 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, o reclamante 

interpôs rev~a alegando violação do art. 39 da Consolidaçã 

e apresentados quatro arestos como divergentes. No despacho, 

cuja cópia encontra-se às fls. 36, foi o recurso trancado por 

que não fundamentado ••• (Lê.) O Ministério Público opina pelo 

conhecimento e provimento. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Na verdade, partindo-se dos pr~ 

supostos fáticos do acÓrdão, de que o agravado, por longos 

anos exercendo a ~unção de vogal, sempre recebeu as vantagens 

do ••• (Lê.) Nego provimento ao agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provimento 

ao agravo, unanimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 634 e 633/73. Relator: Minis-

tro Elias Bufaiçal. Agravo de instrumento de despacho do TRT 

da 5a. Região. Amâncio José de Sousa Netto e Cia. Empório In

dustrial do Norte. (Advogados: Drs. Eurípedes Brito Cunha, Jo 

sé Carlos de Sousa e Délio Borges de Almeida.) 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Confirmada a sentença de pri-. 

meira instância, de que haviam recorrido ambas as partes, in 

terpôs a empresa revista, em que argÚi nulidade por julgament 

citra petita ••• (Lê.) O douto parecer é desfavorável. É ore

latório. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa-
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - O simples fato de não poder 

a prescrição ser argftida nesta instância justifica a maior 

cautela, no caso, Não sendo feita a argHição nas razões do 

recurso ordinário, mas somente ••• (Lê.) Dou provimento, para 

melhor exame, 

O .Sr. Ministro Velloso Ebert - Vista em Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Relator quanto 

ao outro agravo. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Passo ao julgamento do agra

vo n9 633/73. Autuaram-se em separado os agravos do empregad 

e da empresa. O daquele, que ora se aprecia, diz respeito ao 

salário, que foi fixado em Cr$1 000,00, pretendendo ele que 

deveria ser ••• (Lê.) O douto parecer é desfavorável, É ore

latório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Nego provimento ao agravo. O 

ordenado que se fixou resultou da apreciação da matéria de fa 

to e de prova, cujo reexame a revista, não comporta. Está cer 

ta, portanto, a ré ••• (Lê,) Quanto ao outro agravo, dou pro

vimento, para melhor exame. As matérias são totalmente diver-

sas. 

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

negado provimento ao agravo do empregado, de n9 633/73. Quan

to ao 634/73, adiado o julgamento, em virtude do pedido de vi 

ta do Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Secretário - Processo n9 702/73. Relator: Ministro Elias 

Bufaiçal. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 4a. Re-
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gião. Simpala Veiculo S/A e Luiz Fernandes Nunes Messias. 

(Adv. Carlos Cesar Cairoli Papaléo e Juares Giudice.) 

O Sr. Ministro Elias Bufaigal - Sr. Presidente, indeferida 

a revista pelo respeitável despacho de fls. 41, alega a agr1!: 

vante que estava a mesma devidamente amparada, violados os 

artigos ••• (L@.) O douto parecer é desfavorável. É o relatá-

rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 634/73. Relator: MinistroEl~ 

Bufaiçal, Agravo de instrumento de despacho do TRT da 5a. Re 

giã.o. Cia. Empório Industrial do Norte e Amâncio José de Sou 

sa Netto. (Advogados: Drs. Eurfpedes Brito Cunha e José Car

los de Sousa,) ( Pedido de vista do Ministro Velloso Ebert,) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O despacho diz o seguinte: "O 

recurso da empresa também carece dos pressupostos de cabimen 

to, Não há violação de qualquer dispositivo legal. A recorre 

te censura o acórdão ••• (Lê.)" Aqui está o recurso ordinário 

da empresa, No final, ela diz:" Em tempo: argúo a prescrição 

bienal". Só! 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Data venia, digo para melhor 

exame exatamente porque, naquele caso, o Tribunal apenas ad-

mitiu que aquela assinatura do Advogado que fora aposta esta 

va correta, Levando em consideração o que se julgou no Pleno 

na semana passada, temos que admitir, Dou provimento. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- "Argúo a prescrição bienal." 

Nem datou, Sem maiores comentários, nego provimento ao agra-

vo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Dou provimento ao agravo, para 

melhor exame, Tenho para mim que se impõe a subida, para se 

verificar se não há fraude inclusive fraude do Advogado que 

entrou nos autos. 

O Sr. Ministro Presidente - Também dou provimento para melho 

exame.Dado provimento ao agravo, contra o voto do Ministro 

Velloso Ebert, 

O Sr. Secretário - Processo n9 310/73. Relator: Ministro Vel 

leso Ebert, Agravo de instrumento de despacho do TRT da 2a. 

Região, Cia, Municipal de Transportes Coletivos e Antônio Ro 
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drigues. (Advogados: Drs. Charlain Galvão da Silva e Arminio 

Costa F..ilho.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, por tratar a 

questão de matéria fática, segundo o entendimento do prola

tor do despacho agravàdo, foi a revista da ré obstada ••• (L@.) 

A Procuradoria-Geral levanta preliminar de deserção, opinan

do no mérito pelo provimento do agravo. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Na verdade, foi o pagamento 

dos emolumentos do agravo efetuado além das 48 horas previs

tas no p~rágrafo 59 do artigo ••• (L@.) Deserto o agravo, de

le não conheço. 

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

conhecido o agravo, considerado deserto. 

O Sr. Secretário - Processo n9 724/73. Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Agravo de instrumento de despacho do TRT da la. 

Região. Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul e Alberto Oliveira 

de Almeida. (Advogados: Drs. Eduardo Cossermelli e Ulisses 

Riedel de Resende.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, diz o respei

tável despacho agravado que a admissão do autor, segundo o 

acórdão, se operou no Brasil, tendo ele, pois, direito àques 

tionada ajuda de custo ••• (L@.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo improvimento do agravo. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - O acórdão regional afirma tex~ 

tualmente que o autor foi admitido no Rio e depois mandado se 

vir em Letícia, na Colômbia, fls. 16 ••• (L@.) Nego provimento. 



rsT- 332 

PODEA JUDlClÀFHO 

~USTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

18/09/73 SSO/MFC/IB 18,40/45 - 3 -

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia? Unaninemente, ne 

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 739/73. Relator: Ministro E-

lias Bufaiçal. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 

la. Região. Adelaide Gonçalves da Silveira e Outras e Cia. 

de Fiação e Tecidos Corcovado. (Advogados: Drs. Ulisses Rie

del de Resende e Eduardo Cossermelli.) 

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

tâncias negaram o pretendido direito a diferenças salariais 

pelas horas em que se alegava a paralização dos serviços ••• 

(Lê.) O douto parecer é desfavorável. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A Única decisão citada como 

divergente é de Turma, e não há violação literal do art. 468 

da CLT. Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 763/72. Relator: MinistroElias 

Bufaiçal, Agravo de instrumento de despacho do TRT da 5a. Re

gião. S/A Diário de Noticias e Pedro Laerço Nazareth. (Advo

gados: Drs. Hélio Santos Silva e Virgilio Barros de Sá.) 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, o respeitável 

despacho agravado está a fls. 12, sendo destacado que o ~ecur 

so não tinha fundamento,inexistindo relação .•• (Lê.) O douto· 

parecer é desfavorável ao agravo. É o relatório, 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Como bem acentua a douta Pro-
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curadoria-Geral, há deficiência na forma~ão do instrumento, 

deixando o agravante de requerer o traslado de pe~as ••• (Lê.) 

Nego provimento ao agravo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Creio ser caso de não conheci-

mento do agravo, pois não ,contém pe~as necessárias, indis

pensáveis. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Não conheço. 

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

agravo, por unanimidade. 
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O Sr. Secret~ria -PROCESSO ~9 309/73- Rel~tor Ministro 

Vclloso Ebert. Acravo de Instrumento de despacho do TRT üa 

8a. Roe;ião. ABRAHAlvi RAJ.URO B.c;NTES e CIA. PARAEHSE DE EJiíBALA

GENS ( CIPl\.GEH) . 

o Sr. Itlin5.stro Velloso Ebcrt - O despacho é o scc;uinte: "Revi 

ta tempestiva, .:'undementada ne. letrc: b do Art. 396 - viole.ção 

literal de disposição de lei ou de sentença normativa •••• 

(lê)". A douta Procuredoria Geral opina l'evoravelmcnte. É o 

relatóri0. 

O Sr. Ivíinistro Presidente - E•n discussão. Encerrada. Tel:J. e. oe 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Vclloso Ebert - O Acórdão Recsional é catee;óri-

co, afirmando textuçtlmente: "Constitui requisito essencial à 

postulação de diferenças salariais decorrentes de acordo ••• 

(lê). Nec;o provimento. 

O Sr. !viinistro Presi:"cnte - Há di vere;ência? ;':ec;ado provimento 

ao Ac;ravo, unanimemente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 845/73 - Relator iliinist:ro Bara 

ta Silva. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 2a. Re

gião. FORD .!ILLYS DO BRASIL S/A e ANTONIO ELOY DE ALEEIDA. 

O Sr. Ministro Bexata Silva - Sr. Presidente, a incidência do 

percentual correspond.ente ao depósito do Fundo de Garontia a

brange ou não as parcelas nê:o especificadas dos Art. 457 e 

lf58 ... (lê). A douta Procuradoria Geral opina !Jelo provimento 

É o relatório. 

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

lavra o Relator.· 

O Sr. Ministro Barata Silva - Na realidade, a Revista nê'o po

deria ter curso, pois não ocorreu a alegada violação do Art. 

29 da Lei n9 5107, eis que ao mesmo dispositivo legal l'oi da

da apenas uma interpretação ••• (lê). Nego provime~to. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Nee;ado provimento 

ao Ae;ravo, unanimemente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 853/73 - Relator Kinistro Vell 

so Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 2a. Re-

giê.:o. SOBRASIN INDúSTRIA E COI·íÉRCIO LTDA. e GERALDO BATISTA. 

O Sr. i1inistro Vclloso Ebert - Sr. Presidente, entendendo que 

e. decisão em pauta bem apreciou a prova e com todo o acerto a 

plicou o direito, negou seguimento ao Recurso de Revista da r 

clamada o Exmo. Sr. Presidente ••. (lc). A douta Procuradoria 

Geral opina pelo improvimento. É o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ivlinistro Velloso Ebert - Diz o Acórdão oue o contrato d 

trabalho em pauta resulta da coisa julgada, onde claramente fi 

.caram evidenciados os seus press~postos ••• (lê). Nego provimen 

to. 

O Sr. Ivíinistro Presiélente - Há dtvergência? ~!egado provimento 

ao A[Jravo, unanimemente. 

O Sr. Se~~::retário - PROCESSO N9 894/73 - Relator ;.!inistro Vel] 

so Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 5a. Re

gião. BANCO PrtOVÍNCIA DO RIO GRANDE DO SUL S/A e lHGUEL Al{/tN-

CIO CARDOSO DOS SANTOS. 

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - O despacho é o see;uinte: "A fu 

damcntaqêo da Revista, embora escudada em jurisprudência, não 

logrou trazer oualQuer Acórdão conflitante com o Acórdão re

corrido ••• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo provi_

mento do Agravo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Er~ discussão. Encerrada. Tem a P.!':, 

lavra o Relator. 

O Sr. l.Unist ro Velloso Ebert - Não houve inquinc_qi'io alguma na 
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sentença que, declarando nulo o ato jurídico, que não se ope

rou segundo as forr.1nlidades .•• (1&). Nec;o provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provir:wnto 

ao Agravo, unanimemente. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 911/7:7 - Relator iünistro Vell 

so Ebert. A~rcvo de Instrumento de despacho do TRT da 2a. Re-

gião. ARLINDO BATISTA e SUPERGÁSBRÁS - DISTRIBUIDORA DE GAS -

INDÚSTRIA E CQi.iÉRCIO S/A. 

O Sr. Uinistro Velloso Ebert - Por se tratar de matéria de :i'a 

to e prova, segundo o entendimento do Relator do despacho Re

gional, sobrestad&. foi a Revia te ••• (lê). A douta Procuradori . 

Geral opina pelo improvimento. É o relatório. 

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

lavra o Relator. 

o Sr. Hinistro Vclloso Ebert - Trata-se de justa causa que de 

flui de elementos probatórios carreados aos autos ••• (lê). Ne 

130 provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há di vergênda? Nec;ado provi~nento 

ao Agravo. Encerrada a Sessão. 


