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Realizada em 25 de setembro de 1973. 

Presentes os 'finistros: Starling Soares 
Presidente; Elias clufáiçal 
Velloso Bbert e .3arata Sil 
va. 

Secrotáric: Dr. Geraldo :~age la Castilho 

**'''******* 
O Sr. l1i_J]j._§tro Presidente -Está aberta a Sessão. Aprovada a 

_Ata. Os Srs. Advogados já podir3ru as preferências. O Sr. Se

cretário procederá à ch;:llllada dos prc cessas em pauta. 

Q Sr. Ministrp Jarata Silva - Peço a palvra. Embora oficial

t:Jonte ainda não tenhn terminado o ::1andato do nosso colega, 

Ninistro Velloso Ebert, S. Ex a. já foi reconduzido parn um 

novo mnndnto. ~uero, em meu nome e dos domais colegas, tal

vez até por antecipação, manifest::~r o rogozijo da Turma pela 

permanência de S. ~a. junto aos nossos trabalhos, com o ful

gor da sua inteligência o especialmente; o sou idealismo na 

pesquisa dos problemas rol::JCicnados ao Direito Social. ~uo 

V. Exa. faça consignar em Ata, se assim entender a Turma. 

O Sr. l'Íinistrg Prcsidonj&_- Fui colhido de surpros<:t com a no

ticia, e manifeste o meu contentamento , quo não é só meu, 

mas de toda a Justiça do Trnb:üho. O lür·istro Velloso Ebort 

revelou-se hoje Ur.I Juiz integro, estudioso e dedicado em de

~nsia 3s suas funções. Por isso, sua rcccndução roprcsentn 
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motivo de contentaoento para toda a Justiça do Trabnlho. Fa

ço consignar em Ata n manifestação ele jÚbilo dn Turma. 

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

sidente, em nome dos Advogados, nos associamos a essa mani

festação que, como V. ~a. salientou, é motivo de contenta

mento, inclusive para a própria Justiça do Trabalho, !)ela 

maneira como vem se desempanhando o Sr. :Jinistro Velloso E-

bert. 

O Sr. Ministro Presidente :=. O ilustre Advogado Dr. Carlos 

Arnaldo Selva, em nome dn clnsse, associou-se h o:mifostação 

de jÚbilo pela reconduç2io do l1inistro Velloso Ebert. 

o Sr. ~inl&lro Vclloso ~bert - Sr. Presidente, agradeço pro

fundamento as palavras amigas do Ninistro i3arata Silva, bem 

como as de V. i!ix:a., dos doutos Advogados e do ;unis tro Elias 

Bufniçal. Peço a Deus quo mo ajude para que prossiga nesta 

árdua missão e continue o. merecer os votos que hoje me fazem 

os eminentes colegas e os advogados quo militam conosco na 

Justiça do Trabalho. 
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O Sr.Secretário-PROCESSO N9 1348/73- Relator: Ministro Star

ling Soares- Revisor: Ministro Velloso Ebert- Recurso de Re

vista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima 

Região- Recorrente: Banco do Nordeste S.A. - Recorrido: Car

los Pedro dos Santos . (Drs.Achilles Chaves Ferreira e Dr. 

José Martins Rodrigues)_ 

O Sr.Ministro Presidente- O egrégio Tribunal Regional do Tra 

balho da sétima Região deliberou manter a sentença da MM.Jun

ta de Conciliação e Julgamento, negando, portanto, provimento 

ao Recurso Ordinário da reclamada ... (Lê.) A douta Procurado

ria-Geral opina pelo não conhecimento e não provimento do 

recurso. É o relatÓrio. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert- De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr.José Maria Andrade) 

O Sr.Ministro Presidente -Em discussão.Encerrada.Não há pà.s 

sidio jurisprudencial nem nos parece haver flagrante viola -

çao de lei. Emergem dos autos dOísprincÍpios que nos parecem 

não ... (Lê.) Não conheço. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert- Também nao conheço. No longo 

arrazoado da Revista, não há sustento nos permissivos legais. 

Seja pela literal disposição de lei invocada, seja por imper

tinente a. jurisprudência ... (Lê.) Não conheço. 

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

recurso, por unanimidade. 

O Sr.Secretário-PROCESSO N9 1353/73- Relator: Ministro Elias 

Bufáiçal- Revisor: Ministro Velloso Ebert- Recurso de Revista 

de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regfu

Recorrente: Augusto Queiroz Cardoso -Recorrido: Usinas Side -

rúrgicas de Minas Gerais S.A. Usiminas . 
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O Sr.Ministro Elias Bufáiçal- Sr.Presidente, recorre-se da 

decisão Regional que reformando sentença de Primeira Instân -

cia, julgou prescrito o direito de reclamar tempo anterior 

ao anotado na carteira profissional, contando o prazo da da

ta da admissão ... (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina favo 

ravelmente. É o relatÓrio. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert- De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. Mauricio Martins de Almeida 

nio Vieira Furtado) 

" e Afra 
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

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

mente conheço da Revista pela divergência apontada às fls. 

182 e seguintes. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor conhecem da RSl, 

vista pela divergência apontada às fls. 182 e seguintes. Há 

divergência? Conhecido unanimemente, Tem a palavra o Sr. Mi:. 

nistro Relator, quanto ao mérito. 

o Sr. Ministro Elias BufáicaJ. - Dou prov·imento, atendendo ao 

Prejulgado n2 31, que expÕe a contagem do prazo apesar da e~ 

tinção do Último contrato,,, {Lê.) 

O Sr. Ministro yelloso Ebert - É a aplicação do Prejulgado 

ne 31.., , {Lê.) Dou prov·imento a fim de que baixem os autos a 

Egrégio Tribunal para julgamento do mérito. 

o Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor dão provimento 

ao mesmo aplicando o Prejulgado n2 31, deste T,S.T, a fim 

de que baixem os autos ao Egrégio Tribunal para que julgue o 

conflito, como de direito, Há divergênciaê Dado provimento, 

por unanimidade, nos termos do v-oto do Sr, Ministro Relator. 

o Sr. Secretário - Processo n2 1 699/73 - Relator• Ministro 

Elias Bufáiçal. Rev-isor1 Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região, João Mauri CavalcaJl 

te Costanzo e Banco Sul BrasileiroS/A. Drs.• José Torres da 

Nev-es e Paulo José da Rocha. 

o Sr. Ministro Elias Bufá~ - Sr. Presidente, recorre-se 

do v, AcÓrdão de fls. 58, que confirmou a respeitável sente!l 

ça de fls. 24, que deu pela procedência em parte da reclamã 
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ção, reconhecendo devidas as horas extras excedentes de oito, 

aplicando ao caso a regra do art. 224, da C.L.T,,,, (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e não provi 

mento do apelo, É o relatório, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

' ' (Usam da palavra os Drs. Jose 'l'orres das Neves e Jose Albe.r 

to Couto Maciel,) 
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Q_Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr, Ministro Elias Bufáical - Conheço da Revista pela di. 

vergência de fls. 67, 

' ~· Ministro Velloso Ebert - Tarnbem conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Peço vênia para verificar e§. 

te AcÓrdão de fls. 67, (Consulta os autos,) Reformulo meu V.Q. 

to, pelo não conhecimento, porque a fonte de indicação ao 

aresto tido como conflitante, a fls. 67, contém rasura a 1ª 
pis no nÚmero do processo. O único aresto que poderia ser di 

vergente é este, embora a jurisprudência do •rribunal seja no 

sentido de não conhecer, Eu iria conhecer para negar provi -

mente, 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - o Único ponto que seria disc~ 

tido é o guantum da gratificação, O Regional áfirma que a gra 

tificação é superior. Não conheço, 

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

conhecido o recurso. 

' . / o Sr. Secretar~o - Processo ns 2 994 72 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert, Recurso de 

Rev·ista de decisão do TRT da 2a, Região. Luciano Marques e 

OUtros e cia, Docas de Santos. Drs,: Raphael s, Filho e Wi1 

son de Oliveira e Klaus Menge. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Pleitearam os empregados o 

restabelecimento do horário de 44 horas semanais, com quatro 

horas aos sábados, invocando convenção que ainda estaria em 

vigor integrando os seus contratos de trabalhos ou, alterna

tivamente, o pagamE!'l!:O das horas excedentes como extraordiná

rias. A Junta, embora já houvesse dado decisão preliminar,veio 
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acolher ••• (Lê.) O douto parecer é desfavorável. É o relat.Q 

rio, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva, e Leopoldo Cg 
sar de Miranda Lima.) 

(Chega a Procuradora Emiliana Martins de Andrade.) 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, realmente 

foi estranho o procedimento adotado pela Junta. Rejeitando e 

ceção para prosseguimento do feito e vindo depois acolher,s,g 

ria existente a coisa julgada, que teria de ser proclamada 

pela Segunda Instância; desta forma, a Revista não prospera 

pela preliminar e, também, não prospera pelo mérito ••• (Lê.) 

Estou portanto de acordo com o douto parecer, não conhecendo 

do recurso. 

o Sr. t:ú,nistro Velloso Ebert - Em verdade, o Regional fixou-

se na procedência de exceção da coisa julgada. O recorrente 

em suas razÕes procura demonstrar.,. (Lê.) Não conheço do r,g 

curso. 

O Sr. Ministro P~esidente- Há divergência? Unanimemente,não 

conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n2 1 081/73 - Relator: Ministro 

Starling soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal, Recurso d 

Revista de decisão do TRT da 4a, Região, Cia, Estadual de 

Energia Elétrica e Nylton de Oliveira Nunes. Drs,: Helena 

Schueler e Victor Douglas Nunez. 

O Sr, Ministro Presidente - Na sua ementa, diz o Aresto Rg 

gional• "Há duas teses a serem julgadas, como se vê às fls. 

162: a ausência do quadro de carreira.não é por si só fato .. , 

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

provimento do apelo, É o relatório, 

~· Ministro Elias Bufáical - De acordo, 

o Sr. Ministro Presidente - Têm a palavra os ilustres Advogà 

dos. 

(Usam da palavra os Drs. Silvio Cabral Lorenz e Carlos Arna_! 

do Selva.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

do recurso, pela diverg€ncia, mas nego-lhe provimento porque, 

como se vê, não há. que indagar sobre a aplicação do Decreto

Lei n9 855, trata-se de matéria vencida e decidida quando do 

julgamento do feito pelo egrégio Regional ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Acompanho V. Excelência. 

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

nhecido e negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 494/73. Relator: Ministro Ba 

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

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Roberto Passareli e ou 

tros e Salvio Pacheco de Almeida Prado. (Adv. Drs. ~nio Sando 

val Peixoto e Emmanuel Carlos.) 

O Sr. Ministro Barata Silva - Depois de vários incidentes pro 

cessuais, a presente ação, ajuizada em fevereiro de 1965, foi 

julgada improcedente quanto a dois dos reclamantes, sendo os 

demais carecedores de ação, por não terem provado o vinculo 

empregaticio ••• (Lê.) A douta Procuradotra-Geral opina pelo c 

nhecimento e provimento da revista dos autores remanescentes, 

e não conhecimento da revista do réu. É o relatório. 

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

vogado. 

( Usa da palavra o Dr. José Alberto Couto Maciel.) 

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

lavra o Relator. 

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

não conheço de ambas as revistas, pedidas por violação de vá

rios dispositivos legais, mas sem qualquer demonstração do ale 

gado. Houve apenas interpretação, sendo ainda de notar-se que 
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a revista dos autores parece desconhecer totalmente o caráte 

extraordinário desse recurso ••• (Lê.) É meu voto. 

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

Unanimemente, não conhecidos ambos os recursos. 
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O Sr. Secret~rio - PROCESSO Nº 1 326/Zl - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Segunda Região. \lALTER STER -

NISRI e BANCO RR~L S/A. (Drs. José Torres das Neves e Jair 

Barbosa de AraÚjo,) e OS MES~OS. 

O Sr. Ministro Presidente - Dois são os recursos a serem ju1 

gados nesta douta Turma. Insurge-se o reclamante contra o 

V. aresto regional e a sentença da Junta, que deram pelo re -

conhecimento ••• ( Lê,) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 
, 

conhecimento e não provimento. E' o relatorio, 

Q_2L~Mini~o Velloso ~bert - De acordo. 

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

gado. 
, 

(Usam da palavra os Drs. Jose Torres das :>leves e Hoacir 

Belchior.) 
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O Sr. Iünistro Presidente - Em discussi'ío. ·;ncorr.'ldn. Nilo co

nho :;:o do recurso do r.eclrtr.l<.mte pc r que n j uris p;·udÔncia c i tn

dn não 6 divergente o ni'ío há lei violada. 

O Sr. Ministro Velloso Ebef! - Sr. Presidente, qunnto ào re-

curso do reclamante, com a devidc. vonin, conheço por a"J'Jas 

as alíneas. O pró,Jric AcórcEio recorrido ni'ío nega quo o empre 

gndor não cumpriu as obrig1ç6os do contrato, deixando de a~l 

car o renjusta~ento sal1rial docretndo na senton~a ncr~ati

va ••• (lê). "ou provi:nont o p:u'a resta':Jolecer sentença de lil 

Inst3ncLa • 

.Q__Sr. :.;inistro Presidente - Parti do Acórdão Regional cjUO 

diz: "Conceitua-se cor.1 precisiio o as 0Jecto princi_)nl d.c li

de ••• (lê H• Ache CJ.UO ni'ío h:Í l:>aso parn o ccnhoci!:lento do ro-

curso do O!'lprGe;::tdo por falta do fundamontaçiio loe;etl. Nilo co

nheço. O Sr. ~inistro Revisor, no contrário, achn !UO não 

tendo cu~prülo .1 dc·cis?io nor;nativn ~á,in lio;ino, ou j:5. de 

plano, soa l[U::tlyuor terz;i vorsnção, houve rompi~onto do con-

trato de trabalho cor.:t descumprinonto da rolaçãõ contrntual 

cor.1o preceitua o art. 483, lotr;o. §., da CLT. 

o Sr. :.anis tro Velloso wbort - Não é só per os to !!!O ti vo. J!;lo 

niio pac;ava horns extras a }nrtir ele sois. O 3anco, sor;undo 

afirma:·Õ.o do Re~::icnal, se noc;ava n dnr a gr.tiftcaçiio de 1/3 

do salário co.~Jo obriga o art .224 da CLT, cono se o o~:1progado 

exercesse cargo de crnfiança. 

_Q_§r. :-:inistro I'r'esidGnte - O AcÓrd:io diz: "Co':lo o recorrente 

n:io estava cu~prindo suas o~riga~6os do contrato de tra~alho 

postula o recorrido a presente açcco ••• (lê)." 



TST- 332 

PODER )UDICIÂRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

ZG/NL/HL 14,30/35 -1 

O Sr. Ministro Presidente- (Continuando.) O escopo desta 

leitura é o artigo da Consolidação, expresso, obrigatório, 

categórico e imperativo quando diz que, quando não se paga 

tem direito o reclamante de ir à Justiça para que se pague 

as diferenças do salário normativo, As horas extras, também, 

quando não pagas, são recorríveis, são reivindicadas na Jus

tiça do Trabalho. Ora, o acórdão regional dá motivo para que 

se decrete a rescisão do contrato de trabalho, ainda mais de 

tro do princípio que preconiza o vínculo empregatício. 

O Sr. Moacyr Moreira Belchior (Advogado) - Sr. Presidente, 

pela ordem. Existe uma circular do Banco, fls. 9/10 dos au-

tos, mandando que se incluam todas as gratificações. 

O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Depois de ajuizada 

a ação; mas o Banco mandou pagar, e ele foi à Justiça recla-

mar. 

O Sr. Ministro Presidente - Por favor, Sr. Advogado, qual o 

' ' i numero da pag na? 

O Sr. Moacyr Moreira Belchior (Advogado) - Nove ou dez, Exa. 

Está em xerox, anexado pelo empregado recorrente à instrução 

do Banco, datada de 1971. 

O Sr. Ministro Presidente - A petição é de junho de ·1971. A 

decisão é de novembro de 1971. O ilustre Advogado, Dr. Torre 

nesta conjuntura tem razão, porque é após à instrução do Ban

co. Mantenho o meu voto. 

O Sr José Torres das Neves (Advogado) - Foi descumprido o di 

reito. Ele tinha que reclamar que se cumprisse. O mais, Sr. 

Presidente, é secundário. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, aos argumentos 

que V. Exa. alinhavou, que eu adoto intéiramente, gostaria de 
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acrescentar mais um. É que a própria lei, em matéria de des

cumprimento de decisão normativa inovou relativamente ao a~ 

tigo 483, quando ela permite que na ação de cumprimento o em 

pregador justifique a impossibilidade de não pagamento, de

monstrando a insolvência da empresa. Creio que o Decreto-lei 

n9 15 diz expressamente isso. Este egrégio Pleno tem remeti

do várias vezes para ação de cumprimento a possib'ilidade ou 

não de o empregador cumprir a decisão normativa. SÓ este fa

to está nos mostrando que o não cumprimento da decisão norma 

tiva não se inclui entre as hipóteses do art. 483, o que d~. 

inclusive, uma chance de o empregador, naquela ação, demons

trar a impossibilidade do cumprimento. Voto com V. Excelên

cia. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, ainda mais 

constando dos autos que a exigência do empregado já foi sa

tisfeita pelo empregador; e o vínculo empregatício de mais 

de trinta anos, não vejo como rompê-lo, se não há mais razão. 

Acompanho V. Excelênc~a. 

O Sr Ministro Velloso Ebert - Menciona o recorrente, na ini 

cial, não ter recebido seus vencimentos normais, pois o recl 

mante, desde 19 de outubro de 1970, não vem pagando correta

mente a comissão de 1/3. Sustenta mais o reclamante, que não 

vem recebendo o aumento referente ao acordo salarial. São 

dois os motivos. 

O Sr. Ministro Barata Silva ~ É a incidência do percentual 

da decisão normativa sobre a gratificação. 

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

sidente. Embora não tenha ficado isso ressalvado, depreendo 

que coincide a alegação de que deixou de cumprir o pagamento 
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de 1/3, na data da vigência do aumento normativo. Parece-me 

que S. Exa. tem razão quanto ao raciocínio de que decorreu 

também do descumprimento do acordo normativo, da sentença nor 

mativa, que pela data coincide com a do descumprimento do pa

gamento da gratificação. 

O Sr. Ministro Presidente - Prevalece o voto do eminente Mi-

nistro Relator, não conhecendo do recurso do empregado, con

tra o voto do eminente Ministro Revisor. Quanto ao recurso da 

reclamada, dele conhecemos, face o dissÍdio jurisprudencial 

citado. 
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o Sr. Ministro Elias Bufáical - Determina a lei que seja Ps 

go 1/3 das horas excedentes de seis a oito. Como não recebe 

1/3, manda-se complementar este pagamento até que atinja 1/3. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Defendo a tese que se pague o 

extraordinário além das oito,mas,nesw.caso ~isto nií.o .está em 

jogo. Está se verificando que não se pagava 1/3 e mandou-se 

pagar horas extraordinárias. o que não é posslvel é o 

mento de horas extraordinárias e 1/3 visa pagar este excesso. 

Calcula-se o que seria devido e compensa-se com o recebido. 

o sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Vista em Mesa. 

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

de do pedido de vista do Ministro Elias Bufáiçal, 

o Sr. Secretário - Processo n2 1 525/73 - Relators Ministro 

Starling Soares •• Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Récurso 

de revista de decisão do TRT da la. Região, Arsenoel de Carvs 

lho Marcelino e PetrÓleo BrasileiroS/A- Petrobrás. Drs.sEJa 

gênio Roberto Haddock Lobo e Ésio Costa, 

o Sr. Ministro Presidente - Veio o presente apelo intentado 

pelo aresto regional a fls. 121/123 que negando provimento ao 

apelo do reclamante acolheu o da reclamada para julgar proc~ 

dente a reclamação ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo não conhecimento e nao provimento do recurso. É o rela-

tório. 

o sr.~nistro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli.) 

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

e dou prov·imento para restabelecer a decisão da Junta de Co!l 
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o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se for possível o conhecimen 

to sem infringência da súmula 38, também conheço. Parece-me 

que não há indicação da fonte de publicação. Não posso conh~ 

. ' cer porque apenas o respeJ.tavel despacho deu como divergente. 

(Consulta os autos.) 
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o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, sempre tenho 

aprendido com V.Exa. e gostaria de aprender ainda mais um 

pouco, ~ venia. ConcluÍ do v. acÓrdão, que há expectativa 

de direito e não há prejuÍzo para o empregado, Esclarece o 

v, acórdãot "É de ressaltar que a norma posteriormente adots. 

da nenhum prejuízo acarretaria para o empregador tendo, ao 

contrário, ampliado o sistema.,, (Lê,)" Não conheço, 9ã.tã 

yenia. 

o Sr. Ministro Presidente - o aresto fala em expectativa do 
- . , direito e conclui pelo nao preJu~zo do empregado. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, no acórdão in 

cide em erro quando afirma que existe expectativa de direito. 

o que existe é direito adquirido com base em uma obrigação 

condicional, que a empresa, em contrato bilateral, se obri 

gou ao cumprimento das alterações, Não poderia ela alterar 

esse contrato. Conheço do recurso por violação do art. 468, 

se é que é invocado, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Peço vista em mesa • 

.Q_§j;:, Ministro Presiden.!:.g - Suspenso o julgamento, em virt!! 

de do pedido de vista do Ministro Barata Silva. 

O Sr. Secretário - Processo ne 1 975/73 - Relatort Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisort Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a, Região, José Manoel 

gos e CarbonÍfera MetropolitanaS/A. Drs.: Alino da 

Monteiro e Nicanor Luz. 

Dom in 

Costa 

o Sr. Ministro Elias Bufáical - Sr. Presidente a reclamação 

foi julgada improcedente. confirmou o egrégio Tribunal Regig 

nal a sentença, considerando que, além da quitação ampla do 

tempo anterior trabalhado pelo recorrente para outra empresa, 
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não poderia ••• (Lê.) Opina a douta Procuradoria-Geral desf~ 

voravelmente. É o relatório, 

Q_§r. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palav·ra o Sr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavr 

o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- Não há base para o conhecimento, pois, 

além do fundamento da quitação, admitiu o V .AcÓrdão a inexistência do 

vÍnculo de emprego. (Lê.) Não conheço do recurso, de acordo com o 

douto parecer. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- O AcÓrdão se restringe ao reconheci

menta da ... (L;. ) Não conheço. 
• 

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

cido o recurso. ! 
O Sr. Secretário -PROCESSO N9 1326/ - Relator: Ministro Starling~ 

I 

• I 
Soares. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Revista de decig:"q 

do TRT da 2a. Região. Walter Sternieri e Banco Real S/ A (Drs. José li 
~ 

Torres das Neves e Jair Barbosa Araujo). 
I• 

(Pedido de vista em Mesada( 

Ministro Elias Bufáiçal) 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O V. AcÓrdão Regional parte do princf-
1 

l 
pio de que- evidentemente, não tem sido o nosso entendimento, nem do 

, 
Pleno- as horas excedentes de seis seriam extraordinarias. Trata-se 

de caso especial, e essas horas excedente de oito são apuradas pelo 

art. 224, parágrafo 29, da CLT. Pagavam-se essas horas depois de 

determinado por dissÍdio. Como não foram pagas, dou provimento em 

parte ao recurso, para que sejam pagas as horas excedmtes de seis 

, . , 
ate oito, de acordo com o que deternuna o paragrafo 2<? do art.224 con-

solidado, compensada. . a importância porw.ntura paga a esse titulo. 

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

te. A tese me parece lÓgica. Não vejo como se conhecerá desta Revi!ta, 
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O Sr. Ministro Elias Buf~çal - O AcÓrdão Regional partiu do pressu

posto de que o que o empregado recebia além das seis eram horas exlr 

. ' . ordmanas. 

O Sr. Ministro Presidente - Então, dado provimento ao recurso, par 

que se determine o ,pagamento de 1/3, conforme o disposto no art. 224, 

na forma das horas e!Kcedentes de oito, contra o voto do Ministro Vello 

so Ebert. 

' . O Sr. Secretar1o -PROCESSO N? 1525 Relator: Ministro Starling 

Soares. Revisor: Ministro Elias Buf~çal. Recurso de Revista de de-

cisão do TRT da 1a.Região. Arsenoel de Carvalho Marcelino (Dr.Eu-

gênio R. Haddock Lobo) e PetrÓleo Brasileiro S/ A -Petrobrás (Dr ,Ésio f, 
I• 

~ 
~ 

O Sr. Ministro Barata Silva-Sr. Presidente, verifiquei, realmente , 

Costa) (Pedido de vista em Mesa do Ministro Barata Silva) 

que, por divergência é impossÍvel o conhecimento. Não há um AcÓrdão i 

que fira a tese em debate completamente. Existe um AcÓrdão que, por 

, - A ~ 

sua generalidade, - e, diga-se mais, o Acordao a que se fez referen- 1 

cia mo é um AcÓrdão, é uma citação do eminente jurista Délio Ma-

ranhão - não se aplica ao caso. Acontece que o Ministro Velloso Ebert 

levantou o problema do conhecimento por violação de lei, art. 468 , 

alteração contratual. Eu estaria inclinado a aceitar o conhecimentopor\ 

violação, se os pressupostos fáticos do AcÓrdão tivessem afirmado que 

teria havido alteração visÍvel. Mas diz exatamente o contrário; diz o 

AcÓrdão - é de se ressaltar - que a norma posteriormente adotada ne-

nhum prejUÍzo acarretou para o trabalhador. Pelo contrário, aplicou-
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lhe o sistema SS3istencial, razão por que o autor a ela aderiu, expres-

samente. Foi alteração por mÚtuo consentimento, que não causou pre-

jUÍzo ao empregado. Como alegar violação do art. 468? 

, - - ..... 
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Nao conheci porque nao havia diverge 

- A cia nem violaçao, e V. Exa., Sr. Presidente, conheceu por divergen -

cia. O eminente Ministro Velloso Ebert conheceu por violação de lei 

e o Ministro Barata Silva não conheceu, me acompanhando por não ha-

A -ver divergencia nem violaçao. 

O Sr. Ministro Tostes Malta- Sr. Presidente, peço perdão a V. Exa. 

Nem sei de que se trata. O Sr. Ministro Barata Silva diz que, por di- I 
I 

..... - - , - . vergencia, nao podia conhecer, porque nao se citara Acordao e s1m l 
, ' 

um ensinamento doutrinaria, e que o Sr. Ministro V elloso Ebert conhe- ~ 

cera por violação de lei, alteração do contrato de trabalho, Desse mo- ~ 
k 

, , , 
do, o remedio sera o Ministro Relator me dizer qual e realmente a 

questão. 
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O Sr. Ministro Presidente - É aquele caso da Petrobrás em 

que, pelas modificações processadas, passou a pagar mais a 

esses empregados sujeitos ao regime anterior à Petros. o 

Acórdão Regional absolveu a reclamada da condenação. Estava 

conhecendo julgando haver alteração contratual, mas o Acór

dão Regional nega sua circustância. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Houve até anu@ncia do empre 

gado. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, nunca julgue 

qualquer dessas questões. Isso ocorreu no tempo em que eu 

estava licenciado, Estou sabendo, agora, que a Petrobrás t~ 

ria criado uma empresa que se incumbira de fazer tal paga -

mento, É uma questão que exige pedido de vista em Mesa. 

O Sr. Ministro Presidente - Está suspenso o julgamento , em 

virtude do pedido de vista do Ministro Tostes Malta, 

O Sr. Secretário- Processo n9 2076/73- Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da Segunda Região. Luiz Gonçalves 

Pereira Júnior e FEPASA - Ferrovia Paulista S/A. 

O Sr.Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, em sua ação 

inicial pleitearam os reclamantes fosse a reclamada condena 

da a elevá-los •.• (l@). A douta Procuradoria Geral opina pe

lo conhecimento e improvimento, É o relatório, 

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

Advogado. 

-{Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 
' 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, preliminarme~ 

te, não conheço da Revista, pela nulidade argllida pelo 
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recorrente. Entendeu a MM.Junta de origem que o provimento 

das vagas existentes na referência superior ocorreu sem .•• 

(lê). Não conheço do recurso, pela nulidade. 

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

gência ? 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Pediria que V.Exa. dissesse 

tudo quanto diz respeito ao conhecimento. 

O Sr. Ministro Barata Siiva Quanto ao mérito, não há dÚ 

vida de que o apelo cita a Súmula 51, no que respeita às mo 

dificações no regulamento da empresa. Mas, para que se veri 

fique a viabilidade de sua aplicação, é preciso verificar 

toda a ~atéria de prova, o que é imposs{vel no âmbito da R~ 

vista. Da{ por que não conheço do recurso, na parte meritó-

ria. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A Junta admitiu a carência 

de ação ? 

O Sr. Ministro Barata Silva - Deu pela improcedencia,quan

do na realidade há carência. 

O Sr. Ministro Presidente - Aplico a Súmula 51. Conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal Sr. Presidente, partiu o emi

nente Ministro Relator de que se revolvendo a prova se pod~ 

ria saber se esse empregado foi admitido ~tes ou depois da 

alteração. Se não tenho condições de saber se foi antes ou 

depois, se a Primeira Instância decidiu aontràriamente ao 

empr~gado, porque examinou a prova, só posso acompanhar S. 

Excelência. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acompanho V. Excelência. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, não compreen

do como se possa julgar a questão sem saber exatamente qual 

o fato que se apurou. É preciso saber se o empregado foi 

admitido antes ou depois. 

O Sr. Ministro Presidente - Foi admitido em 1945. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Quando houve a reestruturação? 

O Sr. Ministro Barata Silva - Posteriormente. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Parece que a Primeira Instân 

cia entendeu, preliminarmente, que o empregado não pode se 

insurgir contra a inversão da ordem na carreira, É exatamen 

te o contrário o que diz o Tribunal. Tenho sempre - sido ven 

cido. O Tribunal vem entendendo que a empresa pode fazer 

quantos reajustamentos quiser, mas tem que sempre obedecer 

aquela ordem em que estavam situados os empregados. A Junta 

entendeu que a empresa pode. É preciso saber se foram cita 

dos acÓrdãos divergentes, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Vou ler a conclusão que jul 

gou improcedente a reclamação: 11 A Junta de origem, entenden 

do que nenhum direito assiste aos reclamantes, seja levando 

em conta o sistema vigente na reclamada ••• (lê). 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, o que não po~ 

so admitir, sempre pedindo vênia, é essa flutuação, essa in 

constância: ora se afirma não ser possível qualquer reestru 

turação invertendo a ordem do empregado na carreira, ora se 

afirma o contrário; ora se diz que os cargos de confiança 

são aqueles de representação ou substituição, ora se enten 

de que os cargos de alta administração são todos de confian 

ça. Quanto à primeira questão, ressalvado o meu ponto de 

vista, conheço, fiel à decisão que o Tribunal tomou de se 
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guir a jurisprudência dominante. Primeira questão: feita a 

reestruturação, o empregado tem que se conservar no lugar 

em que estava. Segunda questão: os cargos chamados de con 

fiança podem ser, na realidade, cargos providos em comissã~ 

Mas não é caso, porque não vi qualquer menção a cargos · pro 

vidos em comissão, e sim, a cargos de confiança. Com a res 

salva do meu ponto de vista, para manter a jurisprudência 

deste Tribunal, acompanho V.Excelência, conhecendo e proven 

do a Revista para o efeito de mandar -- parece que o Sr. Ad 

vogado disse da tribuna -- que a Junta aprecie qual a real 

situação do empregado, a fim de que a promoção se faça den 

tro do critério do regulamento. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, parti do 

pressuposto de que não se sabia a data de admissão do empr~ 

gado, se anterior ou posterior à alteração do quadro de car 

reira. Mas verifico, agora, que o empregado foi admitido em 

1946, e a alteração foi posterior. "Data venia", com os fun 

damentos do Ministro Tostes Malta, acompanho V.Exa., para 

que voltem os autos à Junta, a fim de que aprecie a real po 

sição do empregado no quadro de carreira. 

O Sr, Ministro Presidente - Conhecido o recurso e dado pro 

vimento ao mesmo, para o efeito de, retornando o processo a 

Junta de origem, ali seja verificada a situação do reclaman 

te, em face da reestruturação efetuada na empresa. O Sr. Mi 

nistro Barata Silva solicita justificação de voto, a qual é 

deferida, Solicito as notas taquigráficas. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 385/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 4a, Região. JOS~ ONOFRE GALVA 

NI e UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, reformou o 

E. Tribunal Regional a sentença de Primeira Instância que 

não reconhecera devidas as horas extraordinárias ao recorri 

do, pois, exercendo as funções de Caixa Executivo, estava 

compreendido na exceção do parágrafo 29 do art. 144 da CLT. 

Invoca o recorrente julgados ••• (lê). A douta Procuradoria 

Geral opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.~ 

o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Paulo Cesar Gontijo). 



TST- SS2 

PODER JUOICIARIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

25/9/73 i·íAC/IB 15,30/35 - 1 -

O Sr. Einistro Presidente - .c;m discussão. Bncorrada. Tom a 

palavra o Relator. 

:;ência citada. 

O Sr. :-\inistro Velloso .c;bort- Conheço pc;ln divc;re;ênci:t espo-

cÍfica. 

O Sr. I<inis tro 3arn_t;L ;;;il v-ª ];)i vore;Ôncia quanto à caractori-

zaçao do caixa co::w cargo ce ccnfiang.a. Con1:oço. 

O Sr. :-;ini_str.sLPrcsiclonte- Há divc::>gÔncia? Conhecido o re

curso, por un:miniedadc de votos. Tom a palr.,vra o Relator. 

_Q___êr_._Jjin i.s tro '-'lü-'s )uf:Íiçal- f; conl:ecirlo mou j:onto ele vis

ta. Nego )'rc vioentc. Clara 6 a dis:csi"íio legal excluindo do 

horário elo sois hor~s o banc~ric ~uo exerce funç6os de gerên 

cia, fiscalizac;õ.o, chüfia e equiv:llentes ou que dese···.penhüm 

outros cargos ... (lê). Já disso, a Última vez que )'referi vot 

em caso senelhantc, -1ue caixn é escriturário de banco -auo, 

por este ou ac1uole motivo, .:;assa a e>:ercel' tal funçõ.o. ~uan

do em Dissídio Coletivo procure~v~• nrlaptar o oeu voto para 

que a incidêncín c1o percentu:ll enccntrndo não rocaisce sobre 

o salnric f i_xo, a fin de quo c b::mc5ric tivesse ur:t aumento 

ccndizente ccr.J n re:üicl::,do, tive c'xrtunidade de verificnr 

:1s folhGs do po.e;nmentc. O quo se vcrific::t real::10ntc G qu0 o 

empregado 6 escri tur5rio, ganllandc um salf:trio r:cctueno lJ.Ue 

varia entre (:~400 a r:'500,00 e quando vai )'!ara o lue;ar de cni-

xa C:o bnncc p:.ssa a receber 1/3 do sal:1rio como fw:h_.~,o g!:'a-

tificadn. Se tivesse co.Estatado difer·entemente, votaria ele 

manoir·a totnlmente diversn. Neeo provimento, 

O Sr. ··únistro Velloso Ebert- Sr. Presidente, o concoito de 

confiança restringe-se à fidÚcia a· JÜa, co1:1o defino a pró -: 

pria CLT. Sonontc: portadores de gestão e;c1·al 'Joc1er5o ser en-

qundrados em cargos do confiança ••• (lê). Dou provil:1onto ao 
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recurso n fim de resta~olocer a sentença de lf Instância. 

O Sr. rünistro Jarata Silv_<L- Tenho ponto do vista, Sr. Prc 

sidcnto, do quo caixa de banco não exerce c::~rgo de conf i!:mç .• 

Tenho sustont:-~clo, em vários Acórd:l.os, quo t::~lvcz ele seja o 

1 ' d D' - ' mais fisc:l izado funcion1rio o b::~nco~ a1 por ~uo n::w estQ 

elo incluÍdo n:1 oxce~ão do n!'t. 224. :íeu voto pnrc·co que é 

coincidento com o do :ünistro Revis«Jr, no caso. 

O Sr. ;.anistro Tq~tos )•!alta- Sr. Presidente, o eminente Re 

visor disso, no seu vote, ~uc o conceito de ccn~iança conti

do na Consolidaçiio nêio se ajusta • 

..Q__Sr. Yíinis.troc Vclloso .wbert- O ccncei to de confi<tnç::~ res

tríneo-se C. fidÚci.1 at!;:ln. Só poderá ser considerado cnre;o 

do confiança o ~ue: tGm poder geral do gestão. 

O Sr. :ünisgo Tpstos Aalli - lstaria rcconhocc:ndo o eminen

te Revisor :.J.UO hn na '"'onsoliclação ue1 conceito ,1uo não so a

justa õ.quolc que ele re:colhcu no Código Corwrci:ü. ~staria 

ccrt. Alins, meus colegas os tão sempre certos. i·ias em rela

ção ao banc:1ric, hn Luna legislação cauc deve prev::tlecer,por

c1ue, ainda que hnjn se ::~odifi.cado Gste artLeo 224,§2º, a 

modificação, até certo ponto, so irJpunh:, pola redundância 

que existiria, pois chof1a ou e qui v:üonte, abr·"n ~c chefe de 

Sessão, mas, com isso, o legislador visou a um ponto, que 

foi niic pormitir '{Ue o enpregado subaltc:rno se: on:tuadrc en

tre qqueles que não estão sujeitos n horário. Depc·nclor:í, em 

cada cnso, de se ver i f cear c~.ual n condição do G[1i;ro ;ado _;or

qu<: ninguém dirn,co:n a devid::t veni:l. do :ünistro Revisor, c~.ue 

essa refer&ncia ::t chefia ou ec~.uivalonte, quo esse e:1pregado 

:1lcançado nossa expres~ão, to::~ poder de roprosontag5o. Não 

tem. O 'lua n lei fez? O ee1proeado cc missionada om tal carc:;o 

e que por isso recebo um "plus", esse pode ir além das seis 



TST- SS2 

~ODER .JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

25/9/73 HAC/ILl 15,30'.:35 - 3 -

hor::~s. O Ministro helator fez afir~:ci1CÕO da matéria de fato, 

e em relação a isso não há dúvida que 6 escriturário comissi~ 

n~rdo ::~o lugar elo caix::t executivo, que é de: ccnfinnça. Admito 

não estar far:üliarizado,· com esta ncmoncl:1tura: cho .~ia, c::tixa 

executivo ••• ;.;as nZ,o hcr dÚvic1::~ re:llmente -JUO o er:1pregndo su-

balterno foi ccr.üssionado porque tcr.1 car~o efetivo. Parn exe..r 

cer o cargo, podo ser destituído~ Se pode, é 16gico que se 

onquadra nn exccssãc. A ~odificação da lei trol~e, ccmo con

sequê~cia, que os emnrcgados su~nlternos não devo~, não po-

dem ser onqundrndos em outros cargos. Estou com o Relator. 

O Sr._ :;; nistro Presidente- Neg.~.do provi'nento ao rccursc , ven

cidos os Ministros Revisor e 3arata Silva. 

O Sr. Secret:lrio- PHOC.t:SSO NQ 318/lli Relator :-íinistro Tostes 

l1:ütn. Revisor ;1inistro Starling Soares. Recurso de Jcvista 

de deci52io do TI\T da lA Região •. 3~i~"DITr· VIC3:;T.C: DA S'LVA E 

OUTROS & CIA. D~ TRA_SBORT~S COL~TIVOS DO BSTADO DA GUA~ABARA 

( Alino da Costa l·iontciro e José i'iaria Cardoso do Castro). 
-

Q_§r. iünlstr:o Tostes Í'Í:llté(_-Sr. Presidente, n·:bas as Inst2m-

ci:1S negaram as c1iferonçns de indenização pleiteadas celos 

ora recorrentes que, qo se aposentarcn, roce~eram menos de 

60% da Lei 5107. Insistem eles, com ::tnoio do t1inistério Pú-

lico, nn teso de que o limite deve ser respeitado em qualquer 

caso •• ,(lê). 'So rolat6rio. 

o ::ir. Ministro Presiclento-De acordo. Tem a palavra o Sr. Adv..Q 

( Usa da pnlavra o Dr. José Francisco :3oselli). 

O Sr. :l:intstro Presidente- Em discussão. ~ncerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. :llinistro Tostes ~·falta- Há divergência. Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente- Conheço. Há divergSncin? Conhecido 

o recurso, por unanimedade. Tom a palavra o Relator. 
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~. Ministro Tostes Malta - Na Última sessão desta TUrma, 

ouvi um pronunciamento favorável. ao empregado e a confirma -

ção de que a jurisprudência já se cristalizara nesse sentido. 

Para mim,isso resul.ta de um equÍvoco, porque o empregado que 

se aposenta e recebe por isso um prêmio, não é dispensado. A 

invocação da Lei ne 5 107 só cabe nos casos de despedida do 

empregado, ou de rescisão indireta, mas nunca quando o empr~ 

gado se afasta, ainda que lhe prometa o empregador um prêmio. 

Foi o que sucedeur a empresa resolveu conceder aos emprega -
~ . . 

dos que se aposentassem um prem~o. Ela poder~a esperar que 

eles sa:f.ssem, e não lhes oferecer coisa alguma. Perguntorqua 

a fraude em dar um prêmio ao empregado que se aposenta? ~ 

venia, não se confunde esse caso com os previstos na lei. 

quando assegura o mínimo de 600/o. Se alguma fraude houve, foi 

do empregado, que aceitou essa condição imposta pel.a empr~ 

sa e dela se vale, agora, para receber as diferenças. Meu vg, 

to, Sr. Presidente, é no sentido de negar prov·imento ao r~ 

curso, mas se a Egrégia Turma for coerente. com seus pronun

ciamentos, dar-lhe-á provimento. De hoje em diante, não in. 

sistirei mais nessa tese. 

Q_Sr, Ministro Presidente - O pensamento desta Egrégia Turma 
. , ~ 

tem sido neste sent~do. A causa dessa fraude, e que esse pr~ 

mio seria inferior ao que a lei estipula. AÍ está o ponto 

que configura a malÍcia. Mantenho o meu pensamento! dou prg, 

vimento ao recurso, para julgar procedente a reclamação. 
, . 

O Sr. Ministro El.ias Bufa~~ - Curvo-me diante da jurispry, 

dência, não só desta TUrma, como do Egrégio Pleno. Acompanho 

V.Excelência, data venia do Relator. 

Q_§,r, Ministro Velloso Ebert - Acompanho V. Exa. , ~ venia 
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O Sr. Ministro Barata Silva- Com V,Exa,, salientando que o 

parágrafo 32 do artigo 17 da Lei n2 5 107 se refere especifl 

camente a acordo para a rescisão do contrato, que não poderá 

ser inferior a 60%. Em todos os casos, a empresa honestamen-

te confessa que tem interesse em se eximir da responsabilid~ 

de por esses empregados ociosos, e propÕe a eles que se ap2 

sentem mediante esse pagamento. 

o Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do eminente Mini§. 

tro Relator, dado provimento ao recurso para julgar procedeu 

te a reclamação. Redigirá o acÓrdão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n2 l 875/73 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a, Região, Leila Abdo e União 

de Bancos Brasileiros S/A. Ors.• Gilberto Sant'Anna e Adil 

son Cruz. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Reformou o Egrégio 'l'ribunal Rg 

gional a sentença. que classificara a despedida do empregado 

como obstativa,,, (Lê.) O parecer do douto Ministério PÚbll 

co é faworável no mérito.É o relatório. 

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

Advogado, 

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

Gontijo.) 
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Jr: discus.sãoo .Jnccrl't~dc. Ter: 

2. pu.l:wr::~ o Rolu.ta.' • 

O Sr. ;:in· s-cro J.'ostcs ;:D.lta - Sr. Presidente, o pri. iciro 
, - , , 

acordD.O regional c o unico quo poctc ser considerado, c diz: 

"Os )Jrcblcr·.as oporacic.1c.is do arder; cconêr:icc.., co:: seus rc-

flcxos m: :·.Õ.o-dc-obr0., rcprcsontf\Il ••• (LÔ.)" 

ou c tenho co::o di ver gente. Conbcçc. 
, 

O S:-. I:in·;_stro _presidente - .'CJ"".bcn conb:ço. 
. ,. 

dl vcrgon-

c ia? 

o S~". J:L::i.stro J:::lian BufÚiçf\l - Nr.o conl.:::ço. 
, -

O Sr._J:in:'.stro '"estes !:~:tlta - Esse c.co:·dc..o diz: "A circuns-

t
,. . 
c.nc la de. despedida co;: . ·cncs 

c.bsurdo, . :c..s ccn.Jidorn nGsi.:o 

ta a dcs~:cdida? 

O Sr. ;;:Lnistro Tostes Eal·ca -

,. 
d3 nove nnos.o.(Lo .. )" )JI u:: 

, ~ 

O u.ccrdao considera inPs-

Discute-se a dobra indenizn-
, - , 

torio'" Conheço c nq;o pl"OVi. ·cnto. 1l:::to ho. ncgnr que o t~.:r>O de 
, 

serviço c de oito o.ncs, neve :·.ases c vinte c sete dio.s - pr~ 

tic8~:cntc cito c.ncs :c dez .:oses, ::as nõ.o chega aos ncv::, nc:1 
, 

co::putc.dc c Ocviso-prcvio. Aqucln fro.sc di t:-. _-elo Advc[c,·lo ,na 

sustentação, cncc..ntc. os ouvidos, :·c..s nC.o sorve ·.:c.ro. c.: ·.yuro .. r o 

direito. navio. u::<::. razô:o, o portC'.nto n?.o visou c. ~;:~:rosa 

a obstc.r a cstu.bilidade. 

' de que o. ~ ·2·rcsD. poderia conserva-lo, servo c;~o.tn•cntc p:'.I'O. o 

OlJCSto: . ' . co. :o o. e:•:1reso. possUHI. vo.rlos ostcbcleci;•entos, nc.o 

O f:orco 
, 
c que daqui D. pouco cstaroLos reconhecendo a obst:::civid:c.dc co:: 

ur: c.no do serviço, l)Orquc injusto. 2. dis ·cnsf'-· 
, 

A SUl·.ulG diz 

que, co nove anos, prosuc:o-sc o. obsto.tivido_rle, ,:as, neste 
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caso, non o pcssivcl prcsw:ir, porque nc.o tinha o :::·.prcco.-

do novo r.nc s. nc::o :orovi:·.cnto. 
, . 

Bufrlcnl 11::::'[0 provi-Q..J3_r. r:ini s tro Zli as c 

r:cnto. 

O Sl' • : :5 nis t,_.r;.::oe__P=r;;:.c-"::;~i:,;cl~. c~n"-t;;:.::.c 
---~--

- r:o , . 
: .cr1to, n:~o provi-

:·ente. 

O Sr. J:in· stro Vclloso .':bcrt - Acc. ;lnnl'.o, 
, 

c o.tr ":cnit.·n -
, -

cic-~·.c p:lo conhoci_~·.cnto da revisto., pcís o :·ccrrlc_o cit~·clo 

.I... • A • 
CO. ·.cçc: CO .. \.CC. rc LlCCnClO.o 

O Sr. ;:5.n:·.stro P:·csidcntc Conhecido o recurso c c.o r:os::o 

ncgo.do ~:rovi .ente, un:--.ni. c. :ante. 
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O Sr. Ministro Presidente- Ministro Tostes Malta congratulª

mo-nos com o Ministro Velloso Ebert pela sua recondução. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Com satisfação. Não sabia que 

já era ato oficial; mas como V.Exa. afirma, de todo coração 

peço que inclua o meu nome entre aqueles que regozijaram com 

a recondução de S.Exa. 

O Sr. Secretário - Processo n2 320/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 6a, Região. Cia. Pernambuca

na de Borracha Sintética (COPERBO) e José Maria da Costa L~ 

na e outros. Drs,: Edson Wanderley Neto e Alberlita Maria da 

Silva, 

o Sr. Ministro Presidente - o AcÓrdão na sua ementa de fls. 

143, diz o seguinte: "É vedado ao Presidente da MM. Junta dg 

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

provimento do recurso. É o relatório. 
. , . o Sr. Ministro El~as Bufa~~al - De acordo. 

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

nheço do recurso, 

~. Ministro Elias Bufái~al - Sr. Presidente, acentuado o 

tumulto processual verificado e proclamado pelo Egrégio Tr.i 

bunal Regional, insurge-se o recorrente contra o v. acÓrdão 

de fls. 143, que depois de 'censurar a reunião intempestiva de 

processos julgados separadamente, deu provimento ao recurso 

para julgar procedente a reclamação, Sustentam os recorre!! 
, 

tes que o recurso estava deserto, alem de intempestiv·amente 

interpostos e que a reclamação contra adicional noturno estª 

va prescrita resultante de alteração contratual, Conheço e 

dou provimento para restabelecer a decisão de Primeira In_!à 
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tância que transitara em julgado por força da deserção. Como 

salientado pelo Juiz de Primeira Instância às fls. 21, 60, 

61, 95 e 121 tempestivo era, mas estava deserto, feito o P.ê. 

dido de deserção sem a prova exigida por lei. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, peço vista em 

mesa, 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude 

do pedido de vista do Sr. Ministro Velloso Ebert. Suspensa a 

Sessão para o lanche. 
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' -Q_§r, Ministro Presidente - Esta reaberta a Sessao, 

o Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, estou habilitã 

do a proferir voto no processo para o qual pedi vista. 

O Sr. Secretário - Processo ns 1 525/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares, Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

revista de decisão do 'l'RT da la, Região. Arsenoel de Carv·ã 

lho Marcelino e PetrÓleo BrasileiroS/A- Petrobrás. Drs.:~ 

gênio Haddock Lobo e Ésio Costa. (Pedido de vista do 

tro Tostes Malta.) 

Mini§. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, não conheço do 

recurso porque, realmente, não há divergência; e não posso 

admitir tenha havido alteração de contrato porque, por força 

de lei, a alteração ensejadora da revista tem que ser literal 

e o v. AcÓrdão Regional diz que não houve prejuÍzo. Esse ' e 

um fato que não posso discutir. Se não houve prejuÍzo,não V:fl. 

jo razão da presente reclamação. 

o Sr.J:!.inistro Presidente- Há divergência? Não conhecido o 

recurso, contra os votos dos Ministros Starling Soares, Relã 

tor, e Velloso Ebert. 

o Sr. Secretário - Processo ns 4 392/22 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 5a, Região. PetrÓleo Brasileiro 

S/A- Petrobrás (RPBA) e Eduardo Garcia Vargas. Drs,: 

berto Quintela Vieira Lins e José Carlos de Souza. 

Edil 

O Sr. Ministro Elias BYfáical - Sr. Presidente, decidiu o 

·Egrégio Tribunal Regional que o chamado adicional por tempo 

de serv·iço tem sentido estrito, por isso deve ser levado em 

conta o adicional de periculosidade. Recorre de revista a em 

presa, invocando a lei e julgado,,. (lê), Opina favoravelme!l 
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te a douta Procuradoria-Geral, É o relatório, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

2. 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Elias Bufáical - A recorrente alega em suas - . , . , - . . razoes que Juntou cop1a do acordao reg1ona1 profer1do no r~ 

curso ordinário.,, (Lê.) Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nada a acrescentar. 

O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor nao conhecem 

do recurso. Há divergência? Unanimemente, não conhecido o r~ 

curso. 

O Sr. Secretário - Processo n2 529/73 - Relator: Ministro 

Tostes Malta, Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TR'r da 2a. Região. Fepasa - Ferrovia 

PaulistaS/A e Wilson Pires de Camargo e OUtros, Drs,: Luiz 

Gonzaga de Carvalho e Ibiapaba de Oliveira Martins Júnior. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, citando deci 

são normativa e vários julgados, recorre a empresa da deci -

são regional de fls, 103. A reclamação foi interposta 

MM. Junta, manifestando-se o douto Ministério PÚblico 

conhecimento e provimento, É o relatÓrio, 

pela 

pelo 

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

Advogado, 

(Usa da palavra o Dr, Sid Riedel de Figueiredo,) 

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

palavra o Ministro Relator, 

o Sr. Ministro Tostes Malta - Aplico, ao caso, a súmula n2 

42. Não conheço, 

o Sr,_Ministro Presidente- Há divergência? Unanimemente,não 
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O Sr. Secretário - Processo n2 3 230/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Luciano Marques e 

OUtros e Cia. Docas de Santos. Drs. I Raphael S. Filho, Wilson 

de Oliveira e Klaus MEnge, (Adiado, em virtude de empate. A 

Turma, unanimemente, conheceu do recurso, No mérito, os Ml 
nistros Elias Bufáiçal, Relator e Barata Silva deram provi -

mento ao recurso para restabelecer a decisão de Primeira Ing 

tância; e os Ministros Velloso Ebert, Revisor e Starling Sol! 

res, negaram provimento. 

o Sr. Ministro 'Eostes Malta - Sr. Presidente, o caso é de em 

pregado que, havendo cometido crime de morte, deixou o empr.§. 

go e até a localidade, A empresa, sendo ele estável, regue -

reu o inquérito. Reformulou o Eg. Tribunal Regional a decl 

são de Primeira Instância, para entender que existia o aban

dono. Acompanho aqueles que dão provimento ao recurso para 

restabelecer a sentença da Junta. Nem se poderá por em dÚvida 

a questão de fato e creio, ~ venia, que também não se n.§. 

gará a gravidade do crime de morte, como a empresa poderá man 

ter esse empregado? o que altera é o fato; a classificação 

não importa, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, peço justifi

cação de voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Dado provimento ao recurso para 

restabelecer a decisão da Junta, vencidos os Ministros VellQ 

so Ebert e Starling soares. 



TST- 1.1.332 

• ' " 

PODER JUD!ClÁRlO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPeRIOR DO TRABALHO 
. 

25.9.73 MAC/IM/nl. 17,00/05 1. 

o Sr. Secretário - Processo n2 1 237/73 - Relator! Ministro 

Barata Silva. Revisor' Ministro Starling Soares. Recurso de 

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

IndÚstria e comércio de Malhas e Darcy Perea Carvalho. Drs. 1 

Granadeiro Guimarães e Graciano Toni, (Adiada a proclamação 

em virtude de empate, A Turma, preliminarmente, conheceu do 

recurso, contra o voto do Ministro Velloso Ebert, No mérito, 

os Ministros Barata Silva, Relator, e Velloso Ebert negaram 

provimento. Os Ministros Starling Soares e Elias Bufáiçal dg 

ram provimento para julgar improcedente a rec1amação.) 

o Sr. Ministro Tostes Malta - Tive ciência de que o empate 

era no conhecimento do recurso. Não se disse, qual era o pon 

to. Há um acÓrdão que diz: "O empregado reclama indenização 

... (Lê.) 

Q.Jg. Ministro Barata Silva - Conheci pela divergência de 

fls. 83. 
, 

o Sr. Ministro Tostes Malta - Mas a fls. 83 ha dois julgados. 

o Sr. Ministro Barata Silva - É a que respeita a rescisão do 

empregado estável, 

o Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, creio que toda 

a questão foi deslocada, porque se trata de empregado indeni 

zado e seis meses depois readmitido. Ao ser readmitido, a em 

pregadora quis anotar nova data de admissão, e, por isso,ele 

pede, não só a rescisão, mas também reconhecimento da sua con 

dição de estável pela soma dos perÍodos. O Tribunal, impondo 

a readmissão, fugia ao pedido, que foi de enquadramento e in 

denização dobrada, Conhecida a Rev·ista pelo Ministro Relator 

apenas na questão meritória, e não pela questão preliminar. 

Julgamento fora do pedido. Mas essa questão envolv·e também 
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saber se era estável ou não. A empresa nega a aplicação da 

SÚmula porque entende que depois de seis meses não é curto 

prazo. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Vou explicar meu voto, talvez 

possa eludicar, embora V,Exa. tenha.ponto de vista firmado.En 

tendo que a súmula foi bem aplicada no caso, pois para os em 

pregados admitidos na empresa o interegno de apenas seis mg 

ses deve e pode ser entendido como a curto prazo. Varia mui-

to, Empregado estável, despedido e readmitido seis mesesa11:erdo' 

que é curto prazo,Digamos que fosse um ano de casa, indeniz.s_ 

do e readmitido não seria curto prazo, 

o Sr. Ministro Tostes Malta - Mesmo que se entendesse de s2 

mar os perÍodos anteriores, o Tribunal não deu pela dispensa, 

Era condição, para ser reintegrada, fosse estável e houvesse 

sido indenizada. Pondo de lado a questão do pedido, ela não 

pede a reintegração e não foi dispensada, Acompanho aqueles 

que restabelecem a decisão de Primeira Instância. 

O Sr. Ministro Presidente - Prevalece o voto do Ministro Rg 

visor, que redigirá. ·o AcÓrdão, para julgar procedente a ação. 

Q_âr. Secretário - Processo ne 530/73 - Relator' Ministro B.s_ 

rata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de r_!il 

vista de decisão do TRT da 2a, Região, Alberto Bertolazzi e 

OUtro e General Motors do Brasil S/A. Drs.s Ulisses Riedel de 

Resende e Cássio Mesquita Barros JÚnior, 

o Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, os reclamantes, 

ora recorrentes, pretendem responsabilizar a reclamada pelo 

perÍodo em que permaneceram nos Estados Unidos, fazendo cu~ 

so de especialização na matriz da empresa, para efeito de fg 

rias e 132 salário ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 



TST · 1.1.332 

PODE.R JUOlCIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

25.9.73 MAC/IM/nl. 17,00/05 

pelo conhecimento e provimento. É o relatório. 

3. 

o Sr. Ministro Presidente - De acordo, Tem a palavra o ilu.§. 

tre Advogado, 

(Usa da palavra o Dr. Sid Riedel Figueiredo.) 
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O Sr. i1Lnistro Presidente- .IQn discussão • .8ncerrada. Tem a pa-

lavra o Relator • 

.Q. Sr. i•linistro i3arata Silvn;: Prelimi!:armente, conheço da Re

vista por violação do art. 4º da CLT e desde logo, dou pro

vi·~wnto p::1ra julgar procedente a reclamação. Verifica-se dos 

autos quo os demandados foram m&~dados aos Bstados Unidos pa

ra ospocializaç~o na matriz da reclamada, recorrida, após aà

missão no Jrasil; lá pcrr.Janoccndo, contri buién period icanen

te p::1ra o IXPS ••• Cl&). 

~Sr. Hinistro Presidente-Acompanho o Relator. Há divergência' 

~-Sr. Einistro Tostes [blta- Peço vista em :1osa. 

O Sr. Hinistro Presidente- Suspenso o julg=ento on virtude 

do pedido de vista do :ünistro Tostes I1Ialta. 

g_ Sr. Secret5.rio - PRcc.;sso NQ 7].6/73. Relator -:inis tro Sta_r 

ling Soares. Revisor :ünistro .8lias 3ufáiçal.Recurso c1o Rovis 

ta do decisão do TRT da lâ Rcgiaão. ARAú.;u CrSTA I;; VILA LTDA • 

.8 SDJD.::CATO DOS OFICIAIS :;ilRC~I:wiTIOS ~ TRAJS. NAS r;m,;STRL•S 

íYG S:C.RRARIAS .8 :.~(VEIS DO .8STADO DA G·uANA 3ARA. \ Carlos i!:duardo 

de Azoreclo Lopes e Dr. José Torres das ;leves). 

O Sr. ;•iinistro Presidente-O AcÓrdi'io Jogi•nnl ·;iz:" é a Justi-

ça do Trabalho coc:Jpotente :rnra decidir col:lre o desconto a fa

vor do Sindicato do v las se ••• (lê). A· douta Procm·adoria opina 

pelo conhecimento e provimento da Revista. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro .8lias 3ufáiçal- De acordo. 

~· Sr>, ;ünist···o Presidente- Tem a palvra o Sr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Sid Riedel Figueredo) 

O Sr. i'iinistr.Q_J:'rosidente- .8m discussão. Encerrada. Como res

saltado está no despacho de folhas , a douta Tur:na ni'io está 

adstrita ao que decidido foi no Agravo do folhas 53/54.Assim, 

er.1~ora provido o apelo, entonde~os ~uo realmente divergência 

frontal nõ.o existe ••• (lê). iJão Conheço. 
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.Q. Sr. :ünistro SUas Bufái:;al- Equivocou-so a souta Procura

doria. O primoiro aresto citado sobre incompetência 6 do Ple

no, folhas 39/40. Nesta p·trto, conheço da :Sevista. 

O Sr. :ünistro Presid~- Salientei no meu voto quo os aros

tos fazem ·,lusiio à SÚJ)iula e não à co:::~pet&ncia. 

~_fuJ ;Uni stro Blías 3ufáiçal-A douta Procur::~doria disse se

rem do Turma os a:t:estos citados e opina pelo não ccnhoci:nonto 

Ivins é do Pleno. 

O Sr. ~anistro Presidcmte- 1ª Turma, :ünistro RÔmulo Cardim. 

O outro AcÓrdão diz:" A co"'pet&ncia da Justicça do Trabalho 

para conhocer.,,(lê). Processo TST, do Tribunal ~leno. 

O Sr. ::inistro ~lias Juffücal-Bste fci o e~uívoco da douta 

Procuradoria. 

~.Sr. Jvíinistro Pres ido.::!!Q"·: Não falo do AcÓrdão. ,;;s te n::~da 

dliz. " A competência da Justiça do Trabalho para conhecer de 

dissÍdio entro Sinclicüto o ()r~prosa ... (lê)". Procosso TST , R_g 

curse de Revista. I:ão r:wncion::~ o autor. O Acórdii.o R0c;ional 

não fala sobre a inccnpetência, ;•or isso não cc nh0cí. 

O Sr. Xín.i§.tro Blias luf.'Í.iÇ.;::J- A Rovistn subiu p etra melhor 

exame por foTçn do Agrnvo. A tose da competência desta Justi

ça 6 injustificada pnra cobrança do desconto instituído c.'J d_g 

cisão nornati v a em sou favor. AcÓrdão do !\gravo, folhas 53. 

O Sr. ~inistro Presidonte ( Consulta os autos)Tem razão, V, 

.C.:xce lÔnci1a • 

.Q. Sr. :íinistro ..;uns 3ufáical - ~u::~nto ao mérito est~í supera

do. 

O Sr. Hinistro Presidente - Relator e Rovisor Clnhecom o nG-

g::~m prcvimento ao recurso. 

g_ Sr. ;{inistro Velloso .C:bert - N3o ó aç3o do cur.1pri~ncmto que 

recorre de decisão do DissÍdio Coletivo. 
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O Sr. lünistro 3nrat::~ Silva - Na verdade, nao 6 p·;rn co 1ran-

a de salário. 

Sr. :1inistro Presidente - Rejeito por c·ntcnder CJ.Ue a cobrM 

a por p arte do éiindicnto dos e!:Jpregados deve ser feita na 

Justiçe~, face aos ter·~os ••• (lê). 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Esse desconto foi deferido em 

sentença normativa. Trata-se de ação de cumprimento de sente 

ça normativa, que deferiu o desconto. Nã.o há mais que invoca 

a competência. Não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - É acórdão prolatado em dissidi 

coletivo ou individual? 

O Sr. Ministro Presidente - O acórdão diz: "É incompetente 

a Justiça do Trabalho para conhecer de dissidio entre sindi

cato e empresa." O conhecimento se impõe. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço e nego. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Conheço e nego, 

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

hhecido e negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 320/73 .• Relator: Ministro Star 

ling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 6a. Região. Cia. Pernambucana de 

Borracha Sintética - COPERBO - e José Maria da Costa Luna e 

outros. (Adv. Drs. Edson Wanderley Neto e Alberlita Maria da 

Silva.) (Pedido de vista do Ministro Velloso Ebert.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a empresa, na 

revista, pediu a nulidade do acórdão regional porque teria co 

nhecido de recurso deserto. Há, de fato, despacho do Juiz Pre 

sidente da Junta nos seguintes termos: " Tais atestados não 

suprem a prova legal exigida ••• (Lê.) Acontece que o acórdão 

regional é um primor de redação, e em certo trecho de sua fun 

damentação diz: " Indeferido o pedido de desentranhamento de 

folhas... (Lê.)" O Tribunal, portanto, reconsiderou aquele do 

cumento e entendeu fundamentado o pedido de isenção de custas 

- no meu entendimento, aplicando o § 99 do art. 789. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Quantos são os reclamantes? 

Entendo que houve confissão. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nos termos do acórdão regio -

nal, entendo aplicável o § 99 do art. 789. Acompanho V. Exa. 

não conhecendo. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Data venia, Sr. Presidente, 

conheço e dou provimento, para restabelecer a decisão de la. 

instância, transitada em julgado por força da deserção do re 

curso ordinário. 
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O Sr. Ministro Tostes Malta - A deserção prefere às demais 

questões. A empresa recorre com a afirmação de que a sentença 

não poderia ser reformada, porque estava deserto. Da leitura 

que fez, a meu lado, o Ministro Velloso Ebert, evidenciou-se 

exatamente isso. O Juiz disse: 11 Não serve esta documentação 

para a prova, de maneira que, não pagas as custas, ocorrerá 

a deserção." Pagaram? Não, e isso até confessam, de sorte que 

o recurso estava deserto. Acompanho o voto do Ministro Elias 

Bufaiçal. 

O Sr. Ministro Presidente - Prevalece o voto do Ministro Re-

visor. Restabelecida a decisão de primeira instância, contra 

o voto dos Ministros Starling Soares e Velloso Ebert. 

O Sr. Secretário- Processo n9 848/73. Relator: MinistroStar-

ling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Savena S/A - Veículos 

Nacionais - Comércio e Representaçees e Maurício SabÓia. (Adv. 

Drs. LÍlia Batori e Ulisses Riedel de Resende.) 

O Sr. Ministro Presidente - Sobe o recurso de revista, preli-

minarmente, em virtude do provimento do agravo, para melhor 

exame ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimen

to d8 recurso, por falta de alçada. É o relatório. 

o Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De a c ordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Tem a pal avra o Sr. Advogado, 

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

o Sr. Ministro Presidente - Em discus são. Encerrada. Não conhe 

ço do recurso, face ao valor da causa, de Cr$500,00. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçãl - Face ao Prejulgado n9 40, tam

bém não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 



:rs:r- 332 

roOE:R JU::>ICIÃRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

25/09/73 SSO/UMO/IB 17' 25, - 2 -

O Sr. Ministro Barata Silva - Contra o meu voto. Na época, a 

decisão era recorrível, continua sendo. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, com a 

aplicaqão do Prejulgado 40, contra o voto do Ministro Barata 

Silva. 

O Sr. Secretário- Processo n9 935/73. Relator: MinistroStar-

ling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 5a. Região. PetrÓleo BrasileiroS/A 

PETROBRÁS - RPBA e Antônio dos Santos. (Adv. Drs. Edilber

to Quíntela Vieira Lins e Nylson Sepúlveda.) 

O Sr. Ministro Presidente - Confírmop o egrégio Regional a de . . 

cisão da MM. Junta, que julgou procedente a reclamação ••• (L@. 

A Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do recurso, É 

o relatório. 

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

do recurso e lhe nego provimento. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Conheço pela preliminar e pe 

lo mérito e, coerente com meu ponto de vista, dou pela pres

crição. Entendo preliminarmente que, sendo caso de alteração, 

o prazo para reclamar se conta a partir da ciência do ato .•• 

(Lê,) Sou vencido, mas mantenho meu ponto de vista. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - V. Exa. me releve, mas de que 

se trata? 

O Sr. Ministro Presidente - Alteração de contrato de trabalho 

que acarreta prejuízo ao trabalhador. A prescrição só atinge 

as parcelas anteriores ao biênio do ajuizamento da reclamação 

O Sr. Ministro Tostes Malta - A complementação representa e

feito. O que houve foi alteração, que está incluida na Conso

lidação, compreendendo aqueles casos a que se refere o art. 

11, que abre uma exceção quando se trata de salários, quando 

a prescrição é parcial. Quando a alteração nula, é até inexi~ 

tente. No caso, ela não é nula. Nulo é aquele ato que perman~ 

ce sempre contrariando a lei, mas este não a contraria, e no 

fim de dois anos convalesce. Acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Entendo que a prescrição é par

cial, Com o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também acompanho o Relator. A 

prescrição é sucessiva. 

O Sr. Ministro Presidente - Prevalece o voto do Relator, quan 

to à preliminar. No mérito, nego provimento ao recurso, parti 

do do acórdão, que diz: 11 A alteração do contrato que acarreta 

prejuÍzo ao empregado não prevalece ••• (Lê,) 

o Sr. Ministro Tostes Malta - Ainda hoje, nesta mesma sessão, 
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não se conheceu de revista ·em que se invocaV-a violação de 

lei exatamente porque o acórdão afirmava que a alteração não 

ocasionava prejuÍzo ao empregado. Agora, diante dos mesmos 

fatos, entendendo-se que causa prejuÍzo. 

O Sr. Ministro Presidente - São casos diferentes, data venia. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Dou provimento ao recurso, 

para julgar a recla~ação improcedente. É evidente que, sendo 

de dois anos o auxilio, a complementação não poderia ser se

não por esse prazo ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro :V:elloso Ebert - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso e negado pro

vimento ao mesmo, contra o voto dos Ministros Elias Bufaiçal 

e Tostes Malta. 

O Sr. Secretário- Processo n9 967/72. Relator: MinistroStar 

ling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. MetalÚrgica CodÓ Ltda. 

e Alexandre Gudima. (Drs. Elias Farah e ~nio Sandoval Peixo-

to. ) 

O Sr. Ministro Presidente - Decidiu o egrigio Regional negar 

provimento ao apelo ordinário da reclamada para manter a deci 

são de origem, mantendo a condenação da empresa ao pagamento 

da indenização em dobro, pelo entendimento de que a dispensa 

fora obstativa da estabilidade ••• (L@.) A Procuradoria-Geral 

opina pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatór· 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Adoto o 

voto vencido de fls. 64. "Conheço do recurso, porque provada 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Data venia, não conheço da 

revista, pois na contestação não fez o recorrente alusão al

gum.a ao fato de ser optante o recorrido ••• (L@.) 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Prevalece o voto do Sr. Ministro 

Revisor, que redigirá o acórdão. Não conhecido o recurso, po 

maioria. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 074/73. Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 5a. Região . Titânio doBra

sil S/A - TIBRÁS - e Arlindo de Sousa Brito. (Adv. Drs. Solan 

ge Pereira Damasceno e Flávio Bernardo da Silva.) 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o acórdão: 110 pedido de enqua 

dramento decorreu de um desvio de função ••• (Lê.)" A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimen o do a

pelo, para ser restabelecida a decisão de primeira instância. 

É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo. 
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O qr, Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Meu vo

to é no sentido do conhecimento e provimento do recurso. 

O Sr. Ministro ~lias Buf~~ -
, 

Reformou o Egregio Tribunal 

Regional a sentença de primeira instância para impor o en 

quadramento do empregado como meio-oficial, auxiliar de enca

nador, compensada a sua divida com as diferenças salariais~. 

(Lê.) Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei o 

votos. 

o Sr. l'ünistro Velloso Ebert - Com o Revisor. 

o 3r .. Ministro Tostes Malta - Com o Revisor. 

o Sr. M;i,nistro Barata Silva - Com o Revisor. 

o Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, contra 

o voto do Ministro Relator. Redigir~ o , -acordao o Ministro Re 

visar. 
, 

O Sr. Secretario - PROCESSO NQ 230/73 Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Segunda Região. ALB<;RrO B:':RTO -

LAZ~I 3 OUTRO (Dr. Ulisses Riedel de Resende) e G<;:'ISRAL MOTOR 

DO BRASIL S/A (Dr. Cássio Mesquita Barros JÚnior.) (Com vist 

ao Sr. Ministro Tostes Malta.) 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, o Sr. Ministro 

Relator conheceu e deu provimento por entender violado o art. 

49 da Consol :id ação. Para tal &tendimento teria, sem o que -

rer, deslocado os fatos, pois veio a admitir que é contr~rio 
' a lei propiciar a empresa a seu empregado um curso de aper 

feiçoamento, ajustando-se, então, um licenciamento com uma 

simples ajuda de custo. Admito até que a empresa possa li 

cenciar o empregado, se convier a ele, e ninguém dirá que não 
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convem ao empregado ir aos Estados Unidos fazer um curso,re-

cebendo determinada i~portância, e vir, depois, mais capaci -

tado para retomar seu contrato de trabalho. A primeira in -

dagação é se a lei permite isso. Data venia, a lei não ve -

da. Não encontro violação literal de lei. Seria mesmo o 

' ' caso de dizer como o velho ditado: "Dia de beneficio, ves pe-

ra de ingratidão". O empregado teve a seu favor, além do 

licenciamento, uma vantagem, e a empresa, que estava desobri

gada disso, recolheu as contribuições previdenci~rias. Mas 

isso prova que tem direito a sal~rios? O reclamante, sent~ 

do que não tinha direito a salários, reclamou férias; amanhã, 
"' "' "' , vira reclamar os salarios desse período e o Tribunal tera que 

' ' dar, porque ja tera ele a seu favor a coisa julgada. O que 

ele recebeu durante esse tempo, portanto, não valeu. Ele foi 

mediante um ajuste que lhe permitia ficar sediado 1~ e reali-

zar o seu curso. O contrato se suspendeu, e a lei não proib 

isso. A lei proÍbe o que é contra o empregado 9 o que lhe e 

nocivo. Mas qual é a fraude? Como se dizer que o empregado 

estava à disposição, nos ~stados Unidos, apenas porque estava 

fazendo um curso lá? Data ve~, fiz estas considerações 

' para demonstar que não ha violação literal de lei. Inclinar-

me-ia até, se conhecesse, a entender como as instâncias ordi 

' -narias. Nao conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, ele foi fa -

' zer um curso nos Estados Unidos para que fim? Para servir a 

empresa. ' ' Ja fui aos Estados Unidos varias vezes, inclusive 

passei dois anos lá, e sei que isso não significa propriamen 

' te um beneficio. ' Não se pode reconhecer como um beneficio ~ 

fastar um empregado de sua famÍlia, data venia, enviando-o pa 
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ra o exterior. 

O Sr. Ministro Tostes Malta Ele nao foi obrigado a fazer 

o curso: foi convidado e aceitou. 

O .Sr. Ministro ~Arata Silva - Data venia 1 foi obrigado 

a ir. 

O .Sr. Ministro Velloso O::bert Data venia 1 acompanho o 

Relator. 

O .Sr. Ministro Presidente - Prevalece o voto do Relator, no 

sentido de conhecer do recurso e lhe dar provimento, para ju1 

gar procedente a reclamação, contra o voto dos Ministros To.[ 

tes Halta e Elias BUf.;_içal. 

Q_2r. Secret~rio - ~CESSO Ng 1 142/73 Relator: Ministro 

Elias Buf.;_içal. rtevisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Oitava Região. MOACIR AKARJ\.1 DOS 

SANTOS (Dr. Miguel :Jonçalves Serra) e PHI:v!AR .S/A - PRODUTOS 

INJU:oTRIALIZAJOS DO MAR (Dr. Humberto 'lachado de ~~endonça.) 

o Sr. Ministro Elias Buf~ical - Sr. Presidente, a revista e 

' -interposta ao v. acocdao de fls. 122, sustentando o recorren-

' te devidas as comissões integrantes de seu salario, horas ex-

' ' tras, adicional de insalubridade desde o periodo anterior a 

' h ) reclamatoria ••• (Le. A Procuradoria-Geral opina pelo provi -

mento do apelo, para restabelecimento da decisão de primeira 

instância. E' o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

O r. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço. 

a 



TST. -- 352. 

PODER JUDICIÃRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

25.09.73 ZG/MD/HL 17,50/55 -1 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, no que se re

fere às comissões, horas extras e complementação do fundo de 

garantia, não se lastreia o recurso de revista nos permissi

vos legais de admissibilidade ... (Lê.) Conheço do recurso 

nesse aspecto do adicional de insalubridade. 

O Sr Ministro Elias Bufáiçal - É matéria preclusa, porque o 

despacho só admitiu sobre dois pontos: complementação e depó 

sito do fundo de garantia e com relação à dobra. 

o Sr. Ministro Tostes Malta - Da mesma forma que o Presiden

te da Turma tem seu despacho susceptível de agravo, assim ta 

bém o Regional. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O despacho diz o seguinte: 

quanto ao pedido de adicional de insalubridade, pretende o 

aresto violado o Decreto-lei n9 389/68, porque o reclamante 

fazia jus ad recebimento desse adicional antes da vigência 

(Lê.) Na verdade não se discute os efeitos do Decreto

lei n9 389/68. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Contra os votos dos eminentes Mi 

nistros Revisor e Starling Soares, não conhecido o recurso 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 275/73 - Relator: Ministro 

Tostes Nalta. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. CIA. SIDERdRGICA PA 

LISTA S/A - COSIPA E FRANCISCO MELLO DA SILVA (Drs. Ana Mari 

Basílio Gasparini e Lauro Sotto.) 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, as duas instân 

cias consideraram obstativa a despedida do empregado, com o 

que não se conforma a empresa. O recurso vem com apoio do Mi 
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nistério PÚblico, pois se tratava de medida de ordem geral, 

visando a sua reorganização. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerra 

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Conheço e nego. Ainda que se d 

va admitir com motivo razoável em termos de obstatividade, a 

da ta da dispensa . . . (Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço, pelos motivos a

pontados. Não houve intuito de obstatividade. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr Presidente, o acórdão en

tendeu que houve intuito obstativo. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Esclarece o acórdão que as duas 

instâncias consideravam obstativa a despedida. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Alega que aquele motivo razoá 

vel de estrutura administrativa não elidiu a obstatividade. 

Estou verificando que se trata de empregado da COSIPA. ~ fato 

notório esse intuito obstativo. Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, reformulo me 

voto. Dado que as instâncias ordinárias reconheceram motivo 

obstativo, acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Admito que nos encontremos sem

pre diante de presunção capaz de ser elidida. Na espécie não 

foi elidida. Examinando a circunst~ncia de que as instâncias 

ordinárias chegaram à conclusão de ser irrelevante e cita da-

tas, por esse motivo, conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Matéria de prova. não conheço. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Voto com o Ministro Tostes Mal-

ta. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acompanho V. Excelência, Sr. 

Presidente. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Acompanho o Ministro Tostes 

Malta. 
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o Sr. Ministro Presidente - A divergência está sendo só no 

conhecimento. 

O Sr. Ministro 'l'ostes Malta - (Peço os autos.) "Não é obst-ª. 

tiva a responsabilidade da despedida apurada por medida de 

ordem geral. Houve medida de ordem geral dispensando vários 

empregados, e a empresa possui considerável número de estabi 

litários. 

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

tos dos Ministros Relator e Velloso Ebert. No mérito, foi ng 

gado provimento, unanimemente, 
. . / . Q_§r, Secretar~o - Processo n2 l 320 73 - Relator: Ministro 

Starling Soares, Revisor: Ministro Elias Bufáiçal.Recurso de 

rev iista de decisão do TR'l' da 2a, Região, Fepasa - Ferrovia 

PaulistaS/A e Francisco Silvestre e Outros, Drs,: Carlos MQ. 

reira de Luca e Sérgio Mendes Valim, 

Q Sr. Ministro Presidente- Recorre a reclamada,,, (Lê,) É 

o relatório, 

o Sr. Ministro Elias Bufáical - De acordo, 

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

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

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

nheçó, 

O Sr, Ministro Elias Bufáical - Não conheço. 

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

recurso, por unanimidade, 

o Sr. Secretário - Processo n2 l 613/73 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal.Recurso de 

rev·ista de decisão do TRT da 2a. Região, Jockey Club de são 

Paulo e Antonio Amaro, Drs,: Jair Martins Ferreira e Ulisses 
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Riedel de Resende. 

18,00/05 

, 
O Sr. Ministro Presidente - Mantem o eg, regional a 

2. 

senten 

ça de origem, dando pela procedência da reclamação,,, (Lê.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provi 

É 
, . 

mento. o relator~o. 

O Sr. Ministro Elias Bufáical - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Hugo Gueiros.) 
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.Q Sr. Aipis tro. PrcsidGnto- Em discussão. bncorr:Jda. Conheço 

do· recurso por citação de jurisprudÔnci:-t diver~onte, folhas 

58. 

O Sr. Ministro ~lias Juf:Íiçal-TambÓm coneço do recurso pela 

diver~&ncia, folhas 58/59. 

O Sr .• I-:inist r o t'rosidS!lJ.!&- Há di ver(;cncin? Conhecido o re -

curso, por uncmi"lodnde. No oérito tenho quo fazer remissfto 

n -contestação du rocl:.,nnda, folhas 9. Tendo sü'o contratado 

.justamente para o trabalho noturno o de acordo co::1 a nature

za deste, não ó necessário quo se faça distinção ••• (l&). 

Nego provimento ao recurso • 

.Q. Sr. :!inistro ólias 3ufái.ç_al- "Data venia", deu prcvirJento, 

pois reconheceu a respeitável scmtença 'iuo o sal:Írio pagc 

ao recorrido já er::1 suporio2 ao ac1 i c icnal, tendo porón co no 

inadit::tissível ., sua inclusão, como se: le 2t folh:,s 30/31. O

ra, se o S::lláric já ora su~erior ao recebido pelo vigia no

turno não h6. quo noenr o car.-'iter de ad i c icnal. •• (lê). "Data 

vonia, dou prc-vi:clonto parn r os t:1belocer a ros F C· i tlivel sen-

tonçn. 

O S_r. ::inistro Presidente - O Relator no~~~ o o Revisor dá. 

provimento. Eavondo divorg0ncia vou tcmar os votos. 

O Sr. Ministro Velloso E.!?.21:!- Estava ató pro 1;on.so :1 nao co

nhecer. Aco~panho V. ~xccl0ncia. 

O Sr. _;.;inistr_o 3arata Silva - Aco!~panho o Revisor, sem ro·1o-

ver a prova, ~l~ts com aoio nos prÓprios aé:pcctos f:Íticos a

firéllados pelo Acórdão. rt o::l1Jrosa r;•,~·lVa, rcw.lrr.onto, ao vi3ia 

noturno mais 2% do c:ruc p:1ga ao vigi::~ diurno. A lei dn ccno 

paradigma a re::Junor::t•_:ão pnsa ao diurno. E: vitoriosa a tose 

do quo sempre se deve acrescer. 0vidontomonto que seria qes

vir1uar totalmente o ~onsnoonto do lesislador, c:rue foi co~-
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, 
parar o diurno com o noturno p:.tr:l q-ce seojn oelhor rc•:JLmerado, 

Acompnnho o Revisor. 

O Sr, :ünistro Tostg_s Hnlta- Acomp::mho o >íinistro Revisor. v. 

Exas. sa'Jom quo, há anos, vonho .sustentando o Gelo to tese em 

contrário. Se o C'".prc;:;G(1o pode ser achitido co.>:J salário dez 

vezes acima do nor~1:11, tcrin sompro uma pcrcentGc;em. 

o Sr. ;.íinistro ?rcstdcnto- Contra os votos dos :-íinistros Re-

l::.tor o Volloso H:bort, dado provi:nento ::w recurso. Redie;irá 

o Acórdão o Revisor. 

O Sr. Socrot&riq--=...l'R~ CESSO HQ 1)65/7},_ Relo.tor líinistro Elia 

3ufáiç:)l. R~?visl!lr Ministro Le5.o Volloso. Recurso do R0vista 

do docisão do TnT da 4ª Regiõ.o. :'.ADBF S/ il IND0STRIA .:: cr I:ltRCI 

~ .JOSE: DA COSTA C.ARDflSO r.: our-.::080 (Ad:ü':lorto C::t"1crino de Ar::~-

5.o e Jeatriz Flores dos Santos), 

O Sr.Min:l.it.;r_o_E_li_?_s_·_Bufa~<f!ll-:0 :re.o.mP Ordinário nao foi conhc-

ido ;:0lo c·ntendi::;c·nto do q:1e o dc)-::Ósito fora inSLlficicmto c 

irregularr.lEmte ofetu·,do, vindo a ser indeferida n Rovist::~ )ce-

o mesJ:lO funda::1entc. A J.>grógia Turma deu provimento ao Agravo 

o Ins trw:1ento ... (lê). ParocGr favorétvcl da dout é:\ Procur::~dorL • 

relatório. 

( RGtira-so é:\ Procuradora B::liliana ;.1artíns do AndradG). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 
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O Sr, .líinistro Presidente - LL1 discussê'o, Encerre da. Te1:1 a 

p~l~vra o Relator, 

O Sr. iünistro I:lias Buf2içal - Fundada nas r.1esr.1a.s razões 

adotadas para o não conhecir.1ento do Recurso Ordiná.rio, . ' Ja 

esta I;c;réc;ia Turr.1a adianta, na apreciàqão do ~cravo, o en-

tendü1ento de que reDlmente o Recurso Ordinário não poderia 

deixar de ser conhecido, uma vez que ••. (Lê.) Conheço daRe

vista, por aL1bas a.s alineas, e lhe dou provimento pelas mes-

mas razões que fundamentare.r~ o acórdão, vrovendo o i\c;ravo. 

Julcue, pois, o r:créc;io Rec;ional o nc;ravo rec;iuentnl, cotlo 

de direito, 

O Sr. Hinistro Velloso :Cbert - Pelos Ternos do proviraen'co do 

Il(:;rnvo, nada r.lais há (lUe discutir na Revista, já que se en-

tendeu, na.quele decisório, apurada a questão da inslificiên -

cia do depósito prévio da condenecuo. Conhece do recurso e 
~ :0 

lhe dou provi1:1ento, a fir.l de baixarem os a.utos ao r:c;réc;io Re 

c;ional para julc;ar.1ento do recurso ordinário da reclar.1adD. 

O Sr. lünistro Presidente - Por unanimidade, dado provir.1en-

to ao recurso, não reconhecida a deserçco, retorm~ndo os ou-

·tos ao Rec;ional para ()Ue julc;ue o feito, como de direito. 

O Sr, Secretário - Processo n9 1 669/73 - Relotor: J:inistro 

Barata. Silva, Revisor: I-linistro StDrlinc; Soares. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT d~ 2a. Rec;iã.o. José Rentero !Iar -

ques e Co1:1.panhi2. Siderúrgica Paulista (COSIP,\). /,dvoc;ados: 

Drs. Ulisses Riedel de Resende e ::.nc H8.ria Bcsflio Gasp2rini. 

Q_ Sr, ;.!~nistro Bc.r_ata Silv~.:: O reclamcnte pleiteou diferen

ças salariais e indenizatórias, tendo sido deslicadc da ei:J.

prena em 21 de acosto de 1970. ~ classificar;uo dos corc;on 
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objeto da demanda foi implantada em outubro de 1970 •.. (Lê.) 

O douto Ministério PÚblico opina pelo não conhecimento. É 

o relatório. 

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

rada. Tem a palavra~o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, sem qualquer 

consistência a nulidade argllída por julgamento extra petit~ 

sob a invocação de ter a parte contrária e não o acÓrdão ..• 

(Lê.) Rejeito a nulidade. 

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

Rejeitada a nulidade, por unanimidade. Tem a palavra o Rela 

tor. 

O Sr. Ministro Barata Silva - No mérito, Sr. Presidente, não 

há base para o conhecimento da Revista. 

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

cia? Unanimemente, não fói conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo _n9 1710/73 - Relator: Ministro 

Tostes Malta, Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la. Região. Rêde Ferroviária F~ 

deral S/A (7a. Divisão- Leopoldina) e Jorge Teixeira deCa_r 

vffiho. Drs. Ayrton Ribeiro da Costa e Armando Soluri. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, renovando a 

recorrente a preliminar de nulidade por cerceio de defesa 

(dispensa de testemunha), contestou, no mérito, o direito 

do recorrido a férias dobradas, na base de .•• (Lê.) A Pro 

curadoria-Geral opina pelo conhecimento e nao provimento. É 

o relatório. 

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

rada, Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Tostes Malta - Ainda que o respeitável desp~ 

cho somente se referisse à preliminar, a omissão não gera 

preclusão. Mas nem na preliminar se justifica o apelo, pois 

que, sendo de direito a questão ••. (Lê.) Não conhe~o. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conhe~o. Há divergê~ 

cia? Por unanimidade, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário T Processo n9 1833/73 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. Postos Rodoviários 

Petrominas S/A e Washington Luiz de Lima. (Drs. Owàldo Ma-

chado dos Santos e Geraldo Soares). 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, alegando des 

pedida injusta, moveu a~ão o autor, pretendendo os títulos 

discriminados na inicial. A Instância de origem julgou pro 

cedente em parte a reclamatbria .•. (Lê.) O Ministério Pfibli 

co opina pelo não conhecimento e não provimento. É o r ela 

tÓrio. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, em nosso en 

tender, no caso dos autos, há uma peculiaridade que impede o 

conhecimento da Revista, quer por divergência, quer por vio 

la~ão de lei. Não conhe~o. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conhe~o. Há divergêg 

cia? Não conhecido o recurso, unanimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1870/73 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. Cia. Batista Scar 

pa - Indústria e Comércio e Lázaro Vieira da Silva. (Drs.Fe! 
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nando AntÔnio de Menezes Lopes e Eduardo AntÔnio Vieria Aye~. 
Q Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, o Egrégio Re 

gional, às fls. 65 entendendo que "a prestação de trabalho dJ. 

ário, fiscalizado e mediante salário, em cumprimento de con 

trato de trabalho ..• (Lê.) O parecer da Procuradoria-Geral é 

pelo não conhecimento ou inprovimento. É o rê}atório, 

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

~ada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Inconsistentes as preliminares 

por não ter havido publicação, pelo menos, de um dos 

dos patronos. (Lê.) Não conheço, quanto à preliminar. 

nomes 

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

cia? Rejeitada a preliminar, unanimemente. Tem a palavra o 

Relator, quanto ao mérito. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, também no méri 

A -to div~giram as Instancias anteriores, na conceituaçao do K 

vinculo, ao apreciar a matéria fática, .• {Lê.) Não conheço. 

o Sr. Mi:'listro Presidente - Também na o conheço. 

o Sr. Ministro Tostes Mal ta - Vista em Mesa. 

o Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento, em vir tu 

de do pedido de vista do Ministro Tostes Malta. 

o Sr. Secretário - Processo n<? 1222i73 - R ela to r: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. Cia. SiderÚrgica P~ 

lista {Cosipa) e Teolindo Pastor Lopes Montes. {Drs. Ana Ma 

ria Basilio Gasparini e Rogério Blanco Peres). 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, o respeitável 

AcÓrdão Regional, que manteve a decisão vestibular, susten 

tando que o reclamante contava mais de nove anos de serviço) 
estando abrigado, pela determinação da SÚmula 26 ••. (Lê.) Ma 
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nifesta-se o Ministério PÚblico pelo nao conhecimento e nao 

provimento. É o relatório. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, preliminarme~ 

te, como já o fizeram no Recurso Ordinário, o recorrente 

argÚi cerceio de defesa, pelo fato de não ter tido ..• (Lê.) 

Conheqo da Revista, no particular e no mérito, lhe nego P:r:9 

vimento. É a mesma tese, a mesma empresa, a mesma hipÓtese, 

julgamentos diversos. 

O Sr. Ministro Presidente - Rejeitada a preliminar de cer 

ceamento de defesa e conhecido o recurso pelo Ministro Re 

lator, não conhecido pelo Ministro Revisor e negado prov.!_ 

mento ao mesmo. 
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o Sr. Secretário - Processo ng 1 978/73 - Relator• Ministro 

Tostes Malta. Rev·isor• Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 4a. Região. Icotron S/A - IndÚg 

tria de Componentes Eletrônicos e Carolina dos Santos Boeira, 

Drs.• Jorge Alberto Diehl Pires e Beatriz FlÔres dos Santos. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, ambas as Ing 

tâncias consideraram verba integrante das férias e do décimo 

. , . "' . - -
terce~ro salar~o, o prem~o-produçao, com o que nao se confoL 

ma a empresa, e cita vários julgados, com apoio do 

rio PÚblico. É o relatório, 

Miníst~ 

o Sr. Ministro Presidente - De acordo, Em discussão, Encerr~ 

da. Tem a palavra o Relator. 

o Sr, Ministro Tostes Malta - Há muito ultrapassada a juris

prudência citada, Aplica-se ao caso a súmula 42; não conheço. 

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

cia? Unanimemente, não conhecido o recurso. 

o Sr. Secretário - Processo ng 2 070/73 - Relator: Ministro 

Tostes Malta, Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a, Região,José Gaspar de Olive.;b 

ra e Expresso Rio Grande-São Paulo S/A. Drs.: João Freire e 
, 

Jose Lobato. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Revista interposta pelo V.AcÓL 

dão Regional, que reformou sentença para julgar improcedente 

o pedido de diferenças indenizatórias, inclusão de horas ~ 

traordinárias e não recolhimento dessas ao Fundo de Garantia. 

Considerada a quitação sem vício ••• (lê,) o recurso vem com 

apoio do Ministério Público, É o relatório. 

o Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerr~ 

da, Tem a palavra o Relator. 
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o Sr. Ministro Tostes Malta - Desatendeu o AcÓrdão às 

2. 

súmy 

las. A quitação é de valor relativo, e as horas extraordiná

rias habitua~ente prestadas, integram o cálculo indenizató-

rio e o Fundo de Garantia, Conheço do recurso e dou provirnen 

to para incluir as horas extraordinárias no cálculo indeniz~ 

tório. 

o Sr. Ministro Presidente - Aplico a Súmula 41. Conheço e 

dou provimento ao recurso. Há divergência? Conhecido o recu!: 

so e ao mesmo dado provimento, para incluir na condenação as 

horas extraordinárias. 

o Sr. Secretário - Processo n2 2 102/73 - Relator• Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Starling Soares, Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a, Região. Alfredo Batista dos 

Santos e OUtro e Carlito de Paula Cardoso, Drs,: Antonio Fl~ 

vio de Oliveira Castro e Nelson Romanelli. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, insistem os rg 

correntes no recebimento de reparação pela rescisão de seus 

contratos, sustentando nulo o acordo anterior e dev·ida as di_ 

ferenças salariais,,,, (Lê.) A Revista vem com apoio do Mi_ 

nistério PÚblico, exceto quanto à complementação salarial, É 

o relatório, 

o Sr. Ministro Presidente - De acordo, Em discussão, Encerr~ 

da. Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Tostes Malta - InÚtil o esforço dispendido pg 

lo douto Advogado, pois se trata de matéria de fato e prova, 

partindo do julgado que não comprovara a dispensa, e 

considerara estranha a alegação,,, (Lê.) Não conheço, 

' ate 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo, Há divergência? Unani_ 

memente, não conhecido o recurso. 



TST - 1.1.332 

PODER JUDICIÁRIO 

jUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABAI.HO 

25.09.73 PPB/IM/A.SN 18,40/45 -1-

O Sr. Secretário_ Processo n9 2187/73 -Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro .Starling Soares. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região Décio Pires e Cia. 

Fábio Bastos Comércio e Indústria. (Drs Hiroshi Hirakawa e 

Joaquim AntÔnio Bittencourt Couto). 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Recorre-se de decisão que con 

firmou sentença no sentido de que, concordando o empregado em 

gozar as férias ..• (Lê.) É o relatÓrio. 

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

tor. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Ainda que incompleta a citação 

de fonte de publicação do julgado, a Revista merece conheci 

~ento pela letra Q, e, conseqilentemente, provimento. Não PQ 

dem as partes acordar contra a lei .•. (Lê.) Conheço do recur 

so e lhe dou provimento. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Acho que ~eu ponto de vista ' e 

coincidente com o de V. Exa. neste Tribunal. É empregado que 

goza as férias fora do prazo e quer a dobra? Entendo que nao 

cabe, porque ela devia pagar no prazo. Se não paga no prazo, 

há a penalidade do pagamento e nao do gozo. 

' O Sr. Ministro Tostes Malta - Meu ponto de vista e exatamen 

te o de que o empregado nao pode ne~ concordar co~ isso, POL 

que a lei impõe o gozo das férias dentro do prazo. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o AcÓrdão: "Conheço do recur 

so. Postulou o recorrente paga~ento de férias em dobro 

(Lê.) 

O Sr. Ministro Tostes Malta- Sr. Presidente, tenho sempreme 

esforçado para ser claro e suscinto, mas não tenho consegui 

do. A tese que sustento, e para isso dou provimento ao recuL 
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se , é de que o pagamento das férias, singelamente, nao des2 

briga o empregador da concessão dentro do prazo. Se esse p~ 

gamento é efetuado depois do prazo, o empregado que já rec~ 

beu férias sempre tem direito a uma importância equivalente, 

que é a dobra. Se V.Exa .... 

O Sr. Ministro Presidente - Se ele liquidou os dois periodos 

a que tinha direito, como vai ser beneficiado com a dobra? 

Prevalece o voto do Revisor. 

g Sr. Ministro Velloso Ebert- O dispositivo do parágrafoÚ~ 

co autoriza a empresa a não conceder as férias, 

O Sr. Ministro Presidente - Aqui, ela concedeu. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O.Ministro Barata Silva vota 

com o Relator e o Ministro Velloso Ebert acompanha V. Exa. 

O Sr. Ministro Barata Silva - V. Exa. não concede a dobra. 

Também não a concedo, quando gozadas as férias, e é o que o 

!Ministro Velloso Ebert aceita: a indenização em dobro por fé 

rias não concedidas oportunamente, independente do gozo do~ 

riodo seguinte. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Estou de acordo com o Minis-

tro Tostes Malta. Se a empresa não concedeu as férias no pr~ 

zo previsto em lei, tem que ser punida de acordo ' com o para 

grafo Único. Não importa que ele tenha gozado as férias de-

pois do prazo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Voto com v. Exa. 

o Sr. Ministro Presidente - Prevalece o voto do Revisor no 

sentido de negar provimento ao recurso, contra o voto do Mi 

nistro Relator e do Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2210/73 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Starling Soares.Recurso de 

rsr. 1.1.332 Revista de De c i são do TRT da 2a. Região. Rede Ferroviária F~ 
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deral S/A (9a. Divisão- Santos-Jundiai) e Benedito Rinco e 

outros. (Drs. José Ruffolo e André Benassi). 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, refor~ou o E. 

Tribunal Regional a sentença para condenar a recorrente ao 

pagamento dobrado dos domingos trabalhados se~ prejuizodore 

pouso,pct:s se trata de condição contratual. •• (Lê.) Ve~ o 

curso sem apoio da douta Procuradoria. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente ~ De acordo. Te~ a palavra o Rela 

tor. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sendo reconhecido que, realmen 

te, o recorrente, determinado em circular o paga~ento dobra 

1, do dos domingos e feriados trabalhados se~ prejuizo do repo~ 

so .•. (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Aplico o Prejulgado. Não conhe-

ço. Há divergência? Unanime~ente, não foi conhecido o recur 

so. 
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' O Sr. Secretario - P30CESSO NO 2 298/73 Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da ~uinta Região. TUP~RBA - TUBOS E 

PERFILADOS DA BAHIA S/A (Dr. Renato Borba Ramos) e GILB3RTO 

SOARES SANTOS (Dr. José Roberto de Souza Cruz) 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, mantida a pena 

de revelia, cita a recorrente julgados sobre sua elisão quan

do pequeno o atraso, sendo que no caso deixara apenas de ateg 

der ao pregão •.• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

conhecimento e não provimento do recurso. ' E' o relatorio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

~r· lHnistro Tostes Halt a - Há divergência. Conheço do r~ 

curso. 

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

Unanimemente, conhecido o recurso. Tem a palavra o Rela-

tor. 

b Sr. Hinistro Tostes MaJt a - Conhecida a revista, dou-lhe 

~rovimento, nem se justificando o respeitável despacho de fls 

~' que admitiu a possibilidade de tornar a Junta sem efeito a 

!Pena., • (Lê. ) Dou provimento ao recurso, para anular o pro-

pesso a partir da decisão da Junta, que decretou a revelia. 

D Sr. Ministro Presid~- E' o meu voto. Há divergência ? D~ 

o provimento ao recurso, para ser anulado o processo a partir 

a decisão da Junta, por unanimidade. 

) Sr. Secretário - PROCESSO NO 2 380/73 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Segunda Região. FLÓREO MAEZANO 

(Dr. AntÔnio l1uscat) e 
, 

O ESTADO DE SKO PAULO S/A (Dr. Fla-
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O Sr. Ministro Tostes Halta - Ambas as instâncias conside -

raram indevidas as diferenças pléiteadas 9 atendendo à resci

são por acordo com quitação geral, estando o recorrente em 

gozo de auxilio por mais de um ano •.• (Lê.) A douta Procura

doria-Geral opina pelo não conhecimento ou não provimento do 

recurso. E' o relatÓrio. 

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 

palavra o Relator. 

O Sr. Hinistro_Tostes Í'>alta - Sr. Presidente, vou ler meu V.Q 

to para verificar se se impõe alguma modificação, em face do 

que disse o Sr. Advogado. Se a instrução se encerrou depois 

de declararem as partes que não tinham provas a produzir, a 

alegação de cerceamento não se justifica. Não se verificou 

julgamento fora do pedido, e até é estranha a alegação ••• (Lê.) 

Verifica-se que foi admitido ter havido rescisão em virtude 

de acordo, cumpridas as formalidades, pocque sem vicio o docg 

mento, e que a importância paga não era inferior ao limite 

previsto por lei. Não co11heço, Qata venia, quer pelas preli-
, 

minares, quer pelo merito. 

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

cia? 
, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Estou em duvida, porque nao 

vi nos autos o acordo. Trata-se de empregado estável. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Nem nesmo ouvi o Sr, Advogado 

afirmar que não houvera acordo. No meu voto, digo o sesuin -

te: "Ambas as instâncias consideraram indevidas as diferen -

ças pleiteadas ••• (Lê.) 11 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - ' , As fls. 6 esta o termo de res 

cisão do contrato de trabalho, que diz: "Em virtude de o em

pregado ter sido dispensado da firma em 1~ de setembro, diri

giu-se a este sindicato para cumprir as exigências ... (Lê.)n 

Fala-se em quitação por dispensa. Essa, a minha dÚvida. 
, 

O Sr. Ministro Presidente - Ha uma impropriedade. Na essên-

cia, é acordo. 
, 

O Sr. Ministro Tostes Halta - A razão desse acordo e que es-
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, 
tava licenciado ha mais de u m ano. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert Divirjo, Sr. Presidente, da-

ta venia. 

o Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, contra 

o voto do Ministro Velloso Eb ert. 
, 

o Sro Seçretê,r;i,o - PROCESSO N Q 1}8/73 - Relator: Ministro 

strumento de despacho do TRT da 

ILVA DÓREA (Dr. Rubens Borba Ra

, 
Elias Bufaiçal. Agravo de in 

Quinta Região. FRANCISCO DA S 
, 

mos) e DEMOST3NES DA:ITAS PAS' ;oS (Dr. Manoel Targino.) 

O Sr. Ministro Elias Bufªiçal Sr. Presidente, da decisão 

de primeira instância recorre ram ambas as partes, sendo provi 

Lê.) A douta Procuradoria-Geral do o recurso do empregado ••• ( 

opina pelo não conhecimento o u improvimento do agravo. 3 1 o re 
, 

latorio. 

o Sr. Ministro Pres :id ente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 
, 

O Sr. Ministro ?lias Bufaical Sendo o agravo tempestivo e 

devidamente preparado, nao po 

venia do douto parecer, mas 

Nego provimento ao agravo. 

o Sro Ministro Presidente -
to ao agravo, unanimemente. 

, 

de deixar de ser conhecido, data 

não merece provimento ••• (Lê.) 

Há divergência? Negado provimen-

O Sr. Secretario - Pil.OCESSO N Q 363/73 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. A;;ravo de instr 

me ira Região. BANCO DE CRÉDI 

drade 3orre s) e NELI ECKARDT. 

o Sr. Ministro Tostes Maltª -
, 

vante, sem o apoio do Minis te 

vista, repetindo a argumentaç 

umento de despacho do TRT da Pri

TO NACIONAL S/A (Dr. Joaquim An -

Sr. Presidente, insiste o agra

rio PÚblico, no cabimento da re -

ão de que a agravada não compare-
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cera a duas audiências e nao comprovara a legitimidade de 

transcrição básica para o julgamento, havendo ocorrido aban

dono de emprego. E' o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Tostes Xalta - Não fundamentou o agravante 

a revista, citando apenas o art. 843 consolidado e pretenden 
, ~ 

do o reexame da materia de prova ••• (Le.) Nego provimento ao 

agravo. 

Q Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Nega.jo provime 

to ao agravo, unanimen1ente. 
, 

O Sr. Secretario - P~OCESSO NO 1870/73 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Starling Soares. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Terceira Região. CIA BATISTA 

SGARPA - IKDÚSTRIA E COHÉRGIO (Dr. Fernando Antonio de Eene

zes Lopes) e LÁZARO VI3IRA DA SILVA (Dr. Eduardo Antonio Vie~ 

ra Ayer) (Com vista ao Ministro Tostes Malta.) 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Acompanho o Relator. 

O 3r. 11inistro Presidente - Por unanimidade, não conhecido o 

recurso, nem pelas preliminares nem pelo mérito. 
, 

O Sr. Secretario - P30CESSO NO 543/73 - Relator: Ministro 
, 

Elias Bufaiçal. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 

Sexta Região. CIA. DE CIMENTO PORTi..lND POTY (Dr. Marcelo 
, 

Brandão Lopes) e A~TONIO VBNTURA DOS SA ';TOS E OUTROS (Dr. Cí-

cero José Martins) 

' O Sr. Ministro 3lias Bufaical - Reconhecido o direito de 

continuarem os empregados a receber o adicional de insalubri

dade, persistindo as condições QUe o justificaram ••• (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelffiente. E' o re-
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, . 
lator1o. 

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

a palavra o Relator. 

Q_§r. Ministro Elias Buf~ical Nego provimento ao .ã 

gravo. 

O Sr. Ministro Presidente H~ divergência? Negado provj 

mento ao agravo, unanimemente. 
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O Sr. S0cretnrio - ,'ROCwS SO EQ 672/7h_ Relator ;."ínistro ia-

rata Silva. Agravo do· Instru::1ento de dGspacho do Juiz presi

dente do Ti•T 2>~ Região. COciPA!EiiA :íUi\ICil)AL D~ TRANS?ORT~S 

COLETIVOS .i: ALFihl::JO SAl\ TOS SILVA • ( Dr. Joiio ,;vangclista 

Ferraz e Dr. Ulisses Riodel do Resende), 

O Sr. i'íinistro rlarata Silva- .t::•n seu Recurso do Revicta augui 
A 

a o· presa reclamada -1ue o enp regado apc•nas pleiteara o com-

puto do ::tdicional noturno, repouso !:lcmuncrado, feriados tra-
A 

balhados ••• (le). Parecer desfavorável da douta Procuradoria. 

~ o relatório. 

O Sr. :·iinistJ.:o_E_!;:Qsidonte- Gm discussão. Encerrctda. Tem a pa 

l:wra o Relator. 

O Sr. lüriistro 3arata Silva -Pagamneto de diferenças salaria · s 

relativas ao repouso remunerado e"J caso (1e f<Élt!ias do C"'J])ro

gado." (lê). Não houve violação do lei. .:o,;;o )Jrovimento. 

u Sr. Ministro Presidente- Há divergêncin'l Por unani.1Jec1adG, 

negado provimento ao Agravo • 

.Q_Sr. Secretário - PROCl!:SSO I;º_]Q2L1.2_,_ Relator :-;inistro Blias 

3ufniçnl. Agravo do Instr~~onto de despacho do TRT da gg Re

gião. DóPARTA :ENTO o...; l:!:STRADAS D~ RC'DAGE:1i t: :-:AY?ARD PI:'lli1.:.IRO 

DJ ;.;._,LLO E OUTBOS; ( Drs. Joaquim Eugênio :-bc-Cullich o l·íoa

cyr Gonç::tl ves Pn.m;Jlona) • 

.Q..§_r. Hinistro li:lias 3ufáiç::ü- A reclnoatória foi julgnàn 

procectente c:1 parte, quanto h férias ,horas extras, ro ~.ouso 

ror:~unorndo o ndicional noturno, sendo a sentença ccnfirmada. 

A Revista foi indeferi·1n por n3o ntondor 2t jurisprudência ••• 

Cl&). O douto parocor 6 dcsf~vorãvol. E o relató~to. 

O Sr. lünistro Presidente- .Sm discussão. ;;:;ncerrnda. Tom a 

palavra o Relator. 

O Sr. lünistro !!:lias Jufniçal-Ne~;o ppovir.JCnto. 
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O Sr. Iünistro Presidente- H:í di vere;ência '? Nee;ac1o \lrovil:J.Cnto 

ao Agravo, por unanimodade. 

o Sr. Secretário - PROc,;sso :·Q 11!9L12..Relator Tostes l:alta, 

Agravo de Instru::tento de despacho :lo Juiz Presidente no TRT 

da zs Região. CUOP.GRATIVA D.t:: LATICINIOS D..; SAO Jos:; DOS CAi·:= 

fJOS LTDA.B 3RASÍLIO DUARTJ!.:. ( Drs. Tito Roberto Liberato e 

Amin Assad Filho) • 

.9 Sr. Nin Lstro Tostos if,alt.9,- Reformada a sentença que aco-

lhera a prescri~ão,~ Revista foi indeferida por se tratar de 

decisão interlocutória. D::~! o Agr::~vo com apoic do ;,íinistério 

PÚ~lico. ~ o relatório. 

U Sr. l.finistro Prosid2.ill&- ""m discussão. Encerrad:-t. Tem a 

palavra o Relato~. 

·<0 Sr. ;.Jinistro Tostes Haltn- O fundancmto n:1o pode ser aco

lhido. H:í muito fixado o entendimento de quo a ree;ra da dis

posiç3o consolidada só tem aplicação às decisões de l~ Inst1g 

cia. Por outro lado, prescrição é proli·.:inar dü ~t6rito. JJou 

1rovir.1ento ao A~rnvo • 

.Q_Sr .__!':tiniStro Presidente- H:í divergência? Dado provimento 

ao A::;ravo, por unani;:lidade. . 
O Sr. Secret.1rio PRoc..:sso r;º 762/7~ Relator >Jin Lstro l!:lLas 

Juf:Íiçal. Agravo de Instrlli~ento do despacho do Juiz Presiden

te do TRT da 5a Região. JRSDA - TF.I~$.PORTB B TíJRIS.IO LI :ITADA 

B JOSi APGSTOLO D~ OLIV~IRA; ( Drs. Poriclos Diniz Gonçalves 

filho e ColestG Silva Lüdo). 

O Sr. ;vrl,nistiOo ,;uns 3ufnical- A açiio da rocl:1 ·ad:1, em pc1rto, 

foi julgc.da procedGnte e a sontonç::t vüio a confü'má-l::t. Sus

tenta que nulo era o Vünorando Acórd~o, pois quo incorreu em 

" reforma tio in pojus", sob o pretexto dG que se tratava do 

cor rir; ir erro, al6t:J de no caso... (lê). Parecer desfavorávül 

da <louta Procuradoria. t o relatório. 
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O Sr. ;,1inistro Prcsidc,nte - Em discussão. ~ncerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

Q__Sr. :ünistro Blias _3ufáipl- Nego provimento ao Agravo. 

_Q_§L,_Mini_§_tro PrcsidQDte - Há divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

Q_Sr. Secrct6.rio - l'ROC.GSSO Nll 791/73. Relator :;inistro .I:Uias 

Jufáiçal. Agravo de, Instru::1ento de dc,spacho do Juiz Presiden

te do TRT da 2ª Região. RAL1U;:DC Sr;.JO~S DA CRuZ ~ OUI'RO ~ 

FRIJCJRÍFICO \'!ILSO:: D: 3RASIL S/ A. ( Drs, Ulisses Riodel de 

Resende c Danilo Pompeu A~alfi). 

O Sr. ~ünis:t;ro Blias 1uf_aiç;ü - Sr. Presidente, a 2ª Inst5n

cia anulou sentonça de 10 Instâr>cia, porque proforida " extra 

o ultra petita". Interposta a Revista, foi indeí'orida por,JUO 

se tratava do decisão interlocutória. Alegou-se nc Agravo 

~uo a Revista se fundava na viola~ão do art. 8Q da CLT, além 

do ~ue era inaplicávcl ••• (l~). l'aroccr desfavorável da douta 

Procuradoria. t o relatório. 

O Sr. ;ünistro..J:'rosiclonto - ~m discussão. ~nccrrnda. Tom a 

pnlavra o Relntor. 

o Sr. ;íinistro ~lias 3ufétiçü- Projulgndo 4o. He~o provir:1cn-

to. 

_Q_§r. ;-!ini_stro ,)_residente - Há di ver ~ência'? Negado provit:Jon-

to ao agravo, unanimemente. 

O Sr. Secretário - PROC~SSO NQ 796/73. Relator iünistro Toste 

Malta. Agravo de Instrumento do dcS!Jacho do Juiz Prcsiclc,nte 

do TRT da 2ª Região. SIJ\iJICATO N .. CIONAL DOS FO:JUISi'AS DA :JA

RINEA i.;.c;?.CANTt:; .c; OUTROS " ;:AV2GA-:Ao l•:OURA '< VASIU...:z LTDA. 

( Drs. AntÔnio Rubens do Paula Assis e Hugo do !Jollc i·!illor). 

O Sr. Ministro Tost§!_§_j:@lta -Julgad~1 improcedente a rcclnma

ção, acentuou-se no Recurso Ordin,1rio que o mesoo juiz quo 

já proí'orira scntc,nç;:. em sentido contr5rio, cc n' idorando in-
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subsistentes as vantagens plei teadcts co_.J base e:cJ c c nvenr:ao 

ccloti v a que este ~grégio Tribunal aincl a considerara vigente, 

após o Decreto-lei nQ 5 ••• (lê). Daí c r:resento Agravo, sem a

poio do ~nistério P6blico. E o relatório. 

O Sr. iünistro Presidente:- Em discussão. t:ncerrada. Tom a pa-

vra o Rel::ttor. 

_Q_Sr. Ministro Tostes ~;alta- Os agravantes indicara"l a doei~; 

são proferidn no DissÍdio Coletivo, cuja cÓpia se encontrav::t 

nos autos, folhas 27. Portanto, impõe-se o prc vimc:nto do A-

gravo. 

~.r. i.finistro l"rcsidentQ- Há divergência? Por unanír.lidade, 

dado prcvimento no Agravo. 

O Sr. Secretário - l'RCC.bSSO ]';Q 804/73. Relator ;-íin ·.stro aara

ta Silva. Agravo de Instrumento de: despacho do Juiz l"residc:n

te do TRT da 5ª Regi:::Ío. Sup.;"IIiT!!.oiW::,NCIA ::UNICIPAL DC.: TRA,-~S

PORT.,.S COLb..TIVOS ,; CL~,-iLliTh i:llRGBS. (Adaucto Fernando de Al

~eida Jorge e Ailton Altino Santos). 

O Sr. Ministro 3arata Silv_g-0 respeitável despacho, folha 15, 

negou seguimento ao recurso, entc:nr1 :ndo que as alee;nções csta

van à margem elo dispositivo legal. Inconforoada, a,:;ravou do 

· nstrur:10nto a recla::w.da. So'::lem os autos c o :;inistório i'Ú':lli-

po opina desfavoravelnente. t o rolatório. 

b Sr. lünistr-o Prcsidcnte-·i:m discussão. Bncerrada. Tet~ a pa

avra o Relator. 

Sr. Hinistro Barata Si].!lil:; Diz o respeitável despacho de fo

-lhas: " O recurso é nenhum". Com efeit-o, o rccorrc:ntc n?.ío a-

ponta qu::üqusr dispositivo de lei. Portanto ets alegasõos •.• 

(lê). Nego prcvinento. 

O Sr. :1in i stro Presidente- Há divergência? Negado provimento 

no Agravo, por unanimidade. 
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Q_Sr, Secretário - i'ROC~SSO i'iQ 817~ Relator uin istro E

lias 3ufáiç:ll. Agravo de Instrumento do dosp~tcho do Juiz 

Presidente do TRT da 1.1 Região, OLIV,.IRA J:C::>U.t:I~,A DOS SAJ':TOS 

.C: OUTRO ~ CO .Pli.":IA SILl,_;~,úRGICA líACIC!iAL, ( Llrs, Ivan Porto 

Lege:.' e Carlos i<'rederido Carneiro de Campos). 

_Q_Sr, iür;istro "'lÜts dufft i_ç·,l- Pleitearam os empregados seu 

rec·nquadratjento, alegar.dc preterição por paradig'lla apontado 

~uo diz teria quo scr ••• (lê). Parecer desfavorável da douta 

Procuradoria. g o relatório. 

!1 Sr. i·tin i stro t'rcsidonte.E:m discussão. 3ncerrada. Tem a p:ll_g 

vra o Relator, 

O Sr. i.Jinistro .wlias Jufáiçal Nego provimento ao Arrravo. 
' 

Q_Sr. Ministro Presidepte- Há divor;:;Ôncia? Nogado )JrcvimeJ•tc 

ao Agravo, por unaniclidacte. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 859/73 - Relator: Ministro To 

tes Malta. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 4a. R 

gião. ASSIS DO NASCIMENTO MADRUGA E BALANÇA SANTO ANTONIO(Dr. 

Helio Alves Rodrigues.) 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, negada a revi~ 

ta, alega o agravante que além de desatendida a Súmula 36 nã 

se detivera o respetável despacho. O art. 460 consolidado 

tifica o direito às diferenças de substituição. A douta Pro

curadoria-Geral opina pelo não provimento do agravo. Ê o re 

la tório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr Ministro Tostes Malta - Nego provimento ao agravo, de 

acordo com o douto parecer. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 869/73 - Relator: MiniÉtro E

lias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

la Região. INRE BAN E DINERS CLUB DO BRASIL - CIA. INTERNA

CIONAL DE TURISMO E PROPAGANDA (Drs. David Silva Júnior e Má 

cio Augusto Vianna Marques.) 

O Sr Ministro Elias Bufáiçal - As duas instâncias não reco-

nheceram a relação de emprego no caso, pois seria o ora agra

vante ... (Lê.) O douto parecer é desfavorável. Ê o relatóri 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Matéria de fato e prova. Nego 

provimento ao agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, ne-
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O Sr. Secretário - Processo n9 892/73 - Relator: Ministro Ba 

rata Silva. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 5a 

Região. CIA. INDUSTRIAL NOVOPAN E ANTONIO PIO DE ANDRADE SIL 

VA (Drs. Luiz Carlos Alencar Barbosa e Renato Borba Ramos.) 

O Sr. Ministro Barata Silva - O respeitável despacho de fls. 

21 que denegou seguimento ao recurso pedido pela reclamada 

sustenta que ... (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

não conhecimento do agravo. É o relatório. 

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

lavra o Relato r. 

O Sr. tiinistro Barata Silva - Sr. Presidente. impossível o 

conhecimento do agravo, porque o recorrente pede, em sua mi-

nuta de agravo, que a certidão de julgamento . . (Lê.) 

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

agravo, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 908/73 - Relator: !.finistro To 

tes Malta. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 2a. R 

gião MACHADO DA COSTA S/A - EMPRESA DE ENGENHARIA E LEODAL 

RIBEIRO DE OLIVEIRA (Drs. Ely Duarte Magalhães e Ives Powest 

ke.) 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, insiste o agra-

vante na subida da revista que se indeferiu com base na Súmu-

la 21. Alega que, além da soma (Lê ) A douta Procurador! 

Geral opina pelo não provimento do agravo. É o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Nego provimento ao agravo, pois 

a sentença afirma que a mora era reiterada e não houve solu-
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ção de continuidade na prestação de serviços ... (L@.) Nego 

provimento ao agravo. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 964/73 - Relator: Ministro Ba 

rata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da la. 

Região. JO~O GUIMARAES JtlNIOR E EDITORA E IMPRESSORA DE JOR

NAIS E REVISTAS/A (Drs. José Perelmiter e M.A Duarte.) 

O Sr. Ministro Barata Silva - Diz o respeitável despacho de 

fls. 215 apreciando o venerando acórdão .. (Lê.) A douta Pr 

curadoria-Geral opina pelo improvimento do agravo. É o rela

tório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Regional, apreciando a prova 

produzida nos demais elementos dos autos, entendeu inexisten 

te a alegada alteração contratual . . (L@.) Nego provimento 

ao agravo. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 981/73 - Relator: Ministro Ba

rata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 5a. 

Região. OSEAS DA SILVA MARINS E TRANSPORTADORA ONICRON S/A 

{Drs. Luiz Carlos Alêncar Barbosa e José Carlos Bastos Barre 

to.) 

O Sr. Ministro Barata Silva - A revista do autor foi indefe-

rida pelo despacho de fls. 69 que entendeu inexistir violação 

a lei e insuficiência nos acórdãos paradigmas . . (Lê ) A dou 

ta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento do agravo. É 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Como salienta o despacho agra

vado, o recorrente fundamenta a revista nas duas alíneas do 

art. 896 da CLT ... (Lê.) Nego provimento ao agravo. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 001/73 - Relator: Ministro 

Tostes Malta. Agravo de instrumento de despacho do TRT da 4a 

Região. OSCAR DE BORBA E BOJUNGA DIAS LTDA-ENGENHEIROS (Drs. 

Mário Chaves e Jorge Alberto Diehl Pires.) 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, excluída a par 

cela da diária do cálculo indenizatório, confirmada a senten 

ça e negada a revista, agrava o empregado sem apoio do Minis 

tério PÚblico, sustentando tratar-se de matéria de direito e 

não de prova. É o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Tostes Malta - Nego provimento ao agravo. 

O Sr. tlinistro Presidente - Há divergência? Negado proviment 

ao agravo, unanimemente. Julgamos 60 processos. Encerrada a 

Sessão. 


