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o Sr. Minj. str::> Presidente - Havendo número legal, declaro 

aberta a Sessão. Está aprovada a Ata. Vamos às preferencias. 

(Os Srs. Advogadas pedem adiamento para o processo 2 640/71 

e Preferência para os Processos 3 418/71 e 3 244/71) 

O Sr. Ministro Fresidente - Com o nada a opor dos Relatores, 

deferidos os pedidos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 993/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministra Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. ODILON MEIRA GODOY 

e BANCO ITAÚ AMÉRICA S/A. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O E. TRT da 2a. Região pelo 

AcÓrdão de fls. 115 deu provimento ao recurso para julgar im 

procedente a reclamação porque o reclamante entrara anterior 

mente em acôrdo com a emprêsa. Inconformad::> com o V. AcÓrdão 

de fls. o reclamante interpôs Recurso de Revista baseado em 

ambas as alineas do art. 896 •.• (lê). A Procuradoria opina 
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pelo conhecimento e provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello -De acordo. 

2. 

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

(Usam da palavra os Drs.·José Tôrres das Neves e Marcos Heu 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, conheço da R~ 

vista, fundamentada que se encontra em divergência jurispru

dencial apontada às fls. 131, sobre essa tese da suplementa

ção da indenizaqão para o empregado, e ainda por violação do 

parágrafo 39 do art. 17 da Lei 5 107/66, quando determina que 

para o optante a indenização ou acordo, que é o caso, não p~ 

de ser inferior a 6o%. Dai porque conheço nos dois aspectos. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também conheço amplamente. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Tenho que partir do V. Acór 

dão Regional que diz textualmente: "No caso em tela não se 

trata de complementação pura e simplesmente das verbas pagas 

ao recorrente para o cumprimento do art. 17 da lei 5107, mas 

sim de pedido de demissão feito pelo empregado .•. (lê)". 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho Relator e Revisor. A 

própria Constituição já determina que o empregado será gara~ 

tido em duas hipÓteses: pela estabilidade e pela lei de Fun 

do de Garantia. Depois veio a Lei 5 107. Trata-se de um em 

pregado estável, e no art. 17 se instituiu essa norma de res 

guardo, de cautela, de verdadeira defesa do empregado na for 

mulação dêsses acordos ou dessas rescisões do contrato de 

trabalho. 
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O Sr. Ministro Presidente (Continuando) - A lei o faz sabia 

mente. O ilustrado Advogado que, com brilhantismo, procurou 

defender o reclamante, disse que se deveria ter em mente não 

a espécie vertente, mas os casos em geral e, também que 

acordos não implicariam na situação dos funcionários 

veis. O que a lei quis resguardar não foi o acordo na 

cie, não foi só a situação dos funcionários estáveis; 

os 

está 

' espe 

ela 

quis resguardar o empregado justamente das fraudes nas demis 

sões. Ai, o sentido protecionista da lei, contra o mais for 

te e a favor do mais fraco que, sob o imperativo da demissão 

ou da perda do emprego, se acomoda a qualquer das propostas, 

que podem ser vantajosas a quem as faz, e ele, coagido, pode 

concordar. Este foi um dos motivos da ilação desse artigo 1~ 

parágrafo 39, da Lei n<? 5 107; em face do próprio mandamento 

constitucional que não impede as duas situações do empreg!!:_ 

do, em face dos artigos 33 e 17, parágrafo 39 da Te i n9 5 107, 

é que diz o Acórdão Regional: embora fazendo acordo e sendo 

este ratificado. Este acordo, "prima face" seria, a nosso 

ver, um acordo fora da lei, e o aue é fora da lei é conside 

rado nulo. For isso, voto com o Relator e Revisor. Conhecido 

o recurso contra o voto do Ministro Elias Bufáiçal. Tem a 

palavra o Relator para se pronunciar quanto ao mérito. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Quanto ao mérito, não há dÚvi 

da de que o recorrente conta com 39 anos de serviço isso 

é tranquilo , e poderia aposentar-se a qualouer momento. O 

acordo firmado, com base em vinte mil cruzeiros de verbas in 

denizatórias a que faria jus, teria sido um prêmio oferecido 

pelo Banco a fim de que ele requeresse a aposentadoria. Oco~ 

re, entretanto, que ele era optante do Fundo de Garantia des 

de seu inicio ... (lê). Dou provimento à Revista para, refor 
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mando-se o AcÓrdão atacado, restabelecer a decisão de. Primei 

ra Instância. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Os documentos em aue se ba 

seia o V.AcÓrdão recorrido, para a sua interpretação jurf 

dica, refletem inequivocamente a realização de acordo resci 

sório. Houve desacertado enquadramento dos fatos, pois não 

há fugir à realidade formal, e substancial daaueles d~cumen 

tos e não pode prevalecer quitação contra norma. de ordem pú 

blica. (Lê). Dou provimento aorecurso para resta.belecer a 

sentença de origem, de acordo com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Elias Bufá i çal - Há, Sr. Presidente. ''Data v e 

nia", confesso sinceramente, se há, aqui, má fé, esta é do 

empregado que tendo condições de se aposen~·-ar, pede a sua de 

missão do Banco. Está claro, não vi no Acórdão aualquer pal~ 

vra sobre que o acordo seria ... 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Mas ele não era obrigado a 

aposentar-se. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Era do interesse do próprio 

empregado, a que o Banco acedeu, dando-lhe uma gratificação, 

e o AcÓrdão não diz em um só momento a palavra rescisão. Vou 

lê-lo: "No caso em tela, não se trata de complementação pura 

e simplesmente das verbas pagas pelo recorrente, para cumpr! 

mento do artigo 17 da Lei n9 5 107 e, sim, de pedido de de 

missão feito pelo empregado sem qualauer coação ..• (lê)".Sr. 

Presidente, é claro demais este AcÓrdão, é muito incisivo. 

Não posso partir de outros fatos senão destes e, se aqui não 

houve ato de pura liberalidade do empregador, que deu a esse 

empregado uma importância como gratificação, "data venia". 

Não importa que não tenham sido incluidas essas ou aquelas 
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verbas, pois não se trata de rescisão contratual e, sim, de 

bonificação que o empregador dava. Vai, agora, este Tribunal 

reformar essa sen~ença e punir o empregador por excesso de 

liberalidade em favor do empregado? "Data venia", nego pro v:!,_ 

menta. Não podia ser de outra forma. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho Relator e Revisor tam 

bém nessa segunda parte. Já havia enunciado no meu voto o 

meu pensamento. Vou ratificá-lo, fazendo a remissão do que 

diz a Lei n9 5 107, quando cuida da demissão no seu art. 17: 

"Para a validade da demissão, é indispensável o provimento 

das formalidades prescritas no artigo 500 da Consolidação das 

Leis do Trabalho". Devolve o empregador. ao empregado aauela 

garantia do art. 500 revogado, pela Lei n9 5 562; mas,se faz 

essa remissão, aludindo ao pedido de demissão, o Único ful 

era de maior relevância que poderia causar dúvida ou vascila 

ção seria o pedido de demissão. Diz a prÓpria lei, no entan 

to: "O pedido de demissão de empregado estável ser a... (lê)". 

Ela faz a conjunção nos artigos 29 e 39 para dar aquela g~ 

rantia oue a lei dava aos funcionários estabilitário, no re 

gime da estabilidade, e não dá no regime da opção pelo Fundo 

de Garantia. Esse pedido de demissão não tem um aspecto de 

tanta importância que se queria emprestar. Acompanho os Mi 

nistros Relator e Revisor neste aspecto. A jurisprudência do 

Pleno, também, tem sido quase uniformizada. As razões do 

ilustre Advogado. brilhantfssimas, quase oue abalaram a con 

vicção arraigada em meu pensamento. Talvez, no futuro,algum 

dia elas possam como uma alavanca movimentando uma pedra 

muito superior em peso, mudar o meu pensamento. Por enauan 

to, não tenho motivos para fazê-lo, mesmo poraue não quero 

contrariar a jurisprudência do Pleno. Como, no entanto, este 
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Tribunal varia sua composição e não somos eternos, talvez, 

repito, ·amanhã possa seguir outro rumo. No momento, esta a 

jurisprudência. Dado provimento ao recurso, contra o voto do 

Ministro Elias Bufáiçal, no sentido de que se restabeleça a 

sentença da Junta de Conciliação e Julgamento. 



TST. ~'!2 

e . . 

PODER JUOICIARIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

18.4.72 FBL/MFC/MNP 9,50/55 1. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 379/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. CIA. DE CIGARROSSOU 

ZA CRUZ e HELVECIO DA ROCHA COLEHO. 

o Sr. Ministro Presidente - A espécie dos autos é simples. O 

AcÓrdão Regional deu pela intempestividade do recurso, e re 

corre de Revista a reclamada. A douta Procuradoria opina pe 

lo conhecimento e provimento. t o relatório. 

o Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 

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

meu voto. Conheço do apelo preliminarmente, justificada a 

sua fundamentação. No mérito, dou provimento ao recurso poE 

que, pela notificação que se deveria dar no dia 30 de outu 

bro, o prazo começaria no dia 2 de novembro, feriado nacio 

nal; só começando no dia 3 de novembro e encerrando a lO,de~ 

tro do prazo legal entrou o recurso. Por isso, dou provimen

to, para retornar o processo ao Egrégio Tribunal Regional, a 

fim de julgar a lide como de direito, tendo em vista sua in 

tempestividade. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Conheço da Revista pela diver 

gência. No mérito, aplicando a SÚmula 11 combinada com a 16, 

e verificando que o recebimento da notificação teria ocorrido 

a 19 de novembro, domingo, sendo dia 2, feriado, só passaria 

a correr, o prazo para o Recurso Ordinário, dia 3. Não conhe 

cendo o Egrégio Regional do recurso, por intempestivo, voto 

pelo provimento da Revista, a fim de que seja cassada a deci 

são recorrida, para que outra venha a ser proferida com a 

apreciação do mérito. De acordo com o Relator. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não havendo, as 

sim se decide. Dado provimento, por unanimidade. Esqueci d~ 

no meu voto, fazer menção às súmulas 11 e 16. Com a devida 

venia de V.Exa., acrescentarei esse subsidio no meu voto. 

o Sr. Secretário - Processo n9 3 286/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de 14ell?. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la. Região. R~DE FERROVIÁRIA FE 

DERAL S/A - E.F.L. e TARSO SOARES E OUTROS. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Rede Ferroviária Federal. Do 

respeitável AcÓrdão de fls. 124, que negando provimento ao 

recurso interposto pela reclamada, confirmou sentença vesti 

bular que deferiu aoreclamante o adicional de tempo de servi 

ço de que trata a Lei 4345, pede a recorrente Revista pela 

petição, fls. 28 ... (1@). Impugnada a Revista pelas razões de 

fls. 145/9, admitida pelo despacho de fls. 150, sobem os au 

tos a este Tribunal, a cujas fls. 152 recebe parecer, em que 

a Procuradoria se manifesta, preliminarmente, no sentido de 

que voltem os autos ao Egrégio Tribunal para se pronunciar 

sobre o requerimento a ele endereçado. Ainda,preliminarment~ 

opina pelo não conhecimento, e, no mérito, pelo não provimen 

to. É o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - 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. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, há essa aues 

tão preliminar, levantada pela Procuradoria, de baixa dos au 

tos, para que o Juiz prolator do despacho de seguimento se 

pronuncie sobre o pedido de intervenção litisconsorcial. ''Da 
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ta venia", do despacho de fls. 150 e do pronunciamento da 

Procuradoria Geral, entendo que já tendo sido julgado o re 

curso na Instância Ordinária, a assistência requerida às fls. 

126 somente poderia ser apreciada no ,julgamento da Revista 

como matéria preliminar, pois não poderia o Egrégio Regional 

sobrepor sobre o decidido pela Egrégia Turma a menos aue se 

pudesse anular todo o processado .•. (lê). "Data venia" dos 

fundamentos valiosos em contrário, que respeito, legitima a 

intervenÇão da União, é de se proclamar a incompetência da 

Justiça do Trabalho e de se anular todo o processado inclu 

sive a inicial, determinando a remessa dos autos à Justiça 

Federal. Tenho sido vencido, mas entendo legitima a interve~ 

ção pelo demonstrado interesse que tem no caso, pela circuns 

tância de ser detentora de quase totalidade de ações e ter 

reflexo na sua politica de pessoal. É meu voto. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, preliminar

mente, também rejeito a preliminar de baixa dos autos. 

O Sr. Ministro Presidente - Parece que o Relator não rejeit~ 

O Sr. Ministro Vieira. de Mello - Rejeito, para que voltem os 

autos ao Egrégio TRT a fim de que o Presidente se pronuncie 

sobre o requerimento de intervenção litisconsorcial feito p~ 

la União. Rejeito, portanto, a preliminar oferecida pela Pro 

curadoria. Entendo que, ainda que se admita não exaurida a 

competência do ilustrado Presidente daquele Órgão para se 

pronunciar sobre esse pedido de intervenção, se deva manife~ 

tar, desde logo, esta Turma sobre o pedido de intervenção da 

União, mesmo porque, no recurso, já foi argaida a incompetên 

cia desta Justiça em razão desse pedido. E assim, por econo 

mia processual, de acordo com os fundamentos do Ministro Re 

lator, entendo se deva rejeitar essa preliminar. 
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O Sr. Ministro Vieira de Mello (Continuando) - Quanto ao ou 

tro aspecto, não conhego dorecurso pela preliminar de incom

petencia, visto que a intervengão da União, no caso, se me 

afigura impertinente. A figura da intervengão litisconsorciaJ 

da União é regulada pelo art. 93 do CÓdigo de Processo Civi~ 

e só tem lugar quando a sentença ofender, incluir na relação 

..• (lê). De outra forma, verfamos a seguinte situação: A 

Justiça do Trabalho é competente para julgar causas da Rede 

Ferroyiária Federal isso já foi decidido em todos os pretó 

rios; não obstante, em determinados casos, não seria comp~ 

tente, Além desse desconcerto competencial, ainda haveriauma 

jurisprudência paralela que se criaria em relação às causas 

em que essa mesma empresa influiria, porque há casos, inclu 

sive, dessa matéria, em que a União não intervém. Por essas 

razões, ''data venia'' do ReJator, que defendeu brilhantemente 

o seu ponto de vista, vou rejeitar, não conhecer do Recurso 

pela preliminar de incompetência, por não haver qualquer vio 

lagão de lei. 

O Sr. Ministro Presidente - A primeira preliminar, relativa 

ao despacho do Juiz Presidente do Egrégio Regional, foi re 

' jeitada pelos Ministros Relator e Revisor e, quanto a comp~ 

tência,o Relator conhece e o Revisor não. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Admito a intervengão como legi 

tima e, em consequência anulo todo o processado. 

O Sr. Ministro Presidente - Cabe-me votar, pela ordem de vo 

tagão. Acompanho o Revisor pelos seus juridicos fundamentos 

e pela jurisprudência deste Tribunal, que tem sido quase unâ 

nime. O Ministro Barata Silva tem reiterado o seu pensamento 

não só nesta conjuntura, como em outros processos, mas o ful 

cro principal da questão focalizado pelo Ministro Vieira de 
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Mello, é o de que a União, mesmo como parte da sociedade anô 

nima, não' seria preponderante o seu interesse em litigar no 

presente feito. Acompanho S.Excelência. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - "Data venia" vou acompanhar 

o voto do Ministro Revisor, porque assim já tem decidido o 

Tribunal. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso quantp à 

segunda preliminar,de incompetência da Justiça do Trabalho 

para apreciar o feito, contra o voto vencido do Ministro Re 

lato r. O Ministro Barata Silva reauer ,justificação de voto, 

de plano deferida. Alguma outra matéria? 

O Sr. Ministro Barata Silva - Seria a do conhecimento pela 

divergência, porque há muitos AcÓrdãos citados. Conheço auan 

to ao mérito, em relação aos qninquênios. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido quanto 

ao mérito, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento na forma auto 

rizada pela douta Procuradoria de acordo com os reiterados 

pronunciamentos dessa Turma, já agora referendados inclusive 

pelos do Egrégio Pleno. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Também nego provimento, mas cha-

mo a atenção da Turma, poraue me parece que S.Exa. o Minis 

tro Barata Silva, em um dos julgamentos recentes desta Turm~ 

fez distinção ao atribuir esse direito àqueles funcionários 

admitidos após a transformação da Rede Ferroviária Federal 

em sociedade anônima. Não houve julgamento nesse sentido? 

O Sr. Ministro Barata Silva - No caso, não se discute isso, 

só a tese do qfiinquênio. 
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O Sr. Ministro Presidente - Tenho, em memória vaga que, num 

outro voto, V.Exa. fez distinção entre empregados antigos e 

os que ingressaram na empresa avós a transformação da 

Ferroviária Federal em sociedade anônima; mas não é a 

Ré de 

h i pÓ 

tese dos autos. Há divergência? Negado provimento ao recurs~ 

por unanimidade. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Vieira de Mel 

lo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 442/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. LUIZ DI GIOVANI e 

CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Egrégio Tribunal da 2a. Re 

gião, pelo AcÓrdão de fls. 107, resolveu dar provimento ao 

recurso do reclamante para que o pagamento da licença-prêmio 

fosse feito em dinheiro, e também, dar provimento ao recurso 

da empresa para·' julgar ... (lê). A douta Procuradoria. Geral 

opina pelo conhecimento e não provimento de ambos os apelos. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Alberto Couto Maciel) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Ministro ~elator, 

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

te, conheço apenas do recurso da empresa pela divergência 

com julgados do Egrégio Pleno. Não conheço, entretanto, da 

Revista do empregado, eis que, como salienta a dou' a Procura 

dorà; Sr. Norma Augusto Pinto, em parecer de fls,l34, cinge

se ao exame da prova, tendo o V.AcÓrdão recorrido ... (1@). 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço do recurso da "m

presa e não conheço do do empregado, 

O Sr. Ninistro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso da empresa e não conhecido o recurso do 

empregado. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - No mérito, conhecido o recur-

so da empresa tão-somente pela divergência, nego provimento. 
~ , , 1 Nesta altura, nao e poss~ve a emp~esa conceder a licença -

prêmio em tempo, uma vez q_ue o reclamante já está aposentado 

Não ocorresse tal situação , por certo daria provimento, po

rém, nos termos do artigo 190 ... (lê). 

O Sr. Ministro Vieira de Méllo - Nego provimento ao recurso 

da empresa. 

O Sr.Ministro Presidente - Há divergência ? 

O Sr.Ministro Elias Bu:fáiçal - Há, Sr. Presidente. Data veni 

confesso ter votado errado de outras vezes. Se o empregado j 

se aposentou, faz jus a três meses de licença-prêmio, porqu 

estava trabalhando. 

O Sr.Ministro Vieira de Mello - É direito adquirido. 

O Sr.Ministro Barata Silva - Levantei a tese de que faltava 

legitimação para ele reclamar, porque estava aposentado, Fui 
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vencido no Pleno várias vezes, da{ ter modificado o meu en-

tendimento. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Data venia, dou provimento 

ao recurso da empresa para negar a licença-premio, no caso 

de ser o empregado aposentado. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Gostaria apenas de pedir um es 

clarecimento ao Ministro Elias Bufáiçal, porque S.Exa. afir
' 
ma que não se pode dar a licença. Data venia, este é um prê 

mio de dez em dez anos de trabalho. 

O Sr.Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, entendi mal. 

Se ele pede o pagamento da licença, antes de ter-se aposenta 

do, modifico meu entendimento. Data venia, divirjo. 

O Sr.Ministro Presidente - Ele requereu essa licença antes 

de se aposentar ? 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não, depois, mas não impor-

ta. 

O Sr.Ministro Presidente - Unanimemente, negado provimento 

ao recurso da empresa e não conhecido o recurso do empregado 

O Sr. Secretário -Processo n9 3418/71 - Relator : Ministro 

Barata Silva. Revisor: Min~tro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 5a.Região. Wilson Celino Rodri-

gues e PetrÓJeo Brasileiro S/A - Petrobrás. 

O Sr.Ministro Barata Silva - O Egrégio Tribunal Regmonal da 

Quinta Re8ião, pelo AcÓrdão de fls. 94, resolveu dar provi -

nento ao recurso da recorrente para julgar procedente o in

quérito e autorizar a despedida do recorrido, sem Bnus para 

a empresa, por entender que 11 o empregado que, punido reitera 

damente, insiste em comportamento desidioso, sujeita-se 8 pe 

na derradeira ••. (lê)''. A douta Procuradoria Geral opina pelo 
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não conhecimento ou não provimento do recurso. t o relat6rio 

B Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Ten' a palavra o 3r. Advogado. 

~Usa da palavra o Dr. José de Mae;alhães Barroso) 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Sr.Presidente, instaurado o i~ 

quérito judicial "contra o estável para apuração de falta 

grave, resultou, afinal, reconhecido e provado, e assim se 

proclarr,aram as Instâncias encarregadas do exame da prova 

(le)". Não conheço da Revista. 

O Sr.Ministro Vieira de Mello - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente Há divergência ? Unanimemente, 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1676/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ninis tro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de decis~o do TRT da 2a.Região. Cia. Mogiana de Es-

tradas de Ferro e Pedro de Souza Moraes. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Egrégio Tribunal Regional, 

pelo Ac6rdão de fls. 144 e seguintes, depois de retleitar a 

nulidade por falta de tentativa conciliat6ria e, também, as 

de prescrição e carência de ação, deu provimento parcial ao 

recurso da ora recorrente para excluir da condenação inicial 

tão-somente os honorários de advogadJ, A douta Procuradoria 

Geral opina pelo conhecimento e provimento do recurso. t o 

relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

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

O Sr. Ministro Presidente- Em discussão. En~errada.Tem a pa 
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O Sr.Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, preliminarmente, 

data venia da douta Procuradoria Geral, entendo que a Revis-

ta deva ser conhecida pela divergência de1:1.onstrada a fls .15S 

a 170 em que se apresentam cópias xerográficas de AcÓrdãos 

do mesmo Tribunal a ouo ~ •• (lê). 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço pela divergência. 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergência? Por unanimidadf, 

conhecido o recurso pela divergência. Tem a palPvra o Minis-

tro Relator. 

O Sr. Minlstro Barata Silva - Há outra preli.minar, Sr. Pres_! 

dente, que entendo irrelevante, a da conversão do julgamento 

em diligência para reconhecimento de firma do douto Advogado 

que substabelece poderes, tendo em vista precisamente que e~ 

te próprio Tribunal tem admitido que Advoga.dos funcionem nos 

autos sem ter juntado instrumento procuratório .•• (lê). 

O Sr. Ministro Vieira de Mello- Acompanho o Ministro Relato~ 

O Sr. lünistro Presidente - Há divergência? Unanimemente, re-

jeitada a sugestão da douta Procuradoria Geral para que se 

reconheça a firma da procuração. Tem a palavra o Ministro 

Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - No mérito, Sr. Presidnnte, es

tou com a Procuradoria. O critério de classificação de· esta

ções ••. (lê). Dou provimento à Revista para julgar improce

dente a reclamação. 
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O Sr. Ministro Vieira de Mello - Se houvesse alteração com a 

reclassificação de 1967, Entendo que isso não ocorreu,poraue 

a modificação se deu apenas auanto à reclassificação da est~ 

ção. Acompanho o Relator dando provimento para julgar impro

cedente a aqjo. 

O Sr. Ministro Presidente - Neste caso, mantenho meu pens~ 

menta de aue a reestruturação foi da estação, não do auadro. 

Neste caso, mantenho o acórdão regional. Nos outros casos os 

empregados foram guindados à referência 19. Parece aue era o 

mfnimo e, neste caso foi rebaixado. 

O Sr. Alino da Costa Monteiro (Advogado) - Sr. Presidente,um 

esclarecimento. Ele tinha uma categoria cme seria X; com a 

modificação, com a alteração, um deles passou a ter outro v~ 

lor. Entretanto, no caso singular, ele foi rebaixado no grau 

de.acesso. Ele tem direito à promoção, porque a classe dele 

foi promovida. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Essa modificação de reclassi 

ficação diminuí o salário? 

O Sr. Alino da Costa Monteiro (Advogado) - Não diminui. O E~ 

tado obriga oue tenha aumento contfnuo na referência 1r.Mas, 

dentro da ordem da classe, tem que ser a referência 19. Ele 

trabalhava numa estação e foi para uma. outra inferior. Q.uando 

foi para a inferior asseguraram as vantagens aue tinha, mas 

não cumpriram, estando os outros ganhando mais. Era agente 

classe tal com uma certa classificação e, essa classificA 

ção foi elevada. 

O Sr. Ministro Presidente - Este caso é diferente dos demai~ 

Contra meu voto, dado provimento ao recurso para julgar im 

procedente a reclamação. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 133/71 - Relator: Ministro 
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Starling Soares. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la. Região. R!DE FERROVIÁRIA FE 

DERAL S/ A - E.F .L. e FRANCISCO SEVERINO D.~ SILVA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente - A Rede Ferrovi,ria Federal recla 

ma pagamento de adicional por tempo de serviço de acordo com 

o ~ribufdo ao funcionário pÚblico da União. A Junta julgou 

improcedente a reclamação .•• (lê). A Procuradoria opina pelo 

conhecimento e improvimento do apelo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

O Sr. Ministro Fresidente - Tem a palavra o ilustre Advogad~ 

(Usa da palavra Dr. Alino da Costa Monteiro) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A prel! 

minar de incompetência já foi equacionada em inúmeras 

sões deste Tribunal. 

O Sr. Ministro Barata Silva -Divirjo. Sou vencido. 

de c i 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - V.Exa. me perdoe. Neste ca 

so aduziu um novo argumento referente à. espécie, de que have 

ria competência residual. t daaueles casos? 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não se argumenta isso. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Mantenho meu ponto de vista 

de que, quando não há interesse jurldico pode haver interes 

se econômico. A lei prevê interesse ,jutidico. Conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - ''Data venia'', divirjo. Entendo 

demonstrada a divergência, no caso. Sei oue há, realmente, 

muitos acórdãos divergentes. 

O Sr. Ministro Presidente - Os acórdãos são de Turma. O da 

Primeira Região confirma a sentença de Honofre Francisco e 

outros. 



TST • 3:32 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

18.4.72 FBL/NL/MNP 10,50/55 1. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Ele alega também pela alÍnea 

"b", seria examinada a interpretação da lei n9 4354, exatame 

te o motivo da divergência, por não comprovado na Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Aqui há AcÓrdão do Regional, por 

isso conheço. A Lei n9 4354 é aplicável aos ferroviários. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Se aplicável a lei, o AcÓrdão 

não é divergente. 

O Sr. Ministro Presidente - "Destarte os funcionários pÚbl1_ 

cos que já enquadravam seu quadro .•• (lê)". t aquela diferen 

ça entre os contratados noregime das leis trabalhistas. Acór 

dão do TRT da la, Região, por isso conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A tese é a aplicação ou não da 

Lei n9 4354. Este AcÓrdão trata de contratados, não é o caso 

dos autos. Aqui são servidores da Rede Ferroviária Federal. 

Entendo que não se aplica a lei. 
' O Sr. Ministro Presidente - Acho que é divergente. Submeto à 

Turma. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sem um melhor exame, me pa 

rece que não há divergência caracterizada. Também não conhe-

ço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Parece-me que o Acórdão se 

refere a contratados, não a funcionários da Rede Ferroviá.ria 

Federal, que tem empregados contratados cue não são funcioná 

rios. Acompanho o Ministro Barata Silva, "data venia". 

O Sr. Ministro Presidente - Vou ler o AcÓrdão, que fala da 

competência: " (Lê) . 

O Sr. Ministro Barata Silva - Isso quanto aos funcionários da 

Rede Ferrovi8ria Federal equiparados aos funcionários pÚbli-

cos. 

O Sr. Ministro Presidente - "Quanto aos seus empregados con 
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tratados em regime da Consolidaçãodas Leis do Trabalho" que 

nunca •.. (lê)". Ela quer negar. 

O Sr. Ministr6 Vieira de Mello ·- Parece-me há uma divergên 

cia. Talvez ·seja melhor conhecer e negar provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Não quero fazer isso, poraue vou 

dar provimento parcial. Quero seja examinada a preliminar de 

conhecimento, porque a empresa nega. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A situação dos reclamantes 
, 
e 

que eu desejava saber. 

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

Presidente, matéria de fato. O AcÓrdão diz que nunca foram. 

Eles foram beneficiados; estão pedindo aplicação da outra 

lei. 

O Sr. Ministro Presidente- Na inicial eles não alegam."Oco.!:_ 

re que a lei ... (lê)". Não fala na situação dos empregados. 

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

Presidente, ela alterou, e eles querem receber na base da no 

va lei. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Eles já recebiam a antiga gr~ 

tificação da lei n9 1 711. 

O Sr. Ministro Presidente - Eu ia dar provimento parcial ao 

recurso na base de que se aplicava a. lei só àqueles admiti 

dos após o advento da sociedade anônima, mas não é o caso. 

Também não conheço. Há divergência? Ná.o conhecido o recurso, 

por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 521/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal.Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la. Região. RtDE FERROVIÁRIA FE 

DERAL S/A e GUILHERME NASCIMENTO E OUTROS. 

o Sr. Ministro Presidente - Julgada procedente, em parte, a 
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ação e provido o Recurso Ordinário também em parte, a fim de 

excluir os honorários de advogado. Recorre de Revista a Rede 

Ferroviária Federal ... (lê). A douta Procuradoria Geral op! 

na pela negativa do provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufá.içal - De acordo. 

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

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

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

inicialmente. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente -Há,ntvergência? Conhecido, por una 

nimidade, o recurso. No mérito, o meu voto é no sentido 

dar provimento, conhecer todos os contratos anteriores 

constituição da Rede Ferroviária Federal. 

de 

' a 

O Sr. Ministro Barata Silva - Gostaria de alertar, para aue 

amanhã não se embargue sob alegação de omissão do Acórdão. 

Desejo esclarecer que o nobre Advogado da tribuna alegou que 

fora arg~ida a incompetência, mas no caso não houve interven 

ção da União. Deverá ser julgado isso também. 

O Sr. Ministro Presidente- Desacolho·a preliminar de incom 

petência, porque não houve a intervenção da União. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também rejeito. 

O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao mérito, dou provimento 

parcial de acordo com o que pronunciei. SÓ concedo o direito 

àaueles que foram contratados após a constituição da RedeFer 

roviária Federal. ft meu voto. No caso anterior não conheci, 

porque não havia essa divergência. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo, apenas com essa 

resalva, pois meus votos anteriores eram para julgar improc~ 

dente. 
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O Sr. Ali no da Costa Monteiro (Adv:>gado) - Sr. Presidente, V. 

Exa. me releve são tantas as decisões, mas pelos meus apont~ 

mentos, acho aue essa questão não foi agitada. Posso 

enganado, pois os recursos são mimeogra.fados, o volume 

imenso; tudo igual, razões, contra-razões, etc., mas 

que não há pedido. 

estar 
, 
e 

creio 

O Sr. Ministro Presidente - Fiz o voto firmado neste outro, 

passado, mas vou verificar. (Consulta os autos). Nego prov! 

mento ao recurso. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Anteriormente, eu dava prov~:. 

mento a esses recursos, mas acontece que a jurisprudencia do 

minante do Tribunal é contrária; nego provimento ao recurso, 

em obediência a essa jurisprudência. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provime~ 

to ao recurso por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 076/69 - Relator: Ministro 

Vieira de Mello. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da 

8a. Região. DEPARTAMENTJ NACIONAL DE ENDEMIAS RURAIS e RAI 

MUNDO DE MELO SOBRINHO. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente. destaca o 

V. despacho agravado não se configurar a violação do art.99, 

da lei n9 5 026, e do art. 111 do Decreto-lei 211/67, consi 

derando não caracterizada na espécie a natureza eventual do 

zerviço prestado pelo autor do Departamento Nacional de Ende 

mias Rurais; e salienta que a continuidade da prestação do 

trabalho, no caso acrescida da inexistência da excepcionali

dade ou transitoriedade do serviço, afastava a hipótese do 

trabalho eventual. Agrava a ré para sustentar a insubsistên 

cia do V. despacho agravado, insistindo na vulneração, pelo 

respeitável despacho recorrido, daqueles preceitos legais. 

Sem contra-razões, opina a douta. Procuradoria pelo desprov1_ 

menta do Agravo. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, não merece 

c:mfirrnado o V. despacho, pelos seus prÓprios fund11mentos e 

de ac':lrdo com o parecer da ilustrada Procuradoria. Com efei 

to, os pressupostos em aue se lastreia o V. despachJ agrav~ 

do não podem gerar outra conclusão •.. (lê). Indemonstradavio 
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laçã3 legal, nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidede, 

negado provimento a~ Agrav~. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 328/71 - Relator: Ministro 

Vieira de Mello. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da 

6a. Região. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA.ÇAO E REFORMA AGRÁ 

RIA (INCRA) e JOSE RODRIGUES VIEIRA. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, destacou o 

V.AcÓrdão agravado não haver a Revista abalado os dois po~ 

tos do V .Julgado Regional, ,já que este não feriu a lei ao de 

cidir que a prescrição só flui a partir da rescisão contra -

rual-- Estatuto do Trabalhador Rural-- e aoreconhecer a 

ocorrência de horas extraordinárias -- matéria de prova. Sa 

lienta o_ue os arestos trazidos a cotejo, são imprest~.veis. 

Da{ o Agravo,-com o fundamento de que a Revista se achava am 

plamente fundamentada em ambas as al1neas do art. 896. Cita 

AcÓrdão em amparo de sua fundamentação. Sem contra-razões,op 

na a douta Procuradoria pelo provimento do Agravo. ~ o rela 

tório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Impõe-se a acolhida do re 

curso, face ao aresto proferido pela zelosa Procuradoria Re 

gional, para melhor exame. Fundou-se o V. despacho do Estatu 

to do Trabalhador Rural que, aparentement", não se aplica ao 

cas~. Dou provimento, para melhor exame. 

O Sr. Ministro Presidente -Há divergência? Dado provimento 

ao Agravo, para melhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 l 591/71 -Relator: Ministro 

Vieira de Mello. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da 
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la, Região. JOSÉ ALVES e RtDE FERROVIARIA FEDERAL S/A - 7a. 

DIVISAO LEOPOLDINA 

O Sr. Ninistro Vieira de Mello - Trata-se de empregado que se 

aposentou em 1 969, e pretende haver empecúnia sua licença

prE!mio a que teria direito. Repeliram a pretensão ·as Ins 

tâncias Ordinérias; daí a Revista, denegada sob fundamento de 

que não caracterizado ficou o dissidio jurisprudencial. Agr~ 

va o autor, subindo o recurso nos próprios autos, para sus 

tentar configurado aquele dissÍdio jurisprudencia.l. Ofereci 

das raz.ões ao Agravo, e a d:mta Procuradoria Geral opina p~ 

lo seu desprovimento. É o relatório, 

O Sr. Ninistr·o Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Arrima-se o agravante em 

arestos impertinentes; o repetido em suas razões de Agravo {> 

oriundo de Turma do Egrégio Tribunal Regional, tornando-se i!! 

prest8vel ao cotejo. Os demais não se ajustam à hinÓtese vi~ 

to que retratam condição diversa, ter sido negada licença ao 

empregado em serviço •.. (lê). Neg::> provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provime!!_ 

to ao Agravo, porunanimidade, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 688/71 - Relator: Ministro 

Vieira de Mello. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da 

2a. Região. EDIMIR PEREIRA GOUVEIA e CIA. MUNICIPAL DE TRANS 

FORTES COLETIVOS. 

Cl Sr. Ministro Vieira de Mello - Denegou o Exmo,· Sr.Preside!!_ 

te do Regional seguimento à Revista do autor, Daí o Agravo, 

em que este procura evidenciar a tempestividade do apelo . .l\.1~ 

ga que a publicação do V. AcÓrdão foi em 29 de maio de 1971, 

sábad::>, e só c::>meçou a fluir o prazo a partir de 31 sub se 
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quente, segunda-feira. Assim, interposto o recurso em oito 

de junho daquele ano, o fora dentro do prazo legal. Sem con 

tra-raz3es, oficia a Procuradoria pelo provimento do recurs~ 

t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, trata-se de 

AcÓrdão publicado num sábado, 29 de maio de 1971. Assim, co 

mo se verifica, aplica-se ao caso a SÚmula n9 l. O .1\cÓrdãê> 

foi publicado no sábado. Portanto, o praz.o só c0meçou a fluir 

a partir de segunda-feira, inclusive como expresso na Súmula. 

Assim, d0u provimento, nos termos do parecer da ilustrada Pro 

curadoria, para melhor exame. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Apenas um esclarecimento: A SÚ 

mula diz inclusive, não tem aquele problema do dia "a ouo",a 

computar. Segunda-feira foi dia 31. Então o prazo terminou em 

sete, V.Excelência, falou em 8. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello -V .Exa .• tem razão. Aqui, a 

minha dÚvida. Modifiquei meu voto porque, pela contagem,ach~ 

va que estava negando, quando estaria dentro do prazo. Real 

mente, nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro PresidentP- A SÚmula diz assim: " ... é conta 

do a partir de segunda-feira •.. (lê)''. A aplicaçíl'o do art. 39 

da lei 1 l108 com a redação 0ferecida pela lei n9 5774 •.. (lê). 

Há divergência? Negadc.J provimento ao recurso, unanimemente. 
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O Sr. Secretário -Processo m9 1711/71 Relator: Ministro 

Vieira de Mello. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da Primeira Região. Instituto Nacional dP 

Previdência Social - INPS e Maria Luiza d<' Som~a Mattos Bu 

jacher. 

O Sr.Hinistro Vieira de Mello - Com base nas razões de Rev:ls 

ta, manifestou o empr"gador ABravo, ante o ind~fPrimento do 

apelo. A douta Procuradoria Geral opina pelo conhecirento e 

provimento do Af!,ravo. É o relatÓrio. 

O :3r. Hinistro Presd.d<'nte - Em discussãc:J. Encerrada. Ter" a 

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não apontada diverg~ncja 

jurisprudencial, cingiu-se a questão no cabimento da Revista: 

Iter·· !:'_ do artigo 8<:·6. Nego provirnen:;o ao Ac:;ravo. 

O Sr. Hinistro Presi_dcnte - Há divergência ? Por unanimidade 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário -Processo n9 1588/$9 - Relator: Ministro Ba 

rata Silva. Revisor: l-1inistro Vieira de Mello. Recurso de 

vista de decisão do TRT da Primeira Região. Instituto Macio

nal de Previdência Social - INPS, e Salin Jorge Mansur e ou-

tros. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Egrégio Tribunal Regional 

da Primeira Região entendeu não conhecer do recurso, por de-

serto, eis que as autarquias, tendo autonomia financeira,es-

tão sujeitas ao pagamento das custas no prazo de cinco dias 

da interposição do recusso, sob pena de deserção. A douta 

Procuradoria Geral manifesta-sê pela volta do processo ao a 

quivo, eis que a decisão já fora cumpr~da ..• (lê). to rela

tório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. MinistmBarata Silva- Como salienta o douto parecer 

de fls.67, trata-se de reclamação em que se pleiteia o pag~ 

menta do décimo-terceiro salário correspondente .•• (1&).Não 

conheço da Revista, por prejudicada, em face do cumprimento 

da decisão pela recorrente, 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Em verdade, no caro , haver i 

uma opção inicial que seria converter o julgamento em dili -

ggncia , a fim de que fosse formalizada a desistência do re

curso. Todavia, acompanho o Ministro Relator. Não conheço do 

recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade 

não conhecido o recurso. 

O Sr. 3ecretário - Processo n9 4509/70 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Décio Ga1di e Virgol 

no de Oliveira S/A- Açucar e Álcool . Os mesmos. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Egrégio Tribunal Regional d 

Segunda Região, pelo AcÓrdão de fls. 109 a 114, deu provimen 

to ao recurso da reclamada e negou provimento ao do reclaman , 

Inconformados, pedem ambas as partes a Revista, fundamentand 

as nas alíneas do artigo 896 da CLT. A douta Procuradoria G 

ral opina pelo não conhecimento do recurso do reclamante, c 

nhecimento e provimento parcial do recurso da empresa. t o 

latório, 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, T,:om a 

palavra o Ministro Relator, 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, conheço da R~ 

vista da empresa pelo conflito jurisprudencial apontado quan 

to ao cabimento de honorários advocat:Í:cios no processo traba 

lhista e por violação ao artigo 491 da CLT. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço do recurso da ré , 

apenas no que se refere a honorários. 

O Sr.Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso da empresa. Tem a palavra o Ministro Re-

lator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - No mérito, dou provimento paE_ 

cial ao recurso da empresa em dois pontos: o primeiro, no qu 

diz respeito aos honorários de Advogado que deverão ser ex 

purgados da condenação, nos termos da SÚmula 11 deste Egrégi 

Tribunal; o segundo, no que tange ao aviso-prévio concedido 

por metade, eis que, no easo, o aviso foi dado a 19 de deze~ 

bro de 1 969, e o reclamante afastou-se do serviço abruptamer 
A te no dia 15 do mesmo mes. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello Sr. Presidente,quanto ao mais 

versa a questão sobre o exame de fatos e de provas. No que ccn 

cerne ao aviso- prévio, foi o reclamante .•• (lê). Se a sente 

ça mandou pagar até o per:Í:odo em que o empregado trabalhou , 

obviamente não podemos dar provimento, senão vamos préjudica 

o empregado. 

O Sr. :tünistro Barata Silva - Nego provimento ao recurso , 

nesta parte, mas esclarecendo que já foi atendida a empresa, 

Não há aviso-prévio indevido, mas até~uele per:Í:odo. 

O sr.. Ministro Presidente - Por unanimidade, não conhecido o 

recurso do reclamante e conhecido e dado provimento ao da em 

presa, em parte, para excluir da condenação os honorários ad 
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vocat{cios, mantido, quanto ao aviso-prévio, o AcÓmdão recor 

rido, em face do atendimento pelo Tribunal a quo. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 796/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Bara.ta Silva. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. COOP. AGRÍCOLA DE 

COTIA COOF. CENTRAL e KIOSHIGE TAKAHASHI. 

O Sr. Ministro Presidente - Diz o ac6rdão regional, fls. 58: 

"Admitid:J em agosto de 1970, segundo suas palavras, a partir 

de. . • (lê)''. A. Procurado ri é' opina pelo não conhecimento ou im 

provimento do apelo. É o relat6rio. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co 

nheço do recurso. 

o Sr. Ministr; Barata Silva - Também não conheço. A jurispru 

dência, transcrita ls fls. 65, é superada, não hi violaç;ão 

de lei e a tese é sobre fraude l estabilidade, eis ~ue a des 

pedida :Jcorreu quando o trabalhador tinha nove an:Js de servi 

ç;o. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? For unanimidade, 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 965/71 - Relator: Ministro 

Starling SoPres. Revisor: Ministr; Elias Bufáiçal.RecursJ de 

Revista de Decisão do TRT da. 2a. Região. FÁBRICA DE CIGARROS 

SUDAN S/A e ANIZIO GONZALES MARTINEZ. 

O Sr. Ministro Presidente -Vieram os autos em virtude -de 

a.gravo pr JVido por esta dou ta Turma.. . (lê). ·\ douta Procura 

daria opina pelo não conhecimento ou não provimento do recur 

so. É o relat6rio. 

O Sr. Mintstro Elias BufÁ.ica.l - De acord'J. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussã.o. Encerrada. Inicial 

mente digo: se subida a revista para melhor exame, não abri-

ga o conhecimento. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 857/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso dF 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. BISELLI S/A - VIATU 

RASE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS e CORNtLIO BORGES DA CRUZ. 

O Sr. Ministro Presidente - Eouiparaçio salarial dada pelas 

Instâncias Ordinárias ••• (lê). A douta Procuradoria opina pe 

lo conhecimento e não provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Acho que 

é matéria de fato. Não conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -Também não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 864/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. ARMAZENS GERAIS RIA 

CHUELO S/A e EUCLIDES PERES. 

O Sr. Ministro Barata Silva. - O Egrégio Tribunal da Segunda 

Região negou provimento ao agravo de instrumento interposto 

' de decisão vestibular por entender oue o deposito da conden:! 

ção foi efetuado a destempo .•. (lê). A Procuradoria opina pe 

lo não conhecimento ou não provimento. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

palavra o Relator. 



TST- 832 

PODER JUOJCiAFUO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

18.4.72 MNS/MNP 11, 30/35 l. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Realmente, a matéria é de fá 

cil s~lução. A Junta fixou o valor das custas sobre o valor 

da inicial, e ainda ~ue indeterminado o pedido •.• (lê). Não 

conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não conheço visto que inR 

propriáveis os arestos trazidos a confronto ... (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? For unanimidade, 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 019/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. CAIXA 

DA GUARDA CIVIL DE SAO PAUI,Q e NAIR DE OLIVEIRA. 

BENEFICENTE 

O Sr. Ministro Barata Silva - O E. Tribunal Regional pelo 

AcÓrdã~ de fls. 26/7 negou provimento à Revista da ora recor 

rente que foi condenada à revelia ••• (lê). A Procuradoria 

opina pelo não conhecimento ou não provimento. É o relatório. 

o Sr. Mini st n Vieira de Mello - De acord~. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal ' guisa de colabora -- Apenas a 

ção, parece que é um problema de alçada. O valor dado na in i 

cial é de 50 cruzeiros. 

O Sr. Ministr~ Vieira de Mello - Meu voto preliminarmente 
, 
e 

pelo não conhecimento, já que se trata de feito de alçada. A 

plico o Prejulgado n9 40. O valor da causa é de cinquenta 

cruzeiros. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Aoui é uma tese. Não sei se o 

Prejulgado abordou êsse aspecto. É que na época da prolação 

da decisão da Junta não estava em vigor a lei. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Mas o Prejulgado é genéric~ 

em têrmos absoluto, embora possa até de certa forma contra 

riar uma doutrina de Direito Intertemporal. Aliás, estou de 
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acordo com V.Exa., porque acho que a lei vigente ao tempo da 

sentença é que regula as condições àe admissibilidade do re 

curso, Mas o Prejulgado em têrmos amplos não admite e manda 

aplicar imediatamente. Diz o Prejulgado n9 40: "A partir da 

vigência da lei 5 584 de 1 970, nos processos de alçada não 

cabe nenhum recurso, em qualquer instância, salvo se versar 

sobre matéria constitucional". ~le foi de tal forma amplo e 

genérico que, a meu ver, deve-se aplicar, e essa é a doutri

na prevalente do Pleno dêste Colendo Tribunal. Por isso é que 

me rendi, embora, doutrinàriamente, entenda que a lei vige!!_ 

te ao tempo da sentença é que deva regular. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Também vou me render, com a mi 

nha ressalva pessoal. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso por una 

nimidade, com ressalvas dos Ministros Barata Silva e Vieira 

de Mello, sobre o aspecto de Direito Intertemporal contido 

no Prejulgado n9 40. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 129/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. CIA. PAULISTA DE ES 

TRADAS DE FERRO e INACIO PEDRO. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O processo foi iniciado por i!!_ 

quérito movido contra empreiteiro do ora recorrente e na con 

testação foi chamada para integrar a lide a Cia. Paulista de 

Estradas de Ferro, • • (lê) • A Pr:Jcuradoria opina pelo, conheci 

mento e não provimento. ~o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, o conflito j~ 

risprudencial está demonstrado às fls., pelo que deve o re 

curso ser C:Jnhecido. Conheço. 
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O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço. 

O Sr. Ministro Fresidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento ao recurso. O 

V. AcÓrdão atacado decidiu pela responsabilidade solidária 

da recorrente ..• (lê). 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 293/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. JO~O AGRIPINO MAIA 

SOBRINHO E OUTROS e ANTONIO PINHEIRO E OUTROS, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Inconformados com o decisÓrio 

de fls. 143/46 que, negando provimento ao seu apelo, deu pr~ 

vimento ao recurso dos reclamantes para incluir na condena 

ção verbas de aviso prévio, férias em dobro, pedem os recla 

mados a Revista. (Lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo 

não conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, como saliento 

o AcÓrdãJ atacado, a pessoa jurÍdica da empresa não se con 

funde com a pessoa f{sica do sÓcio. Quem responde pelos en 

cargos trabalhistas é a empresa, pessoa jurÍdica, 'lu e pode 

ser representada por qualouer preposto ... (lê). Rejeito essa 

preliminar. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também rejeito. Não conheço 

por essa preliminar, e acrescento apenas o seguinte: o inter 

dito acha-se plenamente representado por seu pai e curador, 

conforme denota o instrumento de fls. 30. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A preliminar é sobre a falta 

de assistência necess~ria do Ministério P~blico ao interdit~ 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Rejeitada a pr~ 

liminar, de necessidade da assistência do Ministério P~blico 

junto ao reclamado por unanimidAde. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Quanto à preliminar de cercea

mento de defesa, a prÓpria reclamada confessou no depoimento 
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pessoal que não possuia qualquer registr~, anterior a 1965, 

relativo ao reclamante. Assim, seria inócua a perícia .Rejeito. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Rejeitada a pr~ 

liminar de cerceamento de defesa, por unanimidade, Tem a p~ 

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - "Data venia" divirjo. Já tenho 

ponto de vista firmado sobre o problema da dobra das férias 

de empregado rural. Conheço do recurso apenas nesse ponto, e 

dou provimento para excluir as férias em dobro. No mais, in~ 

xiste vulneração de texto legal nem comprovado foi dissÍdio 

jurisprudencial especÍfico, Quanto à condenação às férias em 

dobro, entendo ter havido infringência do art. 169 do Estatu 

to do Trabalhador Rural, ••• (lê), Dou provimento apenas ne~ 

se ponto, Havendo divergência, tomarei os votos. Acompanho o 

Revisor;1conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecida, por maioria,nesta par 

te, a Revista. Tem a palavra o Relator, quanto ao mérito. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, dado provimento pa~ 

cial ao recurso, para excluir da condenação a dobra das fé 

rias, contra o voto do Relator. Redigirá o AcÓrdão o Minis 

tro Revisor, 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 521/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello, Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a, Região, SOCIEDADE PAULISTA 
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DE NAVEGAÇAO MATARAZZO LTDA. e JOAO LAUDELINO DA SILVA. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Egrégio Tribunal Regional, 

pelo AcÓrdão de fls. 50, negando provimento ao recurso da e~ 

presa, entendeu que a decisão vestibular fora exata e confor 

me a indenização do reclamante, a despeito da quitação de 

fls. 9, pois, na forma ... (lê). A douta Procuradoria Geral 

preliminarmente opina pelo não"conhecimento pela intempesti

vidade e, no mérito, pelo provimento parcial a fim de que se 

ja retirado do cálculo da indenização a parcela relativa à 

etapa. t o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, rejeito a al~ 

gada argfiição de intempestividade feita pela Procuradoria. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Rejeitada, por 

unanimidade,a preliminar de intempestividade alegada pela 

douta Procuradoria Geral. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, conheço da Re 

vista pela divergência jurisprudencial apontada às fls. 159/ 

160, no que se refere ao parágrafo 29 do artigo 457. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço do recurso pela di 

vergência. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida, pela 

divergência, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva- No mérito,dé•pleno acordo com 

a Procuradoria, entendo impossfvel desligar a expressão "pa!. 

cela'' do seu respectivo valor, a parcela é o valor parcelado 

de um todo. Contudo merece provimento o recurso no que se re 
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fere à inclusão da etapa na complementação .•• (lê). Dou pr~ 

vimento, para excluir da condenação a parcela relativa à eta 

pa. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Meu voto coincide exatament 

com o do Relator, de acordo, aliás, com o parecer da ilustra 

da Procuradoria. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

dado provimento parcial ao recurso para excluir da condena -

ção a parte relativa à etapa. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 554/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello, Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a, Região. CODIMASA S/A e LUIZ 

CARLOS PIRES E OUTROS, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Do V. AcÓrdão de fls. 66/70,que 

negou provimento ao Recurso Ordinário do recorrente, reexam! 

nando a prova dos autos,pede a reclamada, às fls. 75, Revis 

ta, com fundamento em ambas as alfneas do art. 896 da CLT, 

apresentando como conflitantes os arestos transcritos às fls. 

78 ..• (lê). O Parecer da Procuradoria pelo conhecimento e 

não provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não encontrei divergência ju~ 

tificadora da Revista. Não conheço. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - ~s fls. 78, não há um AcÓr 

dão que poderia levar ao conhecimento só quanto à conceitua

ção da aprendizagem? 

O Sr. Ministro Barata Silva (Consulta os autos) - "O aprend! 

zado deve ser empirico. Não se pode querer transformar uma 

empresa econômica em estabelecimento de ensino, (Lê)". 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Parece se ajustar ao caso. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Parece-me que não. O AcÓrdão 

apontado afirma não haver necessidade de formalização junto 

ao SENAI, para realizar.c:a aprendizagem, e que esta pode ser 

emp!rica. O AcÓrdão atacado, reexaminando a prova, entendeu 

não haver prova de aprendizagem. Ele não alega a necessidade 

do SENAI autorizar que é exatamente o que os Acórdãos dizem. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - O AcÓrdão diz mais ou menos 
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isso: "Não preencheu a empresa as formalidades legais indis 

pensáveis que provassem estar autorizada pelo SENAI, com a 

indicação de manter um programa e evidenciar seu respectivo 

cumprimento". Quer dizer, esse outro AcÓrdão que diz que a 

aprendizagem pode ser empirica evidentemente é divergente. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. vai negar provimento? 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Vou. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Acho que não é exatamente a hi 

pÓtese do conhecimento. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Discute-se, em primeiro lu 

gar, a conceituação da aprendizagem. 

O Sr. Ministro Barata Silva - "Era o reclamante, como se vê, 

aprendiz. Aprendeu o oficio no prÓprio emprego. Não é possi 

vel se equiparar a empresa ••• (lê)". 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - A tese que está em jogo 
, 
e 

a da conceituação da aprendizagem. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Equivoquei-me Sr. Presidente. 

Por esse fundamento, conheço no tocante a aprendizagem. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido. Quanto ao mérito, há voto divergente? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sou divergente, no caso, com 

relação ao provimento. Trata-se de empregado do SENAI, par~ 

ce-rne. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Do SENAI, não. O que se alega 

é que a aprendizagem não era controlada pelo SENAI. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não era controlada pelo SENAI 

O Sr. Ministro Presidente - Há elementos fáticos dizendo não 

haver aprendizagem. Então, é matéria de fato. Unânimemente,ne 

gado provimento, Interrompida a Sessão para almoço; será ini 

ciada possivelmente às 13,15. 



TST • S.'J2 

PODER. .JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

18.4.72 MHA/MNP 13,10/35 1. 

O Sr. Ministro Presidente - Está reaberta a Sessão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 244/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 5a. Região. PETRÓLEO BRASILEIRO 

S/A - PETROBRÁS e ALMIRO LEMOS DE JESUS. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- Ambas as Instâncias impuseram 

o reenquadramento do empregado, rejeitando a prescrição to 

tal em que insiste a empresa, salientando, no mérito, que, 

não existindo quadro de carreira aprovado, não se justifica 

falar em promoção ••• (lê). Parecer desfavorável da douta Pro 

curadoria Geral. 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. Alfredo José da Silva Netto) 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a decisão im 

pôs a promoção do empregado de ajudante de mecânico a mecâni 

co. A respeitável sentença admitiu a existência do quadro e 

sustenta que a não aprovação pelo Ministério do Trabalho não 

pode prejudicar os empregados. Conheço e dou provimento ao 

recurso para julgar ~rescrita a reclamação. A diferença sala 

rial é simples decorrência de promoção, efeito, e não causa. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - "Data venia", Sr. Presidente. 

Quanto à invocada incidência da prescrição, o recurso da re 

clamada é inÓquo ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, acompanho o 

voto do eminente Ministro Revisor, "data venia" do Ministro 
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Relator, em face do esclarecimento, porque a matéria relati 

va às promoções já ficou decidida pela sentença de origem, 

quando decretada a prescrição parcial, segundo o Ministro Re 

visor. Em face disso, não conheço do recurso. De outra form~ 

conheceria, por violação, para efeito de decretar a prescri-

ção. 

O Sr. Ministro Presidente - O Ministro Relator disse que hou 

ve recurso sobre as primeiras decisões. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não há recurso com relação ' as 

parcelas? 

O Sr. Ministro Presidente - Se se conformou com a decisão par 

cial é porque ela recorreu. 

O Sr. Alfredo José da Silva Netto (Advogado) - Sr.President~ 

questão de fato. As Instâncias Ordinárias reconheceram a pre2_ 

crição das diferenças salariais, mas não reconheceram a pre2_ 

crição quanto à promoção. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Neste caso, retifico meu vo 

to. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - No recurso, a empresa 

"Por certo, não há como se fugir à conclusão". 

diz: 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Este, o recurso. V.Exa. leia, 

por favor, o AcÓrdão. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Diz o AcÓrdão: "O desvio fun 

cional do recorrido na função de ajudante de mecânico para a 

de mecânico de automóvel... (lê)". Quem recorre é o emprega-

do. 

O Sr. Ministro Barata Silva- "Data venia 11
, a tese é outra. 

Parece-me que é a da inexistência de fato positivo, pela cir 

cunstância de que não existe quadro de carreira. Logo, não 

há promoção. 
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O Sr. Ministro Vieira de Mello- "Data venia", não conheço. 

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

do leu o relatÓrio, falou que o desvio de ajudante a mecâni 

co datava de três anos. Da! a Junta achar que não havia pre~ 

crição. Acompanho o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não se trata de enquadrame~ 

to. Acompanho o Ministro Relator, 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, dado provimento ao 

recurso para consi.derar prescrita a reclamação. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 504/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de Despacho do TRT da 

la. Região, FRIGORÍFICO WILSON DO BRASIL S/A e CARLOS ALBER 

TO ALVES CO~A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, três os fund~ 

mentes do respeitável despacho indeferitÓrio que sustou . . . 
(lê). A douta Procuradoria Geral ópina pelo provimento 

Agravo. É o relatório, 

do 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Nada há o que se reformar no 

respeitável despacho indeferitÓrio. Nego provimento ao Agr~ 

VO, 

O Sr. Ministro Presidente - Foi distribuÍdo memorial 

este Agravo. Há divergência? 

sobre 

O Sr. Ministro Barata Silva- "Data venia", discordo do Mi 

nistro Relator. Sustenta-se, no AcÓrdão, que desaparece o re 

quisito de igual produtividade ou igual perfeição técnica,co 

mo elementos substanciais para equiparação, Dou provimento 

ao Agravo para melhor exame. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - "Data venia" do Ministro Re 
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lator, dou provimento ao Agravo para melhor exame. O AcÓrdão 

divergente se aplica bem ao caso. 

O Sr. Ministro Presidente - Com a divergência. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento para melhor 

exame. 

o Sr. Ministro Presidente - Dado provimento para melhor exa 

me, contra o voto do Ministro Relator. Redigirá o AcÓrdão o 

Ministro Barata Silva. 

o Sr. Secretário - Processo n9 2 898/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. CIA. COMERCIAL DE 

VIDROS DO BRASIL CVB E ARTEFATOS METÁLICOS PARA CONSTRUÇ~O 

S/A e ALDOBRANDO COSTA. 

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

a relação de emprego entre o autor e as reclamadas, deu a 

decisão revisanda provimento parcial ao recurso das empresas 

para acolher a prescrição quanto à remuneração dos descanso~ 

Irresignadas, recorrem de Revista as rés, argüindo, prelimi-

narmente, nulidade do julgado ••• (lê). A douta Procuradoria 

Geral opina desfavoravelmente ao recurso. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Eduardo Manoel Lemos) 
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O Sr. Ministr~ Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, não pode pro~ 

perar a nulidade do AcÓrdão recorrido, eis que no processo em 

apenso foi requerida a .•• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não conheço do recurso. Não 

se configura, "data venia", qualquer infringência legal. •• 

(lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Vou divergir. O Advogado fêz men 

ção a AcÓrdãos de Turmas citando, inclusive, um do Ministro 

Victor Russomano, no sentido de que é facultado a êste Tribu 

nal fazer novo reenquadramento e nova revisão dos fatos ap~ 

rados. E foi dado ênfase ao fato de que o empregado com 20 

anos de casa jamais teve sua carteira profissional anotada. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Isso é mérito. Se eu entrasse 

no mérito, daria provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Além dêsse aspecto da passivida

de do empregado há a questão de fato que é o contrato exis 

tente nos autos, assinado pela parte, e nele não se dá a su 

bordinação. São os aspectos do art. 39 da Consolidação. Con 

sidero violado o art. 39. l:sse contrato não tem fundamenta -

ção jurfdica. l:le recebia sempre comissão, mas não salário, 

Existe uma carta do reclamante dizendo: "Estou de pleno ac6.!:_ 

do com as condições constantes ••. (lê)". l:le mesmo confessa 

que não era empregado. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - V.Exa, está propenso a conhe 

cer do recurso por divergência? 

O Sr. Ministro Presidente - Por violação de lei. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -De que texto legal? 

O Sr. Ministro Presidente - Pelo art. 39 da Consolidação ."Co~ 
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sidera-se empregad0 tôda pessoa fÍsica ... (lê)". Então,o prÓ 

prio empregado diz em carta que não tem nenhuma dependência, 

como tem os demais empregados. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - As Instâncias de conhecimen 

to chegaram a conclusão de que há relação de emprêgo. Sendo 

titular de direito, evidente que sendo manifestação do empr~ 

gado é levado em conta a sua situação de insuficiente. Por 

isso, não se pode conhecer, porque teríamos que revolver to 

da a prova. 

O Sr. Ministro President~ - Há uma ·perícia dizendo que êle 

não tinha essa subordinação, pela prova de contrato dêle co 

mo comissionado. Mantenho o meu voto. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não vejo no recurso invocada 

a violação do artigo 39. 

O Sr. Ministro Elias Buf,içal - Ele era registrado como aut3 

nome ? 

O Sr. Ministro Presidente - Ele pagava imposto de indústria 

e profissões como comerciante, e no contrato se diz que todo 

os empregados eram contratados por conta prÓpria. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O AcÓrdão Regional afirma que 

os pressupostos da relação empregaticia se configuram e re

sultaram das provas. Não examinei isso porque é matéria de fa 

to. 

O Sr. Ministro Elias Buf,içal - No caso, há AcÓrdãos divergen 

tes que não são de Turma. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Além do mais, vários foram os 

fundamentos do AcÓrdão Regional, e cada AcÓrdão desses enqua

dra no máximo um dos fundamentos. Aplico também a SÚmula n9 

23. O Recurso de Revista não invoca o artigo 39 da Consolida

çao das Leis do Trabalho. Não vejo como conhecer dd recurso 

por letra de lei nele não invocada. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Peço vista em mesa. 

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

do pedido de vista do Ministro Elias Bufáiçal. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 659/71 - Relator: Ministro Ba 

rata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da la. Região. REDE FERROVIÁRIA FEDE

RAL S.A e ANTONIO FURTADO DA SILVA. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O AcÓrdão atacado, negando pro

vimento ao recurso manifestado pela recorrente, decidiu que 

soma-se o tempo prestado como Diretor sempre que exercido por 

empregado que passou desta para aquela condição sem qualquer 
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solução de continuidade ••. (lê) • A Procuradoria Geral opina 

pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento, com a 

manutenção do aresto recorrido. t; o re.).at9rio. 

o Sr. Ministro Vieira de Mello 

o Sr. Ministro Presidente - Em 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Barata Silva -
, 

intentada com fundamento em e 

legal, a recorrente traz juris 

fica o apelo ... (lê). Conheço 

O Sr. Ministro Vieira de Mello 

refere à soma dos perÍodos de 

po de serviço prestado como Di 

ses dois pontos. 

O Sr. Ministro Barata Silva -
Revista. 

o Sr. Ministro Vieira de Mello 
A 

de ação. e o da carencia Quero 

que conheço. 

o Sr. Ministro Barata Silva .,. 

- De acordo, 

discussão. Bncerrada. Tem a p 

Preliminarmente, como a Revista 

ambas as al{neas do permissivo 
A 

prudencia a confronto que justi 

apenas pela divergência. 

- Conheço do recurso no que se 

trabalho e à integração do tem

reter. Portanto, só conheço nes 

~ exatamente o que se discute n 

- Há o problema da prescrição 

deixar bem claro os pontos em 

De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Há 
A 

divergencia ? Por unanimidade, 

conhecido o recurso na parte r eferente à soma dos períodos e 

à integração do período presta do como Diretor. Tem a palavra 

Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva -
Procuradoria, votamos pelo não 

pese a brilhante argumentação 

conseguiram ... (lê). Nego prov 

O Sr. Ministro Vieira de Mello 

de prescrição e 
A 

minares, caren 

No mérito, de acordo com a dout· 

proviment::J do recurso. Em que 

da recorrente, suas razoes nao 

imento. 

V.Exa, rejeita as duas preli 

cia de ação ? 
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O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também rejeito. 

-5 

A 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergencia ? Rejeitadas as 

duas preliminares, de prescrição e carência de ação, por una 

nimidade. Tem a palavra o Revisor, quanto ao mérito. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello.- Quanto à soma dos per!odos 

de trabalho e integração da fase em que o recorrente compare-o 

ceu na qualidade de Diretor ••• (lê). Acompanho o Relator. Nego 

provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Negado provime~ 

to ao recurso, por unanimidade. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 642/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. SEBASTIÃO CANDIDO DA 

SILVA e JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO. 
~ 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - As duas Instancias jUlgaram 

improcedente a reclamação, acolhendo a prescrição, argüida. O 

empregado não retornou ao serviço após a concessao do auxilio 

-doença, e somente veio a reclamar quando se consumara a pre~ 

crição ••• (lê). O douto parecer é desfavorável. ~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 Bernardes Guedes) 

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

lavra o Relator. 

' ~ O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, nao tem base 

a Revista, pois o que se afirma está fundado em prova, cujo 

reexame o recurso nao comporta. O douto parecer esclarece bem 
, ~ 

a materia. Nao conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso que se funda em delirio 

da prova, em que se vê pretender-se o reexame de matéria fáti

ca. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade, 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 352/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ANTONIO ALMEIDA DE SO 

ZA E OUTROS e Cia. NITRO QUÍMICA BRASILEIRA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, trata-se de aça 

de cumprimento de sentença normativa. O Tribunal Regional cone 

~eu reajuste normativa de 25%. O percentual foi elevado para 
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30% por força de decisão deste colendo TST, publicado em 05/ 

10/67. Em 30/10/69, os reclamantes postularam as diferenças 

decorrentes ••• (lê). A Procuradoria Geral opina pelo não co

nhecimento ou improvimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acorda. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra a Sr. Advogada. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. ~ncerrada. Tem a pa 

lavra a Relatar. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, provado esti 

nos autos que, após a publicação do AcÓrdão do TST, a catego-
h 

ria economica apresentou Embargos, em seguida Agravo de Ins-

trumento e, posteriormente, Recurso Extraordinária. O artigo 

872 da CLT estipula que, celebrado a acordo e transitada em 

julgado a decisão .•• (lê). Conheço do recurso por violação do 

artigo 872 da CLT e lhe dou provimento, a fim de que baixem 

os autos à Instância de origem, para julgamento do mérito da 

demanda. 
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O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecido e 

dado provimento ao recurso, a fim-de que baixem os autos 

instância de origem para julgamento do mérito da demanda. 

' a 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2 287(71 - Relator: Minis-

tro Velloso Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Re

curso de revista de decisão do TRT da la, Região, JOSIAS DA 

SILVA (Dr, Horacio Piedras) e REDE FERROVIÁRIA FEDERAL- 7a. 

DIVISAO - E;F;L; (Dr. Miguel Kolpin). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - (Lê o relatório} 

O Sr. Ministro Vieira de Mello De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Enc.errada. Tem 

a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Vellloso Ebert - Conheço. 

o Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecido o .• 

recurso, unanimemente. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Dou provimento. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Nego provimento. 

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

negando provimento ao recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 898/71 - Relator: Ministro 

VellosJ Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. CIA. COMERCIAL DE 

VIDROS DO BRASIL CVB E ARTEFATOS METÁLICOS PARA CONSTRUÇ~O 

S/A e ALDOBRANDO COSTA. Pedido de vista do Ministro 

Bufáiçal. 

Elias 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O Venerando AcÓrdão Regional 

partiu do pressuposto, para dar pela relação de que uma fir 

ma que tenha muitos representantes profissionais não pode t~ 

los dentro da empresa. "Data venia" não é representaçã.o ci 

vil. Um representante comercial numa cidade como São Paulo 

que é mais importante que todo o Estado de Goiás, porque 

a Capital do Estado tem uma população superior a três 

, 
so 

mi 

lhões de habitantes, uma emprêsa nada representa, se não pu 

der ter os seus representantes comerciais. Para admitir o re 

lacionamento de emprego teriamos que revolver provas. Cheg~ 

remos à conclusão que era um representante comercial que le 

vava em um mês um pedido e, as vêzes, dois. Certas ocasiões 

levava um intervalo de 20 dias para levar outro pedido. Nada 

impedia que ele trabalhasse para outra firma. Não havia con 

trato de trabalho. Ele se insurgiu poroue não era incluido 

na contribuição para a Previdência Social. Este o ponto básl 

co na relação de trabalho entre a empresa e esse representa~ 

re comercial. Nas razões de Revista invoca a empresa o arti 

go 896 alineas "a e b" e nas razões finais diz que há ofensa 

à lei 4886 de 9 de janeiro de 1965, que é aquela que cara~t~ 

riza o representante comercial e os torna autônomos. Assim 

sendo, julgo justificado o conhecimento da Revista por in 

fringência. Acompanho V.Exa., "data venia" dos Ministros Re 

lator e Revisor. 
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O Sr. Ministro Presidente~ Como-adendo ao meu voto. Fiquei 

atento ao Ministro Elias Bufáiçal e disse que a primeira cir 

cunstância que o AcÓrdão reconheceu a relação de emprego, ' e 

a de que a empresa sendo sediada em São Paulo tinha represen 

tante em São Paulo. No Rio .também. A Macife, por exemplo, tem 

representante em todos os Estados. ~ a luta pela conquista 

do mercado. Outro aspecto do prÓprio AcÓrdão dá ensejo ao 

mal enquadramento. Pouco importa que o perito tenha dito que 

o agravante pretendeu prova pericial, O outro aspecto é o da 

relação de emprego. Outro argumento em foco é o fato de ele 

ter que esperar que os outros compradores para se fazer che 

gar à direção da empresa. Isso é comum nas empresas. O outro 

argumento é a prÓpria carta em que procurou situar-se numa 

posição diferente dos outros empregados. Contra o voto do Mi 

nistro Starling Soares e Elias Bufáiçal não foi conhecido o 

Recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 661/71 - Relator: Ministro 

Elias Kufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. PEDRO KAUFFMANN E 

OUTROS e FAZENDA GUARICANGA. 

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

ataca vários pontos do Venerando AcÓrdão insurgindo-se con 

tra a decretação da prescrição em relação aos rurais, exami 

nando ·processo a respeito contra exclusão de honorários e 

também examinando processo a respeito ••• (lê). Parecer des 

favorável da douta Procuradoria Geral. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não mencionando nas razões 
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senão o número dos AcÓrdãos que seriam favoráveis às teses 

defendidas, deixou o ilustre patrono de amparar o Recurso ci 

tado como admitido o art. 29 do Estatuto do Trabalhador Ru 

ral. No tocante à prescrição,além de não citar dispositivo 

violado, a afirmação do AcÓrdão é no sentido de que a recla 

mação foi apresentada ••• (lê). Não conheço da Revista face 

ao douto parecer. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Embora se depreenda "prima f~ 

c e" que razão poderia ass:lstir ao reclamante no que concerne 

à prescrição, inviável o recurso ••• (lê). Não conheço. 

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

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 319/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. CICERO NASCIMENTO 

DA SILVA e BANCO ITAMARATI S/A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o autor teve 

seu contrato de trabalho no Banco rescindido pelo AcÓrdão de 

fls. 6, onde ressalvou o direito de pleitear as horas extras 

trabalhadas e não recebidas. Assim ajuizou a reclamatória ••• 

(lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo conhecimento e 

provimento do apelo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, conheço do r~ 

curso apenas quanto à quitação, em face do AcÓrdão apontado 

a fls. 155. Não é o Órgão sindical que está patrocinando a 

causa ... (lê). Conheço, apenas quanto a quitação. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor só conhecem do 

recurso na parte referente à auitação, não conhecendo na par 

te dos honorários advocaticios, Lei 5584. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço, amplamente. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com relação à quitação foi 

citado AcÓrdão? 

O Sr. Ministro Presidente- Sobre honorários advocaticiosnão 

conheço. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sobre honorários advocati -

cios não foi indicada divergência. Então, só seria pela vio 

lação do art. 14. Não é sindicato que patrocina a causa, e 

sim advogados individualmente. Ai há violação. Poderia haver 

divergência interpretativa mas não violação. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso na parte re 

lativa à quitação, unanimemente. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Meu entendimento se coaduna 

inteiramente com o contido no aresto paradigma no sentido de 

que a quitação vale pelas parcelas, importância em dinheiro 

efetivamente paga pelo empregador. Implicitamente ressalvada 

ao empregado reclamar as diferenças que, por acaso,lhe po~ 

sam ser devidas ..• (lê). Dou provimento a fim de julgar pro 

cedente a reclamação apresentada na inicial. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - A quitação foi realizada sob 
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a égide da Lei 5562 de 1968. Não seria nem mesmo necessária 

a ressalva porque houve transação sobre indenização, Quanto 

a essa parte a quitação tem plena eficácia. Mas houve a res 

salva das parcelas pagas pura e simplesmente. De acordo com 

a nossa jurisprudência o meu voto se afina com o do Ministro 

Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Há ressalva no recibo de aui 

tação? 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não havia necessidade por . 
que foi procedida nos termos da Lei 5562. SÓ valeria pelas 

parcelas; não havia essa discussão-sobre parcelas. Era livre 

O Sr. Ministro Presidente - Dado provimento em parte para 

julgar procedente a reclamação, conforme a inicial, 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 091/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. MARINHO DA CUNHA MA 

RINHO e EMPR~SA CENTRAL DE TRANSPO.RTES COLETIVOS S/A. Não 

participa o Ministro Barata Silva. 

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

do decisÓrio revisando está consubstanciada na seguinte emen 

ta: "O empregado que responde ao seu superior com palavras 

de baixo calão, pratica ato que justifica sua despedida sem 

pagamento das indenizações legais". As férias devem ser p~ 

gas de acordo com o salário percebido ••• (lê), Opina a douta 

Procuradoria Geral pelo conhecimento e provimento do apelo a 

fim de cumputar-se na condenação as horas efetivamente traba 

lhadas, sem quaisquer restrições. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Tenho como literalmente viola 

d~ o parágrafo 59 do art. 468 da CLT, pois a decisão revisan 

da ao excluir da condenação as duas horas diárias trabalha -

das extraordinariamente ••• (lê). Conheço do recurso que está 

fundamentado e dou provimento para restabelecer a sentença de 

la. Instância. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço do recurso que está 

fundamentado e lhe dou provimento para restabelecer a senten 

ça de origem. Como salienta com propriedade o despacho de 

fls., do nosso eminente Ministro Barata Silva, não será pr~ 

judicado o direito do trabalhador: a) em virtude ••• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido e dado 

provimento para restabelecer a sentença de origem. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 125/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. IRINEU CHABARIBERI 

e CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. 

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

decisÓrio revisando a sentença de Primeira Instância que aco 

lheu a preliminar de prescrição arguÍda, porque pretendia o 

autor pagamento da ajuda de custa ••• (lê). Opina a douta Pro 

curadoria pelo conhecimento e provimento do recurso. ~ o re 
. , 
lataria. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço pelo lesionamento do d~:. 

reito ••• (lê). Há, pai~ base para o acolhimento do recurso fa 

ce ao aresto apontado a fls. 64. Conheço do recurso. 
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o Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço do recurso. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - ~ prescrição? 

o Sr. Ministro Vieira de Mello - t problema de contagem, de 

quando se conta. 

O Sr. Ministro Presidente - O Ministro Relator disse que a 

decisão data de 1967, mas a regulamentação de 1969. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Divirjo. 

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

to do Ministro Elias Bufáiçal. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também violado o art. 11 da 

CLT, é incontestável que o direito postulado pelo autor nas 

ceu da regulamentação do benefÍcio pela empresa, o que se 

deu inequivocamente com a publicação da Circular P-154 ••• (lê). 

Dou provimento ao recurso, a fim de que baixem os autos 

Instância de origem para julgamento do mérito da demanda. 

' a 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, 11 data venià', 

em se tratando de ajuda de custo a ser paga, o prazo prescr! 

cional terá que ser contado normalmente, a partir da transfe 

rência do empregado... (lê). Nego provimento ao recurso, "da 

ta venia11 do eminente Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Acompanho o Ministro Reviso~ 

O Sr. Ministro Presidente - Ministro Relator, houve citação 

de violação do art. 11 da CLT? A questão se prende somente à 

prescrição. Por isso, deve haver citação. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert (Consulta os autos) - Consta do 

AcÓrdão: "Está, pois, demonstrada a violação do art. 11 da 

( A)ll CLT... le . 
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O Sr. Ministro Presidente - ~ suficiente. Voto com o Minis 

tro Relator, porque a lei só tem eficácia depois de regula -

mentada. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Quem pode regulamentar a lei 

estadual? O prÓprio Executivo, não a empresa. 

O Sr. Ministro Presidente - A lei é estadual e quem a regul~ 

mentou foi a empresa? Estava entendendo de forma diferente. 

Modifico meu voto. A lei estadual só tem eficácia com a regu 

lamentação, mas esta não foi regulamentada pelo Estado e, 

sim, pela empresa. Acompanho o Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Com o Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Negado provimento ao recurso,co~ 

tra o voto do Ministro Relator. Redigirá o AcÓrdão o 

tro Revisor. 

Minis 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, requeiro ju~ 

tificação de voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferida. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 304/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. JOS~ MACIEL DA SIL 

VA E OUTROS e PLÁSTICOS HEVEA S/A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Os autores, todos estáveis, 

transacionaram tempo de serviço com a emprêsa optando pelo 

Fundo de Garantia, ato que se revestiu das formalidades exi 

gidas pela lei, recebendo os reclamantes ampla assistência do 

seu sindicato ••. (lê). A Procuradoria opina pelo desprovime~ 

to. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Como bem realçou a sentença se 

evidencia que o ato.da empresa se revestiu realmente das ca 

racter!sticas fraudulatórias previstas e repelidas pelo art. 

99 da Consolidação .•• (lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também não conheço, embora 

colocando a questão final num prisma um pouco diferente. Não 

conheço da Revista, bem demonstrada violação legal; inaplicá 

vel o aresto invocado sobre fraude. Proclamou o AcÓrdão 

corrido, examinando a prova, que tal vicio não ocorrera 

(lê). 

r e 

••• 

O Sr. Ministro Barata Silva - Entendo que hé base no art.44~ 

porque admito a estabilidade contratual. As partes podem con 

tratuar a estabilidade no primeiro dia. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - O Relator poderia ler a tal 

promessa? 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Foi dito que a empresa se com 

prometia a não despedir o empregado a não ser por falta sua, 

Realmente diz isso. Convencionou a estabilidade com êsse em 

pregado; estabilidade contratual que pode ser feita. Se, na 

realidade, não se deu valor a êsse acordo, que'é perfeitame~ 

te admissivel no direito brasileiro, entendo eu violado o 

art. 444 da Consolidação. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Mas não foi invocado o art. 

444 e sim o art. 252 do CÓdigo de Processo Civil. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Reformulo o meu voto, porque 

entendi o Advogado falar na violação do art. 444. Não conhe-

ço. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Invocada a violação do art. 

252 do CÓdigo de Processo Civil. 

O Sr. Ulisses Riedel de Resende (Advogado) - Efetivamente a 

Revista não aponta êsse artigo, fazendo a consideração juri 

dica em tôrno da matéria. A violação apontada é do art. 252 

do CÓdigo de Processo Civil. 



TST- 332 

f"'C1Dt:~ JUOIC'À~'('l 

-!USTIÇA DO TRABALHO 

TRiaUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

18/04/72 SSO/NL/MLM 15:00/05 -1-

O Sr. Ministro Vieira de Mello - ~ até interessante ler a pro 

messa. Os termos são de tal forma vagos que não caracterizam 

o caso, mesmo que fosse invocado o artigo 444. Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - "Atestamos que o Sr. José Ma

riano Silva foi admitido a partir de 01/03/68 em regime ••• 

(lê)." Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Não conhecido 

o recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 442/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. OLAVO COSTA CRUZ e 

Cia. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. 

O Sr. Ministro Velbso Ebert - Sr. Presidente, o autor, ocupan 
- ~ do o cargo de agente de estaçao, referencia 15, exercendo s 

funções em estação considerada de tráfego intermitente, ajui

zou reclamação postulando o recebimento de horas extras ••• 

(lê). A douta Procuradoria Geral é pelo conhecimento e provi

mento do recurso. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. ~ncerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço do recurso face aos 

exemplos apontados às fls. 61/62, que configuram amplamente o 

diss{dio jurisprudencial. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, a tese do V~ 

nerando AcÓrdão recorrido não se opõe à dos julgados trazidos 

a confronto •.. (lê). Não conheço. 
~ 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergencia, tomarei os v 

tos. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço. 
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o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também nao conheço. 

o Sr. 

curso, 

Ministro Presidente - N 

c::Jntra o voto do Minis 

ao conheço. Não(: conhecido o re- , 

tro Relator. Redigirá o AcÓrdão 

o Ministro Revisor, 

o Sr. Secretário - PROCESSO n 

!i: lias Bufáiçal. Revisor; Mini 

Revista de decisão do TRT da 

JOVITA CLEMENTE DA SILVA, 

O Sr. Ministro Blias Bufáiçal 

gional considerou obstativa a 

dutivídade, atribuindo esta ' a 

da, ausente do serviço por 8 

ria Geral opina pelo conhecim 

ra o rec::mhecimento da indeni 

tiva a despedida. É o relatór 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

o Sr. Ministro Presidente - T 

9 2 523/71 - Relator: Ministro 

stro Velloso Ebert, Recurso de 

2a. Região. S,A IRF MATARAZZO e 

Sr. Presidente, a decisão Re 

despedida da empregada por impr 

doença porque estivera licencia 

meses ••. {lê). A douta Procurado-

ento. e provimento do recurso, pa 

zaçao simples, por não ser obsta-

io. 

- De a c ::>r do. 

em a palavra o Sr. Advogado. 

(Usa da palavra o Dr, Ul isses Riedel de Resende) 

o Sr. Ministro Presidente - E m discussão. Ji:ncerrada, Tem a pa-

lavra o Relator. 

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

te conheço da Revista, pela d 
A 

ivergencia de fls. 102/103. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - ''Data venia'' do ilustre parecer 

da douta Procuradoria Geral, pretendo, nesta altura do proces-

so, partir dos fatos reconhec • A ' Ldos nas Instancias Ordinarias, 

~firma a decisão revisanda qu e a autora era empregada com 9 an 

4 meses e 23 dias de serviço, e foi despedida por improdutivi-

da de ... (lê). Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - H 
A 

avendo divergencia , tomarei os 

votos, 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Pela ordem, Sr. Presidente, 

" Apenas gostaria de justificar o por que do conhecimento, quan 

' " do me referi a di vergencia de fls. 102/103, do Pleno. "A des-

pedida obstativa da estabilidade não deve ser aferida apenas 

em funqão do tempo de serviqo do empregado .•• (lê)." A tese é 

essa: obstatividade. Tenho que conhecer da Revista pelos ares 

tos citados. 
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O Sr. Ministro Presidente -
afirma categoricamente no p 

viço, a despedida é obstati 

la n<? 21, e sim o de que se 

ris tantum, -- que admite prov 

do recurso para examinar o 

O Sr. Mi~istro Velloso Eber 

Conheço, Sr. Presidente. O que s 
, 

rocesso e que, tendo 9 anos de ser 

va. Não é este o sentido da SÚmu-

presume obstativa, presunção ~

a em contrário. Devemos conhecer 

mérito. 

t - As Instâncias Ordinárias, exa-

minando a prova, presumir.am · o intuito obstativo. 

O Sr. Ministro Vieira de Me 

mula n<? 26, que estabelece 

prova indicasse o contrário 

o Sr. Ministro Presidente -
a Revista, contra o voto do 

Redigirá o AcÓrdão o Reviso 

O Sr. Secretário - PROCESSO 

Barata Silva, Revisor: Mini 

Revista de decisão do TRT d 

llo - Não conheço com base na SÚ

uma presunção. Era preciso que a 

para elidi-la. 

Também não conheço. Não conhecida 

s Ministros Relator e Barata Silva.. 

r. 

n9 2 701/71 - Relator: Ministro 

stro Vieira de Mello. Recurso de 

VA E OUTROS e CARLOS SCHMID 

a 2a. Região. MANOEL CANDIDO DA SI 

T DE BARROS JUNIOR. 

O Sr. Ministro Barata Silva 

Região, folhas 85/89, rejei 

clamante, deu provimento ao 

onde diz que as verbas sala 

anos, de acordo com o Direi 

- O respeitável aresto da Segunda 

tando a preliminar argüida pelo re 

recurso interposto pelo reclamado, 

riais vencidas prescrevem em dois 

to Processual Trabalhista Brasilei 

!'O .. , (lê), A Procuradoria G eral opina pelo conhecimento e não 

relatório. provimento do recurso. 
,, 
.c. o 

o Sr. Ministro Vieira de Me llo - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. T~m a pa-

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, nao procede a 
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argliição de que a reclamada é revel, pois se fez presente à 

audiência de folhas 15 através de seu preposto. Preliminar

mente ainda, não deve a Revista ser conhecida, porque não a

tendidos ao pressupostos do art. 896 da CLT. Não foi configu 
A A -rada a divergencia ••• (le). Nao conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - ~ venia, conheço do re

curso por violação frontal do texto do art. 175. do Estatuto 
A 

do Trabalhador Rural. A circunstancia de o trabalhador rural 

não ter rescindido o contrato de trabalho ••• (lê). Conheço e 

dou provimento, para restabelecer a sentença de origem, 
A 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergencia, tomarei os 

votos. Acompanho o Revisor. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso e dado provi 

mento ao mesmo,restabelecida a decisão de Primeira Inst;ncia, 

contra o voto dos Ministros Relator e Elias Bufáiçal. Redigi 

rá o AcÓrdão o Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n<? 2 703/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. LUIZ GONZAGA CALDEI 

RA e ADAMS Ltda CHICLE. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, a Junta rec~ 

nheceu devida a equiparação, disso resultando diferenças. A 

decisão Regional excluiu da condenação as diferenças de inde 

nização mandadas pagar porque, ao retirar-se da firma, dera 

o empregado quitação por acordo, fls 202 ••• (lê). O douto pa 

recer é favorável. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Miniatro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O problema está exatamente n 

conhecimento, porque o v. AcÓrdão concluiu que houve acordo, 

data venia do douto parecer. A Revista nao tem base legal, 

pois o v. Ac6rdão parte da validade de um acordo realizado, 

hip6tese de que não cogitam os arestos citados como diverge~ 

tes ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Tinha anotado o Ac6rdão de fo 

lhas 209, pois o que se discute é a quitação. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - "Quanto há instrumento espe

cifico, cada uma das diversas obrigações quitadas não pode 

f d (lA)II ser con undi a ••. e • 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço por esse Ac6rdão. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Ele não é conflitante, data 

venia. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Ele não se refere a transação, 

mas apenas ao recibo de quitação por despedida injusta, e o 

caso, segundo o eminente Relator, é de transação. Não conheç 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não conheço. Segundo me pa 

rece, o neg6cio jurÍdico realizado, no caso, foi a transação. 

- ' A Nao ha ~ivergencia. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Não conhecido o re-

curso, contra o voto do Revisor. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 707/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. FERNANDO MARDELLI e 

CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO. 

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

sentença vestibular que julgou improcedente o pedido ajuiz~ 

da na inicial pelo reclamante, no sentido de que fosse reve~ 

tida em pecÚnia a licença prêmio a que fez jus, a EgrégiaTur 

ma Regional negou provimento ao apelo ordinário. Invocando 

aresto divergente, recorre de Revista o autor, estando o ap~ 

lo devidamente amparado na alÍnea a do art. 896 consolidado. 

A douta Procuradoria Geral opina favoravelmente ao recurso.~ 

o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Configurada a divergência j~ 

risprudencial, conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Ministro Relator. 

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

meu ponto de vista pessoal, no entendimento de não ser poss! 

vel a conversão em pecúnia, curvo-me à jurisprudência do Tri 

bunal. Dou provimento para julgar procedente a reclamação, 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Barata Silva - Dou provimento parcial para 



TST • 5.'J2 

POOER .JUOICI.6.R.IO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

18.4.72 MHA/MNP 15,20/25 2. 

permitir a redução à metade. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Acompanho a diverggncia. 

O Sr. Ministro Presidente - Contra os votos dos Ministros 

Elias Bufáiçal'e Barata Silva, dado provimento ao recurso p~ 

ra julgar a reclamação procedente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 780/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. CIA. PAULISTA DE ES 

TRADAS DE FERRO e LAURA GUIMARÃES CARVALHO. 

O Sr. Ministro Presidente - As duas Instâncias consideraram 

o direito do reclamante à indenização. Recorre de Revista a 

empresa. A douta Procuradoria Geral opina pelo não conheci -

mento do recurso. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Ao ap~ 

lo é negado conhecimento. Está patenteada a intempestividad~ 

Para que não se tenha qualquer dÚvida, basta apenas alinhar 

as datas, demonstrando o extravasamento do prazo da lei ••• 

(lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? Por unanimidade, 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 848/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re 

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. RtDE FERROVIÁRIA FEDE 

RAL S/A - R~DE DE VIAÇAO PARANÁ - SANTA CATARINA e ANTONIO 

RICARDO NASCIMENTO. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, ao Recurso Or 
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dinário da reclamada, mandado apreciar pelo Regional por de 

terminação do AcÓrdão deste Tribunal Pleno de fls. 156/157, 

foi negado provimento, sendo repelida ••• (lê). A douta Procu 

radoria Geral opina pelo conhecimento e provimento do recur 

so. t o relatório. 
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O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Demonstrada divergência juri~ 

prudencial com os arestos apontados às fls. 1 726, conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O pedido inicial foi de resci 

são indireta do contrato de trabalho em face das continuadas 

alterações do contrato de trabalho perpetradas pela reclama

da, sucessora da empregadora .•• (lê}. Nego provimento ao re 

curso. 

O Sr. Ministro Barata Silva - "Data venia", dou provimento 

parcial à Revista. Quanto ao pagamento dos salários na base 

de três salários mÍnimos, ocorreu dois anos antes da recla 

mação. Da! porque entendo prescrito o direito no que se ref~ 

re aos três salários mínimos, que é um dos objetos do pedido. 

Houve várias reduções salariais, mas essa foi muito tempo an 

res. Quando houve essa incorporação houve a diminuição do pa 

gamento dos três salários mÍnimos. ~le não reclamou. SÓ veio 

a reclamar posteriormente. A prescrição é parcial. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - tle pediu rescisão indireta 

baseado nas alterações contratuais continuad~s. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - "Data venia" do Relator,acom 

panho o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Negado provimento ao recurso pa~ 

cialmente para efeito de se considerar prescrita a parte re 

lativa a três salários m!nimos. Redigirá o AcÓrdão o Minis 

tro Barata Silva. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 915/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. ISAURA PAULA ALEXAN 

DRE E OUTRA e S/A FRIGORÍFICO ANGLO. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O E. Regional negando aplica 

ção ao caso o Decreto-lei 761/969 sôbre contrato de trabalho 

por safra deu provimento ao Recurso Ordinário interposto 

la empresa por julgar procedente a reclamação. A Revista 

pedida com fundamento em ambas as alineas do art. 896 

p~ 

' e 

• • • 

(lê). A Procuradoria se manifesta pelo conhecimento pela di 

vergência e, no mérito, pelo provimento a fim de ser restabe 

lecida a decisão vestibular. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, deve ser co 

nhecida a Revista dada a divergência. Conheço. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A hipÓtese reporta-se aos em 

pregados de safra que trabalhavam antes da expedição do De 

ereto-lei 761 e que dispensados antes do término do mesmo in 

gressaram em juizo postulando aviso prévio .•• (lê). Dou pr~ 

vimento à Revista para, reformando o AcÓrdão atacado, resta 

belecer a decisão da Junta. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr, Ministro Elias Bufáiçal - Divirjo. 

O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do Ministro Elias 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 938/71 - ~elator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 5a. Região. CARLOS ALBERTO DA 

SILVA GUEDES e CARIA RIBEIRO & CIA. LTDA. 

O Sr. Ministro Presidente - A questão inicial foi de retifi-

cação de carteira profissional. O E. Regional ao apreciar deu 

provimento ao recurso para que tivesse direito a horas ex 

tras semanal. Recorre o reclamante de Revista ••• (lê). A Pro 

curadoria opina pelo conhecimento e não provimento. ~ o rela 

tório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. SÓ co 

nheço do apelo na parte referente à compensação das horas ex 

tras. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso. No mérito, dou provimento. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Dou provimento. A hipÓtese do 

art. 59 é de compensação de horário sem qualquer acréscimo 

salarial. Dou para excluir os acréscimos, porque a compensa

ção era contratual e mandaram pagar sobre o excesso de oito 

horas, quando havia compensação de horas extras. 

O Sr. Ministro Presidente - Quem recorre é o empregado.Então 

temos que negar provimento, só conhecendo pela divergência. 

Recurso do reclamante, só conhecemos do apelo na parte refe 

rente a compensação. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Foi mandado pagar horas extras. 
A O Sr. Ministro Presidente - A empresa recorreu. 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Realmente, diz o Acórdão: "~ 

que compensando quatro horas e cinco são os dias da semana 

de segunda a sexta-feira ••• (lê)". Realmente deve ser manti 

da a sentença. Mesmo feita a compensação, resultou uma hora 

excedente das 48 semanais. Deve ser negado provimento ao Re 

curso. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

curso na parte relativa a compensação das horas extras e ne 

gado provimento, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 963/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. JOSt COELHO JORGE e 

INDÚSTRIA MEC~NICA BABINI S/A. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Egrégio Tribunal Regional da 

Segunda Região deu provimento ao Recurso Ordinário e resol 

veu, para efeito da equiparação salarial, que o tempo de ser 

viço é contado na função e não no emprego. Este, o sentido da 

jurisprudência ••• (lê). A douta Procuradoria Geral opina p~ 

lo não conhecimento por não atender aos pressupostos do arti 

go 896 e não provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello -De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende~ 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente não cabe a Re 

vista interposta por desatender aos pressupostos iniciais do 

artigo 896, pois nenhum aresto conflitante foi citado nem 

lei violada. Realmente os AcÓrdãos citados não conflitam co 
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mo o decidido no AcÓrdão embargado. Pretende-se pura e sim -

plesmente o reexame de matéria de fato totalmente estranha 

ao exame da Revista. Não conheço. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Inteiramente de acordo com 

o Relator. 

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

recurso, por unanimidade. Suspensa a Sessão para o café. 
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, está rea 

berta a Sessão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 987/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. NATALINO DO NASCI -

MENTO e ABATEDOURO BONSUCESSO. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sobe a Revista do autor em 

consequência do provimento do Agravo. Ao Recurso Ordinário 

interposto pela reclamante, contra sentença vestibular que 

dera pela improcedência da reclamatória, foi negado provimen 

to constando do decisÓrio revisando os seguintes fundamento~ 

... (lê). A Procuradoria opina pelo não conhecimento do ap~ 

lo. ~ o relatório. 

O Sr •. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Ultrapassada a controvérsia 

relativa à intempestividade do Recurso de Revista com o pro 

vimento do Agravo, deve ser apreciado o recurso ..• (lê). Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também não conheço. Matéria 

de fato. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecido o recurso. 

o Sr. Secretário - Processo n9 2 966/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. COTONIFÍCIO JOS~ AU 

GUSTO S/A e CIRILO JOS~ FERREIRA. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Renova a recorrente a prel! 

minar de cerceamento de defesa porque requerida a perfcia ne 
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cessária como prova de que o empregado, ora recorrido, já r~ 

cebia salário superior a paradigmas diurnos •.• (lê). A Procu 

radoria opina desfavoràvelmente. B 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 - Depois de contestar a recla 

mação e de requerer a perícia, a empregadora tinha em seu 

prol a presunção da veracidade do que alegara, já que o re 

clamante deixara de comparecer à audiência seguinte parapre~ 

tar depoimento pessoal ••• (lê). Conheço da Revista nos dois 

pontos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Preliminarmente, não procede 

a nulidade arguida de cerceamento de defesa, pois o Juiz co 

mo instrutor do processo .•. (lê). 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - (Continua lendo) - Rejeito a 

prefacial de cerceamento de defesa. Quanto ao adicional notur. 
~ ~ ' , no, nao tem pertinencia a especie os arestos trazidos a con-

fronto, vez que no recibo de quitação não está especificada 

' -parcela dessa natureza, conforme afirma o Acordao revisando 

••• (lê). Conheço quanto à confissão ficta. 

O Sr. Ministro Presidente - O Ministro Revisor só conhece quan 

to à confissão ficta, e o Relator conhece também quanto ao c~ 

ceio de defesa. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -Vou adiantar o meu voto. Conh 

ço da Revista, considerando o efeito da confissão ficta impos 

ta, e lhe dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - O Revisor conhece pela confissão 

ficta, porque há divergência jurisprudencial e não conhece qu_ 

to ao cerceio de defesa. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Depois de contestada a 

çao, depois de requerer a per{cia, a empregadora tinha em seu 

prol a presunçao da veracidade do que alegara, já que o recla

mante deixara de comparecer à audiência seguinte ••• (lê). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Isso é o mérito. Estamos no co-

nhecimento. 

O Sr. Ministro Elias Bufái_ç_al É a minha argumentação para o 

conhecimento. "Mantendo a pena, desde que verossfmil o f9.to 

••• (lê). Conheço pela violação de lei e pelos AcÓrdãos citados 

p Sr. Ministro Presidente - Há jurisprudência no sentido de 

~ue, quando o reclamante 

~he é aplicada a pena de 

' A -nao comparece a segunda audiencia,nao 

revelia. 
A 

O Sr. Ministro Barata Silva - A audiencia foi adiada para in-

terrogatÓrio do reclamante e ele não compareceu. 

O Sr. M~nistro Velloso ebert - Há o aspecto da prefacial de 
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, ü' 1 cerceio de defesa, que e arg Ldo pe a empresa. A empresa teri 

-requerido prova pericial, que lhe teria sido negada, mas na o 

cita AcÓrdãos divergentes nem sequer o dispositivo legal que 

teria sido violado neste aspecto. ila cinge-se a declarar que, 

pelo fato de o Juiz ter denegado a per{cia, houve cerceio de 

defesa. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Há um detalhe do qual nao se po

de fugir. Ela pediu a per{cia para provar a improbidade. De-

pois disso, o prÓprio Tribunal entendeu que nao houve a prova 

da improbidade porque não apresentou a per{cia. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Há um outro aspecto fundamenta 

a recorrente tem que fundamentar o recurso. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - O ilustre Revisor conhece no 

que concerne ao problema da confissão.ficta. S.Exa. apenas nao 

conhece no que tange ao cerceio de defesa,porque este apenas 

foi alegado, e não indicado qual o dispositivo legal violado 

" nem divergencia jurisprudencial. Então não se caracterizou o 

que se poderia admitir como violação do direito. 

O Sr. Ministro VeTibso Ebert - Logo após a parte em que tentou 

caracterizar o cerceio de defesa, ela apresentou dois Acór~ 

"Se o empregado que é admitido no horário noturno ••• (lê). Es-

, - " ses Acordaos nada tem a ver com a tese de cerceio de defesa. 

Assim, quanto ao cerceio de defesa, não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Ao alegar o cerceio de defesa em 

relação à per{cia, praticamente alegou todos os artigos refe

rentes à prova. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiqal -Realmente, Sr. Presidente, nao 

~ indicada divergência. Vem só por violação, porque não há ju-

" ~isprudencia conflitante. 

b Sr. Ministro Vieira de Mello - Não conheço quanto ao cercei 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço por violação. Acompanho 

Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Com o Revisor. Conhecido o recurs 

apenas na parte relativa à confissão ficta, contra o voto dos 

Ministros Relator e Barata Silva, Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço da Revista e, consi

derando os efeitos da confissão imposta, dou-lhe provimento, 

para julgar improcedente a reclamação, Desde que nao compare 

ceu para o depoimentó,,,(lê). Dou provimento, para absolver 

recorrente da condenação que lhe foi imposta, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Entendo não aplicável ao 

mante que deixa de comparecer à audiência os efeitos da con

fissão ficta, principalmente no que se refere à falta grave 

de improbidade ••• (lê). Nego provimento. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Mantenho uma dÚvida, que ach 

deva ser esclarecida para o desate da controvérsia, O emprega 

do simplesmente deixou de comparecer porque não lhe fizeram o 
~ 

interrogatÓrio na primeira audiencia, ou foi detenminado seu 

comparecimento, sob pena de confissão ? Ai seria diferente, 

ele estaria fugindo da prova, O interrogatório é uma das for

mas pela qual a parte pode obter a prova, 

O Sr. Ministro Presidente - Teria de ser interrogado na prim~ 

ra vez. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A empresa alegou um fato, a im

probidade, Na primeira audiência, não houve conciliação,e foi 

adiada, ciente as partes, 
A 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não se impos o depoimento pes 

soal, sob pena de confissão ? 

O Sr, Ministro Barata Silva - Não. "Aberta a audiência, nao 

compareceu o reclamante, presente a reclamada •.• (lê)." 

O Sr. Ministro Presidente - O interrogatÓrio deveria ter sido 

feito na primeira vez. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Ou então determinado para a 

segunda audiência,sob pena de confissão. No caso, a empreQa 
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foi vitima do erro do Juiz, 

recurso no cerceamento de de 

O Sr. Ministro Barata Silva 

em razões finais. (Consulta 

contra o cerceamento de defe 

perdeu a oportunidade prÓpri 

o Sr. Ministro Vieira de Mel 

o Sr. Ministro Presidente -
Relator, negado provimento a 

Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - ~rocesso 

Velloso Ebert. Revisor: Mini 

Revista de decisão do TRT da 

TRADAS DE FERRO e AURIS MACI 

mas devia ter fundamentado o seu 

fesa, e não o fez. 

- Vamos verificar se nao o alegou 

os autos). Realmente, o protesto 
, 

sa so veio no recurso. A parte 

a. Nego provimento. 

lo - Nego provimento. 

Nego provimento. Contra o voto do 

o recurso. Redigirá o Acórdão o 

n9 2 991/71 -Relator: Ministro 

stro Vieira de Mello. Recurso de 

2a. Região. Cia. PAULISTA DE ES

EL DE CAMPOS. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, trata-se de co 

versão de 
A 

licença -premio em dinheiro. O empregado foi 

em 01/07/47 e ainda está em atividade. O recurso é da empresa. 

É o relatÓrio. 

o Sr. Ministro Viéira de Mel lo - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

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

lavra o Relator. 
A 

O Sr. Ministro Velloso t:bert - Conheço, pela divergencia, mas 

nego provimento. 

o Sr. Ministro Vieira de Mel lo - De acordo com Relator. 

o Sr. Ministro Presidente -
so, e contra os votos dos Mi 

v a, que lhe davam provimento 

Por unanimidade, conhecido o recur 

nistros Elias Bufáiçal e Barata Sil 

parcial, ao mesmo foi negado pro-

vimento. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 032/71 - Relator: Ministro 

Velloso ~bert. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de decisão da la. Região. SHELL BRASIL S.A - PETRO-

LEO E CID FERREIRA DA SILVA E OUTROS e OS MES110S. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, pleitearam os 

reclamantes, na inicial, pagamento de diferenças do valor do 

repouso e férias gozadas, resultantes do cÔmputo, que a ré 

não fazia ••• (lê). A Procuradoria Geral opina pelo não conhe-

cimento do apelo da empresa e conhecimento e provimento do re 

curso dos empregados. ~o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, recurso da em 

presa. A decisão revisanda afirmou que existe o trabalho ex 

traordinário habitualmente prestado na empresa, sustentando 

a tese de que a eventualidade se apura em relação à ativida 

de global da empresa e, não, relativamente à cada empregado 

separadamente. Não conheço do recurso da empresa. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - SÓ revolvendo a matéria de 

fato, poder-se-ia conhecer do recurso. Não conheço. 

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

conhecido o recurso da empresa. Tem a palavra o Ministro Re 

lator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso das empregadas. Conh~ 

ço amplamente, em face dos exemplos apontados a fls. 202. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso das empregadas. Tem a palavra o Ministro 

Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A quitação dada refere-se un! 

camente às parcelas especificadas no recibo, estando garanti 

da a postulação ••• (lê). Dou provimento ao recurso, a fim de 

restabelecer a sentença inicial, respeitada a prescrição aco 

lhida no Recurso Ordinário das reclamantes. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Dou provimento para incluir 

as horas no repouso. Acompanho o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Barata Silva - O AcÓrdão Regional não concedeu 

essas horas? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O recurso da ré foi contra a 
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exclusão das horas extraordinárias nas férias. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O AcÓrdão Regional não reco 

nheceu como horas extras. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - No caso do postulante, as 

horas eram habituais, mas, englobadamente, não. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, dado provimento 

ao recurso, a fim de restabelecer a sentença inicial, respe! 

tada a prescrição acolhida no Recurso Ordinário das reclaman 

tes. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 071/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. METALÚRGICA GIORGI 

S/A e ANANIAS RIBEIRO DOS SANTOS. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O decisÓrio Regional de fls.42 

resolveu manter a decisão recorrida, negando provimento ao 

recurso, na interpretação dos arts. 131 e 143 da CLT, no que 

concerne ~s férias não concedidas em época, ••• (1@). A douta 

Procuradoria Geral opina pela manutenção da decisão "a quo". 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, conheço da Re 

vista pela divergência demonstrada a fls. 50. 
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O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço exatamente pela di 

vergência apontada às folhas. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - No mérito, nego provimento ao 

recurso. Como bem salientado pela jurisprudência os precei 

tos da Consolidação relativos a férias são de ordem pÚblica 

(lê) . 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Nego provimento também. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 156/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. JO~O DE DEUS MASCA 

RENHAS e M.M. TECIDOS S/A. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A Junta julgou a reclamação 

improcedente, fls. 74. O E.Regional confirmou a sentença sa 

lientando que o recorrente dera causa à rescisão do contrato 

cometendo várias irregularidades ... (lê). A Procuradoria opi 

na desfavoràvelmente. 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 - Matéria de fato e prova. Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 160/71 - Relator: Ministro 
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Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. MARIA DA GL6RIA 

DA SILVA FERNANDES e CIA. CATARINENSE DE TELECOMUNICAÇOES 

"COTESC". Não participa o Ministro Barata Silva. 

O Sr. Ministro Presidente- A ementa do V.Acórdão diz:"O pr~ 

zo para recurso ... (lê)". A Frocuradoria opina oelo conheci

mento e não provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

mos do recurso com citação de julgado divergente. No mérito, 

entendemos não merecer ser provido o apêlo. A recorrente foi 

dispensada sem CJ,Ue a empregadora soubesse da gravidez. Conhe 

ço e nego provimento. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Recurso da empregada. A re 

corrente foi dispensada sem que a empregadora soubesse da 

gravidez insipiente. Em 30 de junho houve a despedida. ~ 22 

do mês seguinte, foi ob,jeto de atestado médico... (lê). Quan 

do tomou conhecimento ainda estava dentro do prazo do aviso 

prévio. 

O Sr. Ministro Presidente - Não é o fato da integração do 

aviso prévio de 30 dias que ia determinar o ànus da prova e 

rescindir o contrato de trabalho. O aue está em jÔgo é a in 

tenção da emprêsa, O AcÓrdão diz que não houve intuito, Não 

posso estender êsse prazo de 21 para 30 dias de aviso prévio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se o conhecimento se deu den 

tro do aviso prévio, então ela podia ainda reclamar. Não se 

faz menção aqui. Como se trata de matéria de reivindicação, 

ela não havia sido desligada, e a empregadora teve ciência de 

sua gravidez dentro dêsses 30 dias. 



TST • S.'J2 

POOEA JUOICIÃRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

18.4.72 MNS/MNP 16,50/55 3. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Como é o problema de alçada 

neste processo? 

O Sr. Ministro Presidente - Deve ser tran1Üila porque é au 

xilio-maternidade: quatrocentos e setenta e sete cruzeiros. 

Acho que essa questão do aviso prévio é uma inovação. Man 

tenho o meu voto, negando provimento. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - A emprêsa teve oportunidade 

de reconsiderar sua posição dian e da ciência ineouivoca da 

gravidez e não o fêz. Estava ainda no prazo. Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso, por unanimi 

dade, Por maioria, dado provimento ao recurso para, reforman 

do a decisão Regional, julgar procedente a reclamação. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 213/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. J0AQUIM RODRIGUES 

DA SILVA e HILDA FIGUEIREDO(SP). 

O Sr. Ministro Barata Silva - O E.TRT da 2a. Região pelo 

AcÓrdão de fls. 57 e seguintes resolveu dar provimento ao re 

curs:> da reclamada para ,julgar o reclamante carecedor de açã 

Inconformado, ~erpõc o recorrido a Revista ..• (le). A Procu 

radoria opina pelo conhecimento e provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - "Data venia" da douta Procura 

doria Geral, o conhecimento da Revista importaria em reexame 

de fatos e provas. Realmente, o AcÓrdão de fls. 9 limitou-se a 

examinar a prova dos autos e conclui pela existência de fraude. •• 
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(lê). Não conheço. 
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O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também não vejo como conhe 

cer do Recurso. Mas há uma preliminar de deserção arguida em 

contra-razões. Parece-me que também não procede. Apenas para 

que não haja arguição. 

O Sr. Ministro Barata Silva - t aquela histÓria da Súmula 2Q 

"A parte vencedona na Primeira Instância está obrigada a oa 

gar as custas... (lê)". O Tribunal já tem decidido di versas 

vezes neste sentido. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Apenas para não deixar de 

mencionar. Rejeito. 

O Sr. Ministro Presidente - Não acolhida a preliminar de de 

serção e não conhecido o recurso por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 230/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 6a. Região. CIA. USINA TIUMA e 

OTONIEL BEZERRA DE ARAUJO. 

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

Regional reformou a sentença que autJrizava a despedida do 

empregado através de inquérito. Adotou a tese de aue nãoaban 

dona o emprego o empregado que fora do local de trabalho ••. 

(lê). ~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 - Sr. Presidente, sem o de pó 

sito até o limite imposto por lei, o conhecimento da Revista 

é inviável. Acolho a preliminar de acordo com o douto par!:: 

cer, porque o Recurso não se completou. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 
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nã~ c~nhecido o recurs~ por falta de complementação de depó 

sito. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 248/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da )a. Região. JOS~ RAIMUNDJ ANTO 

NIO e CIA. BRASILEIRA DE SIDERURGIA. 

O Sr. Ministr~ Presidente - A presente causa versa sobre re 

velia declarada pela Junta e cassada pelo Regional. Recorre 

desta feita a reclamante e a douta Procuradoria Geral opina 

pelo não conhecimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministr~ Barata Silva - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co 

nheço do Recurso. Inexiste divergência jurisprudencial e não 

ocorreu violaçãJ de lei, 

O Sr. Ministro Barata Silva - O recorrente não cita o permi! 

sivo legal que teria sido violado nem AcÓrdãos divergente~ •• 

(lê). Não entendemos como possa ter sido recebida a 

te Revista. Não conheço, 

prese~ 

O Sr. Ministr~ Presidente - Há divergência? Não conhecida a 

Revista, por unanimidade. 

O Sr. Secretário .- Processo n'i' 3 258/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. AMILCAR DO NASCIMEN 

TO E OUTROS e CIA. MOGIANA DE ESTRADAS DE FERRO. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A decisão do Egrégio Tribunal 

Regional da 2a. Região dando provimento parcial ao recurso 

da empresa exclui o direito ao adicional insalubridade de to 

dos os reclamantes com exceção de Antonio Capelacio .•• (lê). 

A douta Procuradoria Geral opina pela baixa dos autos ao Egré 

gio Regional para que julgue a reclamatória dos reclamantes 
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Antonio Capelácio e José Carlos Silveira. t o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo, 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente merece ser co 

nhecida a Revista pela divergência demonstrada às fls. 232. 
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o Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço do recurso, no que 

se refere aos autores, excluÍdos, ante a comprovação de que 

a ação anterior foi para eles arquivada. Conheço, também, 

quanto a honorários. Como vota o Ministro Relator? 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço da Revista. No mérito, 

o respeitável AcÓrdão impugnado a fls. 83 entendeu, com base 

na prova, que o adicional concedido alcançava apenas .•. (lg). 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Neste ponto, de acordo com 

V.Excelgncia. E quanto a honorários advocatícios? 

O Sr. Ministro Barata Silva - Entendo devidos. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? Por unanimidade, 

conhecido e dado provimento ao recurso para efeito de, devo~ 

vidos os autos ao Egrégio Regional, este julgar, como de di

rei to, a reclamação concernente a Antonio Capelasso e José 

Carlos Silveira. Quanto a honorários advocatícios, como vota 

o Ministro Relator? 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Mantenho o meu ponto de vista 

entendendo que, como não foi pedido, implicaria em .julgamen

to "ultra peti ta". Mas há um argumento de que ao tempo em que 

a sentença foi julgada na primeira Instância não estava vi 

gente a lei. Entendo mais que a assistência judiciária ••• (lê~ 

Por êsse fato entendo que ao juiz de la. Instância é 

vel a concessã~ da assistência judiciária. 

possf. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Entendo que essa assistên -

·cia, uma vez arguida, pode ser aplicada desde que a causa es 

teja em juizo. 

O Sr. Ministro Presidente - Estou de acordo com o 

Quanto aos honorários V.Exa. defere? 

Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Dou provimento para excluir os 

honorários. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, dado provimento ao 

recurso. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Vieira de Mello. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 269/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a, Região. CIA. MOGIANA DE ES 

TRADAS DE FERRO e ARNALDO ALVES DA SILVA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O respeitável AcÓrdão Regional 

não acolhendo a decisão de la. Instância assim se pronunciou 

na espécie: "o salário m:f.nimo tem base em horário e não men 

sal ••. (lê)". A Procuradoria opina pelo provimento da Revis 

ta por entender não serem devidas as horas excedentes 

teadas. É o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

ple.!_ 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

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

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente conheço da Re 

vista interposta por atender aos pressupostos do art. 896 da 

Consolidação. Os arestos citados no recurso conflitam-se com 

o julgado. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Trata a hipÓtese dos autos de vi 

gia que pleiteia o pagamento de duas horas extras ultrapass~ 

das das duas horas diárias. Entendemos não serem devidas as 

duas horas diárias. O vigia não tem direito a suplementação 

de horas extras a não ser que excedentes de lO horas .•• (lê). 

Dou provimento à Revista para julgar improcedente a reclamató 

ria. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Dou provimento para julgar 

improcedente a ação, nos termos do voto do Relator e da dou 

ta Procuradoria. O salário minimo é devido pela jornada nor 

mal de trabalho .•. (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? For unanimidade, 

dado provimento ao recurso para julgar improcedente a recla

mação. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 303/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal.Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. CARMEM MARTINS GON 

ÇALVES e CIA. SWIFT DO BRASIL S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - As duas Instâncias consideraram 

provado que a empregada se apropriou de um pequeno pedaço de 

salame da emprêsa. A defesa vem calcada em depoimentos exis 

tentes do guarda e duas testemunhas •.. (lê). A Procuradoria 
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opina pelo não conhecimento da Revista. t o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiça1 - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

3. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Devo es 

clarecer, de inicio, que não há mesmo, no recurso, qualquer 

artigo de lei citado como violado. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não há qualquer fundamento 

para o conhecimento. 

O Sr. Ministro Presidente - No meu r ela tório, eu digo que 

a despedida do empregado foi fundada no depoimento de um @ar 

da, que é parte suspeita, e de duas testemunhas, que não pr~ 

varam o que o legaram. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não podemos analisar as provas 

O Sr. Ministro Presidente - O Segundo aspecto é o passado il 

bado da empregada. Tem 4 anos de casa, e se tivesse o intui-

to deliberado de se apropriar do que nao era dela, teria re-

velado isso no seu primeiro ano de trabalho, porque quem tem 

fome não vai esperar 4 anos para saciá-la. Por isso, acho 

que a prova foi mal enquadrada. Conheço. e dou provimento ao 

recurso, para julgar procedente a reclamação. 

Ô Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Pelo adiantado da hora, nao 

vou tecer maiores considerações, mas há uma coisa que não to 

lero: a desonestidade. Já fui um homem pobre, também, e nao 

admito isso. Além do mais, nao ficou provado que ela estive~ 

se com fome. Em principio, não nos podemos adentrar em maté-
, A 

ria de merito para conhecer. As duas Instancias concluiram 

pela despedida justa, em virtude da tentativa de furto de 45 

gramas de lombo canadense, sendo a ora recorrente surpreen-

dida pelo guarda. Foi a primeira vez que ela foi surpreendi-

da, mas nao podemos afiançar que tenha aido a primeira vez 

que ela fez aquilo. Não conheço do recurso, pois nao pode h~ 
A 

ver conflito de teses quando ambas as Instancias nao vacila-

ram em dar o fato como cabalmente comprovado. Não há condi-
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-çao para conhecer, ~ venia do Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Acho que o argumento do Ministro 

Elias Bufáiçal é de toda respeitabilidade. A matéria fática 

é incontestável, mas do fato de ter sido a primeira vez que 

-ela foi apanhada nao se pode concluir que ela fazia isso sem 

" pre. Havendo divergencia, tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - S1·. Presidente, diz o AcÓrdio 

Regional: "o depoimento do vigia é sereno e tranqUilo. Ele 

se encontrava em seu posto para verificar irregularidades. E 

t h t (lA) 11 ran ou que a recorren e ••• e . Os depoimentos são um po~ 

co controvertidos, e há um aspecto que me está abalando - a 

conclusio do AcÓrdão: "O passado ilibado da autora poderia 
A 

ter sido considerado em outras circunstancias, mM nao na 

prática de improbidade." Há um AcÓrdão da Primeira Região 

que diz: "Ato de improbidade. De ve ser provado cabalmente, 

de forma a nao deixar dÚvida no esp{rito do julgador ••. (lê).' 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - A contradição não é sobre o 

fato, mas quanto à intenção, porque o fato houve. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas ninguém está dentro da cons 

A -ciencia dos outros para saber quais as suas intençoes. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Por isso fica ao cargo do 

julgador decidir. Eu em refiro a isso tendo em vista o AcÓr

dão, que diz que nao se prova por indfcios. Isso diz respeit 

aos fatos. 

O Sr. Ministro ~lias Bufáiçal - Peço a atenção dos meus ilus 

tres companheiros. Trata-se de uma empresa como a Swift, que 

tem 10.000 empregados. Se o Tribunal entender não provado o 

fato, ou que foram "apenas" 450 g, cada um dos empregados 

vai se sentir no direito de fazer isso. A firma tem que ter 

um comando: Data venia, não posso admitir isso. 
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O Sr. Ministro Velloso ~bert - O AcÓrdão paradigma fala em 

ser cabal a prova do roubo. 

O Sr. Ministro Presidente - Não há prova cabal, pois li o de 
A 

poimento das testemunhas e em nenhum deles se ve a palavra 

"cabalmente". 

TST • 332 
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O Sr. Ministro Presidente (Continuando) (Consulta os autos). 

O depoimento das testemunhas diz que a depoente viu o produ 

to no chão •• , (lê). Há a presunção de que aquele produto caiu 

da gaiola. 

o Sr. Ministro Vieira de Mello - O produto era amarrado. 

o Sr. Ministro Presidente - As vezes se amarra uma bagagem 

muito bem amarrada, e ela cai no meio do caminho. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - t doloroso o caso, mas a essa 

conclusão deveria. chegar o Juiz de Primeira Instância. Aqui, 

devemos verificar se existe ou não a divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do Ministro R ela 

tor, não conhecido o recurso. Redigirá o AcÓrdão o Ministro 

Revis:Jr. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3 327/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal.Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. JORGE ABDALLA e INS 

TITUTO NACIONAL DE PREVID~NCIA SOCIAL - INPS. 

o Sr. Ministro Presidente - Decidiu o Egrégio Regional refor 

mar a decisão da JCJ ••• (lê). A douta Procuradoria Geral op! 

na pelo conhecimento e não provimento do apelo. t o relató -

rio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Voto, inicialmente, pelo conheci 

menta do apelo. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O recurso é do empregado.Não 

merece conhecimento o apelo, pois a decisão está devidamente 

fundamentada, como se lê a fls. 141, e a conclusão de não 

ser o reclamante empregado se funda em provas ••• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão divergente diz: "Comp~ 

tente a Justiça do Trabalho para dirimir reclamação ••• (lê)~ 
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Não conheço domcurso, de acordo com o Ministro Revisor. Una 

nimemente, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 330/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal.Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. S/A TINTURARIA BRA 

SILEIRA DE TECIDOS e HELIO FERREIRA DE PAULA. 

O Sr. Ministro Presidente -·Dois são os recursos, o da recla 

mada e o do reclamante, apresentados contra o V. AcÓrdão Re 

gional de fls. 72/73. O Egrégio Regional negou provimento ao 

recurso da reclamada e deu provimento ao apelo do reclamant~ 

parcialmente, para o efeito de condenar ••• (lê). A douta Pro 

curadoria Geral opina pelo não conhecimento ou não provimen

to do apelo da reclamada e conhecimento e provimento do do 

reclamante. t o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. De ple 

no acordo cJm os termos do bem lançado AcÓrdão recorrido, o 

que foi comparado igualmente pela douta Procuradoria GeraL •• 

(lê). Não conheço do recurso da empresa. 
, 

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Não conheço do recurso da em 

presa. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Quanto ao recur 

so da empresa, não conhecido, unanimemente. Quanto ao recur 

so do reclamante, conheço e dou provimento a fim de incluir 

na condenação o aviso prévio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido e dado provimento ao recurso do reclamante, a fim 

de incluir na condenação o aviso prévio. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 331/71 - Relator: Ministro 
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Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. FAZENDA ORIENTE 

e GUILHERME DE NARDI. 

O Sr. Ministro Presidente - Inconformada a reclamada com o 

V. AcÓrdão Regional,que só acolheu o apelo ordinário na par 

te das férias ilÍquidas. Os pontos atacados são os descontos 

efetuados pela reclamada nos salários do recorrido ••• {lê).A 

douta Procuradoria Geral opina pelo não conhecimento ou não 

provimento do apelo. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

nheço do recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 333/71 - Relator: .Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. FLORIANO PAVAN E 

OUTROS e ROZENSVEIG S/A - MÁQUINAS PARA CONSTRUÇAO. 

O Sr. Ministro Presidente - Mantida a decisão da JCJ que de 

ra pela improcedência da reclamação, objetivando equiparação 

salarial. Antes, havendo o Egrégio Regional não acolhido a 

preliminar de cerceamento de defesa pela dispensa ••• {lê). A 

douta Procuradoria Geral opina pelo conhecimento e não provi 

mento do apelo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. N~o co 

nhecemos do apêlo ..• (lê), 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também no mérito, vou votar 

com V.Excelencia. Digo no meu voto: Realmente quanto à prell 

minar há ,julgados amplos que permitem o conhecimento do re 

curso .•• (lê). Queria que V,Exa. verificasse sôbre esses jul 

gados para evitar Embargos. 

O Sr. Ministro Presidente (Consulta os autos) - Diz o Acór 

dão: "A concepção publicista do processo não confere ao Juiz 

apenas poderes ..• (lê). Não sei se êsse Acórdão Regional se 

adapta. 

O Sr. Ministro Barata Silva - tsse Acórdão é genérico. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Qual o fundamento da emprêsa? 

O Sr. Ministro Presidente - O empregado está dizendo aue hou 

ve cerceamento de defesa. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - SÓ quanto à preliminar.t que 

no meu relatÓrio talvez esteja errado. 

O Sr. Ministro Presidente - O Relator pode ter razão. Somen 

te pode ser considerado divergente o de fls. 61. Desprezei o 

de fls. 60 ... {lê). 

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

O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, unânime 

mente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 384/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello, Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a, Região. TRATORES FIAT DO 

BRASIL S/A e PEDRO ANTONIO DE LIMA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Barata Silva .. -. O respeitável AcÓrdão Regional 

de fls. 95/6 negou provimento ao recurso do empregador e con 

firmou a decisão da Junta. Interpõe o recorrente Revista fun 
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damentando-se nas duas alineas •.• {lê). A Procuradoria opina 

pelo não conhecimento ou não provimento. t o relatório. 

o Sr. Ministro Vieira de Mello - De acôrd~. 

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

{Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 

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

palavra o Relat~r. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente a Revista vem 

encaminhada por supôsto arrimo em ambas as alineas do art. 

986 ... (lê). Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não conheço. 

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

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 403/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. FAZENDA URUP~S e 

APARECIDO DA SILVA ROSA E OUTRO. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A sentença de la. Instância 

reconheceu devidas as verbas de diferenças de repouso,l39 s~ 

lário e férias .•• {lê). A Procuradoria opina desfavoràvelmen 

te. t o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

não conhecido o recurso com base na Súmula 38. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 413/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 
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Revista de Decisão. do TRT da 2a. Região, USINA SIDERÚRGICA 

S~O JOS~ S/A e DEOCL~CIO LEITE PEIXOTO E OUTROS, 

3. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Recorrem ambas as partes do 

V. AcÓrdão de fls. 93. A empregadora renova preliminar de 

cerceamento de defesa, indeferida que foi a perfcia .•• (lê). 

A Procuradoria opina desfavoràvelmente, ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não merecem conhecimento os 

recursos. O da empresa veio lastreado de citações de arestos 

sem ·.a indicação das fontes de publicação, e todos - menos um 

originários de Turmas. Não conheço. A Revista do empregado es 

tá desamparada, com a só invocação de lei ••• (lê). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Apenas uma dÚvida, quanto a ho 

norários. Eles estão assistidos pelo sindicato de classe, e 

invocam a lei OQ 5 584. Se o salário deles for inferior ao 

dobro do mÍnimo, eles tinham direito a esse beneplácito, que 

reverte ao sindicato. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - (Consulta os autos) - "Perce- · 

bendo atualmente o salário de Cr$ 0,48 por hora, mais Cr$0,19 

1 (1~')" por tone ada ••• e • 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Seria de se dar provimento pa:::_ 
, ( 

cial, para deferir os honorarios advocat1cios porque, no cas~ 

reverteriam ao sindicato de classe, de acordo com a Lei n9 •• 

5 584. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Diz o AcÓrdão: "Os salários a

pontados pela recorrente na defesa, às fls. 21, demonstram re 

b 1 t i d d b ( i ,, ce erem os rec aman es mas o que o oro do m1n mo ••• 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

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

recurso, por unanimidade, 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 414/71 -Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de R 

vista de decisão do TRT da 5a. Região. BANCO DE CRÉDITO REAL 

DE V~NAS GERAIS S.A. e PEDRO JOS~ NASCIMENTO LIMA. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Venerando decisÓrio Regional 
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resolveu rejeitar as preliminares de nulidade e de prescri~ão 

do direito de ação alegados pelo recorrente e dar provimento 

parcial ao recurso interposto, para excluir de condena~ão os 

prêmios relativos aos perÍodos de 1 966/68 ••• (lê). A douta Pr 

curadoria Geral opina pelo nao conhecimento ou não provimento 

do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. ~ncerrada, Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Inexistindo nulidade por qualqu 
A 

dos motivos alegados, eis que indemonstrada a infringencia do 

artigo 833 da Constituição das Leis do Trabalho ••• (lê). Não c 

nheço. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também nao conheço. 

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

recurso, por unanimidade. 
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O Sr. Secretário- Processo n9'3 438/71- Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 6a. Região. MATILDE PINTO DE 

FREITAS e JOSt SEVERINO DE BARROS. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Do respeitável AcÓrdão do Egré 

gio Tribunal da Sexta Região, que não conheceu do recurso 

por irregularidade de depÓsito, pede a reclamada a Revista 

com fundamento em ambas as alÍneas do art. 896 da CLT, enten 

dendo violado o art. 899 ••• (lê). A douta Procuradoria Geral 

opina pelo conhecimento, ante a divergência, e, no mérito,p~ 

lo não provimento do recurso. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço pela divergência. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 460/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Vieira de Mello. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da la. Região. MANOEL JOSt DE SOU 

ZA SOBRINHO E OUTROS e INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDtNCIA SO 

CIAL - INPS. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Tribunal Regional do Traba -

lho da Primeira Região, no caso em tela, resolveu dar provi

mento ao recurso para excluir da condenação médicos e enfer 
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meiros ••• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo conhe

cimento e não provimento do recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - De acordo. 

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

palavra o Ministro Relator.' 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, conheço do re 

curso pela divergência demonstrada a folhas. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - No mérito, nego provimento ao 

recurso. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - "Data venia11 do eminente Re 

lator, dou provimento para restabelecer a sentença de orige~ 

"Data venia", não se pode estabelecer vinculação entre o pr2_ 
I 

blema da insalubridade ••• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - O Pleno decidiu dois recursos e 

foram excluÍdos justamente aqueles que não tinham contato. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nunca o médico está em contato 

com doentes portadores de doenças infecto-contagiosas. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Se formos deixar de lado o 

salário adicional, iremos onerar essa autarquia, trazendo ao 
A Govêrno sérios problemas. O INPS vai arcar com todo o onus. 

Acho que é necessRrio que se verifique se a lei não determi 

na, porque vamos apenas pela omissão dar a insalubridade? 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não se trata de questão de 

omissão, em primeiro lugar, segundo, os Institutos são dife 

rente, e a lei não estabelece a inclusão de um outro. A{ 
, 
e 

preciso que haja uma referência porque é uma situaçeo excep

cional, Em se tratando de uma situação excepcional, é prec1 

so que haja um texto expresso, 

O Sr. Ministro Presidente - Isso nada tem a ver com salário 

profissional. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Acompanho a tese do Ministro 

Vieira de Mello, 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença diz: "Não deixou a me 

nor dÚvida o laudo pericial de fls. que a quase totalidade 

d0s autores trabalham em serviço insalubre ..• (lê).'' Restabe 

leço a sentença da Junta. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - O meu voto é no sentido de 

restabelecer a sentença de origem. 

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

provimento ao recurso no sentido de se restabelecer a deci 

são da Junta, por maioria. Redigirá o Ac6rdão o Revisor. O 

Ministro Barata Silva protesta pela fundamentação do seu vo 

to vencico. Deferido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 543/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva, Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 3a. Região, FIAÇAO E TECELAGEM 

JO~O LOMBARDI S/A e JOS~ DIAS E OUTROS. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acha-se a conclusão do V,deci 

s6rio revisando consubstanciada na ementa do AcÓrdão, fls.9~ 

"A ruptura unilateral do contrato, mormente cláusula essen 

cial do não pagamento em dia do salário ... (lê)". A Procura 

daria opina pelo conhecimento e provimento do recurso. É o 

relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Os motivos relevantes que a 

recorrente alega como justificadores do reconhecimento de 

fôrça maior constituem mat~ria de fato cuja reapreciação fa 

lece nesta Instância, Conheço apenas no aspecto relativo a 

salários atrasados. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço da Revista. Tenho pon 

to de vista contrário. Entendo aue a Revista deve ser conhe 

cida na sua literalidade desde que haja fundamento. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Entendo que a Revista deva 

ser conhecida tendo em vista o clima para o qual houve a fun 

damentação. De outra forma, a parte poderia se aproveitar de 

uma preliminar para conhecer. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Se ela comprova aue houve lei 

violada, há. divergência, Conheço pela divergência demonstra 

da às fls. 230. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - A divergência diz respeito 

a dobra salarial. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso somente na 

parte relativa a dobra salarial, por maioria. Tem a palavra 

o Relator. 
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o Sr. Ministro Vieira de Mello - Requerido o pagamento de sa 

lários atrasados em audiência, deixou entretanto a emprêsa 

de atender a essa obrigação •.• (lê). Nego provimento ao recu 

so. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente -Há divergência? Por unanimidade, 

negad0 provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 622/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re 

vista de Decisão do TRT da 2a. Região. S/A DIÁRIO DE SAO PAU 

LO e MANOEL PEREIRA DE MORAES. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Pcórdão Regional, ora impug 

nado, manteve a sentença de la. Instância que reconheceu o 

liame empregaticio entre o jornalista •.. (lê). A Procurado

ria opina desfavoravelmente. É o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente -Há divergência? For unanimidade, 

não conhecido o recurso. Está encerrada a Sessão. Terça-fei

ra, dia 25 de abril a Sessão começará às 9 horas. 


