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Realizada err. 5 de agôsto de 1971

'resentes os Srs. lü'listros: Star1ing Soares,
~'residente; Newto'1 La'llOU'1i
er (convocado), Elias Bufãl
çal e Velloso Ebert.
Secretário:

Dr.

Dalton Luiz

'ereira.

O Sr. :ün:'..stro :"residente - Havendo número legal declaro abe.r_
ta a Sessão. O Sr. Secretário nrocederéi

à

leitura da ,'..ta

da

Sessão anterior.
O Sr. Secretário - (Lê a ata).
O Sr. l-1i'listro ·)residente - :::ão havendo objeções está aurovada. O Sr. Secretário urocederá ao uregão dos urocessos,
O Sr. Secretário - t'ROC<:SSO N'? 391/71 - Relator: i~irüstro VeJ.
loso Ebert- Agravo de Instrumento de D2spacho do Juiz .,,êesidente do TRT do. la.

R~gião.

DYONíSIO BSRN:,RDO

e Cit•• D.S 'I'Ri\l\S

.'0RT2:S COLET1VOS DO EST.",DO DA GUh)Y\B:,R·,.
O Sr. :ünistro Vell oso Ebert - Sr . .'residente, ao Recurso

Or

dinário anreEe'1tado oelo reclamante foi 'legado orovi!l'ento sob
o fundamento de que:

11

'1ão tem direj to o autor a honorários <'.Q.

vocaticios .•. (Lê)". f, douta :•rocuradoria Gf'ral O'Ji'1a desfavo-

.

ravelmente.

~

~o

.

re1atorjo,

O Sr. i1inistro ·.'reside>te - Em discussão. E'l.cerro.da. Te'fl o. 'J::t
lavra o Relator.
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O Sr. :.:inistro 'lelloso Ebert - :, dccisi:\o BC?gio'1al confi.rmou o.
sente'lça vesti.bular '10 aspecto de ho'lorários advo-o;atÍcios,
te'1do ente'1dido aouela Inst~nc~a indov'do o meswo ... (l~). ·:cp;o nrovimento.

to ao R

curs~,

nor unanir.idade.

O Sr. Secretário -

'RCC%S0 j9 1to6/71 - Rr.lrrtor: :'inistro Vcl.

o Recurso 0rdi'l6rio da r~, concluiu na sua fundarncntnç~o ••• (le'.

tório.

~

C""'"') 1"P.n:o

OUf'

:-.

to ao Recurso, ryor U'1ani ni<i.o.dc.

loso Etcrt.

~~ravo

de

O Sr. :unistro Velloso
çiio

nrcv~sta ne.

I'letru~cnto

~b;,·t

de

TST- 3.'12

"lOS

~u~os

do

Jui~

·rosi-

- Sr. _'residP.ctr>, ser: fuYJda.'f.C'''tJ

lei, o dCS1Jacho

dr."lcc;ató·.~io

mite mais considernc5cs a rcsneito.
cut•do

~nsnacho

de fls.2 'líro rwr-

Di~ lac6'1ica~cntc:

'1io cornryorta a ]cvista

nostul~da .••

''o dis

!l&)''.
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':-ocu·rp_dori'l. "ert>l_ O'Ji'1a desfavorv.vclr'!cnte em seu

'0<"Yf'-

cer ele fls.l'-· É o relatório.
O Sr . .•\inl.stro

~',..esidcntc

- Em discussão. S'lcerrac'a. Tem

'1a

R

lnvrn o RelD.to··.
O Sr. :.Ji--üs tro Ve 11 os o 2be rt - Co'":lo O'Jina

'l.

douta .

rocurc.dor~ <'

Geral, o instrumeYJto acha-se defiC'Üc'lterrr'1tc for!Jlado, eis o_ue

.·

do l"\C'smo 11ão co'lsta a "Jeea esscncio.l aue

é

~t dccisii:o it1'oug'lc.-

da, •. (lê). Ren.lMente. Hão se 'JOde co<hecer do f~c;ravo.
O Sr. :'i'listro 'r-eside"lte - "l:Í divergf:nda ? 1:ão col.hf'cido

o

4c;ravo, u·1.animerrente, ,orauP insuficie'1teme'1te instruído, Dão
co'ltendo o :,córdiio Ree;l.onal.
O Sr. Secretrírio - .'ROCSSSO ::.yç lfl-15/71 - Relator: iü'listro Vc1
leso Ebert. ,\gravo de I'lstrumento de .Jesoacho do J•Jiz

~'resi-

de'1te do TRT da l;a. Região. DEOCLIDES FURT:cDO SJ:i.;QES E DF"z;,
J;JOT,~ GOUL!.::\T

o

e S/A FRIGORÍFICO .'\~:~LO.

Sr. >Iinistro Velloso Ebert - Diz o desryacho Regio'1al, às

fls .18, o_ue de11egou seguimento ao Recurso de Rrvi.sta i'1te'1tado ryelo emryregado: "O A<eÓrdão ryrolatado oela :Jouta ~';·imf'ira.
Turma do Egrégio Tribunal Regio"lal, r8formula.'1do e'1tC'1dim211tos
da Junta sÔbre a soma de perÍodos descontínuos .•• (lê)." ,\ dOI!
ta :'rocuradoria Geral ovina desfavoràvelr.~ente. É o relatório.
O Sr. ;,íinistro ~'residente - Em discussão. Encerrada. Tem a Da

lavra o Relator.

O Sr. Ministro VelJoso Ebert - O iecreto-lei '19 761 de 14

de

agôsto de 1969 veio co11sagrar jurisryrudência D~cÍfica dêste
Tribunal, '10 sentido de que os contratos DOr safra devem

ser

somados num Único pcriodo vara efeito de icdc'1izacão •.. (lê).

i\. subida da Rf'vista se iJr.")Õe. ·,'ara melhor exame, dou vrtllvimen
to.
O Sr. :nnistro :'residente - Há divergência ? Dado orovi"'e"'.to
TST · 3.'32
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ao Agravo, unrrninemente.
O Sr. Sec.retário - ·'ROCSSSO ~;9 471/71 - Relator: !vfinistro Vel
loso Ebert. :\.gravo de Instrumento de Desuacho do Juiz

.'resi-

dente do TRT da 2a. R0gião. S/t'., INDÚSTRD\S REUi.HDAS FR\NCISCO Hfl.T.'I.Pu\ZZO e CJ':.:rL,\ G0:-1ES ChRDiú S OUTROS.
O Sr. :•íinistro Velloso 3;bert - O desuacho de'1egatório de fls.
112 acha-se devidamente fundamentado, não se ryodendo tecer
consideração alguma, •. (lê). f. douta .'rocuradoria Geral ouina
uelo provimento do :,gravo. É o rel_atório.
O Sr. lünistro

'residente - D.n dj.scussilo. EYJcerrada. Tem a

"la

lavra o Reln.tor.
O Sr, i-:inistro Velloso Ebert - Suuo:>:>ta-se a sentPnc-a Rcgio'1al
nos asuectos fáticos da demanda, ue los quais ficou dé •ridamen te
caracterizado ... (lê). Nego urovimento.
O Sr. iünistro :'residente - Há divercsência ?
O Sr. i·linistro Elias Bufaiqal - 'eco vista.
O Sr. Ministro .'residente - Suspenso o julgameYJto em virtudo
do pedido

c.e

vist'l do :.:tnistro Elias Bufaical.

O Sr. Secretário - -.. ROC8SSO H? 4822L.IQ. - Relator: ·ri'1istro
Elias BufaiçP.l. RE'visor: :,;ir>istro Velloso Zbert. R·curso
R-vista de decj são do TRT da 2a.. Região. JUV:!:J.I:,\"S

G.'.RCJ:~

d'2
:.:OTT,

e FUim:,çliO C·\S .'ER LIBERO.
O Sr. :·Hnistro Slias

3ufai~al

- Sr . .'reside'ltc, arrbas as

T'1S-

tâncias ju 1_garllm oroccdente o uedi.do de difercn~a de salário
resultante de

aume~.to

coJ.etivo ryois o recorre'Jte, col!Jo r..oto-

ristaJ ryertencia a cate[l;oria difere'1ciada nilo re":lresc'>tada no
di ss{dio de fls. 3i+.. Sustenta o recorre'ltc seu direj. to, citando
/;restos corr.o divergentes. A douta :·rocurn.dorj o. '}eral onina

D~

lo conhecimento, mas não provimer.to do Recurso. É o relatód.o.
O Sr. i~í:>istro Velloso Sbert - De acÔrdo.
TST · 3'!2
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O Sr. ilin.istro .'rcsj_dente - Em discussão. Encern.da. Te:r, a
'"lalavra o Relator.
O Sr. :.ri:-üstro E1 ias Bufaiçal -Não con.heço do Recurso,
havendo divergê'1cia, pois fundadas as decisões

r10

1ão

futo de ni'(o

parti(iuar a reclamada do acÔrdo cuja execucão se uleiteia.
Desta forrr.a, se 1)ertence o recorrente à cc.teGoria de motorista •.. (lê). ~Tão co'1heço.
O Sr. :<íinistro Velloso E'Jert - Vou diverc;ir 'Jorque

e"te:1do

Clue há violação de sentença norrrativa, O autor é intee;rante
de catesoria urofissioYJal difere'1ciada, Foi def0r:\do rrajust'l
mente sal[lrial concedido uor fÔrça de sentenca normativa •.. (lê).
R~curso

Dou Drovirr:ento ao

a fi'l', de C1Ue seja julg;ada urocede'1-

te a reclamação r.uresentada no. inicial.
O Sr. ;.;inistro Elias Bufaiçal - Vou ler o AcÓrdão Regio,al Dªra esclarecimento da matéria: ''Reclama o recorrente aumento
nor:nativo obtido '"lela categoria urofissional dos motoristas
err. razão de ser uu dêles. :Vías é o recorrente motorista de uma
emDrêsa cuja atividade uril'1cipal é

industria de cordoaria,

fios e barbantes •.. (lê).
(Chaga a

;rocuradora Emiliana :.:artins de A'ldrade)

O Sr. Ministro Nel'lton Lamounier - É ação de cumprimento de de
cisão ? ?ediria ao Relator cara explicar. ~ dissÍdio coletivo ? Quem

é o

reco~rente ?

O Sr. :::tnist"o Velloso :Sbert - O emnregc.do.
O Sr. l-íinistro Newton Lamounier - ~le fez isso <a Junta em
acuo de

cu~primento

de decisão.

O Sr. :ünistro Velloso Ebert - Ele costula scjan: deferidos os
efeitos do acôrdo.
O Sr. :.:inistro l'le\•rton Lamounier - Cur,prir:'e'"!to de decj são.

é DissÍdio Coletivo.
rST · :3.'32

~:ão

PODER

JUSTIÇA

.JUDICIÁRIO

DO

TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO

5.3.71

-~-

13,0'2/20

Q_Sr. c4inistro '.felloso Ebert -É açao de CUP.'Dl"imeYJ.to de dedsão. ;,côr:io em Dissidio Coletivo. Trata-se de cate<;oria difereYJ.ciada.
O Sr. :·:inistro Elias llufaicaJ. - ~le aryenas YJ.ao oarticiDou. ; ..~.

bas as IYJ.stincias jul~aram orocede,tc o oedido de sal5rios.
O Sr. :1irlistro --='-'~eside'1te - Que :Jecidiu o :\r?;i0'1al ?

'd.lO,
.
d lSSJ
're_sj_Q_~'\j;e

O Sr. "ünistro

o

- l'!2:o foi citado ?

Sr. :.:j_':'listro Elias _.::.ufaic.f-_1_

te.

"'~· s '". .·1._'1:.s
-- . t _r_o

t
'
.
_..
.._e_::__o:l_':-~ll'OWl_J,_er
- "'•. C9.SO d c

do ..:.rvisor. '.il.o
Revisor, aue

T_ JT"
_,_

nrotest~

D' CU•'C" S/'
1

co'lhecirJ~

~•-<'-

•

ryor

o

~f'V'.strc,

,T

r-

dr

~ato~"

~~

-'...)

A

o r r 1 '1 t 0 r~. o ; ..

:'""~

1-i_scuss2:'o ..

(lA
e o..

StartH"lG Sor..rcs. :,gTo.vo de :!:nstru:'le'lto ê.C' ;Jcs'1f'.Cho

ST · 3rl2

irfcr'rl~.

. .

~

\~e

• Cl?.rPo...

C01.h0C('Y'.

co-:tr:< o voto do 'Iinistro

justifj.car~o

- -

'1C.O

do

Juiz
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J.

. ,..
d:_na:::-laS
... r\ lc. . . . '1

•

digir o ~~Órd~o ~~stc se~tido: Temos ro~o existc~tc R ~ossibt
li.dR<i.e ele div~rgê1cirr rom o \cÓrdão a..-,ontado

tJ.

fls,?'í C'lSejn':l_

sua trtJ.r:Ji ta~ão le~al Dara melhor exc.rre. ·1á di ve':'g;Ô·1da ?

, or

una'li.midade, dado 'Jrovi:neYJto ao :,gravo.

Starli'lg Soares. ·.gravo de Instrumento de DesDacho do

Jui7.

-:'residente do TRT da la. R"p;ião. S'" .. P.'::Sf, '.:m:ICI 'A':~ DS

ôr:nus

S/."l, e EDQf,'W F':;RREIR'. TITG,

O Sr. :·:i"listro

residcnt.§_ - Diz o rcsneitávcl desDacho agrav.'?_

do: ''~ revel e co~fesso ouanto

i

~atcirin de fato, a 9nrtc ouc

falta a auéiJ_ência ri. e i:1strução e julga;:.c11to scrr rfl?;ô:'o sufic ierJtecente justificada.

~ reclama~~o

nela Junta •.. (lê). i. douta

foi jul3ada ryroccdc'lte

'rocu!'adoria Geral onina 'Jrlo

'lilo

"lrovimento do ;,gra1ro. É o relatÓrio, Em d;_scussR:o. !~"lc~rrada.
,\o anêlo neso orovime'lto aYJte os têrr:os do desnacho c.r,ravado.
Tratando-se de re'relia comorovada, de acôrdo co"l a lei,

'lao

se ryode ter como justificat:iva válida '1ara a ausêncie. da

c!n-

à audiência de instrução e julgamento •.. (lê). Her;o

nro

]Jrêsa

vimento ao .1.gravo, ,a forma da lei. Há djvergê•1cia ? Unânimemente, negado !)rovil"lento no .'.o;ravo.
Jclator:

·~nistro

Starlin.g SoP.r2s. 1\gra vo de Instru'llento de ::Jcs'Jacho do Jui?.
"residente do TRT de. ?a. Região. CLÓVIS

'ER <;IR' D,\ SIL"iJ;;_

INDÚSTRIA IR/\.,JÁ - ART ~:;','\.TOS, CO -'OS, E'1IBA~ \GEKS

::l!': ~'J\.'EL

O Sr. ~iinistro Fresidcnte - O desoa~ho de11egatório

c

Sj;,.

afirma:

"'Jenee;o seguimento ao Recurso. ivíatéri a de fato não cormorta a

Revista nostulada. ~ de se ressalter que a decis~o do Egrér;io
rST - 3.'12
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...

Tribunal Regio~al deliberou negar nrovimento ao auêlo ordinário da reclamante para Manter a sentença de Ju"lta ..• (lê).

''

douta ~'rocuradoria Geral ouina pelo não orovimento. É o relatório. Em discussão. Encerrada. Vê-se que inilud:l.velmerJtc

-

questao recc.i no reexane de
Ne~o urovimento.

.

'
mater~a

-,

de fato e nrova •.. ( le 1

a
•

q~ divergência ? U'lânimemcnte, negado urovi-

mentç ao Agravo.
O Sr. Secretário - ,'ROCSSSO N9 314/71 - Relator: ilinistro Slia
BufaiçaJ.• Ac;ravo de Instrumertto de Dcsoacho do Juiz '.'reside'\te do TRT da 4a. Região. KARIOBRA CO;>'ÉRCIO S IJ\'DÚST='-Ih Sj:,.
llEIERICH

c

~'0:-JD;.'\.SS.

Q_Sr, :·Iinistro Elics
vante 'lO cabimento da

~ufaiçal
~evista

- Sr.

'residente, insiste a agrr.

cuc se i'ldefcriu sob o fundamc2

to de sere~ inanlic<1veis os f>restos citados.,. (lê). A doutct
,'rocuradoria Geral ooi'1a desfovore.vclmcntc. É o rcJatÓrio.
O Sr.

~:inistro

_:residente - Em discussão.

":~cerrada.

Te!!' n. D-ª.

lavra o Relator.
O Sr. :•íinistro Elias Bufaiçal - EnteYJdo que a Revista "lercce
processame"lto, ainda aue para melhor exaone ... (l.ê). Dou urovimertto ao !'.gravo parn. me lho r e c: ame.
O Sr. ;,'J'nistro ,'residente - Há divergência ? D:1.do orovime'lto
ao ,\.:;ravo "lara meJ.hor exame, 'JOr unanimidade .
•

rST- 332
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O Sr.Secretário - PROCESSO N9 318/71 - Relator: Ministro Sta~
ling Soares. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Presidente do TRT da 4a. Região. Cia. Carris Porto Alegrense.

Sil

veira Rodrigues.
O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado está assim cof
signado: "Descaracterização de falta de desidia. Não enseja Rt
vista reapreciação de matéria de fato relacionada com a confi.
-

,

,

J

guraçao de falta grave. Decidiu o Egregio Regional , tambem a:I
Procuradoria, pelo seu não

conheci~ento .•. (lê).

É o relatÓri:i

Em discussão. Encerrada. Meu voto e negando provimento por na~
haver citação de norma legal para a propositura da Revista, oi
DissÍdio jurisprudencial todo girando em têrno da ocorrência

I

.de desÍdia e falta grave .•. (lê). Há divergência? Por unanimi-l

I

dade, negado provimento ao Agravo.

b Sr. Secretário - PROCESSO N9 320/71 - Relator-Ministro Elias I

~ufáiçal.
~o

Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz

President~

TRT da 4a. Região. João Silva. Cia. Riograndense de

~unicações.
b Sr.

Teleco~

l

Ministro Elias Bufáiçal - Denegada a Revista interposta (

pe decisão que não reconheceu a equiparação pleiteada.

Conti

'

pua a agravante a sustentar divergência que invocara não se c
undindo produção com produtividade. Disso decorreria a viola
ão também do art.461 da CLT. Douto parecer desfavorável. É o
relatório.
) Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a paavra o Relator.
~

Sr- Ministro Elias Bufáical - Não adotou o decisÓrio Regia al a tese de que a produção e não a produtividade é o requisi
o da equiparação.(Lê). Nego provimento ao Agravo, adotando in
eiramente os fundamentos do respeitável despacho de fls.l7.
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade,
negado provimento ao Agravo.
~

Sr.Secretário - PROCESSO N9360/71 - Relator: Ministro Star-

ling

Saares - Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz

Pre~

sidente do TRT da la. Região. Walter Albergaria Almeida. Via-

I

ção Aérea São Paulo S/A - VASP,
O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado diz textual

-1
I

mente: "Incab{vel a Revista para dirimir questão de fato e prb
I

va. Firmaram-se as Instâncias que apreciaram a lide nas provas

I

dos autos,mormente na pericial, concluindo não ..• (lê). A dou-[
ta Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. É o relal
tÓrio. Em discussão. Encerrada, Evidente se deve negar

provi~~

mento ao apêlo. A citação de jurisprudência divergente, ao r~\
,
,
.
'
ves, e convergente, quando procura af1rmar exercer o reclama~i
te função de maior relevância, percebendo menos que o colega
que exerce função menor. Nego provimento ao Agravo.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado

i'

!

provimento~

por unanimidade ao Agravo.

~

!

Sr. Secretário - PROCESSO N9 400/71 - Relator-Ministro

f-~~~~~~~--~~~~~~~~~~

;

Sta~lI

ling Soares. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Presi-l
dente do TRT da 4a. Região. Emprêsa de Taxi Sieburger. Jorge

I

~ouza da Silva.

p_ Sr. Ministro Presidente - Declara o despacho agravado, fls.
35, que não

teria seguimento a Revista preliminarmente, pelo

não cumprimento da exigência do depÓsito prévio.(lê).Douta Pr
curadoria pelo não provimento do Agravo e não provimento
~iminar

de intempestividade suscitada. É o relatÓrio, Em dis-

~ussão.

Encerrada. Voto: Improcede a preliminar pelas razões

~elineadas

no parecer da douta Procuradoria, consoante a juris

prudência .•• (lê). Nego provimento. Há divergênda? Por unanimi~ade,

negado provimento ao Agravo.
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O Sr.Secretário - PROCESSO N9 211L71 - Relator: Ministro Vel
loso Ebert. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Presidente do TRT da 6a. Região. Gabriel Fernando do Rêgo,
Alves & Cia.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr.

p residente,

Pinto

-

'
o Acordao
Re-

gional, dando provimento ao Recurso Ordinário da empregadora,J
concluiu que "prescrição e compensaç ão, se bem que não

aleg~ I

das na defesa inicial, admissíveis s ão qaando do Recurso Or-

!

dinário". Inconformado com êsse deci sÓrio, interpôs o recla-

1

mante Recurso de Revista, cujo segui mento foi denegado pelo
despacho Regional de fls.l9.

I

o Regi onal decidiu matéria inte~!

tada no Recurso Ordinário ••• (lê). A Procuradoria Geral, em s:f
I

parecer 'as fls.38, opina desfavoràve lmente ao Agravo. É o re-~
la tÓrio,

i

O Sr. Ministro Presidente - Em discu ssão. Encerrada. Tem

a

I

palavra o Relator.
O Sr, Ministro Velloso Ebert -

li
l'

Pela Ata de julgamento apena~~

da aos autos a fls.8, depreende-se t er sido a matéria ventila,
-I
' que mencion ou claramente a dÍvida doj'
da na contestação da re,
agravante. (Lê) • Nego provimento ao Agravo.

I

o Sr. Ministro Presidente - Há dive rgência?
o Sr. Ministro Newton Lamounier - A compens~ção foi argfiida n 1
Primeira Instância?

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Foi, na contestação.
'
o Sr. Ministro Presidente - Parece que ja' ha' Sumula.
o Sr. Minis:tro Newton Lamounier - s ó no Recurso Ordinário fo"
argliida?
O Sr. Ministro Velloso Ebert~

Na co ntestaqão ao pedido inici

emprêsa já fêz menção.

O Sr. Ministro Newton Lamounier
~erida

- o Tribunal concedeu. Foi de

a compensação pela Junta e pe lo Tribunal?

~
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O Sr. Ministro Velloso Ebert- Pelo Tribunal.
O Sr. Ministro Presidente -A Súmula que pensei existisse é

sÔbre compensação que está adstrita às verbas trábalhistas ,
não quanto a esse assunto. Há divergência? Negado provirrento
ao Agravo, por unanimidade.
O Sr.Secretário - PROCESSO N9 523/71
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o AcÓrdão Regional deu provimento ao Recurso Ordinário da ré, a fim de e~
I

cluir da condenação a ela imposta o adicional de transferên

-1

I

cia. O Recurso de Revista, apresentado ainda pela emprêsa re-I
clamada, prende-se ao pagamento do mesmo a fim de ... (le).De~
favorável o parecer da douta Procuradoria, às fls.45. ~ o relat!Ório.
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O Sr.Ministro Presidente -

l.

Em discussão.Encerrada.Tem

a

palavra o Relator.
O Sr.Ministro Velloso Ebert-

-

O exemplo apontado nas razoe

de Revista da empresa não tem aplicação ao caso vertente, e
o agrava..11te não apontou naquele recurso qual a norma legal
violada •.. (lê) . Nego provimento ao Agravo.
O Sr.Ministro Presiàente-

[

Há divergência? Por unanimidade,!

negado provimento ao Agravo.

I

o sr.Secretário-PROCESSO N9 471/ 71 - Ministro Starling Soar
res, Relator. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DESPACHO DO JUIZ

'

PRE~

i

SIDENTE DO TRT DA 2a.REGIÃO. CLÓVIS PEREIRA DA SILVA e IN-~

'

DÚSTRIA INAJÁ -ARTEFATOS COPOS EMBALAGENS DE PAPEL S/A.
(Vista ao Ministro Elias Bufaiçal).
O Sr.Ministro Elias Bufaiçal -

Sr.Presidente, o despacho

denegatÓrio está assim redigido :

11

Denego seguimento ao re~

I

-!

curso. A decisão bem apreciou as provas e com acêrto apli
,

cou o direito . Diz o Acordão Regional :

11

I

'

I

Inegavelmente,a ;
i

recorrente, atendendo as descobertas que se operam na produ1
!

ção de fio sintético, está no direito e mesmo no dever de

'

,

( ~)" •

adaptar sua maquinaria a nova tecnica .•. le

r

i

Nas contna-1

razÕes do agrava..11te , êle assim se manifesta: " Discute-se,
na Revista denegada, tese da mais alta relevância jur:f.dica
e que afeta o embasamento da prÓpria natureza do comando da
emprêsa •.• (lê)". Os AcÓrdãos, considerados divergentes são
os seguintes: " Não é poss:f.vel

à Justiqa do Trabalho,inter-

ferindo diretamente na vida interna da empresa,proibir o em
pregador, ao pagar salário-tarefa, alterar o tipo padrão .•.
(lê)". - 19, AcÓrdão do TRT de São Paulo, Juiz Carlos Figueredo de sã. 29 AcÓrdão : " Não importa em alteração

do

contrato de trabalho modificação no sistema de serviço den-

I
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tro da mesma atividade profissional •.. (lê). A douta Procuradoria assim se manifesta: " Na Revista denegada,como

se

vê de fls .19/20 indicou o recorrente ... (lê)" Sr. Presidente,
"data venia" do Ministro Relator, vou divergir,para dar
provimento ao Agravo,para melhor exame.
O Sr.Ministro Newton LamoQnier-

Entendo que a matéria com-j

I

porta melhor exame. Dou provimento.
O Sr.Ministro Presidente-

Acompanho o Ministro Elias Bu- !

faiçal,embora o AcÓrdão tenha sido taxativo ao dizer que

,

- do contrato de trabalho. Os outros Acordaosi
, - I
houve alteraçao
são genéricos quando afirmam ... (lê). Como é para melhor exat

I
I
I

me e sendo praxe desta Turma , quanto a Agravo, acompanho

V.Excelência .Dado provimento ao Agravo,contra o voto do Re~'

lI'

lator. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Elias Bufaiçal.
-

I

O Sr.Secretário-PROCESSO N? 547/71 - Relator: Ministro Leao;

Velloso. Agravo de Instrumento de despacho do Júiz Presiden.:.

I

te do TRT da 4-a.Região.COMPANHIA SIDERÚRGICA DE MOGI DAS CRÚ

T
l

ZES e Marino Cabreira e outros.
O Sr.Ministro Velloso Ebert -

Conclui o V.AcÓrdão Regional~
I

fls.35: " Por fÔrça do Decreto Federal n? 65 894-,de 17 de

i

dezembro de 1 969, ficou proibido o trabalho no dia 18 de

1

dezembro de 1 969, data do falecimento do Mal.Arthur da Cosl

-

-

'
"
ta e Silva , nao somente
nas repartiçoes publicas
federais,

estaduais e municipais mas, também , ••• (lê)".

Parecerdes-

favorável da Procuradoria às fls.48. É o relatÓrio.
O Sr.Ministro Presidente-

Em discussão.Encerrada.Tem a pa-

lavra o Relator.
O Sr.Ministro Velloso Ebert- O art.3? do Decreto-lei
•

65 894, de 17/12/1 969, dispÔs expressamente : " No dia do

-

-

"
sepultamento, nao havera expediente nas repartiçoes publi
;

cas , federais , estaduais e municipais, não se permitindo
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o trabalho, salvo nas atividades privadas •.. (lê)". Nego
provimento ao Agravo.
O Sr.Ministro Presidente-

Há divergência?

O Sr.Ministro Elias Bufaiçal-O Sr.Ministro

~

Qual a atividade da empresa

Velloso Ebert-Companhia SiderÚrgica de Mogi

das Cruzes.
O Sr.Ministro Elias Bufaiçal - "Bata venia" do Relator, se
uma Companhia SiderÚrgica não é emprêsa que exija trabalho
permanente , e havendo um Decreto que determina que apenas
algumas firmas podiam realmente funcionar nesse dia sem
maiores preju{zos .••

A teor do Decreto, êsse dia

foi

considerado como feriado
O Sr.Ministro Velloso Ebert-

Acontece que nao conseguiu

-

-

,
provar. As Instancias Ordinarias
nao reconheceram que o

;
tra~

balho dos reclamantes era indispensável e, baseado nisso,

j

o:

AcÓrdão Regional mandou pagar.
O Sr.Ministro Newton Lamounier-

i

Ocorre também que numa Com+

,

i

panhia SiderÚrgica há setores em que o trabalho e permanen-i
te , mas o burocrático ,não. Se se tratar de trabalho

em

setor burocrático, não é um trabalho permanente ,não é in•

dispensavel.

N~o

•

se provou se o trabalho e junto aos altos

fornos? Êste é ininterrupto.
O Sr.Ministro Presidente-

A

Peço vista para verificar esse

aspecto, qual a função dêsses empregados. Suspenso o julgamento em virtude do pedido de vista da Presidência.
O Sr .Secretário-PROCESSO N9 571/71- Relator: Ministro Leão
Velloso . Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi dente do TRT da 4a.Regiào.CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA
e OSCAR MACIEL E OUTROS.
O Sr.Ministro Velloso Ebert-

O AcÓrdão Regional de fls.

138/9 deferiu aos reclamantes a equiparação pleiteada

na

inicial .Apontando omissões e pontos obscursos nessa deci-

l~
\

i

I
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são, interpÔs o reclamante Embargos DeclaratÓrios, os quais
não foram conhecidos •.• (lê). A Procuradoria

,às

fls.43,pre-

coniza o descabimento do recurso.É o relatÓrio.
O Sr,Ministro Presidente-

Em discussão.Encerrada. Tem a

palavra o Relator,
O Sr.Ministro Velloso Ebert- Os requisitos a que faz alusão)
!

o art. 69 da Lei 5 o84 sroos previstos no art.893 da Conso-1
lidação. O prazo para imposição dos Embargos DeclaratÓri:::>s

!

está previsto no art.862 do CÓdigo de Processo Civil e é
de 48 horas ,contado da publicação do AcÓrdão no Órgão ofi-i
I

cial. (Lê). Nego provimento ao Agravo.
O Sr.Ministro Presidente-

Há divergência? Por

lI

unanimidade~

negado provimento ao Agravo.
O Sr.Secretário-PROCESSO N9 547/7-1 -Relator: MinEtro Leão
Velloso .Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Presi
i

dente do TR~ da 4a.Região ,COMPANHIA SIDERÚRGICA DE MOGI DASI
CRUZES e MARINO CABREIRA E OUTROS,

(Pedido de Vista do Mi-l
I

nistro Starling Soares).

l
I

O Sr.Ministro Presidente-

Basta a simples leitura do de-1

1

ereto , nem é preciso saber a· .atividade dos empregados. O

'

j

Presidente da RepÚblica declarou luto oficial por oito dias,!
i

a partir dessa data, dia do falecimento do ex-Presidente,
Mal. Arthur da Costa e Silva. O art.29 do Decreto-lei diz:
" No dia do sepultamento,não haverá expediente nas repartiçoes pÚblicas ••• (lê)". Acompanho a divergência, porque fala:
"Salvo as atividades privadas indispensáveis • Aqui é uma
atividade privada , que alega

-

ter contrato para entregar

carvao.
O Sr.Ministro Newton LamounierO Sr.Ministro Presidente-

Acompanho a divergência.

Dado provimento ao Agravo,para
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-

'
melhor exame, contra o voto do Relator. Redigira' q Acordao

O Ministro Elias Bufaiçal,primeiro voto divergente.
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O Sr.Secret~rio -Processo n9 549/71- Relator: Ministro Starling Soares. Agravo:de Instrumento de Despacho do Juiz Presi
dente do TRT da 4a.REgião • Produtos Salazem Limitada. ClÓvis
dos SAntos Duarte.
,
O Sr. Ministro Starling Soares- Decidiu o Egregio Tribunal -

Regional negar provimento ao apêlo da reclamada, mantendo

a

sentença recorrida, considerando haver prova convincente

da

falta grave ensejadora da rescisão do contrato de trabalho ••
(lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo não provimento-

,

do Agravo. E o

,

.

relator~o.

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

,

,

O Sr. Ministro Syarling Soares- Materla de fato e prova ja
,
soberanamente examinada pelas Instancias Ordinarias. Nego provimento.
O Sr. Ministro Presidente- Há divergência? Un~nimimente, negado provimento ao Agravo.
o Sr. Secretário - Processo n9 594/71- Relator: Ministro Ve~
leso Ebert. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Presidente do TRT da laRegião.

,

Helio Gonçalves e outros. Cia Si-

derurgica Nacional.
O Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, o Agravo de

,

Instrumento sobe nos proprios autos do processo original. De
cidiu o AcÓrdão Regio~al: "o empregado dispõe de uma hora Pl!
ra refeição, embora não possa se

afastar do recinto •• ,(lê).

A douta Procuradoria Geral preconiza o desprovimento do Agrl!

,

,

vo. E o relatorio.
O Sr. Ministro Presidante- Em discussão. Encerrada.

~em

a Pl!

lavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert- "Data venia" do judicioso des-
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pacho denegatÓrio, o aresto do Tribunal "a quo" transcrito
nas razões de Revista, afigura-se a "prima facie" diverge!:!
te da decisão ••• (lê). Dou ppovimento ao Agravo a fim de que
se aprecie a Revista pretendida para melhor exame.
"
0 Sr. Ministro Presidente- Ha, divergencia?
O Sr. Ministro Elias

Bu~aiçal-

-

,
Cita Acordao
divergente?

"
O Sr. Ministro Velloso Ebert- Mesma empresa,
mesmo caso.

~u

tra Turma do mesmo Regional.
O Sr.Ministro Presidente-

Dado provimento ao Agravo para-

melhor exame.
,
O Sr.Secretario - Processo nQ 52/71- Relator: Ministro Elias
Bufaiçal. Revisor Ministro Velloso Ebert- Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a.REgião - Juvenal Garcia Motta

e

Fundação Gasper Libero. Os mesmos.
0 Sr.Ministro Elias Bufaiçal-

Entenderam ambas as Inst~n

T

-

,
cias que o empregado, sendo estavel,
nao podia contudo ser-

reintegrado porque já extinta a Seção em que trabalhava. SEU
direito era o de ser indenizado ••• (lê). A douta Procuradoria
Geral opina pela anulação do julgado, comprovada a tempest!
,
,
vidade do Recurào. E o relatorio.

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

a

pàlavra o Relator.
0

Sr. Ministro Elias Bufaiçal-Estando realmente comprovado

que a notificação foi entregue apenas

em 26 de dezembro-

e o Recurso entrando em 5 de janeiro, era de fato tempestivo
sendo então o prazo de dez dias. Conheço da Revista em face
da prova de fls.99 verso e, consequentemente lhe dou provi,
mento para que o Tribunal aprecie o Recurso Ordinario.
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O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acÔrdo.

' d&
r Sr. Ministro Presidente- Alem

cont~gem

do

pr~zo ~ind~

acresce o fato de que er~ perÍodo de recesso do Tribunal.-

"
H~' divergenci~?

.
Dado prov1mento

par~

que

~nulada

a decisão

recorrida, o Tribunal Regional reexamine o processo como de direito, prejudicado o recurso do empregado.
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168/7~

Relator: Ministro Elias

Bufaiçal. REvisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de revista
de decisão do TRT da 2a.Região. Antônio de N~pole. Jockey
Club de São Paulo.
o Sr.Ministro Elias Bufaiçal- Ambas as Instâncias julgaram i~
rpocedente a reclamação fmndada em alteração de contrato,pois
o ora recorrente, vendedor de pules, fÔra deslocado do resta~

,

rante dp predio por determinação do Juizado de Menores,
proibiu a venda de pules naquele local.
da douta Procuradoria.

,

que

,

Parecer desfavoravel

,

E o relatorio.

o Sr. Ministro Velloso Ebert- De acôrdo.
~

Sr.Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a pal~

vra o Relator.
0 Sr. Ministro Elias Bufa~çal~ De acÔrdo com o douto parecerinocorrendo d~vergência, não conheço da Revista.
n Sr.~inistro

,

Velloso Ebert- Tambem não conheço.

n Sr. Ministro Presidente- Ha,

.

"

dlvergencia~

Por unanimidade,

não conhecido o recurso.
O Sr.Secretário - Processo n9 231/71- Relator: Ministro Elias
Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert- Recurso de revist
de decisão do TRT da 2a.Região. Ari Barros Fontes. Ford Moto
do Brasil S/A.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal-

Sr. Presidente, trata-se de

caso de suspensão disciplinar.

A Revista foi mandada preces

sa.r para melhor exame nos seguintes têrmos: "Embora não abor
dando o respeitável despacho a questão destacàda no Agravo d
,
"
ser intempestivo o Recurso Ordinario
••• (le).
Parecer pelo a-

colhimento da preliminar.
n

Sr. Ministro Velloso Ebert-

O Sr. Ministro Presidentepalavra o Relator.
TST • 3.':12

,
,
E o relatorio.
"
De acordo.

Em discussão. Encerrada. Tem

a
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No que se refere 'a questão -

Sr. Ministro Elias Bufaiçal-

meritÓria, a matéria não ensejaria a Revista, mas na Prelim!
,
nar de que o Recurso Ordinario era intempestivo, invocando o

,

recorrente a Sumula 16
horas

à

~

presumindo recebidad dentro de 48 -

notificação e não comprovando a recorrida o retarda-

mento da entrega -

,

o recurso esta fundamentado, conheço.
,

o Sr. Ministro Velloso Ebert-

Tambe~

conheço.

o Sr. Ministro Presidente- Há divergência?

Por unanimidade-

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator.
C Sr. Ministro Elias Bu:faiçal- Dou provimento porque o "onus-

era do recorrido, como diz a SÚmula e, uma vez que reconhece
não haver apresentado a certidão, o que se deve ter como cer
to ••• (lê).

Prestabeleço a decisão da Junta.

~ Sr. Ministro Velloso Ebert-

O Sr. Ministro Presidente-

É o meu voto.
,

A

Ha divergencia?

Por unanimidade,

dado provimento para restabelecer a decisão da MM. Junta

de

conciliação e Julgamento.

o Sr.Secretário - Processo nQ 297/71- Relator: Ministro
Eliás Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso

de

revista de decisão do TRT da 4a.Região. Cooperativa de Carnes
e Derivados da Zona Sul Ltda. Raimundo Guilherme.
0 Sr. Ministro Elias Bufaiçal-

O ora recorrente optou pelo-

regime do Fundo de Garantia e recebeu indenização inferior a

60% do que seria devido pelo regime da CLT. Reclamou pilieite,
,
ando indenização total e em

.

~

~uro

por ser estavel, alem

de

salário até o trânsito em julgado da sentença, ou até à rein
tegração.

A primeira Instância julgou procedente, em parte,

a reclamação mandando pagar a diferença até o limite de

60%-

estabelecido pela Lei nQ 5.107 ••. (lê). Parecer pelo não conhe
TST • .'332
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O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acârdo.
n Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a

p~

lavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Conheço da Revista pela diver
gência apontada a fls. 76/77.

,

o Sr. Ministro Velloso Ebert- Tambem conheço.
O Sr. Ministro Presidente-

'
Ha, divergencia?
Por unanimidade,

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Dou provimento, em parte, para
restabelecer a decisão da Primeira Instância que assegurou a complementação da indenização paga até

6o%.

Esta sentença,
em relaçao 'a Cooperativa transitou em julgado, pois so, o em-

-

,

A

pregado recorreu ao Egregio Tribunal •.• (le). Dou provimento,
em parte, para complementação dos
O Sr. Ministro Velloso Ebert-

6o%

do ajuste, do acÔrdo.

Sr. Presidente, conclui em -

seus fundamentos o V.AcÓrdão recorrido, fls. 68: "A decisão
"a quo" reconheceu ter ocorrido uma diferença para menos no
pagamento reãlizado e determinou sua complementação pela em
regadora apenas em relação ao montante pago pelo recorrente.
(lê). Entendo que o AcÓrdão deve subsistir. Nego provimento.
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C:)nfor~c

di
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sst•bc1ecE a Lei5 187./
'

·• ::'!'i bun~.l "{~

.:;ion:-.1 consic'sr::m r:.ClJ.:-, •. tr~ns1.c:;:O:o c'Gt·,r··j_n·.né o "uG ::-.s p:-.r':.Es rGtorn:~!'~<Zo ~- situ·__,:O:o ·.ntGrior. JGCJil'G c: sr,pH,:;.·.C:or::'.
sustsntr.ntJ :·. v··,J.:Id,_c'c c'~. LiUi'c:cc:;::-.:J, cit .. ndo jnri:prué~nci·.
sM. seu l)!'Ol.

··J

flGU voto, oou proviY'lentJ pc.rr. rr;st::cbEJ.(CGr

~

~' scntcnç;:: de J.:'. • .::nst~.nci:-: c1uG dstcrninou, pDr se tr:-ctnr C!':!

~.c8r<lo,

sG C8•-1plGY'lt:ntnsss os

60;~

'

!Dl'CJ.UG :.:'i.c:>u f<.1t:cndD. ::c:.§.

j
'

t'r-,~
•
A
à.O CD!:. r. ClGC:LS::'.D
'
• N d C 1 :'.o :nst~ncir-...
o_,,,,
QG
:-cC:)J'

O Sr. '!inistr:J :-'c'.-rtDn k.nouni8r - A J.ci dctc,r•ünc. que D enprc:;r·d.:J t'-r.J. q_u

: H,cGb',r no ~{ni!'l:J

p 1 'ô!J011 t ::lÇ~.:J.

Al G l1":J
- l'(CG b EU , '7.nc·G-SG
~
E

~
vG

• •
CJ.UG se nc,:J s0r1:->. t r~.'1fl!3::Lr,
N

•

ncor à'o. o ::-.c:Jr d o <õs t:-,'
A

A

•

0rr~.oo,

60/"'.. Foi dcscU""!JI·idc. G.§.

p:-.:;~.r

N.,
l"àd
n:.r v~..
1 :-. G

n~,::J

!1:1:J
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, •
V'.Cl:J

p0l:1. verb::~ qu0 n~:J f:Ji Il~,e;-.. C.·" ~,c5rà.::J C:Jr.J.

:1.

OS

("_ l :;uon

•
C'::_
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_,,,,
~-

pO.J;,

é:SS0
A

v::m t ~-- d c, r.1ns
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_

..J

-?-

lÜ,Z:::l/?5

• __

0 Sr, :finistrJ Pl'C·siê0nte - ÍIC:Jl'l]J.".l1:'.:J :J fielc.t:Jr

1

"C'c.tec

VG

-

ni~' fJ 3cvis:Jr 1 ~:J!~uc :J esc5n:J d~ lei fJi j~stc.:0nte r~s-

n'leccu ,,ur= J r.to fJi in:1uin.-dJ cro vicio de c:JnsentinGnt:J.
O Sr. ::inistr:J r0'.·!t:Jr. LG'lJUníE:r - h :::nst!'_nci~, '~'k.;i:ll1~.1

~--

/

.

V~Cl:J

N-

.

c.r:.

~.10 ::;~d :J.

O Sr. :·inistr:J :·G •t:m Ln~:mnier - V{ci:J de c:mser;':.i·1ent:J p.Q.

nE r ".nte r. Junt:c.
O Sr. ·:inistr:J Pr0s··_60ntrõ -

C:Jntr~.

J

v:Jt:J c:J TIGvis:Jr, d:.à:J

dE. c:ts?i::J C.:-. Junto.•

o Sr •

.Secrct:1r·i_:J -

pncc.,;.sso :·ç

,·u:-~s

Duf:ü-:;:11 - RE.visJr - ::inistrJ Lef.:J VC.l:JsJ - R0curs:J

29'3/71 - Rebt::.r - ::inistr::~

dE Rcvist~'. àr-, deci_::~.J d:J '..'::17 c~. l.)n. R:õgi:O:::J - Recorrente -D~~

O Sr. '·:inistr:J 'H!.~.s '3uf::-.iç:;.l - Pr:Jv:nd:J o ::tGcur·s:J Crcin~riJ,
~ <,·-·,ue'r-it'"'

,J

sidsr-r.ndo

que

i:'.S

-·

- -...

f::t1i.c.s c'escor;t{nu::.s cl.ftri;cuic:.s

.

Er::

._)'

C'""'I1.J

cinco

POOE.R

.JUSTIÇA

JUOIClÁRlO

DO

TRIBUNAL

"TRABALHO

SUPERIOR DO TRABALHO

,..·...tt·c;·• :--s; sr.

5/3/71
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14,20/?5

:-.t1::ls n::;:o se sor.1r.VF:J p;cr:-, c~.r:-.ct-:riz:::r · ::-··1'<. ..;r:-.vs C:c de s{cin. Sendo

G::J

pec:ucno nÚ,~Gro CY:Gtid::s •• ,(lÊ). A ,Procur:-.-

O Sr. ·:inistro =:u:s lu:':-.ic".l - Conheç::J c::J :r0curso !1S1t. di-

t ,....,'"'c:....

,

·..,"""'uvr-· -·y·,-,
- -. .

__ ....,

~""\-:"r-]
u~
•

-,-:-:: ........
..~..-...

-.-.··J"r ..·-

... v ..... _ ..

tiV".l1Ô::J ~- CiS!JE.l1SC">,. • (lê), ;•::;::J C:Jnheço

O

rc;curs

J,

O Sr·, :-:inistr:J "':li c.s 3u:"c.:iJ21 - i1pcn:'.S justific::cndo o conh.§.

ci"1Gnto, CJ.U8.néo cissG c~u" c:mhGci "- pGl8. divtr;:;ênci~. c.11ontn'
:-.s
fls. 71. ::l.cn1•Jcnte,

1f

1

Ur.1

11

nc6rd?.o c,uc; diz:

qu~.ndo

sc

fc.l~.

Gn fc.1tr, rEi ter cede.

:?:-.1tc. rei·~E:rad::c viol::dol'8. co contr.;:

to f~ t:r:.o".l:1o, ;1rovo.nêo ".dvertênci::o.s ~>Gquen:·.s ... (lê)".

s6 isso.

Dindo cn serviço". Lpétrs.
rei tc;r:::d:t. Por esse
A

'
AcC>rc~.J

:·~J C.iz que prscis:'. sEr

c::mhE.é'O o recurso.

O Sr.__:Iinistro ":1_; ,_s luf'c.i~~.l - ''o n5rito, cJ:lU provi"l\õnto :-.o

rE:scis:lo contr~ctuc,l se,.~ 5nus p:-,r,. :o. rGcorrente, visto quE ::.
toler~nci::: c:Jnstitui-sc cpenns Gt'l nto fc b·ncvolência por

po.rte co

ÇO•

GI".prq;~.dor.

~C.rECG

,

A

qU<': E. 0SSC

':'r:-.t::t-S<': dE

J

f

'

C~J,

Ur.1

operador ds tr8.nsnissor
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fo.lt~.s;

so.s

ss sr:.r.J rsi torn0o.s ou nê::J,

' :.-,::>
~
O Ac ord
R0 c; i ::>no.l diz:

src

:'.OS

·:nos de, 67/63/69.

rLto ?
O Sr. "inis";ro
'::!'1 1
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#

O Sr. l:!inistro l!cwton Lnnounicr - Podc1•in ter sido r.>..o. aprecia
ção Ga prova, o que nõo autoriza a RcviGta.
O Sr. Ministro Vc11oGo Ebcrt - Por iG Go, nõo conheci; na o h ou
ve nom fX3Pfeito cnquac:rnmento jur:f.dico.

O Sr. I.Unistro PrcGidcntc - Peço vi::;ta.

Suspen::;o o ju1gnr'lcnt

em virtude do pec1,iC.o de vista cln PrcsidÔncin.

O Sr. Sccr0tÓ.rio - PROCESSO N2 339á1 - I\clator:
an Bufniço.l.

Revisor: . . ~inistPo Vollos o Ebert.

viota de dcci::;Õo do THT dn 5ª Ree;iÕo.

;;!inist1•o E

i

R~

llcc urna de

FÁBRICA TECIDOS r!AZA -

RETH S/A c SII.fDICATO DOS TRABALILUXJHES FIA IiiDÚSTRIA DE FIAÇÃO
E TECELAGEJ!l LO ;.TIJNICÍPIO DE NAZARÉ.
O Sr. i.Iin.i stro El i a o Bufai çal - O E. Tribunal Hcgio!1al nno c onheceu do rue uroo por deserto, f lo. 64.

A E.Sc(3U!1dn Turnn r'l-

fornou a cleci::;Õo, e fêz retornar o::; auto::; pnrn julenr.1ent o ncgionnl •.• (lê).

ü rocuroo ver1 r.10lno duao lotrns, com 1nrcccr

doofavorÓ.vel da ProcUI'::tc'.orin. ~ o l'o1ntÓrio.
O Sr. i..Unistro VolloGo EbeE.:t- De acÔrdo.
O Sr. I:linistro Px~niclontc - Ee1 dincuo:::;Üo.

Encerrada.

Ter.1 n

p::t1::tvrn o Relator.
O Sr. i.!inistro Elino Bufniçnl - Cabe, l1r'C1ir.linnrtnente, deci i
sÔbre n conpctêncin dn Turem, eio que o pronuncia;:1cnto dn B.
See;unda Turl!la e a:1terior n doGta: 26 de ago::;to dg l 9 69 e
#

de agÔ::;to c'.e l

17

A

970.

lfÜo co:10tnndo, no llr'oceo::;o de Agravo jul
Voto r~l.n rcr.n::;::;n do procco::;o a

cndo por c::;tn Turn::t, ••. (lê).
E.Sce;Ltnclo. Turrn.

O Sr. 1.Ii:1i stro Hcwton Ln::1ounicr - JuriodiçÕo preventa cln SeGUnda Turr.m, ~1or tor ol.n conhecido c'.o Agrctvo c, de ncÔrclo co.
A

#

o Rceim:mto Interno, a coap:;tencia e clo1a.
O Sr. :.!inistro Pro::;iclente - "'.uem mandou subir o Agravo foi a
Terceira Turma.
O Sr. Ministro Elias Bufai çal - A Segunda TurEm reformou

a
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DO
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d.ec i não, na.n<l::md.o rct ornar on a.ut on no EgrÓgi o Hoei onnl.
O Sr. i.Iinistro Px>eoi<lonte - Se f'Ôr io::~o,
'
Secrct~rio,

cc que o Sr.

é

provento.,

J!'Ltn

pnrQ_

ocmpt'e cuido.do.3o, verificou ser- c.'l..o.

TePceiro. Turr:m.

O Sr. Dnlton Lug_ Pcrcil'n (Sccl'ctó.rio) - o Agravo foi provido

.

,

r.eln Tcrceir;; TuN:ln.

A Scc;undn tinha aprecia. do u r.n tcan.
,
O Sr. i:!inintro Nc~_fnmomüer - Devo vir o Acor<lno c~o· Agrnv
,
O Sr. t~iinistro Vcllooo Ebcrt - So v0io o du Tunm, qt.to julgou

-

o Agravo de Inotrm:'I)nto.
Pre::~i<lentc

O Sr. i,1inistro

to, C~:J vi~tudc C.o r.edido de

Peço vi:Jta.
ViDtn

Suspenno o julsmnen-

da. Presidência.

O Sr. Se~tÚri o - PROCESSO N!! 298/71 - Relator: i.!bidro Eli
Revi o or: 1ilini:J tl'O Ve llo::~ o Ebcrt.

as Bufui çul.

vi::: ta de <leci:J:Ío do TRT dn

411

Região.

Hecur :::o <lc RQ.

DIÁRIO DA iJAHHÃ LTDA,

c ILDEFONSO FEHhEliiA. (Pedido de visb

c~o

i.ibistro

Stnrling

Soar<.;s)
O Sr. l.linistro Pr<::Ji drmt.; - Vou ncor.1pnnhnr o Rcvioor porque,
,
, .
ron 1 mente, ~~ mo.ter1.o. ele fato. Enborn tfJnha ho..vic.~o f"!GDD.:J fo.lw

tas,

fora;n co!·:ut1<lno <lt.tr::mte

t.:lO.!J

tnxntivo, qua:1c0 c~iz:

11

,I

o:J

N

,

onze a:10s, c o Acordao c

Coneteu o recorr-ido pequeno nw:ero

faltao,clLU'o.ntc onZe unos, e tÔdns de :ntLlreza leve."

de

Discut<.;

-se e fuln-sc que n Ju:Jti ça do Tl'aba.lho não pode dooar penas

-

l?lo.s, nen:Je caDo, e' queota.o ele fo.to, e ns fo.lt.'J.n

e fo.ltn.s;

rn2:1 de no.tltrf"!ZO. leve.

Co,

,
'
Hn outl'o unr.ecto, tn:-:J.bem.

domo:1st1,ar o que aeriDil eznon

qu~re~do

e-

f~ltan,

requereu

t •
per1c2.a,
na.o
o. COl1DCSUi:Jdo; orn, isso constitui c0rc11:1.1-:tento

de defe:Jn.

O fato

é

que não poc~er~10::: fugir ao que diz o AcÓr

clÕ.o, que nn fo.l ta.s cro.1:1 do nn. turezo. l0v0.

O Sr. Mini n tro El i
pouco

~.ni

,

.

o scr1.o,

a:J

Bufai ço.l - O cnn o o.pe:1n::1

r.1<.:

par0ccu

w~1
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pelo. suo. natLu'r;za.

Tratava-se de uma

e1:~issorn

que tinha grn-

vnçoes, e o mnra·esado c!ornio., so.inC.o a e:Jtaçilo C.o nr.

Pnre -

ceu.:1~e LL~ fnto bnntDnt~ nério.

O Sr. ;.Iinistro Pl'esiclentr; - Diz o AcÓrC.iío que o en111.'0endo pe-

diu r.crfcin po.rn prov~r

qUCL"'ltO :J0l'Vi ÇO ti!111n..

conhece ser pequeno o nÚn:cro c'.e faltas.
a

V.Ex.~

V.Ex.ª=

"'lilo fnço fn.vor nle;um
#

o.o dizer que V.Ex.ª' e de umo. 1senço.o fornudnvel,
'

umo. lisura. forn C::o cor.1llll1.

a

até,

HÓ.,

~

ljlOGrilÓ

-

a

de

ur:n ncusnçilo no sentido

#

A

ele que os L·:inis tro G cln n si.s to.G ::;o obcdeccr1 a.os intcren8CG
seun ro prt;ncnt o.clon, o que

•

~ao ~

.

~

v~rdnde.

No.o fo.ço t::unbcm fo.-

vor nlgllln no i·linistro Velloso Ebert, que te1:1 proclnnndo
sua virtude; r.J.o.n, ncG:JO co.so, o.o

fnlt.~:J

za levo, qu0 ?.la o aut orizcm o. dispensa.

cro.m rcnmo

<!~

cssn

nn.tUI'O-

Co!:1 a clovico. vÔnio.

respcit o o. o voto C.; V .Ex.~. acompanho o Revisor.

e

lJceo.co pro-

vü-:cnt o no rocu1•so, contra o voto co Relator, pois S.Ex.!!. não
conheceu.

Redigir:Í o Ac Órc:iío o l.Iinis tro Ncv1to:1 Lanourlicr.

O Sr. Secretário lias Bufaiç:ü.

PROCESSO Nll 339/71 - Relator: iliinistl'O E-

Revi:JOr: Ministro Vclloso Ebert.

Rovi:Jta de dcci!lilo do TRT do.

5ª

Ree;ião.

Rocur:Jo de

FÁBlUCA TECIDOS NAZ,

RETH S/A c SINDICATO DOS TRABALliADORl::S HA HTDÚSTiéiA DE FIAÇlf
3 T.2:CELAGE:!l DO UUNICÍPIO DE NAZARÉ. (Podido co visto elo ;.!inis
tro Starling Soarc:J)
O Sr. :.!inistl'O PrP.!lickntc - O AcÓrclÕ.o, que dou subida ao At;rc

vo, e• da Torceirn Tm•mn, do ,,;inistro Elias Bufaiçal, e o art.
50 C.iz: "Se o l'Ccur:Jo houver :J ubiclo no Tribunal, en virtude
ue rl!'ovir:l:lnto de Agravo de Instrun:cnto, se1•:Í Relator do Agr.Q:_

vo... ( leA) . 11

A c omp;t0:c.cia

é

de:Jto Turma, e Relator V.Excc -

lênci a..
O Sr.

i1linis.~2:0

Newton Lo.nourlier - 'l.uem julgou o

O Sr. i.Iinistro Pro sidont e - Foi a TerceiP :J

At;r::~vo?

Turm::~,

:Jcndo Relg_

PODER
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DO
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to.

-

~

.

O Sr. ;.Iinistro .Newto:1. LO.t:1ounier - Ento.o o. con1p0tencia c do
Tur::1o.

n:~

O Sr. i!tinistro E1ill::J Buflliçll1 - Tenho.Vencido

l:O.'e1iJ71iror

de pre::Jcl"ição, conheço do rec uro o, por ter co:e1o divergente o
c:">
•
1
.C\l'C::J t O H0.!::l0l1:l

•

L
Cl~ll

cl O C\D
• fl :J,

8 7 , l!'lCXJ.::J
°
• t lnu.O
• '1 prCJU2ZO,
(
•
re 1 O

fllto do pns:::or o enpree;udol' a po.fpr quinzcno.lrngnte •.• (lê).
O Sr. i.iini stro Vcllooo EbePt - Do: AcÓrd::Íos nponto.dos mo rll-

um

é

de Turno. dê:::te Tribunal, n::Ío :::er-

vindo paro o conhccir.:ento do. Rovi::lta ••• (lê). Nilo conheço.
O Sr. ,i!inistro

Elio.~faiço.l

-

'
- Conh")ci, bas")o.do no Acor<lllo

Hegi onlll c:.e flo. 87, que diz: "Sen ficar provlldo qLl:Jlquer pPc
juizo .o.o cnpree;ll<lo, ll Único al teP.o.çEío havida foi ra:::o.o.r o paga:71cnto o ser feito qui:-:.zeno.l!r.ente, ·niio ne pode fallll' e1:1 violoção do o.rt. 468 elo. Co:w olidoçiio."

Verifico, entretnnto,se

<'.e Turr.m, razão por que PefoPJ:JLÜO l:JCL1 voto, :1.::Ío conhecendo cl
rcc u.r.so.
O Sr. L'Iinistro Pmnidcnto- Há <livcre;Ôncin?

Por• llll.O.ni~dadc,

niio conho;cido o rocuroo.
O Sr. SecrettÍri o - PHOCE0SO I:r2 383/71 - Helo tOl': .Jiniotro El i

o.: Bufuiçal.

Revinor: i.Ii:"liotro Velloso Ebert.

visto c:.e lleci::JÕ:o do TRT da

5!! lle.:;iiio.

Recur:::o de Re

PET:<ÓLEO BHASILEIRO

' c J OA(I,lJid DOS SA.lTTOS,
S/A - PETROBRAS

o re:::tabelecirento d.:w vcrbno de Gllicional notu,rno e da deno
r:Jino.do. "extro. 150 11 , ::Jentenço flo. 13, AcÓrdão, flo. 22 ... (lÔ)
A Pl'OCUl'adoriu opino. pelo conhecit:!:!nto e não l:O.'ovir.'l3nto,

.

'
relo.tor2
o.
O Sr. Ministro Veil::>::Jo Ebert - De o.cÔrdo.

:f: o
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po.lnvro. o Relator.
O Sr. J,;inõstro Eli

0.:1

Hn

nc,sa:1do provi1~:1to.

o

Bufo.içcll - Conheço <la Revisto., enbol'a lh

C.ivr;re;~ncio. 2s fl:::.

84/86.

Sr. ;,:inistro VcllODO Ebcrt - Conheço, c !10(:;0 rQ'OVir.'Ilnto.

conhecido o l')8curao, c l11)8.2<lo

.

provl~:-nr.. to,

'

ta~lbl3t:'1

por

lU1n~1ir1.i-

dnc'.e.
O Sr. Secl•ct.2r; o - PROCESSO N2 384/71.
na Bufniçal.

l10lnt or: ;Jinis tro Eli

Heviaor: ;1Ji:1istro Vclloao Ebert.

vint~ de decin5.o do Tl1T do.

5ª'

HecLU':JO de Re

ELÁDIO ROBEHTO SOUZA

hct;iÜo.

.OE CAHVALHO o BA.HCO DE AD,.iH!IST:tc'\ÇÃO S/A.
O S1•. i.Jinintro Elias Bufaiçnl - Provido o Hecurno OrC.inÓ.rio,
parét excluir da co:1dc:Htção ir1pwto pela Primoiro I:1:Jt::l.'1cia o
pa.g~r.1en to d0 horo.s cxtro.n c a:J Sl"'2tifica.çÕC::; scneotro.is, AcÓr

cliio Õ.s flo.

47, nust0nto o rv:co1'Tcntc c;uc a chefio. exercido.

nao importava. •.• (lê).

A ProcurDdOl'io. opino. r-elo conhecir.'l()nt o

c provil~nto quanto n e;ro.tifico.ção de balanço.

t o rclatÓri

O Sr. Mi:1istro Vellono Ebert - De acÔrdo.
O Sr. :.:in;ntro Prry::lid~- Em di:::cu::::nõ:o.

Encf)Prnclo..

Tert o.

po.lo.vr2 o Relntor.
O Sr. i.linistro Elins Bufaiçnl mi t

t

-~<lo

E:1tcnde o douto puroccr li-

o rccLlr:J o, no' ndm.it ic.~o r;,ela..s hor2a cxt1')o.s 0 r>Olnc svo.

·r·1.CO.Ç::YJG,
•

J..

!".10.3

O

c;lcL1lo CO.
1 ll1C.~e~lZO.Ç20...
· 1 •
(lA)
0
'...4

•

Conheço do

recurso, pela diverg6ncia arl'Ol:J.da.
O Sr. tünistro Velloso Ebert - Conheço.

conllccic'!.o o recur::JO.

Ter.: a ralo.vra o Relator •

O Sr. iUnistro Elicw fu_ú'o.i cal rccnrso..

l~e,so,

•
l'Orem,
1J!'OVÜ1Cl1 tO

QO

O cargo do chefio er3 CX'}I•ci<lo 0~:1 cominsão t.: ~cc-

PODER

.JUDICIÁRIO

.JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL.

5-8-71
biu o

TRABALHO

SUPERIOR DO TRABALHO
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FBL/i.INS/NAI.I

r~corrente

co.re;o efetivo,

~
, .
grutificuço.::>
::JUperior u 2I 3 c~o ::;o.lo.r:to
do
•
"-uo.nto o. Gro.tifico.çno, o 110dido foi de cro.ti-

ficnçiio de bu1unço, como nuliento. o V.AcÓr6ío de fl::;, 52; tnl
(

~

~

~)

be!1ef:tcio nao ac incorporo. ao ::;alo.rio ••• (le •

tifico.çõco de b2lo.nço foPnn i:lliti tuiC:a::; por ncÔrc!o tftcit o 811.-

contrntoa de trnb.n1110 ••• (16),

Dou I.il'Ovin;nto r.arcinl o.o re-

curao, ro.ra reintecro.r,:10. conde:1::tçÜo aofrido. rolo bn:1co, o pa•
.
~
ga:xnto don ro.rcel u::; referente n ao
gl'cttif:tcaçoc::;
de ba 1 anço,
.=o_s-=r:.;'•=--:::i'I:.:i:.:n:.:i:cn::...::;t.::;r..:o:....;E"'l=i.::a:.::a:....:B=u"'f.;:;;;uiçu1 - Bn::;to citar upe:1a[J uc fato.
E se ::> Bo.nco t~:::> pr~j ui

Tr::ltu-::;e de e;ratificuçiio de bulo.nço.

(
.
oc r c on ~c:tnuo.,

zo?

,

houver lucro.

no:J

nos, quo t~l;I I.tPCju:Ízo.

o

G .~bot1os,

b0~1c

.

,
fiel o,

ele bCU1CO:J

rcqu~

S5.o o.quÔlo::; b'J11co:J que ~:l2!ltÔm ne;Ônci0 qLtC são pioneira:::; l1D.

,
qun:::;o ntJnpre, no.o cll1ficit'}rio.n

,

~

c.:.ur·:~::~.t~

l·x13o rnrioC.o pnl,n.,do-

poin,

que nÜ::> houve ll1ero?

do banco,

:JO

c.liz : (LÔ) •

D.pUl.,Cl.clO C~:l bctlnnço, a el,ettificn.ção n5o 0 clcvic.:o..

O Sr ...li:J.iztro Prc:Jic.1entr; -Fui prc:Jic.l..cnttJ. C.l} bO!lco tJ,:"!o fim

elo vinhn poai.tivo., hnvio. lucro; quon<lo ne,sntivo., era prejuÍ~o.

A

•

~

•

I

ogt}n c lO. :J dno prCJU:CZO; OUtr.na, lucro, U-

POOER

JUOlClÁH!O

.JUSTIÇA

DO

TRISUNAL
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TRABALHO

SUPERIOR

CO TRABALHO
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FBL/ii!NS/HAi.!

::1as pnznvur:l, outras

~

-

~

:'lim no.o nlt0ra.vn a ::;i tuaço.o.

!:lO.:J po.re~

!1.:10,

O Sr. i.Hnistro Elio.s Bufo.1.;;o.l - O AcÓrc'.no diz: "O r-ecorrido

A

d11 n0rviço ne ;;xtirl[;uiu ... {lc).

i1i211C.D. excluir na horan extr

,

o

A

O Sr. I.!in·•stro Hcwton Lmnou..rlicr - 0::; bnncélr:tos tcn eluao 3r~tti
ficnçÕ~n net~ntrnio, inclcu,:;nc!cnt~nentÇ} d3 ele bo.lnnqo.

Enao.o

são ho.bi tmis c i:1dcp~nelcm ele prcju:Í.zo.
O Sr. i.1ini stro

Pre :::;i C.cnt e - Aa :Jei'lcsti'ai o cempi'tJ dou,

de büanço c' oventuo.l, co:1diciono.clo..

Contra. o voto

l:'letD

o.

Revi-

<lo

nor, nogo.do proviecnto no rccurGo.
O

Sr. innistro Volloso Ebc1't - Requeiro ju::;tificaç5o

O Sr.

1di~.:!.i

stro

Pr<J~idcnte

de

voto.

Def.~Jrido.

-

L
I 71 - Relator: irlinistl'O Eli
O Sr. Secretario - PROC.c.SSO H!l <±31
,.

o.s Bufaiçnl.

..

M

~linintro

Revisor:

Velloso Ebert.

vintn de clccic.~o do TRT da 1~ Reciiio.

Recuroo

HO!UVAL DE SOUZA

i>THO c USINA NÔVO HORIZOUT:S S/A.

O Sr. ;,anistro

Eli::~n

Bufo.iço.l - Anba:::; n:::;

~

Imt:~.'1cicu:;

julgo.rom

inprocedentc n reclomoçiio pm•a reccicéio elo contr.o.to, forr:mln
dn :::;ob fundamento dn imprecto.bilirlGC.e elo. ho.bi toç5o fornecido.
A

pelo. empreno., e ocupado

p~lo

quncc trinta onos ••• (lê) •

468 dn Con:Jolidaç.é\o.
.... ' .
lOvOl'lO,

emr.a'ec;ndo, ora recorrente, hnvi

Ci tn j ulgo.cloc e co1:10 vi olo.do o o.rt

O c'..outo poreccr

é

clcafavornvel.

É o re

PODER:

JUSTIÇA

.JUOlCIÁA.\0

DO

TRABAL-HO

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO
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14,50/55

T

A

'

O Sr. Einist:'o vclloso :!bcrt - De ocoro.o.
~

O Sr. l:inistro Presidente - ::::r1 discu.ssl'o.

Tcn

~nccrro:2.

u pn lo.vrD o :1c lo to r.

o Sr.
u

r;i•üstro .::li2S :Jufáical - r:õo

-

conhccinento

:1Cl'CCC

-

,

o CJrt. 120 C.o C~(U;:,o de Processo.
O Sr. ::inistro Vclloso =:tcrt -

i)c

IJ.J'o con:1cço.
Dc~rdo.

..

,

O Sr. i:inütro PrcsiélG!1tG - :rc divcrge•1cic ?

1__ l::'S
•
]

,

I: a )rcliminCJr, n;·o diz o V•.. cordco C.lJ1icovcl

Revist~.

i:~o

co:úcc_i

1

n
•
'J:~nlçr-_.o

r, ,

•

_._CC:llCC

-

"

C"

1

G -JGO oC!'!\."'llCS •

O Sr. iiinistro .::1.i~s BufÓiçol- i. rcclorwçÕo foi
çílo é'€ co!1i&~ Õo s;bre vencl::s fi•cri1ril'd"'s ':lor
-perte:!Cent2s ao

..

ele

rzrl.!:J.

.

eLJ.prcsrs

;esr:Lo e;ru.po ccononico. Ju.J.:;cdo ;Jroceélcn-

te, nrn:l<:>do lJ:::lo

:::>

,

·~.:;re~io Reeion~1

-

<'pu.::nr !'..a Gxccuçno o

vnlor de E co2:issÕe s, sustento a recorrente o.ue o sistc1:<1

.

;:JrcviEto no co:T;;rrto de eerenta ••• (lc). Parecer desfn,
,
vorcvel, ~ o rcl&torio.
~

.

O Sr. liinistro Velloso I:bcrt - De oc::Jrdo.
O Sr. J.:ic1.istro Prcsid.cnt;:; -

o

~>a lavra

o

~eJ.a

::o

discussro. :>c1Carro,·o. 7cn

to r.

,

O Sr. :iini.stro ;::l.i<::s Bufa iço:), rccer, corllcço d0

Revise<~,

sc:1C'.o

":Jnt~

vc

Ü3 11

<Li.ver~;cnt~s

do douto :Pfl.
os :.reato s

citados a fls. 115, !.restos Regi::Jnnis co ú'irncdos eL: ::\cvist.:> cooo o ressâltado

a fls. 116 s rc:co;1hccido

'
respeitcvel
c'espcocho de fls. 119, qu2 citru ccso dcciC::i-

do

,

CL1

s::1tido contrario y::lo Ll3S::lo 7:'ibun;cl Jlq;ion<"'1

do

Trnbn1ho.
LST - 332

O Sr. J.iL1istro Vclloso 3bert - sr. P:ccsiC:GntG ,o cutor rf_

PODER

JUDICIÁRIO

.JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL

TRABALHO

SUPERIOR

DO TRABALHO
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G
que cGsrs C'X.lJ_::;::o:::s
o

..
yrec:;o

-

~C'SSBrDJil C

~3tc

cloro

n:~:Jcirdo

do :1roduto no c:-·S:1 de vendrs

G::.Sc'ISV6.:.1das

,

)rnzo.

tJ

D

:wczo. :.contcce c:uc

ser fi_:_1f..i.1CÍCd::'S

por

.

6D3'!'CSDS

Z.,O

A

~1c

o

,

smo g:.:'u:1o ccononico, dEvendo o :_:>r ::;r me :1to ser r c sti ;;u,i

do o vista ••• (lê).

r:õ'o con_heço do recurso,

,

O S:r, :Unistro :Zlirs Bufriccl- Pcr,;o os r·u.tos. Os Arestos cit;dos cowo

-

divergentes soo os sct:;uintcs;"O rcclf.

Lwnte pre: stGva serviço
isso e:1tend.eu
se

'illE:

l1

f!U3
A

e:o

duas

ti!lha clois

..

cCl}:Jrcsê s 0 ssociad<' s,

contr~

por

tos de tr11bolho, te-

-

cnpresr> ;-u:o ocoL1cu." Outro: "O serviço prcst.Q_

do pelo ••• (lê) •11 Por .3ste :.cÓrdão, c(ue col'lsidero

di-

,

vcrgentc, por ser co noterio a Jes-u:t, conl1eço;"J.s vendc:s
finnnciadrs,

o euyregrdor recebe de ii.>ccliato
o
v21or do cony>ra c;!'e·~ue.da pelo clients se cquipcra n• vcn

dn
110s

G~: ~uo

vista p:>r' :?ii.:t de pnea.c::ento de co:cüs:Ões devidas

:-1

c~:yrc:;;c'os."

'":·ibu.nal 'lE::;ional do !lio Groade r1o SLll,

:.cÓrdÕo do i:L'listro i:oz2rt Victor RussOLW~lo.

-

' ,
no.

O Sr. Einistro ::c·.·ton Lc-JlOUnicr - Parece- _;e que :1oo

adG(turç.1o.

te ·F"r:)ccs:-.o o r::c:':;i ·c_:to
...

'lO S~

C:~-

-

A

co :is:::.-"'o soJrc

L~~w

·.~o:Klo

cl:> fosse fGita a !3l'8ZO' dizGndo que O (;l'U:JO

C.Q

que

f:-zia 2s vendes das mercadorias, c:'r o :.:csuo. Sln fi-

,

nanciavo a ucrcadoria., o ClUe hoje e conun.
O Sr. Miniptro Presidente - O lucro deixou de
empregado,

i~

para o

passando a• financeira.

O Sr .Hip.istro Ne1·1ton Lamounier - Acompanho o RõVÜ"Ol'.

,

..

c Sr. Ministro Presidente - Tambem acompanho S.Excelencia. Não conhecida a Revista, contra o voto do Relator,
l'ST ·

8.~2

que requer justificativa de voto.

POO!ó"R

JUSTIÇA

JUOICIÁFUO

DO

TRABALHO

TRIBUNAL SUPERlOR DO TRABALHO

...
.1.J.. c;·

5-8-1')71

~rs;·,...

'
O Sr. Soc~~térioP:lOC~S~C

tro ~liws 3uf~içcl.

-1-

15,0C/1·5

J.,i·J.

J.'.i.L

"º

Lr39/71-

:lclwtor: J.:inis-

~cvisor' J:inistro V~lloso ~ocrt. ~~

O Sr. ;;i,listro ~1iws :ilu.fÓiçrl - 1>B0:·s ns Inst2ncius jul-

- l'cconhcccndo
g;:ror.: procedente n reclonuçao,
nu.o

.~era

dic invoccC2

D

-

a desryodida
c co1sidcrcndo devido o sn
-

l:Í.rio do twtorisi.n ••• (lê). Perecer dcsfuvorÓvol
,
' .
ta Procuroü.orLJ. ::: c relntor1o.
O sr. i-iinistro Velloso
::..C"---"S"-"l:...'_,_,~;,,_,·i'-"-'1i s

dcs1r -

Eb~-

da

c:o!l

~

De: 2CorJ.o.

~:: 0 P;r e si de nte - ~ di s c u s sã o •

a pélluvra o :lol:ltor.
"

O Sr. ;;inistro

.~COl'OO

c'outo parecer, )ois tÔdo a qu2stco ::;ir:·
• • •

( la... J'

6

_J:"'OVC

c

SJ~ • :~i:y·~. s ~~r o

CLl

CO!.\

o

tôrno ele frto

•

Vellos

"~bcrt

- !IÕo
,

- Hv.

c Sr. l:inistro ?·,·csidcnto

conher,:o.

"
"
c"ivort;cncio
? Por un:minJ,

d<:>.c~c, não conhac.i.clo o roc:uso.

,

QJ3;r. Sccret2rio - P:lOC:S'30 Fº- L\97/71 -

~cla~or: ::inis -

'
tro ::::;lics Bufai,;ol,
:1cvisor: ;:i·üs l~ro VclJ.o;:;o ::;iJort.

r:e-

curso de revbto de doeis~ o de TRT clr Zo. :lq;ií'io,c:r:~YS:C:R
' ull~
""I."/'
Jo '-'·~
~ "-' '" -·• I._,_,.
n· US

6

'
COOG!'CJ.O
.

C

JOs(;' :.rgente

;;o -

ruin.
G

:>r, ;;inis tro

tes do

TJI'<JZó

"
sa,,. (le).

v in e :>.to.

~li os

ce 90

Juf',, ic<Jl -

"
dios, nos ternos
de

!. Pror::urDdoria O:Jina pelo co--Jl1::cil!l:nto c pr.Q.

'

,

J o reletorio,

~!..!,1-:inistro

Vclloso ;c;bort -

O Sr. Eill..tstro

Pr~sidc.1tc

Teu o paluvra o Relator.
TST - B!J2

'
cbusulr
c:::_?res -

De

"
0cordo.

PODER

JUDICIARtO

JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL

TRABALHO

SUPERIOR

DO

TRABALHO

'· · c;--·'"/·n
•.> ll•.!.·

5-8-1971

.i... ..

O 81·. I;inistro

~lics

-2··

J.'l~.

,

Bufnic<'l- Coc1l1c•;;o do recurso cu fn

42.

cs d11 uive~cencio es

fls.

O Sr. Einistro 'l2l:a;o

~bert-

A

'

,

Prcsic~cnte

O Sr. J:inistro

D€
A

- Hc; ,·ivcrgcnciu ?

o r€curso, por U'rlü.:iO.nde • Tcra
~lies 3ufniçt:~l

O Sr. l·linistro
so, pois nc

-

~~i'O

·':ivc:s·

~~1

tcCilJ2 éin do coc1tr" to ds

11 }1alovr2 o ::telutor.

~ou

-

os 21c.rtes
A

e~:YJeri€ncia

prescntn~co c'c<: motivo "" (lê),

Conhecido

·1rovir:1c 11to ::o rccurc~irri-:o

-

' rcscisL:o t_J
o

sem necessidade de 2:

Dou provimento :9arr ju1,

gé'r ir.1l)rocede"1te o rccl<::nação.

i·•t:::'oéiuzic'ios J:Jclo

D~Cl'€to-lci

229,

c~e

::'cvcrGiró ds 1967,

'
'
arts. LJ"L!3, § 2º e l ~L\5, Pora::;rofo
unico
dG ser co 1siderrdo cc:lo ... (lS)..
O S:::'. ;;inj_stro

to.

O Co:ltr<'

:~c-·:~o'l

'~o c1~

,

;._o·wu:üer - T:1nb:u
A

Jc

- '
Co:'lsolid:oçco
v

:~€:;o ~Jrovi~1c.:.1to.
•1::~o

;~rovi;;ol1-

,

o::'J: ric:1cia -::

,

~;r2o;-;o.

c~.c

A

::.·::~ci!1C'.C

c

:'l::rCcs elo scn -'corno" o :--:ccbi.:e.i.1·•

,

to cl.o oviso ~rc'/io ·G:a c~bi~c:1to.

O Sr. l·i_inistro ::lias Buf'aiçol - ::o c:-so 7 y rccc-uc

,
no contré'to consto a cl::JUsula

e;~prsssa

que

de poder ser rcs-

cindido o contratado o co;:].truto c quol(',uer tC:.!':JO sei:J. o.v.J.
,
so previo.

-.:.CQ1~'.')~lli'10
-

O .,.
e v< ror
.~~
~~

O Sr ... J.;inistro Prs sidsnte

-

o voto (}_o Hclo.tor, :1c :::;[I c~ o

provicle~1to úO

,

,

-

~-

. Contré'

recurso. TI.cdi6i-

ra o Acor6ro o Jcvisor.

,
O Sr. Secretario - P.toc...;ssc J!Q 521/71

- Jcla cor: i:inis-

tro Volloso :C:bert - ::tc:visor: l:i:-:istro Storlin6 Soares .:'\Q
curso de Jevist::: e. 3 dGcisão à. o T:1T do 2c. Rcgi.?:o. - i.)a-

~ST

· !!32

PODER

JUD!C!ÁR!O

JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL

TRABALHO

SUPERIOR

CO

TRABALHO

J.ili.C/MNS/MN
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15,00/15

O Sr. J.iinistro Velloso Ebert - A decisão revisada

con-

A

firmou a sentença de Primeira Instancia, que julgara improcedente a reclamação apresentada pelo empregado

por
A

entender comprovada a falta grave justificadora ••• (Le) •
• fls. 43 pelo conhecimento o dasA Procuradoria opina as
provimento do recurso. É o relatÓrio.
O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrada.

Tem a palavra o Relator.

O Sr. Ministro Velloso Ebert liminar de nulidade

Não

é

de prosperar a pre

suscitada, eis que ao Juiz cabe

indeferimento de prova ••• (1~).

Rejeito

a preliminar.
,

O Sr. Ministro Presidente - Também rejeito.
ela ?

o
A

Ila diverge!!

Por unanimidade, rejeitada a preliminar. Tem a P.!!.

lavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

"'
,
As Instancias
Ordinarias,

baseadas no fato de o empregado ter rasgado a carta de ad
A

vertencia, julgaram caracterizado a falta grave

justifi~

A

A

dora da dispensa, sem onus para o empregador ••• (le). CQ
nheço.
,

,

,

-

A

O Sr. Hinistro Presidente - Tambem conheço, ha Acordao nE!ê.
se sentido, não
tros.

só neste processo como em inÚmeros ouA

I

Ha divergencia ? Por unanimidade, conhecido

recurso.

o

Tem a palavra o Relator.

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - O entendimento se coaduna
com a tese invocada pelo aresto paradigma.

Não

consti-

A

tui falta grave justificadora ••• (le). Dou provimentoro
recurso para que seja julgada procedente a reclamação.
,
O Sr. J.iinistro Presidente - O meu voto e no sentido
de
negar provimento ao recurso. Não era o fato de rasgar
A

a

carta, mas o fato desreipeitoso ••• (le). Hantenho a deci
são recorrida.
rsT- as2

PODER

JUDICIÁRIO

JUSTIÇA

DO

TRIBUNAL

TRABALHO

SUPERIOR

DO TRABALHO
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O Sr. Ministro

~lias

,

Bufaiçal- Acompanho

A

•

V.Excelenc~a.

Sr. Ministro Ne1-rton Lamounier - Ocorre o seguinte: se-

O

ria falta grave, não resta dÚvida, e como falta
,

grave
A

so poderia ser mesmo a dispensa.

Acompanho V.Excelen-

cia.
Q_Sr. Ministro Presidente - Negado provimento ao recur-

,

so, contra o voto do Relator.

-

,

Redigira o Acordao o Re-

visor.

545/71 - Relator: Hinis,
tro Elias Bufaiçal- Revisor: Hinistro Velloso Ebert. R.!!,

O Sr. Secretário - PROCZSSO Nll

curso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região.- Noide Hercucci Bronco Lourenço e Outros, e Halharia Giard_,i
ni Ltda.
,

O Sr. Hinistro Elias Bufaiçal - Pleiteoram as em,rega das rescisão do controto alq;ando alteração de funç.::Ío e
mau trato.

A Junta não considerou proveda a alegação •••

A

(le).

,

,

,

Perecer desfavoravol da Procuradoria.:;:: o relatQ

rio.
O Sr. Hinistro Velloso Ebort -

A

acordo.

Do

O Sr. Einistro Presidente- Em discussão. ::::ncerrnda.Teo
a

palavr~

o Relator.

O Sr. Iünistro ::::uas Buf~içal - L questeo ; nosmo dz f.Q.

to o do prove, como assinalou o douto ,arecor. O AcÓrdno Rc::;ion2l está

son indicação de fonte de ·•ublicaçÕo

..

e inocorro viol~çeo da lei ••• (le).

EÜo conheço.

-

A

O Sr. líinistro Vclloso :Cbert - Hao iltcnc1idos <'S o::izon,
'
,.
,
cias da Swx.la 38, qu2nto a divorgoncia,o rcstnntc c tl.Q
téria do prova que n2o cnseja a Revista.
,

A

Hão conheço.

O Sr. liinistro Presidente - Ha divorgonciil ? Por unonirücl<ldc, no o conhGcido a
TST-

&~2

:.L vista.
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5-::-1 S'71
,

C Sr. S:::cr:: te r i o -

PRO::r~ssc

:7º 582/71 -

,

tro ::.;lios Buf:üçcl. acovü.or: V<llloso
Revista

:te la cor: ;;ilüs-

6c

~bGl·t. }(GCUl'SO

de dGcis;o do T::tT de 2c. :l8~iÕo.- Jor0~o Jorô-

-

!lino 3ncc r;12 ço.o ::tod:· i~ut: s

c

Outros,

a

,
Coupc nhio. Sido rur-

gico Paulista - C03IPA.

,
O Sr. liinistro I:lias Bu.foiço.l-

Reconhecida a justa ca_!!

-

sa, su.stentam os recorrentes que a suspensao por mais de

30 dias importou em despedida injusta, havendo violação
do art.

464,

A Procurad2

além de cerceamento de defesa.

-

,

,

ria opina pelo nao conhecimento. E o relatorio.
2-§!~

A

Ministro Velloso Ebert - De acordo.

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão.

Encerrada.Tem

a palavra o Relator.

O Sr. Hinistro Elias Bllfáiçal - Não há base para o recur
so, pois os recorrentes não foram suspensos senão

para

apuração dos fatos sem perda de salário ••• (lê). Não conheço.
•
O Sr. ,M!n.istro Velloso Ebert - De acordo.

(Chega o Ministro Renato Hachado)
,
O Sr. Hinistro Presidente - Ha divergencia ? Por unani-

.

midade, não conhecido o recurso. Presente o Ministro Renatà Machado, convocado para relatar um processo
remanescente de sua bêlhante
-

pass~gem

ainda

nesta Turma, e co-

A

A

mo eu nao funciono, passo a Presidencia a V.Excelencia •
(ASSUME A PRESID~NCIA O HINISTRO RENATO J.IACHADO)
O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 4-719/70 - Relator: 1-ílni.§.
tro.~énàto

Machado, Revisor: Hinistro Elias
~

,

Bufaiçal.-R~

-

curso de Revista da decisao do TRT da 2a. Regiao. -

cio Colatino e Outros, e Companhia Mogiana de·Estradas
Ferro.

~

Al~~

Não participa o Ministro Starling Soares.

D Sr. }ünistro Presidente ooOAcÓrdão revisando axplici ta:
rsT- 332
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"
A provaproduzida corrobmB o fundamento da empresa.
O fa-

to de haver substituição na prestação de serviço,por ausência de escriturário na administração, não invalida
N

a

..

classificaçao ••• (le). Sem examinar a preliminar,.9 Hini§.
tério PÚblico onina pelo não conhecimento ou improvimen,
, .
to. B o relator~o.
,
"
O Sr. Ministro Elias Bufaical
- De acordo.
O Sr. Hinistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Como inexistia nos autos qualquer documento para exame

..

da

mencionada preliminar, nos termos do art. 56 do Regimen-

..

requeri a diligencia de fls. 66 v. Esta foi
,
atendida, com a juntada da copia Xerox·dos elementos pr~
to Interno,

..

tendidos, fls. 68 ••• (le). Acolho a preliminar para,
lando o aresto,

determinar o

..
retorno

an~

,
dos autos ao Egre-

gio Tribunal "a quo" a fim de proferir novo julgamento C.Q

mo de direito, obedecidas disposiçÕes regimentais.
,
O Sr. Hinistro Elias Bufaical Sr.Presidente, por in!
oiativa do Hinistro Relator, juntou-se aos autos página
contendo o dispositivo do Regimento Interno mandando que,
"
no caso de retorno
do processo, funcione o mesmo relator

e revisor.

Por

(

a~

poderia ser conhecida e provida a Re-

-

,

vista. Mas alem de na o ser essa uma disposição de lei mas
,
de Regimento, ha um empecilho maior, qual seja o de que

-

..

"os professores sujeitos a' apreciaçao de Justiça do Trabalho ~Ó haverá nulidade ••• (lê). Não conheço do rec~
'
,
so pela preliminar e pelo merito, pois que dispondo a E§.
trada de duas catecorias diversa não violou a lei e enten
dimento da licitude da divisão de trabalho dentro de horário diverso. Os artigos que o recorrente invoca,8º

,

da

C.L.T. e 114 do Codigo de Processo •••
,
"
O Sr. Ministro Presidente - Como ha divergencia, tomarei
TST · 3.12
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O Sr. Hinistro Velloso Ebert - Não atendidos as disposi"
çoes
expressas do Regimento Interno do Tribunal "a quo",

entando que deva ser resolvida a questão. Acompanho o Re
lator~

,
O Sr. Ministro Neuton Lamounier - Tanbon acompanho V.Exa.
por desrespeito ao

Re~imento

O Sr. Hir.istro Presidente-

Interno.
Conhecido o recurso

pela~~

,

liminar, devendo os outos retornarem ao Egregio Tribunal
Regional a fin de proferir novo julgomento.
O Sr. Ninistro "aios Bufáical - Requeiro justificação

de

voto.
A

O Sr. Ninistro Presidente - Devolvo r Presidencin no J.iinistro Stn rli'1$ Soa r e s.

O Sr. ;;:inistro Presi:lente - Jq:;r"'cleccr;;os r ;::Jresença do E.J.
nistro rtcnato l!l)cho,;o, que mais Ul'la vez veio trnzer

..

sua inteligcncil)

G

brilho

I)

a

esta Turna,

(Retiro- se o Einistro Rene to l·!ochcdo)
,

O Sr. Secretario - P:lOC,~S':O J!Q 63t!l71 - Relator: Hinis,
tro: Elias Bufaiçal. Revisor: Hinistro Velloso Ebert.Recurso de Revisto de decisão do TRT da Za. Região. - AntQ
nio Bertollossi e FRIGOBfuiS S/A• Cia. BrosilGira de Fri,
gorifico •

,

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Insiste o recorrente no
direito ao adicional de insalubridade citando julgados
A

'

como divergentes ••• (le). Parecer desfavoravel da ProCQ
,
,
radoria. E o relctorio.
A

O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acordo.
O Sr. Hinistro Presidente - Em discussão. Encerrada .Tem
a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Não merece conhecida a
TST · 3!12
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Revista. Não conheço.
O Sr. lünistro Velloso Ebert - Não conheço.
,

A

O Sr. lünistro Presidente - Ha divergencia ? Por umnimids
de, não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - PROCESSO NSl 638/71 - Relator;

Hinistro

'
Elias Bufaiçal.
Revisor: J:ünistro Velloso Ebert. Recu.rso de

Recurso de decisão do TRT da 2a. Região. - Ubirajar<J de Sog_

zo Tavares e A.A. Ponte Preta Country Clube.
O Sr. Ministro Elias Buf;içal - Reclamou o ora recorrente o
, .
,
pagamento do salsr~o profissional de medico com diferença de
,
,
13º salario e ferias. A Junta julgou a pedido procedente Q.
,
penas eo parte, negando o salario profissional, sob o funds
N

A

,

mento de que o trabalho nao ia alem •• , (le). Parecer desf.§.

,

voravel da Procuradoria.

,

,

~o

relatorio.
A

O Sr. Hinistro Velloso Ebill- De acordo.
O Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrado. Tem

o

palavra o Relator.

-

'
Sr. Ministro raias Bufaiçal
- O Prejt.ügado nao deixa reaJ:.
,
,
mente duvida quanto ao direito dos medicos e dentistas
ao

o

,

minimo de 50 horas mensais.

-

Dizer que na o pode o emprega-

,

A

dor pagar menos que o minimo previsto ... (le). Zstou de

a-

cÔrdo com o douto parecer, conheço e dou provimento ao re,
curso para assegurar ao recorrente o salario correspondente
a 50 horas,

com pagamento das parcelas não percebidas, po-

dendo o empregador GXigir essas horas,
A

O Sr. Hinistro Velloso Ebsu:j: - De acordo.
,

A

O Sr. Hinistro Presidente - Ha divergencia ? Por unanimidade, conhecido e provido o recurso,

TST · S.'l2
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O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 666/71 - Relator: l'Iinis,
tro Elias Bufaiçal. Revisor: Hinistro Velloso Ebert. Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. Hanoel
Ricardo e Ou.tros - Poliservi S/A Serviços de ConstruçÕes
,
O Sr. Hinistro Elias Bufaic;;al - Confirmou o Regional decisão que julgou im~rocedente a reclamação, embora

com

terminologia imprÓpria de carência de ação. Diz a respei
tável sentença que não se comprovara o vÍcio de citação e
,

-

A

quanto ao salario doença nao fora apresentado atestado ro
INPS ••• (lê). O Parecer desfavorável da douta Procurado,
,
ria. E o relatorio.
A

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Hinistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem
a palavra o Relator.
,

A

O Sr. lünistro Elias Bufaical - De acordo com o douto P-ª.
recer, não conheço do recurso, pois a Junta não admitiu
provada a al~gação de não recebimento constante da ini ,
cial; considerou sem vicio os recibos que se referem
a
pagamento de acÔrdo ••• (lê). Não conheço.

-

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - A reclamada nao contestou
os valores do pedido na inicial, restringindo-se a ap:cesentar recibo de quitação de fls. 8 s 10. A decisão re A

corrida adotou fundamento da sentença V2Stibular ••• (le).
Conheço do recurso.
A

O Sr. Ministro Presidente- Havendo divergencia, vou tomar os votos.
O Sr. Ministro

Lamounier - Conheço do recurso.
,
O Sr. Ministro Presidente - Tambem conheço. Conhecido
Nu~ton

,

recurso ,contra o voto do Relator. Quanto ao merito,

o
tem

a palavra o Relator.
,

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Nego provimGnto ao recu.r,
TST · 3B2
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~

so. Diz o Acordao: A preliminar realmente procede,

eis

que não existe carência de ação, no caso, e sim procedên
cia ou improcedência da ação,pois existindo rel~Ção em,
pregaticia estando os prGssupostos da admissibilidadG Elll
ordem não se pode julgar o reclamante carecGdor de ação.
A

••• (Le).

Nego provimento.

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente,

quitação

vale apenas pelo total especificado em cada parcela, cabendo ao empregado direito de reclamar poss{veis diferen
ças que não foram pagas na resilição

contratual. Dou Pl2.

vimento parcial para garantir ao reclamante as diferen-,
'
ças das parcelas do aviso prsvio,
ferias
proporcionais e
,
,
decimo-terceiro solario.
A

O Sr. Hinistro Ne1·rton Lamounier - De acordo com o Revi -

sor.
O Sr. Ministro Presidente - Dado provinento parcial para
garantir ao reclamante as diferenças de parcelas de avi,

,

,f

,

so-previo, ferias proporcionais e decimo-terceiro sala ,
,
rio, contra o voto do Hinistro Relator. Redigira o Acordão o Revisor.
O Sr. Secret~rio - PROC!SSSO Nº 686/71 ,

tro Elias Bufaiçal - Revisor:

Relator: l1inis-

Hinistro Velloso Ebert

Recurso de revista de decisão do TRT da Z.a. Região -SHifi

LEY

BhNCO DA BAHIA S/A.
,.
O Sr. Hinistro Elias Bufnçal - Sr. Presidente, r e j eitan
GUED~S

e

do a preliminar de intempestividade do Recurso OrdinÚrio,

.

o Regional deu provimento ao mesmo para julgar improce ~

dente a reclamaçao relativamente a diferença da indenizª
ção, a vista da quitação outorgada, ac6rdão fls.50. InA

siste o recorrente na preliminar ••• (le). A douta Procuradoria sem apreciar a preliminar,opina pelo conhecimen'ST · 332
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,
,
E o relatorio •

..

O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acordo.
O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada.Tem
a palavrw o'Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Não merece conhecimento
a Revista pela prelimin2r, pois sendo a notificação expedida em 18 e presumido o recebimento a 20, sexta-feira, o prazo coneçava a fluir de 23, segunda-feira.

As-

sim, o recurso entrado em 31 e:stava no prazo de 10 dias.
Rejeito a preliminar.
,

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Tambem rejeito.
A

#

O Sr. Hinistro Presidente - Ha divergencia ? Rejeitada
a preliminar de intempestividade, por unanimidade. Tem a
palavra o Relator.
O Sr. Ministro

~lias

,
BUfaiçal - Conheçoda Revista

m~rito face ao Aresto citado a fls.

pelo

58.
,

O Sr. Jviinistro Velloso Ebert - Tambem conheço.
"
O Sr. Ministro Presidente - Ha, divergencia
? Conhecido
o recurso, por unanimidade. Tem

a palavra o Relator.

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Nego provimento ,pois que
as diferenças pleiteadas decorrem da verba de gratificação debalanço. Ora, não se pode pretender que viesse

a

ser devida uma verba de natureza condicional e, portanto,
nDo integrativa de remuneração.
Q_§r. Ministro Velloso Ebert - Dou provimento ao recurso

..

para restabelecer a sentença de Primeira Instancia,fls •
,
27, cujos fundamentos adoto integralmente. E fato inconteste nos autos desta ação a existência de gratificação
de bàianço na reclamada, sendo a mesma percebida pelo em
pregado até a rescisão de seu

contrato de trabalho ••• (l~

O Sr. Hinistro Neuton Lamounier - Hantenho meu voto
TST · 3.32
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-

sentido de que,esta, condicionado a reouneraçao. Acompanho o Relator.
O Sr. Hinistro Presidente - Com o Relator. Contra o voto
do Revisor que protestou pela justificaç~o de voto,
,
e deferido, negado ao recurso.

qu~

,

O Sr. Secretario - PROCESSO Nº 848/71 - Relotor: Einis ,
tro Elias Bufaiçal. Revisor: Hinistro Velloso Ebert •
Recurso de revista de decisão do TRT da Za. Regi~o.- Cia.
Paulista de Estradas de Ferro e Geraldo !·!ore ira ZQ.
,
O Sr. Hinistro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, ambas
A

Instancias reconheceram como insalubre, pelo excesso
,

-

,

as
de

ruido, o trabalho do recorrido en1 locomotiva, Acordao de

..

fls. 79. Sustenta a recorrente ••• (le).
,
,
, .
desfavoravel. E o relatorlo.

Douto

parecer

A

O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrado. Tem
a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Não merece colli1ecimento a
Revista.

o Sr.

~anistro Velloso Ebert - Não conheço.
#

A

A

O Sr. Hinistro Presidente - Ha divergencio ? Unanimemente,
não conhecida a Revista.
,

O Sr. Secretario - PROC..>SSO Nº 866/71 - Relator:
tro Velloso Ebert.

l>finis-

Revisor: J.:inistro Starling Soares. -

Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região.-JoÜo
Teodoro de Souza e Jockey Clube de são Paulo.

,

-

O Sr. Hinistro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Acordao
A

recorrido manteve a sentença de Primeira Instancia

que

deu pela prescrição do direito de reclamar o autor con tra o rebaixamento que alega ter sofrido. Esclarece o

r~

clamante na inicial que em 17 de janeirode 1965 foi proTST • &'l2
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~

movido ao cargo de chefe de seçao, sendo rebaixado, •• (1e)
'
Opina desfavoravelmente
ao recurso a douta Procurndoria

em seu parecer de fls. 72.

,

,

E o relatorio.
A

O Sr. Hinistro Presidente - De acordo. Em

~

'

d~scussao.

E,n

cerrnda. Tem a palavra o Relator.
O Sr. 1finistro Velloso Ebert - A tese sustentaaa
pelo
,
,
recorrente e corroborada pelo Acordao Regional transcr,i
~

to nas razões de recurso, fls. 62, cujo teor

é o segui,n

te:" qualquer alteração unilnteral do contrato de trab§.
lho

TST · 3a2
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - O autor ajuizou reclama ção, postulando reparações de seus direitos que teriam si
do infringidos por ato da empregadora, impondo-lhe o

re

baixamento funcional ••• (lê). Dou provimento ao recurso,a
fim de baixarem os autos ao Regional, para apreciação do
mérito da demanda.
O Sr. Ministro Presidente - É meu voto. Há divergência ?
Dado provimento ao recurso, por unanimidade, para
baixem os autos ao Regional a fim de julgar a

que

questão,c~

mo de direito.
O Sr. Secretário - Processo N9 897/71 - Relator

Minis -

tro Leão Velloso. Revisor Ministro Starling Soares.

Re

curso de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. União de Bancos Brasileiros SA
e Cláudio Luiz Nascimento.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Banco recorrente ajui zou inquérito, pretendendo autorização para a dispensa do
recorrido, empregado estável, dizendo que o mesmo comete
ra falta grave ao emitir dois cheques sem suficiência de
fundos ••• (lê). A douta Procuradoria opina pelo conheci mento, porém improvimento ao recurso. É o relatório.
O Sr. Ministro Presidente -

De

acordo. Em discussão.

En

cerrada. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O AcÓrdão recorrido

está

ementado nos seguintes termos:"Bancário. Emissão de cheques sem suficiência de fundos ••• (lê). Conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Há divergência? Por unanimidade, conhecido o recurso. Tem a palavra
o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O artigo 508 da norma con
TST · 332
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solidada considera justa causa, permissivel de resilição
contratual de empregado bancário, a falta contumás de

p~

gamento de divida ••• (lê). Nego provimento.
O Sr. Ministro Presidente - Também nego provimento,

po~

que não considerada como falta grave. O empregado está vel emitiu cheques sem suficiência de fundos, porém ressàrciu imediatamente a sua falta com o pagamento dos

al~

sivos cheques. Não considerada falta grave, e o empregado teve, como bem acentuou o Ministro· Relator, uma punição, embora indireta, com a sua readmissão sem salários
vencidos. Há divergência?
O Sr. Ministro Elias Bufáigal - Tratando-se de funcionário estável e, também, de uma falta leve, tendo haviâo a
quitação dos cheques imediatamente e, ainda, tando
o funcionário punido, não recebendo salários

sido

vencidos,v~

to. com o Ministro Relator.
.
O Sr. Ministro Presidente - Ainda ontem, o Supremo decidiu de uma forma perigosa:Cheque sem fundos, prescrevem
dentro de seis meses. Há divergência? Unanimemente, nega
do provimento ao recurso.
O Sr. Secretário - Processo N9 941/71 - Relator Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Leão Velloso. Recurso de
Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho

da

Primeira Região. Manoel de Paula Gama e outros e Constru
tora L. Quatroni S/A.
O Sr. Ministro Elias Bufáigal

~

Anulada a sentença,

por

cerceamento de defesa, interpõem os recorrentes a Revista, sustentando que o indeferimento da pericia não constituiu cerceamento de defesa, no caso.(Lê). A douta Procuradoria Geral opina desfavoravelmente. ~ o relatÓrio.
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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 merece conhecimento a
Revista, Não citaram os recorrentes AcÓrdão algum

mas,si~

plesmente, fizeram uma afirmação como se tirada do Acórdão Regional, cuja publicação não se menciona

fls.58

•

Não conheço do recurso.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Egrégio Tribunal "a quo"
, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, arguÍda

p~

la ré, concluindo pela nulidade, eis que o indeferimento
da perÍcia,,,(lê), Conheço do recurso.
O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei
os votos,
O Sr. Ministro Newton Lamounier - Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - També~ não conheço. Não conhe
cido, contra o voto do Ministro Revisor. Encerrada a Ses
são.
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