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Secretário: Dr. Geraldo Magela. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, declaro 

aberta a Sessão. O Sr. Secretário proced.erá à leitura da Ata 

da Sessão anterior. 

O Sr. Secretário - (Lê a Ata.) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão a Ata. (Pausa) Não 

havendo objeções, considero-a aprovada. Os Srs. Advogados po 

dem solicitar as preferências. 

(Os Srs. Advogados pedem preferência para os processos n9s 

2591/73, 29a1j73, 958, 2181/73 e 3368/73.) 

O Sr. Ministro Presidente - Deferidas. Comunico aos Srs. Ad

vogados que os processos em que o Ministro Starling Soares é 

Relator ou Revisor foram retirados de pauta, ficando adiados 

para a prÓxima Sessão. O Sr. Secretário anunciará os preces-

sos em pauta. 

IM/LFA/IM 13,05 -1-



POOE" ,JUOICtÁRIO 

.JUSTIÇA 00 TRABAL.HO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

19.3.74 IM/MN/IM 13,10 -1-

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.591/73 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. AYMORt - PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS E DOMtSTICOS LIMITADA e WALDOMIRO COZZURO. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, somados os 

dois periodos de serviço do empregado, reconhecida a respon

sabilidade do recorrente, tendo prestado a outra empresa -

AcÓrdão de fls. 128 -, sustenta orecorrente que não se tra

tando de readmissão, o cômputo ••• (LEL) A douta Procuradoria 

Geral opina desfavoravelmente. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Têm a palavra os ilustres Advoga 

dos. 

(Usam da palavra os Drs. ~ngelo São Paulo e·Edson Rocha Bon

fim.) 
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O Sr. MinistroPresidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa-

lavra o Relator. 

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

tem base legal, pois os que se teve como provada foi a respon 

sabilidade da recorrente, ainda que trabalhando o recorrido 

ra outra empresa. A simples alegação da assinatura da cartei

ra não significa ••• (Lê.) Não há divergência ou violação no 

caso. Não conheço do recurso, de acordo com o douto parecer. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A sucessão da empresa, no ca

so, foi reconhecida nas Instâncias ordinárias, com base no 

acórdão. to que se afirma ~s fls. 54. De resto, nada mais 

do que a aplicação da súmula 20. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecida a 

revista por unanimidade. 

O Sr. Secretário -.PROCESSO N9 951/73 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 4a Região. COMPANHIA CERVEJARIA 

BRAHMA e EDMUNDO RODRIGUES DOS PASSOS E OUTROS. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, confirmada a 

sentença, reconhecida devida a taxa de insalubridade pelo 

ruido excessivo (fls. 100), recorre a empresa pelas duas le

tras, salientando que o equipamento fornecido e aprovado pel 

Órgão competente -"Protetor auricular" 1001 ••• (Lê.) A dout 

Proc~radoria-Geral opina pelo conhecimento e não provimento 

do apelo. t o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. Ursulino Santos Filho e Jos~ Franci 

co Boselli.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. José Francisco Boselli (Advogado) - Sr. Presidente, pe-

la ordem. Nos autos constam, efetivamente, diversos atestados 

médicos dizendo que muitos empregados sofrem doença do apare

lho auditivo; mas não dizem que tais doenças são causadas pe

lo u~o do aparelho protetor. Em segundo lugar, os AcÓrdãos 

são citados apenas para lembrar que o Tribunal vem se nortean 

do no sentido de comprovar a divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas não houve pericia para apurar 

iFSO? 

O Sr. Ursulino · ·dos Santos Filho (Advogado) - Sr. Presiden

te, os laudos médicos dizem que determinados empregados so

frem doença do aparelho auditivo, mas não vinculam essas do

ençar ao uso do aprelho protetor. O laudo pericial apenas re-

vela esre aspecto. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, não obstante 

o nobre Advogado haja sustentado da tribuna que não existe A

cordão divergente, a fls. 107 há um AcÓrdão que caracteriza 

perfeitamente a divergência. Discute-se, nos autos, se esses 

aparelhos ~ão suficientes ou não, para eliminarem a insalubri 

dade. Diz o AcÓrdão do TRT da Quarta Região, no Processo n9 

573/71, em que foi Relator o Juiz Antônio Salgado: (consulta 

os autos.) Existe, na integra, a fotocópia do Acórdão, mas nã 

está autenticada. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - (Continuando ) Ia conhecer 

porque a divergência é patente neste Acórdão, mas dada a não 

autenticação aplico a súmula n9 38, não conhecendo. SÓ por 

esse motivo, porque se pudesse entrar no mérito, talvez modi

ficasse o meu pensamento. Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloro Ebert - Sr. Presidente, preliminarmen

te não conheço; a fotocópia não está autenticada. 

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

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2,181/73. Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. BELMIRO FRAGA PEREI 

RA E OUTROS e CIA. DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DA GUA

NABARA. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, reformou o 

egrégio Tribunal Regional decisão de Primeira Instância para 

considerar devida a diferença aos empregados, pois quando res 

cindidos seus contratos, em razão de aposentadoria, requerida 

de acordo com a empresa, esta pagou-lhes importância menor do 

que 6o% da indenização a que teriam direito em caso de despe

dida. (Lê.) O douto parecer é favorável. É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Conheço pela divergência, 

O Sr. Ministro Velloso Ehert - Também conheço. 

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

nhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Dou provimento, Sr. Presiden

te, de acordo com a jurisprudência desta egrég~a Corte, ente~ 

dendo que mesmo nos casos de aposentadoria, nas condições men 

cionadas, não pode o empregado perceber menos de 60~ do salá

rio, conforme preceitua a Lei 5.107.(Lê.) Restabeleço ares

peitável rentença de fls. 168, que impôs a complementação da 

importância, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - É o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, por una-

nimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso para 

restabelecer a decisão vestibular. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.368/73. Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. R~gião. DILOR DA SILVA E OU

TROS e CIA. USINAS NACIONAIS. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, recorre-se do 

v. AcÓrdão de fls. 98 que confirmou sentença tendo como legi

tima a supressão de horas extraordinárias, pois inexistia a

cordo ou convenção coletiva para isso ••• (Lê.) O douto parecer 

é favorável, É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Fbert - De acordo. 

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

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

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, a Revista foi 

recebida apenas pelo mérito, tendo em vista o pronunciamento 

quanto à alternativa de fls. 107, sobre divergência. Conheço 

da Revista pelo mérito. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Examinando a questão da preli-
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minar, no .. : meu entendimento não se configura a nulidade. Não 

há divergência jurisprudencial quanto à preliminar de nulida

de, mas existe quanto ao mérito. Divergência configurada no 

AcÓrdão de fls. lOll, Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida a Revis 

ta quanto à parte meritÓria, Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Minif.tro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, tem esta co

lenda Turma decidido, reiteradamente, que as horas extras ha

bitualmente trabalhadas, há longo tempo, integram o salário 

do trabalhador. Assim, dou provimento ao recurso, julgando a 

ação procedente. 

O Sr. MiniEtro Velloro Erert - A tese debatida refere-se à 

rupresrão de horas extras. Acompanho o Relator dando provime.!}. 

to para julgar procedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não havendo diver 

gência, assim se decide. Por unanimidade, deu-se provimento 

à Revista para julgar procedente a reclamação, rejeitada a nu 

lidade argiiida. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 2.291/73. Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - FERROVIA 

PAULISTA S/A e ESPÓLIO DE RUI QUINTAS. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, confirmada a 

decisão regional, tendo esta egregia Turma como inadmissível 

a promoção pretendida, sem a comprovação de estar o recorrido 

em primeiro lugar, em confronto com os colegas, fls. 159, o 

colendo Tribunal Regional do Trabalho ••• (Lê.) A douta Procu

radoria opina no sentido do desprovimento. 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. Carlos Arnaldo Selva.) 
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O Sr, Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A prescrição foi argllida em 

Primeira Inst~ncia e renovada mas contra-razões do Recurso 

Ordinário, a fls. 153, não se 

ção argt.bida impede qualquer p 

na r argllida na Revista,,,(lê, 

serta, 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

o Sr. Ministro Presidente -

ndo esta a hipótese, mas a deser 

ronunciamento quanto à prelimi

) Não conheço da Revista por de-

-De acordo; súmula 25. 

não conhecida a Revista por d 

Há divergência ? Unanimemente, 

eserta, Redigirá o Acórdão o Mi 

nistro Relator, 

O Sr. Secretário - Processo n 

Elias Bufaiçal, Agravo de Ins 

Q 1522/73 - Relator: Ministro 

trumento de despacho do TRT da 

3a, Região, CIA. BRASILEIRA D E FERRO e LEVY MARQUES VIEIRA. 

ço). (Adiado da pauta de 12 de mar 

O Sr, Ministro Elias Bufaiçal 

por inexistir violação de_léi 

o douta parecer é desfavoráve 

- Nega-se provimento à Revista 

, despacho de fls. 176 ••• (lê,) 

1, ~ o relatório, 

o Sr. Ministro Presidente m discussão, Encerrada, Tem a - E 

palavra o Relator. 

O Sr, Ministro Elias Bufaiçal -~ licito às partes, em qualque 

tempo, juntar aos autos docum entes novos, provas de fato, de-

pois de ... (lê). Dou provimen to ao Agravo para destancar a 

Revista, ainda que para melho r exame, 

O Sr. Ministro Presidente - H á divergência ? Unanimemente, 

dado provimento ao Agravo par 

O Sr. ·!Secretário - Process:> n 

Elias Bufaiçal, Revisor: Mini 

a melhor exame. 

Q 837/73 - Relator: Ministro 

stro Velloso Ebert, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la, Região, W,H, ENGENHARIA LTDA. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A Revista se fundamenta em 

cerceamento de defesa e configuração de justa causa, aque

la pela dispensa de testemunha, esta pela prestação de ser

viço a outrem em hora de trabalho,(Lg,) O douto parecer é no 

sentido do conhecimento e não provimento do recurso, ~ o re

latório. 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - A Revista somente foi admiti

da "havendo nulidade em perspectiva", fls. 154. Mas se a Jun 

ta dispensou o depoimento das testemunhas, face ao que decla 

rou o preposto, uma certa vez que o recorrente pedira ao re

corrido que assinasse carta ••• (lg,) Não conheço da Revista

o Sr. ~nistro Velloso Ebert - Também não conheço, 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia ? Unanimemente, 

não conhecida a Revista, 

O Sr. :secretário - Processo n9 1439/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. COIMPAL - CIA. INDUS 

TRIAL PAULISTA DE ALIMENTOS e LOURENÇO FRANCISCO PAES. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, imposta a e

quiparação salarial porque foi substituido pelo paradigma, 

e posto em disponibilidade, mantida a equiparação pelo egré

gio Tribunal Regional, fls. 50, sustenta o recorrente que 

além da identidade de funções ••• (lg), O douto parecer é des

favorável, ~ o relatório, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - No que concerne às anotações 

na carteira, não tem base o apelo, sendo a matéria de prova. 

O recorrido foi considerado como porteiro ••• (lê.) Não conhe 

ço. 
, -O Sr, Ministro Velloso Ebert - Tambem nao conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 583(73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert, Recurso de 

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

Mogi das Cruzes - COSIM e Oswaldo Francisco da Anunciação. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Pretende o reclamante equip~ 

ração salarial, com outro empregado, argHindo a seu favor os 

benefÍcios do art. 461 da c.L.T, Contesta a recorrida, ale -

gando inexistência do pressuposto funcional e ainda existên 

cia de mais de dois anos entre ••• (lê). O douto parecer é pe 

lo não conhecimento e improvimento do apelo, ~ o relatório. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço pela divergência, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr.' Presidente, a questão 

exclusivamente de fatos e provas, bastando que se leia 

fundamentação do AcÓrdão Regional: 11A fu..r1damentação da 

tença foi baseada em três tÓpicos: 19) pela existência 

, 
e 

na 

sen 

de 
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mais de três na fUnção do reclamante paradigma. Todavia,equi 

voca a douta Junta ••• (lê)". Esse Último tÓpico é referente 

a uma questão de direito que encontrei no decisÓrio, e não 

abrangido pela jurisprudência paradigma. 

O Sr. Ministro Presidente - O que diz o AcÓrdão paradigma? 
, . -O Sr. Ministro Velloso Ebert - A unica afirmaçao de direito 

seria esta. Embora reconhecida a mesma perfeição técnica de 

trabalho do reclamante paradigma, não é de se deferir ••• (lê). 

Os fatos se referem à assiduidade e não à produtividade. 
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O Sr. José Torres das Neves (Advogado) - Sr. Presidente, p~ 

la ordem. O acÓrdão Regional diz que foi comprovada e conhe

cida a mesma produtividade, Este acordão não pode ser diver 

gente. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não se trata de tarefeiro,ne 

de empregado que vai fazer determinada tarefa; trata-se de 

empregado que tem uma função diária. Se ele falta um dia, co 

mo pode produzir? Data venia, o aresto se configura como ab 

solutamente divergente, Não se trata de tarefa. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Trata-se de assiduidade, Não 

conheço. 
, ~ 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço pela divergencia. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço pela diverggncia,. 

no que se refere à falta de produtividade decorrente da fal 

ta de assiduidade. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, contra o 

voto do Ministro Revisor, preliminarmente, conhecida a Revia 

-ta. Quanto ao mérito, tem a palavra o Relator. 
' , , 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Quanto ao merito, dou prov! 

mento, pois, sendo reconhecido que o recorrido era pouco as 

s!duo -- isso diz o V, AcÓrdão -- evidentemente sua produti

vidade era menor. Não aceito o entendimento de que a produ -

ção diária deve ser deferida pela lei .. , (lê). A reclamação 

é improcedente, o recorrente, em seu depoimento pessoal rec~ 

nhece que, realmente, faltara ao serviço, pois teve compromi 

sos particulares, sendo certo que o paradigma não faltara ao 

serviço.,, (lê), Dou provimento para restabelecer a sentença 

originária. 
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O sr.Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, entendi, pela 

leitura, que a sentença foi reformada. Houve avaliação de fa 

tos e provas, que a sentença reconheceu e o AcÓrdão modifi -

cou, trouxe outra elucidação fática. Os pressupostos para e 

quiparaç~o 'Salarial são: identidade de função, trabalho de 

igual produtividade e mesma perfeição técnica. Na reavalia 

ção dos fatos o AcÓrdão Regional afirmou esses três pressu -

postos, e aquele de assiduidade, a que a sentença se refere, 

foi mal avaliado. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiça1 - São três pressupostos. Esses 

pressupostos são avaliados um a um, pela sentença. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido apenas quanto à diver 

gência. Na questão relativa à assiduidade, tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento. Entendo que 

não há confundir produtividade com assiduidade. É possivel 

até que empregado menos assiduo tenha maior produtividade do 

que aquele que é mais ass!duo. A questão basilar que se exi 

ge na lei é a produtividade. Não se fala em assiduidade. Fal' 

la: "Falta grave; desidia por descumprimento de contrato e 

não por avaliação de identidade salarial. Acompanho integral 

mente o voto do Revisor. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Acompanho o voto do Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - A Turma, por maioria de votos, 

vencido o Relator, negou provimento ao recurso. Lavrará' o 

AcÓrdão o Ministro Barata Silva. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 764/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. João Rodrigues Trin 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal' - Sr. Presidente, a decisão Re 

gional confirmou a de la. Instância que não reconheceu o con 

trato de empregado. No caso, trabalhava o recorrente com ca 

minhão próprio e dispunha ainda de ajudante, acÓrdão às fls. 

361. Em longas razões desenvolve o recorrido a tese de simu 

lação de fraude usando a empresa de artificios para livrar

se de encargos trabalhistas ••• (lê). O douto parecer é desfa 

vorável. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Com a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a questão 
, 
e 

de fatos e provas. Somente se poderá falar em divergência s~ 

em casos semelhantes, reconhecesse a relação de emprego. Não 

se pode admitir violada a lei, sem que transponha a barreira 

preliminar. Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, sem di 

vergência, não conheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 774/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro\Yelloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. LÍgia Moraes Delfi 

no e Outras e Guaspari - IndÚstrias do Vestuário S/A. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a Instância 

Regional deu provimento ao recurso para reconhecer a justa 

causa consistente em greve branca, paralisação do trabalho 

por quinze minutos. • • (lê). A douta Procuradoria opina pelo 

conhecimento e provimento e, no mérito, para que o Regional 

aprecie do recurso, considerado prejudicado. t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, no que se re 

fere à omissão pela não apreciação da preliminar de nulidade, 

pela não apreciação da alegação de depÓsito incompleto, as r 

correntes não citam leis nem julgados. Mas se o conhecimento 

do recurso está condicionado ao depÓsito da condenação, com:> 

determina a lei, o acórdão teria que ser, necessariamente,exa 

minado. Dou provimento ao recurso para. anular o V.AcÓrdão. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? O Tribunal, por 

unanimidade, preliminarmente, conheceu da Revista e lhe deu 

provimento para- anülando o V.Acórdão Regional- determinar 

que o Regional aprecie toda a matéria versada no recurso or

dinário, como de direito. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.850/73 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Velloso Ebert. Recurso de R 

vista de decisão do TRT da la. Região. FUNDAÇlO DAS PIONEIRA 

SOCIAIS e WALTER MACEDO DE CASTRO. 

O Sr. Ministro EIU.s ·,Bufaiçàl- Sr. Presidente, recorre de d 

cisão que reconheceu devidas ao empregado as férias contra

tuais de 30 dias e que haviam àido reduzidas, fls: 149. Sus

temta o recorrente que se desobedeceu a norma ••• (Lê.) A dou 

ta Procuradoria-Geral opina pelo provimento, em parte, do re 

curso para exclusão da multa imposta. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

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

parte da revista, "só coro relação à multa", e dou provimento 
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termos do douto parecer, pois não prevista a multa injus

pela sentença. 

Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, as Inst~ncias 

rdinárias deram o efeito cominatório não previsto na sistemá 

tica trabalhista. Na verdade está junto no processo. Conheço 

e dou provimento parcial, nos termos do bem lançado parecer 

do douto Ministério PÚblico, a fim de absolver a recorrente 

do pagamento da multa incab{vel no processo trabalhista, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, por una

nimidade, conheceu parcialmente da revista e deu-lhe provime~ 

to, na parte conhecida, para excluir a multa da condenação. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 915/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufái~al, Revisor: Ministro Velloso Ebert, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a, Região. BANCO DO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE SAO PAULO S/A e MANOEL BELÚCIO .FILHO. (Drs, Jo 

sé Chiancone Neto e Paulo Jorge de Lima) 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a Revista 

interposta do V. AcÓrdão de fls. 91 ataca trªs pontos; Insi~ 

tindo na desídia do empregado e na inexistência de horas ex

tras, pOis coberto o horário pela gratificação de função su

perior a 1/3 do salário efetivo· e descabimento de honorá 

rios.,,(lê). O douto parecer é desfavorável, É o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com a citação feita de deci-

são s:>bre des:!.d:Í.a;sct>re horas extras, não assegura o recorrente 

conhecimento do recurso sendo a primeira questão de fato e 

de prova. Não reconhecido o fato, no caso, como se 1ê a fls 

147, é originário de Turma o AcÓrdão concernente a segunda 

questão, Mas com a citação da lei e da CLT art. 224, § 29,,, 

(lê). Conheço da Revista somente na questão das horas extras 

por infringência ao art. 224, § 29 e dou lhe provimento, em 

parte, de acordo com a jurisprudência tranquila desta E, Tur 

ma, no sentido de que sendo o pagamento da gratificação ig 

ou superior a 1/3 do salário efetivo, e exercendo cargo de 

chefia, como é o caso, não faz jus ao horário excedente de 

6 às 8 horas. Absolvo a ré da condenação imposta, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Este artigo 224 tem ensejado 

nos tribunais trabalhistas, inclusive neste Tribunal, as mai 

diversificadas interpretações. Embora hoje haja entendimento 
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mais ou menos pacifico em torno da ';tese que sustenta o Mi

nistro Relator, a matéria é interpretativa e o único Acór

dão que serviria a confronto, em grau de Revista, é de Tur

ma deste Tribunal. Não vejo como conhecer da Revista. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Poderia conhecer aplicando 

se a jurisprudência. 

O Sr. Ministro Presidente - Poderia conhecer pela Súmula 

42, de acorda com a reiterada, notória jurisprudência deste 

Tribunal. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não. A Súmula 42 é quando ex s 

te divergência corroborando. Então vem a súmula e apóia o 

recurso, que se invoca literal viólação de lei. Ele não vi 

leu. Dou uma razoável interpretação. 

'O Sr. Ministro Presidente- SÓ por violação? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Foram apontados Acórdãos de 

Turma. Foi citado também o art. 224, § 29 • A súmula 42, pe 

lo menos no meu.-, entendimento, se aplica havendo divergênci 

face à reiterada jurisprudência do Tribunal. Está caracter! 

zada. Ele recebe gratificação de 1/3 acima do seu salário. 

O Sr. Ministro Vellloso Ebert - Não há no recurso jurispru 

dencia compatível porque o Acórdão é de Turma. Não posso co 

nhecer, mesmo porque a Súmula n9 42 nem ai é invocada. 

O Sr. Ministro Presidente - Entendo que não há necessidade 

de se invocar a Súmula, se a própria lei dá ao Relator o di 

reito de trancar o recurso pela Súmula que não é alegada, 

por uma razão pode conhecer ou deixar de conhecer da Revist , 

quando existe súmula. 

• 
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O Sr. Ministro Presidente (co 

clamou agora em seu voto que 

Turma e do Pleno, no sentido 

cesso de horário até às 8 hor 

ntinuando) - Ora, se V,Exa. pro

é reiterada jurisprudência desta 

de que a gratificação cobre o ex 

as, aplicaria a súmula 42. 

O Sr. 

42 se 

gente 

Ministro Velloso Ebert 

o recorrente tivesse tra 

do Regional, para funda 

- V.Exa. poderia aplicar:a súmul 

zido à colação um AcÓrdão diver

mentar a Revista. 

o Sr. Ministro Presidente - A súmula substitui. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - A súmula refere-se a outra te-

se. 

O Sr. Ministro Presidente - A 
, . 

sumula foi feita exatamente par 

que não se repitam os AcÓrdão s. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert 
, 

- O que eu desejo evitar e a anu 

lação ' ~ do Acordao. 

o Sr. Ministro Presidente - c onheço. 

o Sr. Ministro Paulo Fleur~ -

o Sr. Ministro Presidente - p 

recurso para absolver da cond 

a horas extraordinárias. Venc 
' 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

o Sr. Ministro Presidente - D 

o Sr. Secretário - PROUESSO N 

Elias Bufáiçal. Revisor Minis 

vista de decisão do TRT da 2a 

TA CLARA S/A e BRAZ lliCENTE D 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

terposta ao V.AcÓrdão de fls. 

te a dobra nas férias vencida 

tu to do Trabalhador Rural ••• 

opina pelo conhecimento e ~ na o 

Acompanho o Relator. 

or maioria de votos, conhecido o 

enação, somente a parte relativa 

ido o Ministro Velloso Ebert. 

- Peço justificação de voto. 

eferida. 

9 2.993/73 - Relator Ministro 

tro Velloso Ebert. Recurso de Re 

• Região. SOCIEDADE AGRíCOLA SAN 

O NASCIMENTO E OUTROS. 

- Sr. Presidente, a Revista in-

146, por não admitir o recorren 

s, sustentando viol~ção do Esta

(Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

provimento do recurso, t o rela 
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tóri::>. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

e> Sr. Ministro Presidente - E 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

5 .889, oriunda de um projeto 

do Trabalhador Rural •. • (L~.) 

do Trabalhador Rural " ' . . . \ -

O Sr. Ministro Presidente - F 

posterior e determinou a apli 

trabalhadores rurais. Aquela 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

recimentos feitos acompanho o 

O Sr. Ministro Presidente -A 

nimidade, não conheceu da Rev 

O Sr. Secretário - PROCESSO N 

Elias Bufáiçal. Revisor Minis 

' 14,20 -2-

- De acordo. 

m discussão. Encerrada. Tem a p~ 

- Conheço e nego provimento. 

- Não conheço, porque a Lei nQ 

estatuindo as normas do Estatuto 

A aplicação do antigo Estatuto 

oi superado por lei. Veio uma le 

cação da Consolidação a todos os 

jurisprud~ncia n~o serve mais. 

- Ia conhecer, mas com os escla 

Revisor. 

" divergencia? A Turma, por una-

ista. 

Q 3.011/73 - Relator Ministro 

tro Velloso Ebert. Recurso de Re 

vidta de decisão do TRT da 

PANHIA ESTADUAL DE ENERGIA 

4a • Região. OLEGÁRIO BASSANI e COM 

:t:TRICA. EL 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

paração salarial pela MM.Junt 

mou a respeitável sentença, p 

ra, .o e~pregado era carecedor 

recorrente a seu prol, pois t 

satendera o quadro .. • (L~ •) A 

f.elo conhecimento e proviment 

- Sr. Presidente, imposta a eq~ 

a, fls. 97, o E.RegionaL refor-

orque, existindo cargo de carrei 

de direito, fls. 132. Invocou o 

ambém neste ponto o recorrido de 

douta Procuradoria-Geral opina 

o do apelo. t o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- De acordo. 

lo Sr. Ministro Presidente - T êm a palavra os ilustres Advoga-

dos. 
(Usem da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva e Silvio C.Lorenz) 
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o Sr. Ministro Presidente - E m discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

b Sr. Ministro Elias Bufá i cal - Sr. Presidente, estou de acor 

do com o douto parecer, conhe cendo da Revllta. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço. 

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

Turma conheceu da Revista. Tem a de votos, preliminarmente, a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias BufÁiçal 

eis que sempre entendi que o 

do maiores vantagens, possibi 

- No mérito, nego provimento, J 

quadro de carreira, possibilita~ 

lita até inversão dos empregados 

na escàla salarial ••• (L~.) N ego provimento para confirmar o 

AcÓrdão Regional. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert 

gar o mérito, não estaria cor 

- Sr. Presidente, s.e fosse jul

reto, pois trata-se de carência 

iparação salarial à paradigma de ação. O autor postulou equ 

que se beneficiou de sentença 

quadro .. • (L~.) Aplico asúm 

so, a fim de que baixem os au 

to do mérito. 

O Sr. Ministro Presidente - V 

Súmula 19 refere-se ·à aplicaç 

O Sr. Ministro Paulo Fleury -

tente para apreciar ( " )" . . . Le. 

O Sr. MinÊtro Presidente - O 

ação. Vou acompanhar V.Exa. n 

O Sr. Ministro Paulo Fleury -

decisão preliminar que restit 

de no julgamento da questão d 

judicial, após a implantação do 

ula 19 e dou provimento ao recu~ 

tos ao E.Regional para julgamen-

.Exa. não reconhece o direito? A 

-ao ... 

"A Justiça do Trabalho é compe-

Regional deu pela car~ncia de 

o particular. 

' ' Tambem acompanho, porque e uma 

uirá ao Regional a maior amplit~ 

e mérito sub-judice • 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, vencido o 
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Relator, dado provimento ao recurso para determinar 

o Regional que julgue o mérito da causa. Lavrará o Acórdão o 

r. Ministro Revisor. 

Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.522/73 - Relator Ministro 

Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

TRT da 3a. Região. COMPANHIA FERRO BRASILEIRO e LE 

MARQUES VIEIRA. (Pedido de viste<ldo Ministro Velloso Ebert ) 

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

consignado no novo CÓdigo de Processo Civil já existia no an

tigo, com uma pequena diferença. Enfim, dá no mesmo. Acontece 

que na Revista essa tese não poderia ser invocada no recurso, 

orque existiu o principio do CÓdigo antigo com uma pequena ~ 

ferença. Todos os Acórdãos trazidos à colação são, justamente 
A com fim de divergencia jurisprudencial. 
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J Sr. Ministro Presidente -Parece-me que-houve um AcÓrdão ti 

picamente divergente. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Estou apreciando aqui a Revis

es, onde há um despacho do Ministro Vieira de Mello, que é ba 

ttante elucidativo: "Decidiu a E.Turma deste Tribunal, além de 

ponsiderar inteiramente rescindido seu contrato ••• (L~.) 11 A 

~atéria é, realmente, fática. Negq provimento. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Verifica-se empate. Adiado o julg 

mento em virtude de empate ocorrido na votação. Aguardamos a 

presença do Ministro Starling Soa·res. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, quanto ao Pr2 

cesso n9 3.267/73, o Advogado que assinou o Recurso Ordinário 

Dr. Najar, subestabeleceu a procuração; na Revista, outro Ad

vogado, Dr •• Ariovaldo. Agora, na publicação, não saiu o nome 

do outro Advogado que subestabeleceu. Como saiu incorreta a 

publicação com refer~ncia ao nome do Advogado, submeto a V. 

Exa. a questão, para saber se mandamos efetuar nova publica-

ção. 

O Sr. Ministro Presidente - ~ preciso saber se o subestabele

cimento ocorreu depois da interposição da Revista. Por quem 

foi feita a interposição da Revista? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A Revista foi interposta em 

24 de setembro de 1973 por Ariovaldo Antunes da Cruz, mas não 

saiu a publicação com o seu nome. 

O Sr. Ministro Presidente - Retirado o processo de pauta, pa

ra republicação. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.085/73 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região·.'. MARIANO PANÁ E OUTROS 
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e DUERR DO BRASIL S/A - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, há Acórdão 

recorrido a fls. 173. Negada a taxa de insalubridade aos ora 

recorrentes, insistem no reconhecimento do direito, pretende 

do ainda que na inicial fizeram referência ao ru{do ••• (Lê.) 

A douta Procuradoria-Geral opina favoravelmente,considerando 

que na Instância de origem deveria ser apurado o ru!do exces 

sivo. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Eufaiçal - Sr. Presidente, diz o Acórdão 

Regional: 11 O documento de fls; 6 não tem as caracteristicas 

de um laudo e não pode ser aceito como tal. O perito nomeado 

pelo Juiz, e aceito como tal, depois de discorrer sobre os 

locais em que trabalham os reclamantes ••• (Lê.) Essa a conclu

são do v. Acórdão. Não há base para o conhecimento da Revista 

pois a reclamação não visou a insalubridade, senão nas seções 

indicadas, e não determina o motivo do ruido. Dessa forma, a 

consideração do v, Acordão ••• (Lê.) Não há divergência, nem 

violação, motivo pelo qual não conheço. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o que os auto

res pediram, na inicial, foi insalubridade, genericamente. 

Veio o AcÓrdão e alegou que havia inovação na instrução, afir 

mando, inclusive, a existência da insalubridade. Havia insa

lubridade acústica, porém as Instâncias Ordinárias negaram o 

adicional porque a inicial ••• (Lê.) Entendo configurado o dis

sidio jurisprudencial, razão por que conheço do recurso. 

O Er. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. O Revisor está convenc~do de que existe divergência; 

também assim entendo. Conheço. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Sr. Presidente, também conheço, 

sem que prejudique meu ponto de vista quanto ao mérito. 

O Sr. Ministro Presidente - Preliminarmente, contra o voto do 

eminente Relator, a Turma conheceu da Revista. Tem a palavra 

o Relator, quanto ao mérito. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, nego provimen

to. Não vi motivo para conhecer. 

O Sr. Ministro Presidente - A tese central era essa: se ale-

gada apenas a insalubridade, poderia ela ser deferida por ou

tro motivo que não o pedido. 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Podemos, no mérito, optar entre 

uma e outra tese. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert Adoto o entendimento de que o 

agressor acústico está reconhecido pela perÍcia, segundo o A- · 

córdão Regional. Assim, teriam os autores direito ao adicional 

que pediram ••• (Lê.) Dou provimento ao recurso a fim de que bai 

xem os autos à instância de origem para que apur~ ali,o grau 

de insalubridade a ser deferido, no caso. 
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o Sr. Ministro Presidente:·- Pe~o vista em Mesa. Suspenso o jul 

gamento em virtude do pedido de vista do Ministro Presidente. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3.088/73. Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. JOSÉ SERAFIM E OU-

TROS e SILVESTRE FERRAZ EGREJA. 

O Sr. Ministro E~s Bufaiçal - Sr. Presidente, a Revista é 

interposta pelas duas letras. O v. AcÓrdão de fls. 87, escla

recido pelos Embargos Declaratórios de fls. 95, mostra que o 

caso é de reclamação plÚrima: três pessoas da mesma famÍlia. 

(Lê.) O douto parecer é favorávei. t o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Com o julgamento dos Embargos 

de Declaração, fls. 95, ficou esclarecido que a prescrição a

colhida pela Junta não se alterara, .. eomo se vê da sentença, 

fls. 96 ..• (Lê.) Conheço da Revista pela divergência de fls. 

101, 103 e 104, pelos três aspectos de que tratam os julgados 

mencionados. 

O Sr. Ministro·velloso Ebert - O conhecimento, para mim, é por 

viola~ão de lei, porque, preliminarmente, verifica-se que a 

prescri~ão, matéria de defesa, não foi argfiida na contestação. 

Conhe~o do recurso e dou provimento, nos termos do douto pare

cer para não reconhecer prescrito o direito reclamado, pagando· 

se ao réu o que se apurar em liquidação. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Conh~~o, para não admitir a 

prescrição em rela~ão ao recorrente Ger~o, mas reconheço co

mo empregado o recorrente Nadir, e determino a apuração do 
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quantum devido em execução ••• (Lê.) Conheço por divergência 

e violação. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? O Tribunal, por 

unanimidade de votos, conheceu da revista e deu-lhe provimen 

to para considerar inaplicável o art. 119 da CLT, não admiti 

da a prescrição em relação ao recorrente Geraldo, porque não 

argfiida, e reconhecer como empregado o reclamante Naldir, e 

determinar a apuração do quantum devido em execução. E ass 

se decide. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3.085/73. Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Segunda Região. Mariano Paná, e 

outros, e DUERR do Brasil s.A. - Equipamentos Industriais. 

{Pedido de vista do Sr. Ministro Barata Silva.) 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecida a revista por haver di 

vergência exatamente sobre a tese no sentido de verificar se 

poss!vel inovar o pedido. No caso, a causa pendente seria re 

almente a existência de insalubridade em relação à solda e à 

pintura, com insalubridade máxima de 40%. t exatamente o que 

se pede na inicial, reconhecida nessas seções a insalubrida

de. Em relação ao Quadro 2, grau 2, quanto à pintura. O ou

tro, em face do problema da solda, unicamente em razão deste 

fato. Não se falou, na inicial, em agente agressivo acústico. 

Entendo que realmente é inovação, inclusive porque, data ~

nia, poderá ocorrer cerceamento de defesa da empresa, surpre 

endida, posteriormente, pela condenação ao pagamento de um a 

dicional, por um outro argumento que não o objeto do pedido. 

Desejaria esclarecer que me parece deva ser ressalvado aos 

postulantes o direito de ação igual, própria, em que se pedi

rá a insalubridade decorrente da agressão acústica, que não 

foi objeto desse pedido. Realmente, já que a sentença se re-
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fere à agressão acústica, se a negarmos, faremos com que ha

ja coisa julgada em relação a esse fato. Ressalvarei no meu 

voto o direito de os autores, em ação própria, pedirem o adi 

cional de insalubridade decorrente da agressão acústica. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Nada tenho a objetar, no ca

so, como Relator, e aduzo no voto mais esse aspecto, para 

que fique ressalvado esse direito. Acompanho V.Exa. na con

clusão, embora tenha negado provimento. No conhecimento, fui 

vencido. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury -Acompanho o voto do Sr. Rela-

tor. Entendo que no caso houve renovação, porque a litiscon 

testação se firmou em face do pedido do autor e da defesa do 

réu. No pedido do autor não se mencionou como fundamento do 

mesmo a causa da insalubridade, que seria a agressão aoústi 

ca. E sabemos que a sentença não pode extravazar dos termos 

da litiscontestação, que deriva da defesa do autor e do pe

dido, Entendo·. oportuna a sugestão de V,Exa, no sentido de 

orientar as partes porque, tecnicamente, jamais esta nossa 

decisão poderia transformar-se em coisa julgada, na propos! 

tura de uma nova ação, baseada na insalubridade por agressão 

acústica, Porque, realmente, a causa pendente seria outra; 

seria a que legitima o exerc1cio da ação, uma vez que enten

demos que na ação não se mencionou a agressão acústica, En

tão, formularia em outro recurso seu pedido baseado nesse a

gente insalubre. Por isso acompanho V,Exa. 

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

negado provimento à Revista, ressalvado aos autores o direi

to de, em ação própria, pleitearem o adicional de insalubri

dade decorrente da agressão acústica, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Peço justificação de voto, 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido, 

O Sr. Secretário - Processo n9 3141/73 - Relator: Ministro 

Elias Bufaiçal, Revisor:.Ministro Velloso Ebert, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la, Região, BANCO DO BRASIL S/~ 

e NOJl: ROMEIRO GAMA. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal -Sr. Presidente, reclama o em

pregado sua aposentadoria, pois, havendo . : optado pelo sis

tema de Caixa de Previdência do Banco, deveria receber a pe~ 

são acrescida das vantagens ••• (lê.) O douto parecer é desfa-
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

-2 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Sr. Presidente, o respeitá

vel despacho que encaminhou a Revista, o fez apenas pela di 

vergência citada a fls. 85. Realmente, estaria justificado, 

se o Acórdão trazido em xerox estivesse autenticado, como 

preconiza a Súmula 38. Assim não sendo, não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Acófdão não indica a fonte; 

não está autenticado. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Não conhecido 

o recurso, por falta de autenticação do Acórdão, unanimemerte • 

• 
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O Sr. Secretário -PROCESSO N. o 3.282/73 - Relator Ministro 

tro Velloso Ebert. Recurso de Re Elias Bufáiçal. Revisor Minis 

vista de decisão do TRT da 2a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEI 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

gional ·considerou injusta a d 

85, depois de rejeitar a prel 

curadoria-Geral opina desfavo 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

o Sr. Ministro Presidente - E 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

• Região. JAIR PEREIRA E OUTRO e 

RA. 

-Sr. Presidente, arncisão re-

espedida do ora recorrente, fls. 

iminar que arguira. A douta Pro

ravelmente. t o relatório. 

- De acordo. 

m discussão. Encerrada. Tem a pa 

- Não conheço. Matéda de fato. 
, -- Tambem n ao conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - H á divergência? Não conhecido o 

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N 

Elias Bufáiçal. Revisor Minis 

vUta de decisão do TRT da 2a 

:VERDE S.A. e LUIZ PENHA DE JE 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal . 
colhimento ao Fundo de Garant 

recorrente indevida a gratifi 

parcelas anteriores ao biênio 

douta Procuradoria-Geral opin 

t o relatório. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

o Sr. Ministro Presidente - E 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

9 3.303/73 - Relator Ministro 

tro Velloso Ebert. Recurso de Re 

• Região. IND6STRIA DE PAPEL RIO 

sus. 
- Sr. Presidente, imposto o re-

ia, de horas extras, sustenta a 

cação e além disso prescritas as 

• Cita julgados em seu prol. A 

a pelo conhecimento do recurso. 

- De acordo. 

m discussão. Encerrada. Tem a pa 

- Não merece ser conhecido o re 
, 

curso pois esta superada a jurisprudência citada, sendo paci-



,.001!,_ "JUOICIÃRIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO· 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

NL/IM 15,00 -2-

~ico que a divergência apontad~está absolutamente ultrapassa 

~a. Também pacifico hoje o entendimento de que horas extras 

~ntegram o depÓsito para o Fundo de Garantia, no que concerne 

a prescri~ão ••• {Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conhe~o do recurso, mas d! 

virjo na fundamenta~ão. O valor da causa é de Cr$ 600,00. Tra 

!ta-se de Recurso Ordinário de 14 de agosto de 1966. Não tem 

al~ada. 

O Sr. Ministro Elias Bufái~al 

Prejulgado. 

- Reformulo meu voto. Aplico 

OSr. Ministro Presidente - Era irrecorr!vel a senten~a? 

O Sr. Ministro Paulo Fleury - Também assim entendo. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhe~o por se tratar de pro 

blema já superado. Não conhecida a revista por unanimidade, 

divergindo quanto à fundamenta~ão os eminentes Ministros Bar~ 

ta Silva e Paulo Fleury. 
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O Sr. Ministro Paulo Fleury - Pela ordem, Sr. Presidente. A 

propósito, alguns dias atrás comentei sobre isto com o Minis 

tro Coqueijo Costa. Tenho agqra um outro argumento, que não 

está em jogo, pelo que peço a atenção dos Srs. Ministros. 

Uma vez que o valor da causa, inicialmente, supera o de dois 

salários-mínimos, este valor sempre superará o de dois salá

rios. E por quê? Porque o salário-minimo sofre correção 

anual, e os débitos trabalhistas também. A reclamação que in 

cialmente superava seiscentos cruzeiros, hoje é mais porque 

o salário -minimo é corrigido anualmente e o valor da ação 

é trimestral. Numa ação trabalhista, portanto, ela está sem

pre sujeita à correção. De sorte que, o valor nominal não co 

responde ao valor real. Se alguma coisa supera o Valor d 

dois salários-minimos, ele sempre terá o valor de dois sala

rios pelo Instituto de Correção Monetária, que é arbitrado d 

mesma forma que o é a correção monetária. Este argumento pro 

cede, é especifico, nas ações trabalhistas. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A questão da prerrogativa de 

que a correção monetária superaria o salário é muito superio 

O Sr. Ministro Presidente - Neste caso aumentaria. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sempre pensei desta forma. 

Achei que, realmente, a Súmula deve ser reestudada. Ocorre 

que aqui, na Turma, sou obrigado a respeitá-la. No Pleno, P2 

de-se discutir, princ~palmente agora com os argumentos tnizi 

dos pelo Ministro Paulo Fleury que, em realidade, são apreci 

veia e tenho certeza de que com isso teremos uma situação di 

ferente. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.31I/73 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Velloso~rt. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da la. Região. COMPANHIA DE TRANSPOR

TES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA (CTC-GB) e DORVAL GASE

TA. 

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

decisão impondo equiparação salarial, fls. 100, salienta a r 

corrente que a diversidade de ordenamento, remontado o perio 

do anterior à incampação ••• (Lê.) O douto parecer é desfavo 

' A ' ravel. ~ o relatorio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A Revista foi deferida com 

destaque na questão do Ônus da prova que se teria invertiqo. 

Mas a empresa, ora recorrente, ao sustentar isso, citou o 

art. 461 da CLT, que não trata de ônus de prova. O respeitá

vel despacho silenciou quanto ao Ônus da prova ••• (Lê.) Co

nheço da Revista, apenas nesse ponto, também com base no art 

461 da CLT, invocado. SÓ conheço com relação.à equiparação. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, não houve omi 

são alguma, já que o Acó~dão adotou os fundamentos da senten 

ça de Primeira Instância que fora devidamente apreciada em t 

dos os pontos questionados. No mais, não prospera o apelo •. 

(Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Para proferir o meu voto, gosta

ria de saber se está em discussão a equipração quando o em

pregado passa de uma empresa para outra? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- ~ exatamente isso. Constatei 

na divergência de fls. 107. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert -O AcÓrdão diz o seguinte: "A 

p.rova pericial produzida através de laudos de perito do Juiz 

é nitidamente favorável ao reclamante ••• (Lê.)" 
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O Sr. Ministro Presidente - A omissão realmente não existe, 

porque há expressa referência ao problema da origem da diver 

gência, no prÓprio AcÓrdão que foi lido. Há referência ao fa 

to que serviu de base. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço pela Súmula 38. 

O Sr. Ministro Presidente - Apenas quanto a um ponto tem base 

o recurso. Divergência em torno da equiparação no caso de err 

pregado que já vinha de outra empresa com desigualdade sala

rial. Há AcÓrdão citado sobre esse aspecto a fls. 107. Conhe-

' ço se por esse aspecto. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não vou conhecer pela SÚmula 

38, porque não está indicada fonte dos AcÓrdãos apontados e 

as xerocópias não estão autenticadas. 
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O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Essa, a regra geral. Sr. Pre 

sidente, peço os autos para verificar, Talvez reformule o me 

voto, (Consulta os autos). Diz-se que o Acórdão se presta 

como uma luva, mas ocorre que, na realidade, não dá a fonte, 

Conheci nessa parte, Veremos se estou certo ou não, São va-

rios. "Inviável a equiparação ... (lê)". Não conheço pela súmu 

la 38, Os Acórdãos citados não trazem a fonte de publicação 

e, por outro lado, os Acórdãos em Xerox não estão autentica

dos, motivo pelo qual não ~onheço. 

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

conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - Processo n9 3354/73. Relator: Ministro E

lias Bufaiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a, Região, ORLANDO PEDROSO E. REDE 

FERROVIARIA FEDERAL S/A. 

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

tâncias reconheceram a justa causa, abandono de emprego, fal

tando o empregado sem justificar, sem avisar, mesmo após ad

vertência 85 dias, Acórdão às fls. 90. Arguiu a recorrente 

nulidade do julgamento pelo fato de omitir-se,,.(lê). O dou

to parecer é desfavorável. : t o relatório. 

O Sr. Ministro Vellóso Ebert - De acordo, 

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

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

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, não tem base 

a Revista. O decisório da Junta não aceitou a documentação,,, 

(lê), Não conheço. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Ao se configurar a alegada au 

sência de ânimo para abandonar o emprego ••• (lê). Não conheço. 

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

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3391/73. Relator: Ministro E

lias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a, Região. ANTONIO JOS~ DOS S 

TOS e CIA. SIDERúRGICA PAULISTA COSIPA 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, a Instância 

Regional reformou a sentença para não considerar obstativa a 

despedida do empregado, pois contava menos de nove anos de ca 

sa: 8 anos, 11 meses e 20 dias ••• (lê). O douto parecer é fa

vorável, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator, 

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

Revista, pois não contesta o v. Acórdão o fato constante da 

sentença de que a despedida decorrera da recusa pela opção 
. 

do Fundo de Garantia, Sendo ·. computado o temp9 do aviso pre-

vio, completaria o empregado os nove anos. Conheç·o. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Acórdão Regional afirma tex

tualmente que o autor contava, na data do despedimento, 8 a

nos, 11 meses e 20 dias de serviço que somados aos 30 dias 

do aviso prévio, estariam alcançados os nove anos a que se 

refere a Súmula 26, Porém, se registrar ••• (lê), Conheço do re 

curso e lhe dou provimento a fim de restabelecer a sentença 

de origem. 



'WI' .... 

PODER .JUDICIÁRIO 

JLISTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPE.RfOR DO TRABALHO 

19/3/74 MAC/IB 15,20 - 3 -

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? A Turma, por una 

nimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso para 

restabelecer a sentença de origem. 



19.3.7'+ 

,_ODII!R "JUOICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPI!RIOR DO TRABALHO 

MAC/IG/IM 15, 25, -1 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.'+51/73 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. CARLOS AUGUSTO DE 

CASTRO e ELECTRA S/A - FINANCIAMENTO - ClffiDITO E INVESTIMEN 

TO. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a la. Instân 

cia reconheceu devido o horário normal dos bancários ao em-

pregado, condenando assim a empregadora a pagar-lhe horas ex 

tras e, como decorrência, diferença do Fundo de Garantia.fls 

1+0 a 62 ••• (Lê.) O parecer da douta Procuradoria é desfavorá 

vel. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sendo citados arestos diver

gentes fls. 100/1, o conhecimento da Revista está assegura

do, ~ venia do douto parecer. Está citada a fonte. Conhe-

ço. 

O Sr. Ministro Velloso ·Ebert - Conheço por ambas as alineas. 

O Sr. Ministro Presiderte - Relator e Revisor conhecem da Re

vista. Há divergência? Conhecida, unanimemente. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço do recurso de acordo 

com a jurisprudência desta Egrégia Corte e lhe dou provimen

to, não mais se negando ao empregado das chamadas financei

ras os beneficios do:· horário. reduzido, consoante vários 

exemplos invocados. Restabeleço a decisão da MM. Junta. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O art. 577 da CLT diz que o 

quadro de atividade e profissões em vigor fixará o plano bá

sico do enquadramento sindical. Acompanho o Relator. 
, ' A O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Conhecida e dado 

provimento para se restabelecer a decisão vestibular. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3.500/73 - Relator Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ANTÔNIO CATALDO e 

ARTEZ WESTERLEY. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A despedida do empregado foi 

considerada justa pelas duas Instâncias. O AcÓrdão às fls. 3 

considerou o documento apresentado como não pedido de demis

são, mas como ••• (Lê.) O parecer da douta Procuradoria é des 

favorável. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves.) 
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o Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O documento emquestão está a 

fls. 23/24, mas na contestação não se limitou o recorrente a 

considerar o caso como pedido de demissão, pois também clas

sificou o procedimento como falta grave ••• (lê) Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. Matéria de fato. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, unanime 

mente, não conheceu da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 299/73 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Agràvo de Instrumento de despacho do TRT da 

4a. Região. SOCIEDADE CARBONÍFERA PRÓSPERA S/ A e BRAS JOÃO . 

DA SILVA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Denegada a Revista, agrava a 

ré, propugnando o destrancamento do Recurso Extraordinário 

oqstado. Conclui o despacho que, para fundamentar a Revista, 

o recorrente transcreve ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

ppina pelo não conhecimento ou improvimento do Agravo. t O· 

' , 
relatorio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço do Agravo, nos 

termos do douto parecer. 

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

unanimemente, o Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.155/73 - Relator Ministro 

Barata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 4a 

Região. SOCIEDADE CARBONÍFERA PRÓSPERA S/A e DIMAS VALDOMIRO 

PATRÍCIO. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Regional não conheceu 
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do Recurso Ordinário interposto pela empresa, sob o fundamen 

to de que "insuficiência do depósito do valor da condenação 

••• (Lê.)" Manifestando-se a douta Procuradoria-Geral pelo 

não provimento. to relatório. Em discussão. Encerrada. Diz 

o despacho agravado: "Não merecem acolhida as razões arglii

das, nos termos do art. 899 e seus parágrafos, para ser admi 

( A )'' ' A tido o recurso ••• Le. Nego provimento. Ha divergencia? A 

Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo. 

\ 



TST • 11113 

• 
PODER . .JUDICIAAIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

IM/LFA/IM 15,35 -1-

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.374/73 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 8a, Região. EMPRESA DE TRANSPORTES UN~O · 

LTDA •. e JOJrO LAMEIRA GAMA. 

O Sr. Minlitro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Recurso de Re 

vista do reclamado teve seu seguimento obstado pelo despacho 

de fls. 50, quando concluiu seu eminente prolator pela intem

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

provimento. t o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não merece censura o despacho. 

A ré foi notificada em audiência de prolação de sentença a qu 1 

compareceu ••• (Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - H~ divergência? Unanimemente, ne-

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.376/73 - Relator Ministro Ba 

rata Silva.·Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 8a. Região. SEZINANDO FRANCO VIEIRA e DEPARTA 

MENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARÁ. 

O Sr. Ministro Presidente - O respeitável despacho denegató

rio da Revista do reclamante, diz às fls. 21, que nenhum pre

ceito legislativo foi citado, como citada nenhuma. jurisprudên 

cia, entendendo o Acórdão recorrido de acordo com a lei ••• 

(Lê.) Manifesta-se a douta Procuradoria-Geral peló improvimen 

to. t o relatório. Em discussão. Encerrada. Como salientou o 

despacho agravado, fls. 21, o ilustre patrono do recorrente, 

em razão de fls., alega que o AcÓrdão contraria a jurisprudê!!_ 

cia ... (Lê.) Nego provimento. Há. divergência? Unanimemente,n~ 

gado provimento ao Agravo. 
• 
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o Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.377/73 - Relator Ministro 

~elloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da la. Regi~o~ PLÍNIO THARCISO DE MELLO SENRA 

E OUTRO e BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, este é o Agrav 

de Instrumento. O despacho é o seguinte: Sobre o segundo ape

lo apresentado ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pe

lo improvimento. ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, na verdade, o 

que se discute ou se pretende discutir na Revista é matéria 

de fato, em face de que o AcÓrdão Regional se fixou no pedido 

de demissão espontaneamente oferecido .pelo autor. A divergên

cia não se configura e pretende o reexame de provas. Nego pto 

vimento. 

O Sr. Ministro Presidente ~ Há divergência? Unanimemente, ne-

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.588/73 - Relator Ministro Ba 

rata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presid~ 

te do TRT da la. Região. REDE FERROVDRIA FEDERAL S.A. (7a.DI 

VISlO LEOPOLDINA) e ADALBERTO VELEMEN ALVES E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente -O E.Regional decidira·pela inexis 

tência da prescrição, determinando a baixa dos autos à Instân 

c ia a quo para julgamento do mérito. Interposta a· ·Revista, fo 

à mesma negado provimento ••• (Lê.) Manifesta-se a douta Pro

curadoria-Geral pelo conhecimento e desprovimento. ~ o relató 

rio. 
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O Sr. Ministro Presidente - (Continuando} - Em discussão. En 

cerrada. Diz o respeitável despacho agravado às fls. 26:"Con 

clu{do pela inexistência de prescrição, e juntado aos autos 

( 
A )" ' A ••• Le. Nego provimento. Ha divergencia? Unanimemente, neg 

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.591/73 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da la. Região. JOS~ MARIA DE ANDRADE JOAZEIRO 

e AUTO CATETE LTDA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Eis o despacho agravado: "Dan 

do pela ineficácia da quitação pelo autor ••• (Lê.)" A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo improvimento. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a Revista, 

prima facie, e pelas teses consignadas na divergência para

digma, sustentam-se na tese da quitação revogável pelo valor 

das parcelas dosrecibos ••• (Lê.) Dou provimento ao Agravo pa 

ra melhor exame da Revista. 

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

do provimento ao Agravo para melhor exame da Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.625/73 - Relator Ministro 

Barata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da la. Região. COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEI 

e ALOYSIO CHAGAS LEITE E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente - Discute-se integração das horas 

extraordinárias no cálculo das férias, bem como 1}9 salário, 

reconhecendo o V.Acórdão a habitualidade daquelas ••• (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo não provimento • t o re

latório. Em discussão. Encerrada. Diz o despacho agravado: 
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"Discute-se integração das horas extraordinárias no cálculo 

das férias, bem como 139 salário, reconhecendo o V.AcÓrdão a 

habitualidade daquelas ••• (Lê.)" Nego provimento ao Agravo. 

Há divergência? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.626/73 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da la. Região. FÁBRICA NACIONAL DE MOTORES S.A 

e EMÍDIO ALVES COSTA FILHO. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, assim concluiu 

o despacho agravado: "Trata-se de inquérito para dispensa de 

empregado estável, não estando a falta atribuida ••• (Lê.)" A 

douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. t o relató-

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A questão é meramente inter

pretativa, consignando o AcÓrdão Regional razoável interpre

tação da lei ••• (lê) Nego provimento. 

' " O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.655/73 - Relator Ministro B 

rata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 2a

Região. GUALDEMIRO BIONDO E OUTROS E FEPASA - FERROVIA PAU

LISTA S/A e OS MESMOS. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o respeitável despacho de 

fls.: 11 0 julgado atacado bem apreciou as provas e com acerto 

aplicou o direito •.• (lê)" A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo provimento do recurso dos reclamàntes e desprovimento 

do da reclamada. ~ o relatório. Em discussão. Encerrada.Di~ 

cute-se nos autos a aplicação do Decreto-lei n9 389, susten~ 

tando a empresa a inexistência da insalubridade ••• (Lê.) Dou 

provimento a ambos os Agravos, destrancando-se, assim, as 

duas Revistas, ainda que para melhor exame. As duas teses 

-sao, realmente, controvertidas: uma, a dos empregados; a 

outra, é o problema dos honorários, quando não pedidos e con 

cedidos. Há divergência? Unanimemente, dado provimento aos 

Agravos para melhor exame. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.666/73 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 

5a. Região. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS e NEWTON DAN 

TAS BARBOSA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, assim diz o 

despacho: "A Revista não encontra apoio em nenhuma das all

neas do art. 896 da CLT ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral 
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manifesta-se desfavoravelmente. No mérito, argÚi a prelimi

nar de deserção do Agravo, por falta do pagamento dos emolu

mentos. to relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, não procede a 

suscitação prejudicial do Ministério PÚblico, eis que a fls. 

9, verso, está certificada a execução do depósito da impor

tância dos emolumentos. Rejeito. 

, " O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade 

de votos, preliminarmente, rejeitada a deserção argUida pela 

douta Procuradoria. Tem a palavra o Relator, quanto ao méri-

to. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Como ressalta o insigne patro 

no do autor, em sua contra-minuta, preclusa estaria a argUi

ção preliminar do julgado ultra ou extra petita, fundamento 

Único da Revista ••• (lê) Nego provimento. 

, " O Sr. Ministro.fresidente - Ha divergencia? Unanimemente, ne-

gado provimento ao Agravo. 



T8T .,,,. 

POOKR -.,IUDICIÂRIO 

.JUSTIÇA DO TRABAl-HO· 

TRIBUNAL S~IOR DO 'T'RAIIA.LHO 

NL/IM 15,50 -1-

) Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.683/73 - Relator Ministro Ba 

.·ata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Preside 

-e do TRT da 4a. Região. LOURIVAL MACHADO DÁVILA E OUTROS e 

~NCOREL ~ INDÚSTRIA E COM~RCIO DE REFRIGERAÇ~O LTDA. 

P Sr. Ministro Presidente - Inconformado com o re~eitável de 

pacho que negou seguimento aos Recursos de Agravo de Instrum~ 

co os reclamantes ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

lo provimento do Agravo. ~ o relatório. Em discussão. Encerra 

da, ~ata venia do douto parecer, entendemos que o respeitável 

despacho agravado é inadequado, A decisão reccorida entendeu, 

a luz das provas, que as horas extras não eram habituais,eis 

que, de acordo com a per!cia ••• (Lê.) Nego provimento. Matéri 

de fato pura e simplesmente. As Instâncias ordinárias entende 

ram que não eram habituais. Então só revendo provas é que se 

chegaria a isto. Há divergência? Negado provimento, por unani 

midade. 

O Sr. Secret~rio - PROCESSO N9 1.688/73 - Relator Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da la. Região. LUIZ ANTeNIO ACCIOLY e CIA. NA

CIONAL DE SEGUROS IPIRANGA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, consta do des

pacho: "A torpeza bilateral, com base na prova do acórdão _que 

desacolhera a reclamação, constitui matéria de ordem pÚblica, 

declarável em certos casos, ex-officio ••• (Lê.)" A douta Pro

curadoria -Geral opina pelo improvimento. ~ o relatÓrio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Procura-sena Revista reexame 

de fatos e provas ••• (Lê.) Nego provimento. 

o Sr. Ministro _Presidente ~ Há divergência?Nêgado provimento _ 
ao Agravo, por unanimidade. 



POOIIR "..IUOICIÀRIO 

.JUSTIÇA DO TRABAl-HO 

Tlti&UNAL S~IOR DO TR•••LHO 

NL/MM 15,50 -2-

Sr. Secretário - PROCESSO N9 l. 716/73 - Relator Mini"stro Ba 

rata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 2a. Região. ADEMAR GARCIA e TEXTIL TABACOW 

Ministro Barata Silva - Entendendo que o. julgado bem 

preciou as provas e até aplicou o direito, foi negado segui

mento à. revista do reclamante ••• (L~.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo improvimento do Agravo. ~ o relatório. Em di 

cussão. Encerrada. Pela leitura das razões de folhas verifica 

se que não foi apontada divergência e nem dispositivo de lei 

violado. A revista está desfundamentada, Nego provimento. Há 
A • 

divergencia? Negado provimento ao Agravo, por unanimidade. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 719/73 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre

sidente do TRT da 8a. Região. PINA INTERC~MBIO COMERCIAL IN 

DUSTRIAL S/A e JOAO LIMA FILHO E OUTRO. (Drs. Almerindo Trin 

dade e Itair Silva) 

O Sr. Ministro Presidente - O respeitável despacho de fls • 

57 denegou seguimento a Revista da empresa reclamada, por 

não se enquadrar o apelo num dos pontos recursais. Interpos-

to o presente Agravo de Instrumento, fls. 21 seguinte. Devi-

damente preparado e não contra minutado, opina a douta Pro

curadoria Geral pelo não provimento do Agravo. ~ o relatório 

Em discussão. Encerrada, Diz o respeitável despacpo agravado 

de ilustre lavra .que: "embora juntando-se certidão de Acór -

dão indicado como divergente e apontando como violado o art. 

818 da Consolidação •• ,(lê), Nego provimento ao Agravo. Há di 

vergência? Negado provimento ao Agravo, por unanimidade, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 722/73 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 8a. Região, MERIAM BRANCO DE OLIVEIRA E OU 

TRA e MARCELINO SEBASTIAO NEGAAO RHOSARD GUIMAAAES. (Drs, Fe 

nando Alves de Lima e Donato Cardoso de Souza) 

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

Ministro Presidente do Tribunal Regional do Trablllho da Oita

va Região seguimento ao Recurso de Revista do ora agravante 

por tratar o Acórdão impugnado de apelo ordinário de decisó -

ria em execução de sentença. Desfavoravelmente ao Agravo opi

na o douto representante do Ministério Público. ~ o relatório 

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

palavra o Relator, 
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Nego provimento ao Agravo 

nos termos expresso no parágrafo quarto, do art. 896 :' d 

CLT. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 724/73 -Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da la. Região. COMPANHIA COMÉRCIO E NAVEGA -

ÇAO e SEBASTIAO PEREIRA FILHO. {Drs, Arthur Maciel Corrêa 

Meyer e Carlos Augusto Coimbra de Mello) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Assim diz o despacho: O Acór 

dão confirmando sentença de boa lavra, reconhece como certo 

que o autor contava mais de nove anos de serviço ao ser dis

pensado. A matéria preliminar em relação ••• (lê). Opina ore 

presentante do Ministério PÚblico pelo improvimento do Agra

vo. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O agravante, na verdade, não 

impugnou o perito nomeado pelo juiz no momento processual ad 

quado, preferindo faze-lo após a conclusão da per!cia. A sua 

manifestação já se achava assim preclusa ••• (lê). Nego provi-

mento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? A Turma, por un 

nimidade, negou provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 743/73 Relator Ministro Vel

loso Ebert - Agravo de Instrumento de despacho do TRT da 4a. 

Região - MIGUAL LUIZ VETTORELLI MUCILLO E OUTRO e JOSt FABRÍ 

CIO GALHANO RODRIGUES. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, pela minuta de 

fls. 3 e 4, oferecem as partes interessadas o presente Agravo 

de Instrumento com o respeitável despacho regional que tran -

cou o recurso próprio, no caso, de execução de sentença ••• (Lê) 

A douta Procuradoria-Geral opina favoravelmente. É o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, data. venia do 

douto parecer, os Embargos de Terceiros impugnam o incidente 

na execução e dele cabe Agravo de Petição para a Instância Re 

gional, e não Recurso Ordinário, deixando bemc caracterizado 

o recurso, na execução de sentença ••• (Lê.) Nego pYovimento. 

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

do provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 748/73 Relator Ministro Bara

ta Silva- Agravo de Instrumento de despacho do T.R.T. da la. 

Região - JURANDIR PEDRO DOS SANTOS e CIA. AMJ!:RICA FABRIL. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o respeitável despacho de fls. 

42: "Discute-se reclassificação funcional, mediante anotação 

na carteira, havendo o v. Acórdão desacolhido a. pretensão ••• 

(Lê.) A douta. Procuradoria-Geral opina pelo não provimento 

Recurso. t o relatório. Em discussão. Encerrada. Preliminar -

mente, mais uma vez sobem os autos originais no Agravo, apens 

dos pela douta Procuradoria-Geral ••• (Lê.) Nego provimento. 

Há divergencia.? Unanimemente, negado provimento a.o Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 777/73 Relator Velloso Ebert. 

Agravo de Instrumento de despacho do TRT da la. Região - OLI

VEIRA DA SILVA e CIA. DE TRANSP. COLETIVOS DO EST. DA GUANABA-

~. 

O s,;. Ministro Vêlloso Ebert - Sr. Presidente, assim conclui 

o despacho: 11Divergindo tecnicamente, embora de sua formulação, 

o v. acórdão concluiu pela decisão de Primeira Instância, por 

ele mantida, não havendo pois omissão, nem pior ainda, a sus

pensão pretendida, desde quea~condenação da Junta praticamente 

foi alternativa ••• (Lê.) Desfavoravelmente opina o representan 

te do Ministério PÚblico da União. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 
-

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, além· de desfund 

mentada a Revista, pois a questão ventilada não se enquadra em 

seu âmbito restrito não caberia Agravo, nem poderia prosperar 

o apelo por insuficiência de alçada, pois o AcÓrdão foi prola

tado ••• (Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Unicamente pelo Prejulgado 40, dis 

cordo. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Mas há matéria de fato. 

OSr. Ministro Presidente - Nesse caso, divirjo quanto à 

fundamentação. Proclamo o resultado: unanimemente, negado pro

vimento, com restrições quanto à fundamentação, apresentadas 

pelos Ministros Barata Silva e Paulo Fleury. 

--·-> O Sr. Secretário - Processo n9 1 779/73 Relator Ministro Bara

ta Silva - Agravo de instrumento de despacho do TRT da la. Re

gião - CIA. TELEFONICA BRASILEIRA e JOSlf BARROCA. 

TBT- 332 
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o Sr. Ministro Presidente - Trata o caso dos autos de pedido 

de equiparação. No presente Agravo de Instrumento sustenta -se 

ter o respeitável despacho denegatório da Revista violado o 

art. 461 da C.L.T •••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pela confirmação do respeitável despacho denegatório. É o rel 

tório. Em discussão. Encerrada. Diz o respeitável despacho a 

gravado ( Ils. 40) : 11 Louvo-me no próprio AcÓrdão, porque, real 

mente, aegundo o laudo pericial, reconhece-se que o autor já 

é despachante desde 14 de junho de 1 965, enquanto que o para 

digma já o era desde 19 de dezembro de 1 962 ••• (Lê) Dou pro

vimento ao Agravo para melhor exame·, tão-somente. Há divergên; 

cia? Unanimemente, dado provimento ao Agravo para melhor exa 

me. 

O Sr. Secretário - Adiado o julgamento dos seguintes processo , 

em virtude da ausência do Sr. Ministro Starling Soares: Prece 

SOB 814, 15751 16091 1646, 16~5 e 1713/73. 

O Sr. Ministro Presidente - Está encerrada a Sessão. 


