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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA QUINTA SESSAO ORDINÁRIA 

DA TERCEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 4 de abril de 1 972 

Presentes os Ministros: Starling Soare~ 

Presidente; Vieira de Mel. 

lo(convocado), Elias Bufái 

ç~l, Velloso Ebert e Bara 
ta Silva. 

Secretário: Dalton Luiz Pereira. 

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

O Sr. Ministro Presidente- Havendo número legal,declaroaber 

ta a Sessão. O Sr. Secretário procederá a leitura da Ata da 

Sessão anterior. 

O Sr. Secretário - (Lê a Ata). 

O Sr. Ministro Presidente - Não havendo objeçôes, dou-a por 

aprovada. Os Srs. Advoga.dos presentes podem solicitar pref~ 

rência ou adiamento para seus processos. 

(Os Srs. Advogados pedem preferência para os processos: 

2748/71 - 2989/71 - 3144/71 - 2566/71 - 966/ - 2373/ - 2824/) 

O Sr. Ministro Presidente - Deferidas. Consulto o Ministro Ba 

rata Silva sobre o seguinte: O Sr.Advogado do processo n<? 2854, 

tendo necessidade de viajar para o Rio, por motivo de doença 

em pessoa de sua fam:f.lia, solicitou-me .. antes de partir ,fosse 

adiado .o processo para a próxima Sessão, V.Exa. é o Relator, 

sendo Revisor o Ministro Elias Bufáiçal. Como o aludido Advo 

gado já estava com viagem marcada e como se tratava de doen-
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ça prometi-lhe interessar-me pelo caso. 

o Sr. Ministro Barata Silva - De acordo, não tenho ob,jeção. 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acôrdo. 

o Sr. Ministro Presidente - Adiado para a prÓxima Sessão o 

julgamento do processo n9 2854/71. O Sr. Secretário procede-

rá ao pregão dos processos. 
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rata Silva: c1evisor: : inistro ::ais.s Jufai:;al. .tect;rso de rte

vista de decisiio do T lT da 2::. Lle~ião .. :; .. 1..LJO :;• .. '.1.\EIA e CU. 

lando !-!?.scarelli). 

O Sr. i.fini_stro A.arata Silva- O S~ré_;b Tril,unal da 2 . ,\e;i

ão, pelo ;,cór:Jão de .ls. 103/108, ne ;ou ;Jrovi::~ento ao recur-

1Ue a aoose11taa~ria es ' . -. ' tin.;ue o cvntré.tO :'le trc-.balho .:18 pleno :li rei to. -c; o rel2, to rio 

O r,r, '':i_,nistro ".lie.ê__Ju: ai;::.ü- D,-o ctcÔrdo. 

O Sr. :~inlstr. P!'esidente- Te.n a palavra o c r, i>dvo;ado. 

( ... ~ ' ' ,. - ' '" ' O J-, ' . '!' . I . O 
1_,-...,;.;j. ...... ~~ .. •• .w ... .~. \(_l,.,d, -·· J-.~h.:. •• .J.:, -~ 

.~ncerr.3.:"12~. 'l'em a oa ·-
lavra o :lelator. 

O r:r, :inistro J3ar8 .. ta Silva- ?relLü:1ar11~nte, con.'1e•;;o da :\e

vista. ·;ntendo C[Ue a desuta .... '.eve ser COiÚl.eci:'la )ela di ver ;ên-

' r '"'I -· , , 1 cia ']2rfeita ... knte a)ontada as .ls. 11.)· :.s ta eGJ jo:;o a ap i-

cação do art. lcQ. da CLT., co:J a :c>e:'la:são dada oela Lei !'{)72. 

:!ão i.aporta, n.J me r. e:1tencler, fa:;a C:is tinção a lei anterior 

de acidente de trabalho, ~e nll. 7036 entrs incalacidade per

raanente e te:l.JO:':'ária. I .1porta ~ue o conceito de acide•tte de 

tl'abal!1o, inclui.Gdo ta::Jbém a ::Jo~ és tia _;ro '~cional, 

f~._ i alte.rado nem p'3lO re~i.L1e anterior, nem pela lei nova. Se 

a lei r,ue alterou o art. 1 ~1l. deterána e"pecii·icii.mente ::~_ue s .. 

conta co"10 tempo de servi;;o o per:Í.odo de 2,ci.·len~e .. · 'e t~·aba: [r: 

pac:-ec o;-:ne 'l_Ue o ,;cÓrdão apontado às :Cls. 113 con. li ta c,):U o 

decidido )elo E. lelional, ~ue entea1deu não aplic~vel o art. 

hQ .Ja G.Jnsolid.:.-i..ção. 
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O Sr. Ministr0 Elias Bufá.içal - "Data venia" do eminente Re 

lator, não conheço da Revista, pelos seguintes fundamentos: 

a sentença somou um ano de afastamento. atendendo ao Decreto 

lei n? 7036, como se lê a fls. l90v. Náo se pode pretender 

que, pelo fato de ter o empregado equiparado e. doença de que 

fora acometido a acidente de trabalho ocorra no caso viola 

ção do art. 49 da CLT, que somente cogita de casos de aciden 

te de trabalho propriamente dito. Os exemplos jurisprude~ 

ciais pelas mesmas razões são inaproveitáveis ... (lê). Não 

conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço, Sr. Presidente.o meu 

entendimento se coaduna inteiramente com o esposado pelo Mi 

nistro Relator. Acompanho S.Excelência. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, também co 

nheço. A divergência é manifesta. 

O Sr. Ministro Presidente - Não vou ficar com a corrente ma 

joritária. Se bem entendi, S.Exa. o Ministro Relator enaua -

dra o presente feito dentro daquilo que é previsto no art. 

49 da Consolidação; o Ministro Revisor tem opinião contrári 

d~ que não se trata só de acidente de trabalho e, sim, de 

doença adauirida no trabalho. Na defesa, o ilustre advogado 

bem salientou aue esse conceito, na r.ei 7036, se divide em 

temporário e permanente, e se estabelece o interregno de um 

ano para que o afastamento do empregado seja computado como 

tempo de serviço. Fora daauilo, a empresa será encarregada 

de fazer as reparações legais de acordo com a lei em vigor. 

Por isso, voto vencido, com o Revisor. Conhecido o recurso 

contra o voto dos Ministros Revisor e Starling Soares, Tem a 

palavra o Relator. 
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(Chega o Procurador Dr. Murillo Estevam Allevato) 

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

recurso para determinar a reintegração do reclamante com as 

conseqU~ncias legais, eis que salienta o voto vencido, fls. 

6, quando diz "in verbis": Insiste o recorrente em seu ap~ 

lo que o afastamento do trabalho deu-se em razão de moléstia 

... (1~). Dou provimento ao recurso para determinar a reinte 

gração do reclamante com as decorrências legais. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Mais uma vez divirjo do Rela 

tor, mantendo o V.AcÓrdão Regional, que assim se expressou: 

"No antigo IAPI, esteve o recorrente por incapacidade perma 

nente de março de 1961 a setembro de 1964. Segundo o art. 29 

da Lei n9 7036, de 10.11.44, posto aue após um ano a incap~ 

cidade temporária se transformou e~ permanente. Da{ a aposen 

tadoria. O preceito que emana do art. 49, § 19. da Consolida 

ção, cuja aplicação pretende o autor, foi introduzido vela 

Lei 4032. . . ( 1~). 

O Sr. Ministro Barata Silva - Exatamente ai o equivoco do 

V.AcÓrdão. Aposentado pelo antigo IAPI, só se tornava efeti 

v a essa aposentadoria após cinco anos e nii.o após um ano. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - 11 Inaplic!Ível, pois, à espé 

cie. Caso contrário, seria retro-operância. O contrato de tra 

balho estava extinto quando passou a vig1r a ree;ra do § 19, 

art. 49 ... (lê)". Por tais fundamentos, nego provimento man 

tendo a sentença. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo diverg~ncia, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acompanho o Relator. Trata-se 

de moléstia profissional que se equipara a acidente de traba 
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lh8. De acordo com o art. 49 da CLT, o tempo é contado inte 

gralmente. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, este proces 

so j' esteve nas minhas mãos na fase anterior da minha convQ 

cação. For issQ, vou me permitir fazer ligeiras considera 

ções. Na interpretaçã.o do § 19 do art. 4 9 pré-mencionado, 

acrescido pela lei n9 4072, não se poderá afastar os dispas! 

tivos especfficos que regulam a matéria •.. (lê). Nego prov! 

mento. 

O Sr. Ministro Presidente - Mantenho meu voto com o Revisor. 

Negado provimento contra os votos dos Ministros Revisor e 

Starling Soares. 
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O Sr. Secretário -PROCESSO n9 3 144/71 -Relator: Mtnistro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a,Região. GUILHERME FORGE E Cia. 

DOCAS DE SANTOS e OS MESMOS. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O E. Tribunal da Segunda Regiã 

pelo Acórdão de fls. 139 a 143, resolveu dar provimento par~ 

cial ao recurso interposto pela reclamada, para determinar o 

pagamento simples da indenização ••• (lê). A Procuradoria Geia 

manifesta-se pelo nao conhecimento do recurso da empresa e p~ 

vimento do recurso do empregado, para que seja reconhecida ao 

mesmo a indenização dobrada, É o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

(Lsam da palavra os Drs. José Francisco Boselli e Leopo~ 

do Cesar Miranda Lima). 
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O S1·. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Ministro Relator. 

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

conheço apenas da Revista do empregado, com base na Súmula n9 

26 do Egrégio Tribunal Pleno. Deixo de conhecer da Revista da 

empresa, como salienta o douto Procurador, pois versa a mesma 

apenas sobre a questão fática da falta grave. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, data venia do 

eminente Relator, não conheço de ambos os apelos. O da empre

sa pretende o reexame de fatos e de provas, insistindo na con 

figuração da justa causa; o do empregado, que teve o apoio do 

douto parecer, parte de uma presunção que nao se mantém, no 

caso. A despedida, ainda que não decorrida .•• (lê). Não conhe 

ço de ambos os recursos. 
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A 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergencia, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Pelo que depreendi do voto do 

Relator, o empregado contado o tempo de aviso-prévio, teria 

de fato 9 anos. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O problema é de aplicação pura 

e simples da tese da presunção. Não está propriamente em jogo 

o AcÓrdão, que inclusive chega a dize~ que, com 8 anos e meio 

A -ou 9 anos, o problema se baseia apenas na existencia ou nao d 

obstatividade. A Súmula 26 fala em presunção juris tantum, qu 

pode ser elidida por prova em contrário. Sustenta-se no Acór

dão que há essa prova no sentido de elidir a presunçao da des 

pedida.obstativa. Dai por que está realmente em jogo a súmula 

26. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A Súmula 26 é categórica. Apli-

ca-se a mesma quando o empregado tem 9 anos de casa. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A sentença afirma que tinha 9 

anos de casa. Embora o reclamante diga, na defesa, que tinha 

8 anos e 5 meses de serviço, a senteça Regional afirma que ti 

nha 9 anos. Temos que partir do AcÓrdão, que afirma que o em

pregado tem 9 anos de serviço. No caso, não vou analisar o pr~ 

blema do tempo de serviço do empregado. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Aplica-se a SÚmula. Minha dÚvi

da é se as Instâncias Ordinárias reconheceram ou não os 9 anos 

de casa. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não chego a afirmar isso. Quem o 

afirma é o AcÓrdão. 

O Sr. Ministro Elias Bufáigal - Vou ler, se me permitem, o Acó 

dão, apenas para esclarecimento: ''A reintegração é só para es

tável, e estável é o empregado que conta com 10 anos de efeti-
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vo trabalho. O reclamante, na defesa, declara que tinha 8 an 

i ( A) fi e 5 meses de serv ço ••• le. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - o AcÓrdão nao se define, mas 

parece que encampou essa tese. Concluo com o Ministro Relator 

aplicando a súmula n9 26. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, data venia 

do eminente Ministro Relator, não conheço de ambos os recur-

sos. Entendo, quanto ao recurso do empregado, que motivou o 

maior debate com respeito à matéria fática, que não se aplica 

a Súmula n? 26, porque provado motivo mais do que plaus{vel 

para o despedimento. A empresa não agiu maliciosamente. O pa

gamento em dobro foi institu{do para punir o empregador que 

age maliciosamente. No caso, está reconhecido pelo AcÓrdão Re 

gional que nao houve essa mal{cia, que a despedida não foi 

obstativa. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também nao conheço. Entendo ina

plicável a Súmula 26, porque esta é taxativa quando diz· que, 

sem qualquer motivo, presume-se a obstatividade. O AcÓrdão dá 

noticia de faltas: primeira, aquela que seria gravissima nos 

dias de hoje, quando se corrompe a mocidade - a do tráfico de 

maconha, que não foi provada no AcÓrdão, substancialmente, ma 

há uma alusão; segunda, aquela das azeitonas; é apetitoso dis 

tribuir azeitonas para os companheiros de trabalho, mas é um 
A 

patrimonio alheio a ser desfalcado; a terceira falta seria a 

de dormir em serviço. Desse somatÓrio de clrcunst~nclas, ver~ 

fica-se um indicio de culpa. Logo, falece razão para a aplic~ 

çao da SÚmula 26, que é taxativa. A meu ver, a malicia tem 

que ser evidente, transparente, inegável, e no caso essa mal{ 

cia da empresa não transpareceu. Pelo contrário, à empresa a

giu em função das faltas. Como disse o Sr. Advogado, não é fa 
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ta grave, na acepçao lata da palavra, mas é uma falta que en 

seja a rescisão indenizada do contrato de trabalho. Quanto à 

questão do tempo de serviço, a jurisprud~ncia deste Tribunal 

tem sido vacilante. A principio, era 10 anos; depois 9 anos 

e meio, chegando a 9 anos e um dia - mas desde que houvesse 

a intenção obstativa evidente. Acompanho o Ministro Revisor, 

não conhecendo de ambos os recursos. Contra os votos dos emi-

nentes Ministros Relator e Velloso Ebert, não conhecido o re 

curso do empregado, e não conhecido o da empresa por unanimid 

de. O Ministro Relator protesta por justificação de voto, que 

é deferida de plano. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 989/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. CAIXA ECONOMICA FEDE

RAL - Filial de São Paulo e JOS~ PIRES DOS SANTOS. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Venerando Acórdão do Tribunal 

da Segunda Região, às fls. 192/93, decidiu determinar a reme~ 

sa dos autos à Egrégia Justiça Federal, eis que o art. 110 da 

Constituição Federal 
A 

diz que a competencia para apreciar os 
, A 

processos em que e parte empresa federal •.• (le). A douta Pro 

curadoria Geral opina pelo não conpecimento ou improvimento do 

recurso. 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. José Francisco Boselli) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

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

te, não conheço da Revista, eis que não demonstrado qualquer 

conflito jurisprudencial. (Lê.) 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente ~ Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 373/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2a. Região, LANIFÍCIO CARIEMA S,A 

e LUZIA MARIA DA SILVA. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Egrégio Tri

bunal ~ quo não conheceu do Recurso Ordinário da empresa rec 

mada por intempestivo, isto porque, intimada da respeitável 

- A decisao de Primeira Instancia em 15 de fevereiro de l 970, so 

mente apresentou seu apelo em 04/03/70 ••• (lê). A douta Procur 

daria Geral opina desfavoravelmente. ~ 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 de Azevedo Braga) 

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

lavra o Relator. 

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

lega que não tomou conhecimento da sentença em audiência,porém 

às fls. 43 dos autos está juntado o recibo do depÓsito da con-

denação, efetivado em 18 de fevereiro de 1 970, o que leva ' a 

presunção de que, de fato, tomou conhecimento antecipadamente 

do decisÓrio vestibular ••• (lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Também não conheço. 

' A -O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia ? Nao conhecido o 

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 824/71 -Relator: Ministro Ba 

~ata Silva. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de Revis 

ca de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. MUNICIPAL DE TRANSPOR 

rEs COLETIVOS e JOÃO MONTES GIMENEZ. 

p Sr. Ministro Barata Silva - O Tribunal Regional do Trabalho 
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da Segunda Região, pelo AcÓrdão de fls. 59/62, rejeitando a 

preliminar argüida pela reclamada, negou provimento ao recur 

so, por entender que o reclamante e o paradigma são contabi

listas, trabalhando ambos em serviço pertinentes às funções, 

devendo, por isso, haver a equiparação salarial ••• (lê). A dou 

ta Procuradoria Geral opina pelo não conhecimento ou improvi

mento. ~ 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 de Azevedo Braga) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 
A 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, pela divergen-

cia não é possivel conhecer o recurso, eis que dos AcÓrdãos 

apresentados às folhas 65, o primeiro contraria a Súmula 38 

••• (lê). Conheço da Revista, por violação de lei, e dou-lhe 

provimento, para julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Há, Sr. Presidente. A violação 

de lei teria que ser literal, e pelo que entendi do voto do 

Relator, teria havido mau enquadramento jur{dico dos fatos e 

teria sido mal aplicada a lei. O recorrente deveria ter citad 

divergência. Por violação do art. 461, data venia, nao posso 

conhecer. 

O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do Ministro Velloso 

Ebert, conhecido o recurso e dado provimento ao mesmo, para 

julgar improcedente a reclamação. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 966/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. PAULO FERREIRA LIMA e 

PEDRO BALDASSIAN & Cia. Ltda. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Reformou o Egrégio Tribunal Re 

gional a sentença,.para julgar improcedente a reclamação quan

to à despedida, considerando o ajuste - .fls. 45. Negando a jus 

ta causa, cita o recorrente AcÓrdãos sobre a limitação da lide 

••• (lê). O douto parecer é desvaforável. ~o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert. De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr.Ulisses de Azevedo Braga) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. ~ncerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro ~lias Bufáiçal - Sr. presidente, o que declarou 

a defesa, e está registrado na Ata de fls. 8, é que o reclama 

te foi dispensado porque, desobedecendo ordens do mestre, au-

sentara-se em hora de expediente com os companheiros, alegando 

que iam todos a um bar nas proximidades tomar café ••• (lê). Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Os arestos trazidos a confronto 

na Revista para reforço da tese preliminar argüida pelo recor

rente, porque o decisÓrio Regional teria decidido fora dos li

mites da contestação, nao têm pertinência com a hipÓtese ver 

te ••• (lê). Não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 106/71 - Relator: Ministro 
, 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região S.A RÁDIO TUPI - TV 

~UPI e JOS~ JOAQUIM SALEME. 

p Sr. Ministro Presidente - Reclamou o autor equiparação sala

~ial a outro seu colega, alegando exercerem as mesmas funções 

e há mais tempo que o paradigma ••• (lê). A douta Procuradoria 

Geral opinou pelo conhecimento e provimento da Revista, para 

julgar improcedente a reclamação. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

{Usa da palavra o Dr. Edisio Gomes de Matos) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Inicial-

mente, orientamos o nosso voto no sentido do não conhecimento 

do recurso, e o fazemos nos seguintes termos:"Não conhecemos 

do apelo. Dos AcÓrdãos citados, o único que poderia servir à 

, , ( ")" -especie dos autos e de Turma ••• le • Nao conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - ~ venia, conheço. O simpks 

fato de tratar-se de locutor está evidenciando que não se po

de apreciar a questão sob o prisma em que geralmente se colo

cam tais questões quando perceptÍveis facilmente a produtivi

dade e a perfeição do trabalho ••• (lê). Conheço da Revista pe

la divergência em relação ao primeiro aresto Regional citado 

e ao Último do Pleno, fls. 81, em relação ao segundo e ao Últ 

mo Regionais de fls. 82 e também pela afronta ao art. 461 da 

Consolidação. Conhecendo também por violação de lei, adianto 

o meu voto no mérito. Pelas mesmas razões, dou provimento à Re 

vista, para julgar improcedente a reclamação, pois a diversida 

de dos serviços está evidenciada pelo prÓprio AcÓrdão. 

O Sr. Ministro Presidente - Apenas um aditamento ao meu voto. 
,.. 

Na sua brilhante defesa, o ilustre Advogado fez uma referencia 

que resultou num ponto verdadeiramente digno de atenção: cada 

locutor tem a sua entonação de voz, sua vivacidade, seu talen

to, sua apresentação e tanto é assim que, na esfera da vida ar 

t!stica, hoje, com a televisao dominando o mundo, o que existe 

é justamente uma planificação: todos estão naquele mesmo pla-
,.. 

no. ~ntretanto, uns sobressaem mais que outros, tem mais inspi 

ração e ganham fama mais rapidamente. Podemos citar, por exem

plo, José Geraldo de Almeida, que se celebrizou na Copa do Mu~ 

do. Até então era um locutor brilhante, que eu conheço desde 

1 932, mas não tinha a notoriedade que tem hoje, com aquele 

"lindo, lindo, lindo", expressao que o notabilizou no Brasil 
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inteiro, são os acasos da vida que fazem o homem, de uma hora 

para outra, subir para a fama. Temos que encarar a presente 

questão sob o ponto-de-vista daquilo que constitÚi a função. 

Diz o AcÓrdão Regional: "Na espécie, o reclamante não é mero 

locutor auxiliar •• , (lê)." Até nas apresentações ao pÚblico 

ao vivo, que são o melhor momento de um locutor se fazer rene 

mado e conhecido, até ali os dois estiveram juntos, na mesma 

situação. Não posso fugir do AcÓrdão. Acho que a defesa do Sr 

' Advogado foi muito bem lançada e escorreita, mas as vezes o 
~ 

nosso coração se inclina para um lado e a consciencia move-se 

para outro. Não conheço do recurso. Entendo que os AcÓrdãos 

citados vêm reexaminar matéria de fato. A pedra angular da de 

fesa do reclamado, no seu Recurso Ordinário, foi a de que, em 

função artistica, não poderia haver equiparação, quando no co 

senso geral, no conceito que se tem, o locutor não é verdadei 

ramente um artista. Pode ter predisposiçÕes artisticas, ser 

mais comunicativo que outros, mas o fato é que não é um artis

ta, Artista é aquele a quem se requer talento, inspiração,cria 

ção, aquele que tira do nada e faz o belo e o perfeito. Acho 

que isso não é arte, tanto que concurso para locutor se faz 

lendo textos. Os que têm facilidade de locução e dd.cção pex·fe!_ 

ta são escolhidos. Não se trata daquele que vai criar, na hora, 

~ -um slogan, mas do que le com maior perfeiçao, Data venia, nao 

conheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O padrão é precisamente quali

dade. O recorrido, no caso, não reúne as mesmas condiçÕes do 

paradigma, porque do contrário não recorreria ao Tribunal, ~s

sa, a matéria de fato que queria esclarecer a V,i:xa, ·uma vez 

que V.Exa, com muita acuidade, situou o problema nesse ponto. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Sr. Presidente, afirmou V.Exa., 
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lendo o AcÓrdão Regional, que houve uma perfcia técnica que 
A 

concluiu pela existencia da identidade de função. Logo, a ma-

téria se deslocou do terreno probatório. ' , ' ~ materia fatica, 

insusceptfvel de reapreciação em grau de Revista. Não conheç 

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

se contesta que haja a indentidade de função que a perfcia 

concluiu. Agora mesmo o Ministro Velloso Ebert falou em iden

tidade de função, mas não fico a{, porque o art. 461, no pará 

grafo 19, diz: ''Trabalho de igual valor, para o fim deste ar-

( A) !I tigo .•• le • Entendo, no caso, violado o parágrafo 19 do 

art. 461 por dois motivos: em primeiro lugar, porque o Acórdã 

diz que,"embora nao tenham a mesma assiduidade paradigma e e

quiparando ••• " Não é possfvel dissociar a assiduidade da pro 

dutividade. Este aspecto, para mim, já revela a infração ao 

parágrafo 19 do art. 461, pois não é possfvel falar em mesma 

produtividade entre duas pessoas em que uma é assfdua e a ou

tra não. ~m segundo lugar, quanto à perfeição técnica, despr~ 

zada pelo AcÓrdão, não é possfvel fazer a distinção entre o 

profissional do rádio e o artista. A vingar a tese de V.Exa., 

qualquer jogador de futebol deveria receber o mesmo salário 

que o Pelé. 

O Sr. Ministro Presidente - Em matéria de futebol é diferente, 

pois o sujeito já nasce com aquele dom. Não existem dois Pelés 

no mundo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A lei fala em mesma perfeição 

técnica. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas há um perfcia. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Estou me baseando apenas na dis

cussão havida no processo. O Ministro Velloso ~bert informou 
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que a perfcia concluiu pela identidade de funções, mas a lei 

vai mais além da identidade de funções. o parágrafo 19 do rut. 

461 diz: 11 Considera-se trabalho de igual valor ••• ( 1ê). 11 Não 
.· 

têm igual produtividade nem a mesma perfeição técnica. 
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' o Sr. Ministro Presidente - A empresa e quem faz esse escalon 

mente ao seu bel prazer. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Parti do AcÓrdão, e não o quero 

por em jogo. Sr. Presidente, entendo violado o § 19 do art.461 

na parte da produtividade e perfeição técnica, Parto das afir

mações discutidas pelos eminentes Ministros que me antecederatr 

A meu ver, como concluiu o AcÓrdão atacado, não é possível se-

parar a assiduidade da produtividade, e V.Exa. sabe melhor do 

que eu. Entendo desprezado o § 19. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr.Presidente, o AcÓrdão real

mente esclarece isso, porque diz que foi provado, pela per!ci 

que ele, tal como o parãdigma, é locutor."Quanto à circunstful

cia de ser o reclamante nenos assÍduo do que o paradigma não 

constitui de si fator conveniente a sua malor produtividade. A 

nunciador e apresentador e assim como este com atuação ao vivo 

vem particiapando em programas ••• (lê)~" "Data venia", Sr.Presi 

' , -dente, um e ass~duo e outro nao. 

O Sr. Ministro Presidente - Há uns que trabalham muito e produ 

zem pouco, e outros que trabalham pouco e produzem muito. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr. Presidente, o caso em te

la não é igual ao que julgamos, porque naquele houve violação 

frontal de lei, pois se afirmava que as funçqes não eram idên

ticas. Neste caso, as funções são idênticas. Há uma pequena d~. 

ferença salientada pelo Ministro Barata Silva, no que respeita 

à produtividade do empregado. Mas isso se prende a uma interp 

tação razoável do AcÓrdão. Pode não ser a mais correta 

tação, mas é uma interpretação. Desde que esta não seja abusi

va, não seja repelida do texto legal, não se pode entendê•la 

como tendo violado a literalidade do texto. "Data venia",cons!_ 

derando que, no caso, já há uma interpretação razoável que po

de não ser a mais correta, não vejo como se conhecer do recur-
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so por violação legal e, também, pela letra ~ do art. 896. Os 

AcÓrdãos citados não convencem que, realmente, houve divergên

cia jurisprudencial. Acompanho V.Exa, não conhecendQ. 

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

votos dos eminentes Ministros Revisor e Barata Silva. O Minis

tro Revisor protesta por justificação de voto,o.que é deferido 

de plano. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 758/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. FERRARI & Cia. (Dr.Wal

dir Arienzo) e NELSON LOMBELLO (Dr. Christovam Pinto Ferraz). 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr.Presidente, trata-se de in

quérito julgado improcedente pela MM. Junta, embora entendendo 

ter o empregado dado motivo com as falias ao serviço e seu pro

cedimento. DaÍ imposta a readmissão simples, não a reintegra

ção, usando impropriamente os termos da sentença de fls. 26. 

Ambas as partes recorrem. O AcÓrdão vêo a ser anulado por esta 

Turma, por falta de notificação .•• (lg). A douta Procuradoria 

Geral opina pelo acolhimento da preliminar. t 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 Mana de Andrade) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, não merece 

conhecimento a Revista, na preliminar, porque a douta Procu 

radoria Regional já se manifestara pelo provimento do recur

so da ora recorrente para ser julgado procedente o inauérit~ 

InÚtil, portanto, o novo parecer. No mérito, também descabe 

a Revista. Cita o ora recorrente apenas dois AcÓrdãos, um do 

Regional, sem indicação da fonte de publicação, e outro de 

Turma deste Tribunal Superior, mas nenhum serve para amparar 

a Revista, para a transposição da preliminar de conhecimento 

... (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 579/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. BANCO DO BRASII 

S/A (Dr. Nivaldo Ary Nogueira) e AMERICO FAUSTINO (Dr.Rubens 

de Mendonça). 

O Sr. Ministro Presidente - O Aresto Regional de folhas 125/ 

126 decidiu dar provimento ao apelo ordinário do reclamante, 

para efeito de reformar a sentença da Junta de Conciliação e 

Julgamento que dera pela ocorrência de prescrição do direito 

de reclamar do empregado. Sustenta o aresto que o pedido era 

de complementação de aposentadoria .•. (lê). A Procuradoria 

opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. t o re 

la tório. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Maria Andrade) 

2. 

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

mente, conheço do recurso. Justificada a sua fundamentação 

legal com a citação de julgados divergentes relativos ao efei 

to da aposentadoria, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo, 

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

conhecida a Revista. No mérito, todavia, nego provimento ao 

apelo, tendo como sÓlida e jurÍdica a razão de decidir escul 

pida no corpo do decisório Regional. O direito do reclamante 

nã~ é daqueles que se poderia julgar passível ... (lê). 
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o Sr. Ministro Presidente (Continua lendo.) - Concluo meu 

voto, no sentido de que não há violação de lei, porque enten 

do que o prÓprio Banco reconheceu que já tinha norma regul~ 

dora da aposentadoria e dos beneficios que dela adviriam e 

que esses beneficios foram cortados. Nego provimento ao recu 

so. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, divirjo de 

V.Exa. A verdade é que o empregado se aposentou em 1965 e 

só em 1969 veio a reclamar. Não houve prescrição? Quando ha 
, -vera prescriçao do direito de reclamar alguma coisa? Ele sa 

bia desse direito e deixou de reclamar na época oportuna.Da

ta venia, julgo prescrita a reclamação por infringência ao 

art • 11 da CLT. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Com V.Exa., Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Entendo, como o Ministro Revi 

sor, que está prescrito o direito do reclamante. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - No caso, acompanho o eminen 

te Revisor, data venia do eminente Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, vencidos os Minis -

tros Relator e Velloso Ebert, julgado prescrito o direito do 

reclamante. 
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O Sr. Ministro Presidente - Reaberta a Sessão. 

O Sr. Secretário PROCESSO Nll 16M/ - Relator Ministro Barata 

Silva. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DESPACHO Do TRT DA 2a REGI~O 

CIA. PAULISTA DE ESTR~DAS DE FERRo • Dr. Joaquim A. de Lemos 

Pinto de Moura. 

o Sr. Ministro Barata Silva -Do despacho de fls. 2,que denego 

a Revista pedida pela ora agravante, é interposto o presente 

Agravo de Instruoento, fundamentado e contraminutudo com o 

translado das peças ••• (lê). A Procuradoria Geral manifesta-se 
~ t ~ • pelo nao provimen o. ~ o relatorio. 

o Sr. Ministro Presidente -- Em discussao. Encerrada. Tem a p~ 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barat~ Silvn - Com a douta Procuradoria e, à 

falta, "data venia" da fundamentação exigida por lei, parece

nos procedente o despacho agravado, "pois, efetivamente, o 

agravante pretende o reexame, no seu apelo, de ~atéria de fato 

ao alegar a diminuição da insalubridade verificada no serviço 

dos reclamantes pela limitação do tempo de exposição ~s condi

çÕes insalubres" ••• (lê). Nego provimento ao Agravo. 

O Sr Ministro Presidente - Há divergência? unanimemente, nesa 

do provimento ao Agravo. 

o Sr. Secretário PROCESSO Nl! 1707/71 - Relator: Hinistro Barat .. 
Silva. Agravo de instrumento de despacho do TRT da la Regiao. 

NICE WILLIAN WAECHTLER.(Dra. Aurea Elizabeth Magiano Pinto) 

Irmãos Chueke Ltda. Dr. Alexandre Calazans de Moraes Filho. 

O Sr. Ministro Barat~ Silva - Do respeitável despacho de fls 

56, que denegou a Revista pedida pela reclamante, é interposto 

o presente Agravo de Instrumento, devidamente processado, por 

economia processual, nos prÓprios autos da ação ••• (lê). A dou

ta Procuradoria, oficiando a fls. 72, manifestou-se pelo não 

provimento, por pretender a agravante apenas o reexame de fa-
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tos e provas. ~ o relatório. 

Q Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Tem a ~a 

lavra o Relator. 

b Sr. Ministro Barata Silva -Nego provimento ao Agravo, para 

confirmar o bem lançado despacho de fls. 56. Com efeito, pre

~endeu o agravante, através de Revista trancada, exclusivament 

p reexame de matéria fática. 

b Sr. Ministro Presidente -Há divergência? Unanimeoente, ne~a 

~o provimento ao Agr~vo. 

~Sr. Secretár_io- PROCESSO NQ 17lh/71 -Relator. Ministro Bara-

1~a Silva. Agravo 

~ORREIO DA MANHÃ 

lheiros Bomfim. 

de instrumento de despacho do TRT da la ReEiã 

S/A Drs. João Monteiro Horaes e Benedito Ca 

J Sr. Ministro Barata Silv~ - Do despacho de fls. 32, qze dene 't 

gou a Revista pedida pela ora agravante, é interposto o presen 

ce Agravo de Instrumento, devidamente instruÍdo coo o transla

JO das peças pedidas em contraminuta de fls. 35 e seguintes ••• 

lê). A Procuradoria Geral, às fls 42, pronuncia-se pelo nao 

ponhecimento do Agravo por deserto e, se conhecido, pelo seu 

esprovimento. ~ o Relatório. 

~ Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada. Tem a pa1 

~r a o Relator. 

o Sr. Hinistro Barata SilV'l - Prc.liminarmente, Sr. Presidente, 

não se pode conhecer do Agravo, eis que os emolumentos foram 

pagos fora do tempo. Com efeito, o agravante fora notificado 

em ••• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, n'lO 

conhecido o Agr11vo. 

(CHEGA O HINISTRO ELIAS BUFAIÇAL) 

O Sr. Secretário'PROCESSO NQ 1763/71 -Relator: Ministro Bara

ta Silva. 4gr~v~ de instrumento de despacho do TRT da 2a Regi 
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ão. Drs.Oswaldo Pena e Cleber Piccirilli. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Do respeitável despacho de fls. 

184, que de~egou a Revista pedida pelo reclamante por intemp 

tiva, é interposto o presente Agravo de Instrumento processad 

por economia processual, nos próprios autos originários. Sem 

contraminuta, sobem os autos, a cuja fls. ZO a douta Procura

doria manifesta-se pelo não conhecimento ou desprovimento. e 
o relatÓrio. 

O Sr. Hinistro Presidente - Em cfireussão. Encerrada. Tem a pa

lavra o Relator. ·' 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, o Agravo foi 

interposto a destempo. Realmente, expedida a notificação a 

ll de agosto de l 970, e o Agravo tendo sido interposto em 

9-9-70, fls 283, fácil verificar-se a intempestividade. Não 

conheço por interpestivO • 
, ~ o Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, 

nio conhecida o Agravo 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 1785171 -Relator: Ministro Ba

rata Silva. AGR~VO 'BE INSTlHJNENTO DE DESPACHO DO TRT Dfl 5a R]; 

GIÃO • S~DEL - SALVADOR CO~RCIO DE ELETRO DúlffiSTICuS S/A; 

Drs. Adroaldo Leão e Raimundo de Freitas Pinto. 

O Sr. Ministro Barata Sil ''a - Do respect:!vel despacho de fls. 

42, que denegou a Revista pedida pela empr<sa é interposto a 

presente Agravo de Instrumento, devidamente formalizada com 

o translado das peças pedidas contraminuta às folhas 49, rese . 

bendo as folhas 53, parecer em que a douta Procuradoria opina 

pelo provimento. ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Barat3 Silva - "Data venia" da Procuradoria 

Geral, o agravante pretende,na Revista, não mais que o reexa
me de fatos, e provas, relativamente aos pressupostos da eCUJ,i 
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-paraçao salarial. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negada provimento 

ao Agravo por unanimidade. 

o Sr. Secretário- PROCESSO Nll 1823/71 - Relator: Ministro Ba

rata Silva. Agravo de instrumento de despac~o do TRT da 8a R~ 

gião. CIA DE G4S DO PARA'PARàGÁS. Drs. Amaury F. de Souza e 

José de Ribamar Alvim Soares. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Do despacho de folhas 34, que 

denegou a Revista pedida pelo reclamada é interposto o pres~n 

te àgravo Contraminutada e devidamente fundamentado com o 

translado das peças pedidas pelas partes, sobe a este Egrégio 

Tribunal e, depois de mantido o despacho de folhas 32, recebe 

parecer em que a douta Procuradoria se manifesta pelo despro

vimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão • Encerrada. Tem a p~ 
lavra o Relator. 
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, 
O Sr, Ministro Barata Silva - O respeitavel despacho de fls. 

34, da lavra do eminente Juiz Presidente do Tribunal Regional 

do Trabalho da Oitava Região, Orlando TeiXeira da Costa, ~ in 
, 

censuravel e merece ser reproduzido em todos os seus itens, 

"in verbis": "Nota-se que a recorrente, na sua petição para, 

interpor a Revista, nem sequer menciona o pressuposto legal 

em que se baseia .. , (lê)''• Nego provimento. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NC 1 844/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Presi 
N # dente do TRT da 2a, Regiao. Industria de Tapetes Corello Ltd 

e Lourdes Inácio Pereira (HonÓrio Tanaka). 

O Sr, Ministro Barata Silva - Do respeitável despacho de fls. 
, 

12 que denegou a Revista interposta pela reclamada, e pedido 

o presente Agravo de Instrumento, devidamente instruÍdo com 

o traslado das peças pedidas pela parte e, sem_ contraminuta, 
, , 

sobe a este Egregio Tribunal, em cuja fls. 18 esta o parecer 

da Procuradoria preconizando o desprovimento, É o relatÓrio• 

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

lavra o Relator. 

O Sr, Ministro 

de fls. 11/12, 

Barata Silva - Segundo 
# N 

juntada por copia, nao 

se verifica, a Revista 

atende ao mínimos re-

quisitos exigidos_ pelas alíneas "a" e "b" do art. 896 da CLT, 

Assim, sem demonstrar violação de norma jurÍdica ou divergên

cia jurisprudencial na forma da lei, não há como mandar subir 

a Revista, Nego provimento ao Agravo, 
, " O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NC 2 566/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Serviço Municipal de 

Transportes Coletivos e Antonio Pan Fidalgo (Drs. Rolando Pi 

ri e Francisco James de Faro Mello). 

O Sr, Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, como constava 
, .. 

no relatorio da V •. Decisao revisanda:" o reclamante foi demi-

tido do Serviço Municipal de Transportes Coletivos da cidade 

de Santos,em cumprimento ao.ato do Governador do Estado de 

São Paulo, publicado no Diário Oficial ••• (lê). Parecer do Mi

nistério PÚblico pelo não conhecimento ou improvimento do ap~ 

lo.~ o relatÓrio •. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acÔrdo. 

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

(USA DA PALAVRA DR, NtRIO BATTENDIERI), 



TST • 882 

PODER JUDICIÁR.IO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

414/72. SSO/MNS/RS 16,30/35 -1-

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

lavra o Relator. 
• H O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Acordao desta E. 3a. Turma, 

da lavra do eminente Ministro Floriano Maciel, que anulou o 

decisÓrio Regional proferido anteriormente, no julgamento do 

Recurso Ordin~rio, apresentou sua conclusão baseada nos se 

tes fundamentos: "segundo jurisprudência j~ consagrada pelo 

excelso Supremo Tribunal Federal, os atos institucionais a 

que alude o v. AcÓrdão recorrido ••• (lê). Não conheço do apelo. 
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O Sr. Ministro Baro.ta Silva- Lastinav(lmente, não conheço do 

apelo, adotando a fundamer,tação do Ministro Rel~'.tor, porque 

não sGria o caso de indicar o Ac:5rdilo anterior ~ue, realmGn

te, restringiu a interpretação do Prejulgado do Egrt?gio Ple- · 

no. Dessa decisão da ~gr0gio. Turma, lastimavGlme•·te - repito 

mais una vez - não houve Embargos para o EgrGgio PlGno, quG 

teria sido prolator do Prejulgado e a quem competia, eviden

temer,te, dar interprGt.ação ndequacla a sua dGcisão, tomada por 

aquela maioria que entendemos nGcess.:íria para o estabeleci -

menta de Prejulgado. Embora participo inteirruner,to do ponto 

de vista GXpendido pelo Advogado, da tribuna, de que houve, 

no caso, digamos assim, ou desrespeito ao Prejulgado ou este 

não existe, não poder~ esta Turma, indiEcutivc=lmente, conhe

cer da Revista. Por quê? Exatamente porque não houve, no ca

so, Embargos. A dGcisão da Turma não foi embargada para o 

Pleno, e o Tribunal Regional simplGsmente cumpriu a determi

nação desta EgrÉgia Turma, no sentido de que julgasse o mÉr1 

to, porque de acordo com a reiterada jurisprudência do Supr~ 

mo Tribunal: Federal -que trunb{m não é verdadeira - só serirun 

. t" . d i ~ 1 p ã J d" i' i t d 1nsusce 1Ve1s e aprGc açao pe o o er u 1c ar o os a os o 

Governo FGderal, e não os dos Governos Estaduais. Há erro S.Q 

, 
bre erro, sem duvida alguma, nas, pelo simples fato de ter 

transitado em julgado, de não ter havido, no caso, o Recurso 

de Embargos para o Egrégio Pleno, esta Turma n~o tem agora 

condiçÕc;s, evidc;ntem<=nte, de; conhEcGr da Revista. 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergência? 

O S-r. Ministro Vieira de Mr,llo- De acordo com o voto dos Mi-

nistros Relator e Revisor. Apenas queria acrescentar, com o 
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836 da Consolidação dispõe: nt vedado aos Órgãos da Justiça 

do Trabalho conhec<Cr de questões já decididas, exe:cutados os 
, ~ , 

casos expre:ssamente previstos neste T~tulo e a açao re:scis~ 

ria, que sr;,rÚ admitida, no prazo de, 2 (dois) anos, nos ter

mos dos artigos 798 a 800 do CÓdigo de Pl':lc:cs 'Civil". t 
qmstão já decidida; teri'o.mos decisões paralelas, e da mes-

ma Turma. 

O Sr. Ministro Bnrata Silva- A mE:sr~a Turm;:l iria julgar con

trariamente ao que dí'.cidira ante ri Ol'l!lente. Nfio temos condi

ç'5c,s para refor'Clnr decisão anterior dest:-, Turma. 

o Sr. Ministro Presidente- A doutrina, conforme tenho procy 

rado ilustrar, com o pouco que sei do Direito, a princ{pio 
, 

firmou-se no sentido de que nquelss atos institucionais SD 

teriaô efeito quanto nos atos do Poder Executivo na esfera 

federnl, excetuadas a estadu~ .. l e a rmnicipal justamer,te pe

la eclosão das paixões pol{ticas nestas duas esferas, prin

cipalmente na nunicipal, onde o cfrculo Ó menor e as paixões 

t0n maior efervesc&ncia. Eram conuns as decisões dos edis my 

nicipais, dos prefeitos que, naquele. clfmax das· pa~xões po

li'ticas·tángidos pelas mesmas, moviam perseguição aos empr~ 

gados. ApÓs o advento da Revolução de 1964, tais situações 

alcançavam deterMinados funci::mários. Em virtude disso, a 

princi'pi o houve essa orientação, quG depois modificou-se. O 

1 t Ad d d t .b •t , . d , d~ i us re voga o, a r~ una, c~ ou uma ser~e G acor aos, 

segundo s. Exa. de 1963 e 1971 -mais recentes, portanto. O 
, 

paragro.fo 12 do artigo 702 da CLT diz competir a Gste Tribu_ 

nal a Glaboração de Prejulgados. A doutrina tanbGm vacilava 
, ' sobre isso. O Prejulgado remonta a epocas recontGs, mas e 
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um meio de fossilizar a. jurisprud8ncia, C:Jl:to disse na Última 

Sessão o Ministro Coqueijo Costa, no sentido de tornar sem 

ef.ei to as minhas palavras, quando eu queria fazer aquilo que 

é função prec{pua do Pleno: robustecer, cristalizar a juris-

A # .. ..., t t"' prudencia.. Do contrarlo, nao exis iria o Pleno. A compe anela 

existe, e o artigo 702 obriga os JuÍzes de Direito, investi

dos na função de JuÍzes do Trbalho, a obedecer o Prejulgado. 

Logo, partimos de um princÍpio: existe o Prejulgado, que deve 

ser obedecido. o Ministro Floriano Maciel, representante ela.§. 

sista, todavia dos mais isentos de pa.ix5es ou de partidaris

mos - graças a seu esforço, terminando seu curso de Direito 

já quase avô - no seu voto n2\o fere a questão a que o Minis

tro Vieirn de Hello se refc:riu, quf, faria a coisa julgada, 

porque diz til o-s oi:~ente: "Segundo a jurisprudsncia jÚ c onsagr11 

da. deste Egr0gio Tribunal, os atos institucionais ••• (10)". 

O PrGj-ulgado nc 23 nilo diz isso. ~ a.quele velho chavão, a.qu2, 

1 11 f . t • "A . t, t N !. 1_' a vG 1a rase que sempre: se repe e. o ll1 erprc: e na o o 1 

cito distinguir onde a lei não fa.z distinção". Diz o Prejul

gado nll 23: "Falece co1'lpc:t0ncia. à Justiça do Trabalho para 

detc;rmi.nar a reintezração ou a indenização de emprc:gado demi 

tido com baso nos atos institucionuis". 
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O Sr. Ministro Presidente - (Continuando) - Logo, se houvesse 

a prec{pua preocupação dêste Tribunal em fazer um departamen

to estanque, ou uma separação desses atos, diria: "falece com 
,. .. 

petencia a Justiça do Trabalho quanto aos atos do Poder Exec~ 

tivo maior, podendo os atos executivos estaduais ser discuti

dos". O ilustre Advogado, entretanto, trouxe à Tribuna o Ato 

Institucional no 2, que d~ esta extensão. Portanto, o AcÓrdão 

firmou-se numa base falsa, num alicerce que não tinha funda

ção, feito sem aquela argamassa de cimento que o pudesse sol! 
, 

dificar diante do tempo e das·analises futuras, Trata-se de 

tese tão bonita que quero esplanar bem o meu ponto-de-vista. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Todavia, abriu-se o caminho 

da RescisÓria, 

O Sr, Ministro Presidente - Sim, mas abre-se aqui mesmo o ca-
, -minho da nulidade do Acordao, 

, - , O Sr, Ministro Vieira de Mello - O Acordao em foco e o do Re-

gional, "data venia". 

O Sr, Ministro Presidente - ~ onde eu quero chegar.· 

O Sr, Ministro Barata Silva - Apenas um aditamento, em abono .. , 
a tese do Ministro Starling Soares: se esta em jogo apenas o 

, - -Acordao Regional, e nao o desta Turma, realmente ele contra-

riou o Prejulgado, que fala genericamente quanto aos atos In~ 

titucionais. 
, 

O Sr, Ministro Vieira de Mello - O que esta no momento sendo - , , -objeto de revisao e o Acordao Regional, que foi prolatado em 

função de uma determinação desta prÓpria Turma, passada em 

julgado, que fiXou a lide, 

O Sr, Ministro Presidente - Qual a decisão do AcÓrdão desta 

Turma - desta mesma Turma, como V,Exa. mesmo bem sublinhou? 
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, N 

Anulou o Acordao. O que se anula acaba, se extingue. Se a vi-

da se anulou, isso quer dizer que houve o evento da morte. Se 

anulou, apagou tudo o que antes existia, desapareceram todas 

as teses que aqui estavam. A tese aqui afirmada era errada, 

porque apo~ada numa jurisprudência pretérit~e não há a aludi 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, a juris 
A , 

prudencia aqui citada pelo Ministro Floriano Maciel esta ·ul-

trapassada. V.Exa., Mlnis~ro Vieira de Mello, inteligência 

brilhante, Juiz fora do comum, desses que vieram de Minas Ge-
N , -rais e que dao luzes a nosso Tribunal, sabe qu~ o Acordao va-

le pelas suas conclusões. A fundamentação é uma, mas a conc~u 
N # N # # H A sao do Acordao e que vale. O que concluiu o Acordao? "Unanime 

mente conhece~ da Revista e lhe dar provimento para, anulando 

o recurso, determinar ao Regional que profira novo julgament~ 

A Turma julgou a questão que estava em dÚvida e mandou para 
• 

o Regional, que novamente a examinou. O que deveria examinar? 

Justam~nte os Atos Institucionais 1, 2, 3 e 4, e verificar se 

se aplicavam. A Turma anulou o AcÓrdão, não julgou,o mérito. 

Se houvesse decidido definitivamente que a questão era esta, 

não poderia a:mesma ser reexaminada, não haveria mais questão 

Mas anulou, e quem anula defere ~ Instância "ad quem" novo 

exame da questão. Vamos verificar se a Instância Regional fe-
N , ( re essa tese. Se nao o fizer, ha coisa julgada. Consulta os 

, lw A ' autos). O Acordao aflora a mesma tese: "falece competencia a 

Justiça do Trabalho para "determinar ••• (lê)·~ Se a questão fo.§. 

se morta, não mais voltaria ~ tona a mesma tes~. "Data venia", 

temos que decidir se o Pr~julgado vale ou não. Então, chego 
N , f 

a esta sustentaçao, que e prolixa, enfadonha, talvez destitu~ 

da de julgamento jur{dico? mas a ~ese.volta à tona: "falece 

competência à Justiça do Trabalho". Voltou tudo. Quer dizer, 



TST- 332 

POOER JUOICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

414/72 SSO/NI/RS 16,50/55 -3-

não houve coisa julgada. H~ coisa julgada quando a questão 

morreu e não houve recurso. SÓ cabe recurso, como disse o Mi

nistro Vieira de Mello, pela via da Ação RescisÓria. A Rasei-
• soria vem de tempos antigos, trazida nos recursos de quase to 

do os paÍses do mundo como sendo o meio de se reparar um di

reito que estava mal deferido, e que pode ser. reex·aminado. A 

RescisÓriá. vem. para reparar um direito deferido, Aqui, não é 
• • caso de Rescisoria, mas de se reexaminar o que ja estava para 

ser reexaminado. Se o AcÓrdão .. dissesse que não teria sido fei 
, 

to o deposito, ou que interposto o recurso fora do prazo, eu 

estaria de acordo, mas fala sobre tudo isso. Partindo do ACÓ~ 

dão Regional, vale o Prejulgado, que diz• "Falece competência 
' ~ a Justiça do Trabalho para conhecer ••• ", e nao distingue, Em 

adição a isso, a jurisprudência se 
, , 

constroi atraves dos usos 
• e costumes, daquilo que e julgado, das leis e da doutrina. O 

, 
que diz o Ato Institucional? Que esses atos tambem abrangem 

os funcionários municipais e estaduais, com a emenda que hou

ve ao Ato Institucional nQ 1, e que o nQ 2 estendeu, Essa te

se realmente existiu, mas temos que partir da conclusão do A

cÓrdão, O AcÓrdão do Ministro Floriano Maciel foi no sentido . 

de anular o do Regional, e desse modo reverteu tudo.como to-

• dos voltamos a ser o que nascemos: desaparece tudo, a mataria 

desaparece, 

O Sr. Ministro Yelloso Eb~ - Gostaria que V.Exa, lesse a 

conclusão do AcÓrdão Regional. De fato, no preâmbulo, ele faz 

alusão a essa matéria, mas na conclusão quase prejulgada a li 

de, 

O Sr. Ministro Presidente - Decidimos, desde o primeiro Pre

julgado nesse sentido, que a questão das faltas era sequela, 
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era conseqüência. Quando examinamos o ato, não tiramos do em-
~ H 

pregado o direito as reinvindicaçoes do que ele pode ter -
, H , 

tempo de serviço, etc. So nao podemos reintegra-lo. Se se pu-

desse verificar as Notas' 'Taquigráficas do que foi discutido 

quando fizemos este Prejulgado, verificarÍamos isso. Não pode 
H , H 

mos examinar essa questao. Por isso, o Acordao teve a cautela 

de dizer que não iria apurar faltas. Agora, voltar o 

do para o lugar e tornar sem efeito um ato jurÍdico, 

possÍvel. 

emprega-
H , 

nao e 
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O i-r, lcíinifitro Pr~sir'ente - ( rontinm•nr1o ) - Por isso, fiz 

- . , ...... toc'as <'SSéJS pon(rcrCJçoes, p2.ra r1 iz~r ··uc o ,.conao r'a Turrur; 

-anulou; nno t:J• .. is por'ia b1vr r IrJ1:argos p•,ra o Pl.-no, porque.-

~ f l sr- _o:r T·OSSlVE_, vou f'u~ten 

se intc'rrE.gno rcm '1UE' V, T_ya, r' ••V:J seu 1 ril! -.nte voto, 'u t:JE 

ncorr'sva,pr.-'cvrva recon:ct.itu:.r o •orti~o [.]6; I~ws, nc> rcsli 

rc;,l:~u ntrc ~nulou a entcrior. 

-so~ s p:·· .1 • l0 L:s soL r-r, 

- '\ ...,. , A 

favoravEl 3 c"u )l_(-f sustr._ntnc-;ao. :A a. c:i_rcvn~t~nc:i:J r"p ~1ur- o 

. , -
acor~ao f•riu o Prejulsofo pois, intErpretanfo-o fiEse que 

1'ST • 3.'J2 
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S€ rEstrinc:i.~ :? ~·tos r' o GovErno c'Er'if'rnl, é;Uanc'o o Prc jul::;M1.o 

não ôiz isso; i'iz: tu•Ear'o E!~ Itos :!:nstitt:ci.Jnnis. O ilto In.Ji 

titucionPl n"' 1 f-ez rEmi8s3o a GovErno Tstar'usLl E' l:unicip,Jl. 

jo mEio r'e i>CFit,,.,r a tEse, con basE no él!'tic;o 336. Vr-rifico, 
,... . , . ,.., , 

no entanto, :;1c.f, pE'la anulat;f\0 r' o r'E:Cls.:rlo, -::.~ ur r0 00 Fltono 

se o PlEno vai nnular o Prc julr.·•r'o; por'ro r<"Vi.Ulr E nocli.fic&-

lo. 

- , 1 . ~ O ·"'.r. J!inistro ViEirf1 <1e J.'f'llo - ' ·:1.'Est;'o r- processu''-•' no 

O 2r. l)inistro Presir'ente - 1 stou (izenc'o r'€ qurn '>nula o r112 

6esso Est~ maEé'f1ndo deferir ; Ins.t~,ncia "a .-•uo" o re.exar.>E r'n ., 

O c ~. . r·1· - ..t:',. 1 ° ~ . . t ,r. ~.ln,stro ·.las -U•elca - ur. rrEslcEn e, o voto ÔE V. 

Tx;o., por to<',Js os rJOtivos, me convE•·:cFu, lJESCIO :}!?la intrl'Jlt.C 

.. . , ~- 1 r'Er r:!Eror, c~t;E sEria o Tstaco. O ,ç,_.rr ao :11111 ou cornplEtatKn-

tE o c'Ecirli.r'o antrcrior·c1(nte. ;:?í.o vE;io por :c:ro o não ·co. r 

Velloso -but. 

O ~C.r. ;,j; nistro .·rcsir'Ente - r.ontr,, o o votos r'os ':inistros P.t 
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o ~r. nnistro VifirB c'E: I·'E1lo - ' 7~ntEn rE;rFiro, por 

0 :C r. i-'i:Jistro Pr• ''ir'<'nt~ - f r firo •. ) Flcno ~c rft 2té r~é\is 

• J_ ~ .,... , • • , ' , ~"' • • t t C" 1 
llV.C::l, -.- rJ. €(·l;3J.ra O 11COrr..JO J ~ lrlis I'O _.;_-:.r.~ 3 uiVa. 

O i' r. 

O cr, l:in-istro _rcsir'rnt<'- V, . , , . ~ 
:--n. cc:rn 1tc-nr-~ro. F€ÇO ' r! 

~ ( . . - '\ ' , 
~-c fl co~ ·rocslvc1 r·,~·lt E"' :'l f1t_r-rrt ___ r; (çs~--~lS n:"Jt~_\S t."1n ___ l",·J·.,,_·._-_T'nf_j · .. t c L.! ;_) ·- c. ~-j' ~.w < --

Tli8s Luf~içA1. Revisor: Ministro Veo11~so TbErt.RFcurso ~<' 

r,o jule: :JFJJto EPI virtur-:e f'F r-nrj~ tr- n:.l vot::::ção. Os :rs. r-..-~in:i.§. 

tros Tli--s Luf.;iÇLÜ,f.6L:,tor r :·tnrlin· é,y,rEs n2o conhEcfr:m 

' ~ •.1 ti_VE O O''t)d 

' JT~.r"'~:r~f:. r1 E-. vr-r o ~-~r,:; c<-: !='so, ~--~c;:iP ~--~ r::n: 

• te fn fivcrgenciA E ~8 " ' 1 , __ l".I!'lU o_' inclusivE; no r..frito, ntgo 

' ~~·lnto 80 :~fr·i.tG, 

o ...-:_ Y'. r • • • .,.. • ~ I • 
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O Sr. Ministro Presidente - Ministro Relator nega, o Revisor 

dá provimento. Havendo divergência, tomarei os votos. 

o Sr. Ministro Barata Silva - No mérito, nego provimento por 

dois motivos: em primeiro lugar, porque a Instância oue po 

dia rever a prova concluiu haver sido a presunção da desped~ 

da obstativa elidida "ex abundatia". Vou ler o que diz o 

AcÓrdão: "A empresa, entretanto, trouxe para os autos farta 

documentação, não contrariada por qualquer outra prova, de 

monstrando que mantém no seu quadrJ.. . (lê)". Este, o funda 

mento fático que levou o Tribunal a entender elidida essa 

presunção obstativa a que se refere a SÚmula. Em segundo lu 

gar, a segunda tese, de que há súmula interpretativa no sen 

tido de que o repouso não gozado é remunerado de forma dupla 

e não tripla, como quer o recorrente. Estas, as duas teses 

que se discute. Dai por que nego provimento. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Trata-se de empregado desp~ 

dido às vésperas da estabilidade? 

O Sr. Ministro Presidente - Parece que a tese é essa.O Minis 

tro Barata diz que do AcÓrdão Regional consta afirmativa se 

gura e firme de oue não havia intuito obstativo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não. O AcÓrdão conclui aue não 

houve intuito obstativo. 

O Sr. Ministro Presidente - Que a empresa dispensou 80 e,de~ 

ses oitenta, só dez foram readmitidos. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - tsse caso é idêntico ao ~ue 

julgamos na Sessão passada, 

O Sr. Ministro Ve1loso Ebert - Tinha conhecido por divergên-

cia e viola~ão de lei e dado logo provimento, V.Exa. me acom 

panhou. 
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O Sr. Ministro Vieira de Mello - O meu voto é de acordo com 

o do Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Ministro Presidente - Peço os autos. (Consulta os au 

tos) -Vou ler o Acórdão: "A empresa, entretanto, trouxe aos 

autos farta documentação. não contrariada por qualauer prova. 

demonstrando que mantém no Quadro de Pessoal 2576 funcioná -

rios, dos auais 631, são estáveis, setenta e nove dos auais 

são optantes pelo regime do Fundo de Garantia ... (lê)". 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Já havia votado no mérito, 

acompanhando o Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Ministro Presidente - O empate foi no conhecimento, so 

mente. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheci por violação e, conhe 

cendo por violação, dei provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Ministro Velloso Ebert, V. Exa. 

poderia ler o seu voto? Estou numa dÚvida cruciante, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço por literal violação 

do parágrafo 19 da Lei 4 066 de 28 de maio de 1962 ... (lê). 

Conheci em função dessa violacão e, inclusive, achei oue se 

aplicava a súmula. n9 26, porque o empregado teria realmente 

mais de nove anos de casa. A empresa não elidiu a presunção. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- Não prov)u? "Data venia", o 

V.AcÓrdão é textual: farta e abundante. 

O Sr. Ministro Presidente - Voto com o Relator. Contra os vo 

tos do Revisor e Vieira de Mello, negado provimento ao recur 

so, mantido o AcÓrdão recorrido pelos seus jur{dicos funda 

mentos. Redigirá o AcÓrdão o Ministro Barata Silva. O Minis 

tro Velloso Ebert pede justificação de voto, deferida de pla 

no. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4 799/70 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiqal. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. CIAUDIONOR MO 

RAIS e ANTONIO EUSTÁQUIO VIEIRA. 

O Sr. Ministro Presidente - A ementa do AcÓrdão Regional do 

TRT da 3a. Região define a tese em exame, quando assim diz: 

"Quitaqão. Fraude. Prova. Apurado em exame pericial que, en 

tre os documentos anexados pela empresa, vários são inautên 

ticos e alguns adulterados ... (lê). A Procuradoria opina p~ 

lo não provimento d:) recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

to: O que ficou patenteado. ante os termos do bem lanqado 

AcÓrdão recorrido, foi a ocorrência inquestionável da fraud~ 

através dos documentos falsos de fls. 39. (Lê). Não c::mheqo. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conhe~o. 

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

não conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 660/71 - Relator:Ministro Elias 

Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. MOGIANA DE ESTRADAS DE 

FERRO (Dr.Raymundo Leite Prado Pinto) e ULDANICHE TEIXEIRA(Dr. 

Silvio Pereira). 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, julgado proc~ 

dente o inquérito, o empregado recorreu ao Egrégio Tribunal Re 

gional que resolveu sobrestar o julgamento do recurso até a de 

cisão da Justiça criminal, estando, ainda, em andamento o pro

cesso criminal por fUrto, AcÓrdão a fls. 57. A Revista é inter 

posta pelas duas letras, ressaltando a desvinculação das ques

tões criminais e trabalhistas. Parecer pelo conhecimento e não 

provimento do recurso. ~ de se acrescentar que, depois da irrre~ 

posição do recurso, trouxe a recorrente aos autos certidão da 

sentença criminal, impondo a pena de oito meses de detenção,sus 

pensa condicionalmente, fls. 70. Ainda trouxe a recorrente aos 

autos certidão de que dita sentença transitou em julgado após 

sua confirmação pelo Tribunal de Alçada Criminal, fls.86.~ o r 

la tório. 

p Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

~avra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Já agora com o trânsito em ju! 

gado da sentença condenatória, o recurso perdeu seu objeto.rnú 

til será para o deslinde do caso o reconhecimento de que o Re 

curso Ordinário deveria ser apreciado em razão da diversidade 

dos critérios .•• ( lg). Voto no sentido de determinar a 

autos à Instância Regional para que aprecie o Recurso Ordin' 

O Sr. Ministro Velloso Ebe.rt - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia ? Por unanimidade, 
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dado provimento à Revista para determinar a volta dos autos ao 

Egrégio Regional, a fim de que aprecie o Recurso Ordinário. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 216/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Leão Velloso. Recurso de Re

~ta de decisão do TRT da la. Região. A RAZOAVEL MODAS Ltda. 

(Dr.Antonio Carlos Figueiredo) e OTACIANO SOARES DA SILVA(Dr. 

DÍdimo Decio da Fonseca). 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr.Presidente, as duas Instân

cias reconheceram a condição de empregado do recorrido,AcÓrdão 

a f~ 95, sentença a fls. 67, impondo as reparações pedidas.In 

voca a recorrente a nulidade do Ac6rdão, ~or desfundamentado, 

nos termos do art. 832 da CLT e de julgados que cita, acentuan 

do não apreciada. toda a matéria do recurso, como a compensação 

O douto parecer, insurgindo-se contra o despacho dado pelo Vi

ce-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, conforme repr~ 

sentação, é desfavorável. ~ o relatório 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - No que concerne aos despachos 

do Vice-Presidente do Egrégio Tribunal Regional às Revistas,já 

admitiu a Instância competente a legitimidade da norma regime~ 

tal ••• (lg). Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

lo Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? Por unanimidade, 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 217/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. NEIDE SILVESTRE DAIR 

(Dr.Acrisio de Morais R@go Bastos) e SERVIÇO SOCIAL DA INDÓ 
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(Dr. Rubens Eugenio Solano de Mendonça) 

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr.Presidente, a reclamação de 

insalubridade foi julgada procedente pela Junta, fls. 53.0 E. 

Tribunal Regional reformou a sentença, considerando que a re

clamante, dentista, não estava em c~ntato permanente com doen-

tes portadores de moléstias infecto-contagiosas, fls. 73. In-

siste a recorrente no reconhecimmto do direito, citando lei e 

julgados em seu prol. O douto parecer é desfavorável, depois 

de tecer considerações sobre o despacho das Revistas e sobre 

os fundamentos aduzidos em caráter pessoal pelo ilustre Relam. 

do V. AcÓrdão. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Como tenho acentuado em outnE 

processos, já reconhecida a legitimidade dos despachos dos re

cursos de Revista, descabe qualquer restrição, podendo,quem -

se conforma, usar dos recursos que entender aconselháveis. Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diveg@ncia ? Por unanimdade,não 

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 384/71- Relator:Ministro Elias 

Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 3a. Região. SIND. DA IND. DE LATICINIOS E 

PRODUTOS DERIVADOS DE MINAS GERAIS E ALMIR ALVES MASSIERE: (Dr. 

José Cabral e Farid Simão) e OS MESMOS.( Não participa o Minis 

tro Vieira de Mello). 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, o caso é de in 

quérito, sendo imputadas ao empregado faltas de natureza grave 
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de improbidade, inclusive. A Primeira Inst~cia julgou proce

dente o inquérito, impondo a readmissão, descontados salários 

que houvesse o empregado recebido em outro emprego no per!odo 

de suspensão ••• (lê). Parecer desfavorável a ambos os apelos.~ 

o relatório. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

1. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O recurso do empregado é pre 

ferencial, pois que, admitido e provido, estaria prejudicado 

o do empregador, tendo ocorrido a coisa julgada ••• (lê). Não 

conheço do recurso do empregador. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - t meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 559/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Arthur Lundgreen 

Tecidos S/A !!casas Pernambucanas" e Léa Sanches. 

o Sr. Ministro Presidente - Manteve o Egrégio Regional a sen 

tença ••• (lê). Parecer contrário. to relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

de fato. Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 613/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. S/A IndÚstrias Reuni 

das F. Matarazzo e Odette Sampaio Silva. 

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

caracterizado abuso de direito a transferência da reclamante 

de São Paulo para Rio Claro por se tratar de obreira especia 
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lizada ••• (lê). Parecer pelo conhecimento e provimento do re 

curso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palav~a o ilustre 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 - Recusada a transferência pela 

empregada, adveio o despedimento, donde cabivel o aviso 

vio, já que não reconhecida a justa causa. (Lê.) Conheço 

recurso. 

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

, 
pr!:_ 

do 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Como se infere das decisões, 

provada nas Instâncias Ordinárias a extinção do estabelecime 

to ••• (lê). Nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Barata Silva - t meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 643/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Ricieri Bovo e 

Cia. Paulista de Estradas de Ferro. 

O Sr. Ministro Presidente - Apreciando os recursos da recla 

mada e do reclamante, o Egrégio Regional deu provimento ao~ 

pelo da empresa e julgou prejudicado o formulado pelo recla 

mante ••• (lê).t o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáigal - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co 

nheço do recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também não conheço do recur-

so. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 858(71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor; Ministro Barata Silva. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Roberto Seckler e Jo

Eltor S/A IndÚstria e Comércio, 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, as Instâncias 

percorridas julgaramji~rocedente a reclamatÓria ajuizada p~ 

lo empregado, porque caracterizado o justo motivo ••• (lê).P~ 

recer pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo provimento 

do recurso. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a alteração da 

prÓpria carteira profissiona 

tatado e não 

1 pelo empregado foi fato o cons

que levou as Instâncias ••• (lê) refutado por ele 

Não conheço. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Também não conheço, 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidad~ 

não conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 1 981/69 -Relator: Ministro 

Velloso Ebert, Revisor: Min istro Barata Silva. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 1 a. Região. ERNESTO COELHO TIMM e 

BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert 

to ao Recurso Ordinário do r 

nal que "quem institÚi pagam 

tual tem absoluto e integral 
, 

pelo conhecimento e provim e 

o Sr. Ministro Barata Silva 

o Sr. Ministro Presidente -
lavra o Relator. 

- Sr. Presidente, dando provlme~ 

eclamado, concluiu a Turma Regio

ento de gratificação não contra

direito ••. (lê). O douto parecer 

ento do apelo. ~ o relatório. 

- De acordo. 

Em discussão. Encerrada, Tem a pa-

O Sr. Ministro Velloso Ebert 

se suportou o V, AcÓrdão Reg 

- O fundamento probatório em que 

ional para concluir reformando o 
A 

julgado de Primeira Instanci 

do aos autos com o Recurso O 

so. 

o Sr. Ministro Barata Silva 

o Sr. Ministro Presidente -
conhecido o recurso, Tem a p 

O Sr. Ministro Velloso Ebert 

a é o documento de fls. 48, junta

rdinário ••• (lê). Conheço do recur-

- Também conheço. 
, A 

Ha divergencia ? Por unanimidade, 

alavra o Relator. 

- Não provado o justo impedimento 
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para a oportuna apresentação do documento de fls. 48, é de re 

ter como ineficaz essa prova juntada aos autos na fase recur-

"' sal ••• (le). Dou provimento a o recurso, a fim de restabelecer 

"' a sentença de Primeira Insta ncia. 

o Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente -
A 

Há divergencia ? Dado provimento 

ao recurso, por unanimidade, 
A 

de Primeira Instancia. 

O Sr. Secretário - PROCESSO 

Velloso Bbert. Revisor: Mini 

vista de decisão do TRT da 2 

RAL S.A e ADAIL MENDES ARMST 

O Sr. Ministro Velloso Ebert 

Ordinárias consideraram ex c e 

"' onus para a empregadora apli 

favoravelmente ao apelo a do 

rio. 

o Sr. Ministro Barata Silva 

o Sr. Ministro Presidente -
lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert 

recurso, eis que patenteada 

a fim de restabelecer a sentença 

n9 2 013/71 -Relator: Ministro 

stro Barata Silva. Recurso de Re-

a. Região. REDE FERROVIÁRIA FEDE

RONG. 
A 

- Sr. Presidente, as Instancias 

ssiva a pena de despedimento sem 

cada ao reclamante ••• (lê). Opina 

uta Procuradoria Geral. É o relató 

- De acordo. 

Em discussão. Encerrada. Tem a pa-

- Justifica-se o conhecimento do 
A 

a divergencia jurisprudencial com 

o aresto Regional apontado a fls. 78. Conheço. 

o Sr. Ministro Barata Silva 

jurisprudencial demonstrada 

O Sr. Ministro Presidente -

curso, por unanimidade. Tem 

O Sr. Ministro Velloso Ebert 

objetivos eminentemente soei 

lho ••• (lê) • Nego provimento 

- Também conheço. Há divergência 

às fls. 77/B. 

Há divergência ? Conhecido o re-

a palavra o Relator. 

- É preciso que se atente para os 

ais que mantém o Direito do Traba-

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

data venia do Relator. Como salienta a douta Procuradoria, 

AcÓrdão recorrido diz que a falta de improbidade ficou apura 

da ••• (lê). Dou provimento à Revista, para julgar improcedent 

a reclamação. 

' A O Sr. Ministro Presidente - Face a divergencia, vou tomar os 

votos. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - No caso, acompanho o Reviso~ 

porque realmente não discuto o problema de graduação da falta 

A Justiça do Trabalho não pode graduar as faltas, mas pode m~ 

dir os diversos aspectos e verificar, na sua atividade juris-
- , A dic:Lonal, se a sançao aplicada esta em consonancia com o ato 

praticado. No caso, a·falta foi realmente grave, e a sançao 
, 
e o despedimento. Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Com o Revisor. Contra o voto do R 

lator, dado provimento ao recurso, para julgar a ação improce 

dente. Redigirá o Acórdão o Revisor. 

O Sr. Sec~etário - PROCESSO n9 2 269/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da 2a. Região. JOSt PETER e METALÚRGI-

CA DELTA S.A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o empregado ora 

recorrente aposentou~se, recebendo, na ocasião, gratificação 

que ficou caracterizada nas Instâncias Ordinárias como libera

lidade ••• (lê). Desfavoravelmente, opina a douta Procuradoria 

Geral. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa-
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Em que pese a bem lançada fun

damentação do recurso, nao encontro base legal para o seu co

nhecimento, Não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Também nao conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Não conhecido 

o recurso, por unanimidade, 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 546/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. ALCINO EVANGELISTA FAU 

TINO e VIAÇÃO E GARAGEM MAR PAULISTA Ltda. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o autor ajuizou 

a reclamatória postulando os consectários legais,por despedid 

injusta. Contestando, alegou a ré que o empregado pediu demis 

são ••• (lê). O douto parecer é pelo conhecimento e provimento 

do apelo. t o relatÓrio. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Consoante os autos o valor 
, 
e 

de quinhentos cruzeiros; parece que ultrapassa duas vezes o 

salário-minimo. "Custas pelo reclamante, sobre o valor dado 

à causa e não impugnado, de quinhentos cruzeiros". 

O Sr. Ministro Barata Silva -Veja V.Exa. o valor do pedido. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - As fls. 2, há o valor da cau 

sa: duzentos cruzeiros, mas o ,iuiz estipulou em ouinhentos 

cruzeiros. 

O Sr. Ministro Presidente - A Lei 5 584 diz que tem 48 horas 

para impugnar. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não houve impugnação nas 48 ho 

ras. Quando não se dá valor à causa, o Juiz arbitra. Mas, 

quando a parte dá o valor, prevalece este. t da Lei 5 584, a 

parte dar o valor. Quando ela não dá, o Juiz arbitra, e as 

partes têm 48 horas para impugnar, interpondo recurso ao Pre 

sidente do Regional. ~ contra o meu ponto de vista, mas dou 

em consonância com o Prejulgado. A reclamação é de 12 de 

abril de l 969, e a decisão da Junta, de 20/8/970, na vigên 

cia da Lei 5 584. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Tendo em vista oue a ação 

foi proposta antes, deve prevalecer o valor fixado pelo Juiz. 

Se tivesse sido proposta na vigência da Lei 5 584, de qual 

quer forma, o Juiz poderia fixar, poroue essa fixação é ato 

do Juiz. Aqui, a causa foi anterior, a parte fixou em duzen 

tos cruzeiros, mas veio o Juiz e corrigiu. Devia ser impugn~ 

do a partir desse prazo. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O que disse o Juiz? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - "Resolve a la. Junta de Conci 

liação e Julgamento de S.Paulo, por unanimidade, julgar im 
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procedente a reclamação ..• (lê)". Está errado. Deve haver êr 

ro material. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - A impugnação prevaleceria 

dai, mas ninguém impugnou. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Ele mesmo diz que não foi im 

pugnado o valor dado à causa pelo recorrente, que é de duzen 

tos cruzeiros. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De fato, como disse o Minis 

tro Barata Silva, o valor foi dado à causa pelo mesmo, e não 

foi impugnado. No aditamento às fls. 7, item 5, ele dá novo 

valor à causa, de quinhentos cruzeiros. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses de Azevedo Braga) 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Firmou-se o decisÓrio "sub 

censura" no d::JCumento homologatório de fls. ll. Assim, do 

seu exame, isto é, das condições juridicas de validade em fa 

ce das exigências legais, entendo configurada a divergência 

jurisprudencial com os Arestos Regionais apontados ' as fls. 

55/56. Conheço. 

O Sr. ~!inistro Barata Silva - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, , 
conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Dou provimento ao recurso,nos 

termos do lÚcido parecer da douta Frocuradoria Geral. Trata-

se de empregado que teve seu contrato de trabalho rescindido. 

O recibo de quitação das verbas indenizatÓrias não atendeu 

aos pressupostos legais para sua validade eis aue não repr~ 
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senta a verdade por não incluir tudo ..• (lê). 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

O Sr. Ministr0 Presidente - Há divergencia? Dado provimento 

ao recurso, para julgar procedente a reclnmação, por unanimi 

dade, Não entra em discussão aouele erro grosseiro, uma vez 

oue o fim colimado, provimento do recurso, foi conseguido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 641/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. JORGE SATURNINO 

e DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JACUI DE CARVALHO E MAIOLO LTDA. 

O Sr. Ministro Presidente - A tese é essa: Foi dado provime,!! 

to ao recurso do reclamante para as horas extras e sal?rio-

famÍlia, que foram excluidos da respeitável sentença. Conhe 

ço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente -Diz o meu voto: No entanto, é da 

do provimento parcial ao apelo ••. (lê). Dou provimento só p~ 

ra reconhecer as horas extras, porque o Decreto-Lei 5 153 

exige, para receber o salário familia, seja anexada a certi 

dão de nascimento dos filhos. Não foi anexada a certidão. Es ' 

tamos cometendo uma injustiça contra a empresa, mandando p~ 

gar, quando não há aquilo oue a lei exige, a certidão. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáical - Sobe a Revista com o provimen 

to do Agravo apenso n9 22. A reclamação sobre salário-famÍlia 

e horas extras foi julgada improcedente, embora aplicada à em 

presa a pena de confissão. No que se refere ao conhecimento, 

conheço da Revista. No mérito, há que se distinguir a questão 

do salário-família, pois a questão, sendo de direito, apenas 

de confissão apontada pela falta de depoimento pessoal, ne

nhum efeito produz contra a lei. Nego provimento ao recurso, 

destacando o fato de que a empresa já contestara o pedido de 

fls. 11. 

O Sr. Ministro Presidente -Adoto o voto de V.Exa., porque 

dava provimento por não haver prova da certidão. Mas, quem re 

corre é o empregado. Logo, a empresa não pode ser beneficiada 

com aquilo de que não recorreu. Seria "reformatio in pejus". 

Há diverggncia? Por unanimidade, conhecida e negado provimen

to à Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 685/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Aurea Filmes S/A. e 

Teaudolino Barbosa da Costa. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, julgada à reve 

lia a ré, foi-lhe aplicada em Primeira Inst~nc1a a pena de 

confissão ficta, merecendo o Recurso Ordinário cuja aprecia

ção resultou no Acórdão de fls. 35/36, "verbis": "A recorren

te sofreu pena de confissão e procura ... (lg)". A fls. 49/50, 

opina desfavoravelmente ao apelo a douta Procuradoria Geral. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

lavra o Ministro Relator. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - O único AcÓrdão apontado, como 

divergente, é de Turma. Não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 689/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a. Uegião. Valisere S/A. - Fábri

ca de Artefatos de Tecidos Indesmalháveis e Conceição F'ernan

des. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O V. aresto da Segunda Região 

de fls. 48 e 50 deu provimento ao recurso interposto pela re

clamante, por entender que não havia prova de desÍdia e que 

a falta, se cometida, não ensejaria punição tão rigorosa. A 

douta Procuradoria Geral opina pelo não conhecimento do recur 

so. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, não pode ser C( 

nhecida a Revista, eis que não comprovadas as hipóteses legais 

de seu cabimento. Não ocorreu, na hipÓtese, qualquer violação 

de norma legal, e os arestos trazidos à colação ••• (lê). Não c 

nheço. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço do recurso, não p 

dendo julgados de Turma justificá-lo. Pretende-se, realmente, 

transformar esta Inst~cia em ordinária para rever provas. 

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

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 786/71 - Relator: Ministro 
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Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2a, Região. Cia. Mogiana de Estra-

das de Ferro e Orlando Ferreira Fontelas e Outros. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, tratam os au

tos da já conhecida negociação do benefÍcio da licença-prêmio 

concedida aos trabalhadores ferroviários paulistas pelo art. 

182 e seguintes ••• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo 

conhecimento e provimento do apelo, t o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Preliminarmente, não conheço 

do recurso, porque as cÓpias xerográficas do AcÓrdão Regional 

trazidas a confronto com o Acórdão paradigma não estão devida 

mente autenticadas como reza a SÚmula 38 deste Tribunal, 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço por violação do art. 19 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Violação literal não houve, Co 

nheço, por divergência. 

O Sr. Ministro Barata Silva- A Revista é·pedida pelos dois 

fundamentos - alÍneas~ e b: admita-se que a SÚmula 38 não es 

teja sati~feita, mas temos como tranqftilo que há divergência. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O art. 192 do Estatuto dos Fer 

roviários advém do Decreto estadual·. que não serve para justi

ficar Recurso de Revista pela letra b, que se refere a lei fe 

deral. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço e dou provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - "Data venia" do Revisor, com 

o Relator. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - No caso, "data venia" do Revi 

sor, com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Não conhecido 

o recurso, contra o voto do Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 879/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Jockey Club de São 

Paulo e Cosmo Legrazie e Outros. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A reclamação sobre equipara

ção de salários foi julgada improcedente pela Junta, sentença 

a fls. 52. Provendo o Recurso Oriinário, decidiu o Egrégio 

Tribunal Regional do Trabalho que o trabalho dos reclamantes, 

como vendedores de apostas, era de igual 5Valor ao do paradi~ 

ma ••. (lg). Parecer desfavorável. to relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

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

lavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não merece conhecimento aRe

vista, pois não confundiu o V.AcÓrdão cargo com função, como 

pretendido. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 892/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal.Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. Paulista de Estra 

das de Ferro e Luiz Salvatori. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O V,Acórdão do Tribunal Regio

nal da Segunda Região deu provimento ao recurso do reclamante 

para conceder ao empregado a licença-prêmio em pecúnia, na for 
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ma da inicial, de acordo com a lei estadual n9 6 862 de 9/~ 

•.• (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo conhecimento e 

não provimento do recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 
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0'Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a P.! 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, a Revista es 

tá amplamente justificada pela divergência apontada. Conheço 

do recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - t meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecida a Revista, Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Barata Silva - No mérito, como salienta a dou 

ta Procuradoria, a matéria é bastante conhecida, Não merece 

reparo a decisão, porquanto ••• (lê). Nego provimento ao re-

curso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- Com o·Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, negado provimento ao recurso. 

D'Sr. Secretário - Processo nQ 2 897/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. Paulista de 

Estradas de Ferro e João Brando. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O empregado é vigia e traba 

lha dez horas. A decisão Regional reconheceu devidas três ho 

ras extras ••• (lê). Parecer desfavorável. ~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 - Conheço do recurso, em face 

da divergência apontada. 

' o Sr. Ministro Velloso Ebert - Aplico, in ~, a Sumula 23 

deste Tribunal, eis que a decisão recorrida, ao reconhecer o 
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direito do autor ••• (lê). Não conheço do recurso, 

2. 

o Sr. Ministro Presidente - Quais os Ministros que acompanha 

o Revisor? (Pausa). Conhecido o recurso, vencido o Revisor. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento em parte, ao 

recurso, pois as horas extras somente podem ser consideradas 

.. • (lê). 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também dou provimento ao re 

curso. 

O Sr. Ministro Presidente- Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento ao recurso, nos termos do voto do 

Relator. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 903/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 3a. Região. Faculdade Federal 

de F.armácia e Bioquimica da Universidade Federal de Ouro Pre 

to e Antonio Fortes e outro, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Reformou o Egrégio Tribunal 

a sentença de Primeira Instância que condenou a recorrente a 

pagar aos recorridos as reparações ••• (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 - Não conheço do recurso, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço do recurs~ 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 976/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva, Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de R 
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vista de decisão do TRT da la. Região. Julio Cesar Mazzoni 

Souto e Banco Agr:!cola de Minas Gerais. 

3. 

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

la. Região, pelo AcÓrdão de fls. 26, negou provimento ao re 

curso interposto pelo reclamante ••• (lê). Parecer favorável. 

t o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

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

recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - É meu voto. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 046/71 - Relator: Ministro 

Barata Silva. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 5a. Região, Clemente Bispo.Ro 

drigues e Cooperativa de Consumo dos Ferroviários do Estado 

da Bahia Responsabilidade Ltda. 

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

lo AcÓrdão de fls. 31/5, deu provimento parcial ao recurso 

da ora recorrida para deferir-lhe o pagamento ... (lê). Pare

cer desfavorável. t o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo, 
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O Sr. Ministro Presidente -Em 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva -
A 

curso pela divergencia jurispr 

n9 13. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal 
A 

improcedencia da ação, conside 

sem ser devidas as diferenças 

da Revista, de acordo com o do 

tor. 

O Sr. Ministro Presidente - Ha 

tos. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello 

ta venia do Revisor. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert 

o Sr. Ministro Presidente - Ac 

recurso, contra o voto do Revi 

O Sr. Ministro Barata Silva -

curso, para julgar procedente 

18:30/35 -1-

discussão. Encerrada. Tem a pa 

Preliminarmente, conheço do re

udencial apontada e pela Súmula 

" - A Primeira Instancia deu pela 

• rando que, ainda que lhe pudes-

salariais .•• (lê). Não conheço 

uto parecer, data venia do Rela 

A 

vendo divergencia, tomarei os v 

-De acordo com o Relator, da-

- Com o Relator. 

ompanho o Relator. Conhecido o 

sor. Tem a palavra o Relator. 

No mérito, dou provimento ao re-

pedida indireta, com base na S 

o pedido de indenização por des

úmula n9 13 .•• (lê). Dou provi 

to ao recurso, para deferir ao 

tigilidade requerida na inicial 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

dão Regional para divergir do 

que a obri~ação da concessão d 

brigações básicas do contrato 

clusão do v. AcÓrdão Regional, 

o Sr. Ministro Velloso Ebert -
o Sr. Ministro Vieira de Mello 

o Sr. Ministro Presidente - Co 

recorrente a indenização de an-

-Vou ler a conclusão do V.Acór-

Relator. "Ninguém vai sustentar 

e férias deixa de ser uma das o-

( ") 11 de trabalho •.• le • Essa,a co~ 

que mantenho. Nego provimento, 

Acompanho o Relator. 

- Com o Relator, 

m o Relator. Dado provimento ao 
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recurso para o efeito de deferir ao reclamante a indenização 

de antigÜidade pleiteada na inicial, contra o voto do Minis-

tro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n~ 3 107/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região Cia. PAULISTA DE ES-

TRADAS DE FERRO e ANTONIO AGONICIO E OUTROS. 
... 

O Sr. Ministro Presidente - Caso de conversao de licença-pre-

mio em pecúnia, decidido favoravelmente aos empregados, não 

se considerando a Lei Estadual n9 10.070 como capaz de alterar 

o beneficio ••• (lê). O parecer da douta Procuradoria Geral é 

desfavorável. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A diver-
... 

gencia apontada autoriza o conhecimento da Revista. Conheço e 

nego provimento. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço e dou provimento. So

mente a metada da licença-prêmio há de ser convertida ••• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Havend~ divergência, tomarei os vo 

tos. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Dou provimento. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Negq provimento. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto dos Ministros Relato. 

e VIeira de Mello, dado provimento parcial ao recurso, para o 
... ' ... efeito de converter a licença-premio a metade para os que tem 

~ais de 20 anos,excluindo-se da condenaçao o empregado José Moi 

ta. Redigirá o AéÓrdão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n? 3 127/71 - Relator: Ministro Ba 
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rata Silva. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2a. Região. WALTER DIAS DA SLLVA 

e Cia. MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O Venerando aresto do Tribunal 

da Segunda Região, de fls. 57, negou provimento ao recurso do 

reclamante, por entender que não se verificam os pressupostos 

da equiparação salarial ••• (lê). A douta Procuradoria Geral 

opina pelo não conhecimento, por falta de fundamento legal. t 

o relatório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiqal - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses de Azevedo Braga) 



TST- 332 

,. POOEA JU:>IC'ÀAI('l 

1 ~USTJÇA DO TRABALHO 

~ 
9 

TRIBUNAL. SUPERIOR DO TRABALHO 

04/04/72 SSO/ZG/MLM 18:40/45 -1-

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, como salienta 

a decisão atacada, em seu depoimento pessoal, às fls. 26, co~ 

fessa o reclamante que, na função de recenseador, o paradigma 

••• (lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, nao é caso de 

Revista, sendo mesmo citados AcÓrdãos sem indicação de serem 

do Pleno. Não conheço. 

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

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 139/71 - Relator: Ministro 

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re 
~ 

vista de decisão do TRT da la. Região. INSTITUTO DE ASSISTEN-

CIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DA GUANABARA. e WIVIANE MARIA RO-

CHA PEREIRA E OUTROS. 

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

' Junta reconheceu o direito dos recorridos que menciona as fls. 

160 ao adicional de insalubridade acrescido da correção monetá 

ria, salário profissional de médicos 
~ 

••• (le). O douto paTecer 

é pelo acolhimento das preliminares, nao conhecimento ou nao 

provimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Como a decisão Regional modif~ 

cou a sentença·apenas para incluir na condenção os empregados 
~ 

cu~a reclamação havia sido arquivada ••• (le). Conheço da Revis 

ta quanto à intempestividade. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também conheqo. 

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

curso na parte relativa à intempestividade, por unanimidade. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - No mérito, o douto parecer en 

tende que a súmula 17, fazendo inserir o adicional sobre o sa 

lário profissional, torna inaproveitável as citações em con

trário. Realmente assim o é, e também tem razão à douto pare

cer quanto à insuficiência do aresto .•• (lê). Dou provimento 

à Revista, restabelecendo a respeitável sentença que determi-

nou o arquivamento dos recursos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Não estou entendendo a conclusão. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Houve o arquivamento de uma 

parte da reclamação. Os empregados não recorreram, e só o fi-

zeram depois. 
# A 

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

dado provimento ao recurso, para restabelecer a decisão da Ju 

ta que determinara o arquivamento da reclamação formulada pe-

los recorrentes. 

O Sr. Secretário- PROCESSO n9 3 177/71 -Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 2a. Região. Cia. MOGIANA DE ESTRADAS DE 

FERRO e ALCINDO CAMPOS SANTA BARBARA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Insurgiu-se o empregado, pela 

presente reclamatÓria, contra a remoção que sofreu de artifice 

para guarda ••• (lê). A Procuradoria Geral opina favoravelment~ 

É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo 

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

lavra o Relator. 
< , 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Houve per~cia medica que consta 

tou as condiçÕes de aptidão fisica e mental do reclamante para 

a readmissão ••• (lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo 
# A 

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

hão conhecido o recurso. 

p Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 209/71 - Relator: Ministro 

~tarling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

fevista de decisão do TRT da 2a. Região S.A IRF MATARAZZO e 

,,NTONIA FERREIRA E OUTROS. 



TST - 332 

04/04/72 

P(')DL ~ JUO!C 'ÁR !0 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR CC TRABALHO 

SSO/MNS/MLM 18:50/55 -2 

o Sr. Ministro Presidente - Não reconhecida a justa causa, co 

firmada a sentença com a rejeição da nulidade por ornissão,AcÓr 

dão de fls. 93, interpõe a recorrente a Revista pelas duas le

tras ••• (lê). A Procuradoria Geral opina pelo acolhimento da 

nulidade do AcÓrdão. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Voto: "R e-

conheceu o V. AcÓrdão a brevidade da sentença, fls. 94, e por 

sua vez não apreciou a matéria ••• (lê). Conheço e dou provime~ 

to ao recurso, para que se anule o proce sso a partir da senten 

ça de Primeira " Instancia, que também fo i omissa, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - É o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergên c ia ? Por unanimidade, 

dado provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 210/71 -Relator: Ministro Ba 

rata Silva. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de Revi~ 

ta de decisão do TRT da 2a, Região. SEBIL - SERVIÇOS ESPECIAL~ 

~ADOS DE VIGILÂNCIA BANCÃRIA E INDUSTRIAL .Ltda, e AMADOR MACHP 

DO CUNHA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Barata Silva - O E. Tribunal da Segunda Região, 

pelo AcÓrdão de fls. 91/93, resolveu não conhecer do recurso 

por falta de procuraçao nos autos do Advogado da ora recorrent 

••• (lê). A Procuradoria Geral opina pelo conhecimento e provi

mento. É o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo. 

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

p..avra o Relator. 

) Sr. Ministro Barata Silva - Preliminarmente, ~ venia da 

~outa Procuradoria, entendemos que a Revista interposta a fls. 
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Data venia do Relator, pare-
A 

ce-me que não é ultrapassada a jurisprudenéia apontada. Co~ 

ço pela divergência de fls. 37. A falta de procuração do Advo .-
gado que subscreve o recurso é suprivel, devendo ser aberto! 

I 

prazo para a juntada do mandato ••• (lê). Conheço do recurso,' 

data venia do Relator. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Gostaria de prestar um esclare

cimento. Na Última assentada do Pleno, o Tribunal firmou que 

a vigência da Lei 4 215 era absoluta, apenas se ressalvando 

aqueles casos criados pela mudança para BrasÍlia. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Aliás, tese que não prevalece 

no Pleno. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Entendeu-se nao ser supfivel a 

nulidade, Era apenas em razão da mudança do Tribunal para Bra

silia. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Seria mais interessante, no 
A 

caso, conhecer do recurso pela divergencia, 

o Sr. Ministro Barata Silva - Essa é uma das preliminares. Alé 

do mais, entendo que se trata de matéria de fato. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - O conhecimento seria apenas 
A 

nessa parte, pela ausencia do mandato. 

O Sr. Ministro Barata Silva - A se conhecer, ter-se-á que dar 

provimento, 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Não há divergência ? Conhece 

ria pela divergência para, no mérito, eleger uma das teses.Ach 

~ue se pode conhecer pela divergência e negar provimento. 
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O Sr. Ministro Vieira de Mello 

colho uma das .teses, acolhendo 

cer perfeitamente por divergên 

tese do Regional é a certa. No 

ração,nem protesto, 

O Sr. Ministro Presidente - o 

cumprir a parte as exigências, 

o Sr. Ministro Vieira de Mello 

o Sr. Ministro Barata Silva -

ço. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello 

mite que a parte junte mandato 

O Sr. Ministro Barata Silva -

tam de 1966, e a lei também. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello 

decisão da Turma, não conhecen 

O Sr. Ministro Barata Silva -

violado o art. 110 do CPC; mas 

o recorrente apresentou recurs 

e esse artigo exige o protesto 

o Sr. Ministro Vieira de Mello 

la 23, por dois fUndamentos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -

porque o Egrégio Tribunal nego 

de - fez sa, vez que nao se repr 

fUndamento o Regional não r eco 

preposto. Lerei o AcÓrdão Regi 

- Conheço pela divergência,e es 

a da lei, Acho 

cia e negar provimento, porque a 

recurso, não há qualquer procu-

art. 110 do CPC fala que, se não 

os atos serão nulos. 

- Fere a coisa julgada. 

Isso decidiu o Regional.Não co 

- Mas há decisão 

posteriormente. 

É ultrapassada. Os AcÓrdãos da-

- Acho que ficaria vulnerável a 

do, 

Além disso, alega-se teria sido 

, inexiste essa violação, porque 

o sem procuração e sem protesta~ 

- AÍ poderia se aplicar a Súmu-

Não conheço, pela SÚmula n9 23, 

u provimento ao r e curso da empr~ 

esentar pelo preposto. Por esse 

nheceu justificada a ausência do 

onal: "Examinando-se o documento 

de fls.21, verifica-se 

clamada sentiu-se mal 

O Sr. Ministro Vieira 

que a p 

e foi co 

essoa que seria o preposto da r~ 

nduzida ao Pronto Socorro .• ,(lê 

- AÍ, "data venia", há erro de de Mello 
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técnica, porque o Tribunal, nã o conhecendo do recurso,entrou 

no mérito, discutindo o: proble ma do preposto. 

O Sr. Ministro Barata Silva - t erro de téénica. Não há qual-

quer dÚvida. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Acho que existem dois funda

ão havia procuração e o Advogado 

lgum aresto que se refira ao fa 

deixar de J.,mtar a procuração. 

mentos: não conhecer, porque n 

não protestou. Não sei se já a 

to de o Advogado protestar ou 

O Sr. Ministro Barata Silva - Um é do preparo do recurso e ou-

tro da legitimidade do impetr ante. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal 

mulei meu voto em obediência à 

ta, de que era suprfvel a falt 

o Sr. Ministro Velloso Ebert -

o Sr. Ministro Viára de Mello 

já estava nas minhas mãos e te 

te, no caso, o apelo foi subsc 

o Sr. Ministro Barata Silva -

o Sr. Ministro Vieira de Mello 

c ido ? Se a pr6pria parte reco 

do. 

O Sr. Ministro Barata Silva -

minar: preparo do recurso e a 

gou-se que a parte que impetro 

o preposto teria sofrido um ac 

gamento, sendo medicado no bai 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -

- Tenho votado no Pleno e refor-

jurisprudência que o Pleno ado-

a de procuração. 

Não conheço. 

- Sr.Presidente, este processo 

nho visão completamente diferen

rito pelo preposto também. 

Mas isso no Recurso Ordinário. 

- Não foi esse que não foi co~ 

rreu, ela não precisa de Advoga-

Há duas questões essenciais a e 

legitimidade do impetrante.Ale

u não era o preposto,Alega-se que 

idente quando se dirigia ao jul-

rro da Lapa. 

nente Ministro Vieira de Mello 

Este aspecto ventilado pelo emi 

não é suscitado no Recurso de 

vista. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Conheci por violação do art. 
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792. 

o Sr. Ministro Presidente - Vou tomar o s votos. 

o Sr. Ministro Barata Silva - Não conhe ço. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conh eço. 

o Sr. Ministro Vieira de Mello - Sr.Pre si dente, peço vista dos 

autos. 

O Sr. Ministro Presidente - Aguardo o pedido de vista de V.Ex

celência. Suspenso o julgamento. 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 211/71 - Relator:Ministro Le 

ão Velloso. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Revista 

de decisão do TRT da 2a. Região.LEONICE ROSA DE ANDRADE (DrJe 

nando de Oliveira Coutinho) e RAUL SUPLICY DE LACERDA (Dr.Leo

nardo Negrais) •• 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr.Presidente, tratam os autos 

de inquérito ajuizado para obtenção de autorização judicial,o

bjetivando a dispensa de empregado estável com dezessete anos 

de serviço ••. (lê). A douta Procuradoria Geral opina pelo aco

lhimento das prefaciais e, no mérito, pelo provimento do apel 

t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo 

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

vra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Procede 

argilidas, seja de deserção, como de decadgncia. A condenação 

foi il{quida, porém deixou ..• (l&). Conheço e, neste aspecto, 

m~ justa foi a sentença vestibular, razão por que dou provme 

to ao apelo para que seja a mesma restabelecida. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Com efeito, o Recurso Ordinário 

não podia ter sido conhecido pelas razões apresentadas pelo Mi 

nistro Relator e o conhecimento implica em violação de texto 
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legal citado, § 29 do art. 899, Conheço da Revista pela viola

ção e dou provimento para restabelecer a decisão vestibular. 

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

dado provimento para restabelecer a decisão vestibular, 

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 225/71 -Relator: Ministro 

Starling Soares, Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. S/A IRF MATARAZZO(Dr. 

Hélio de Miranda Guimarães) e AUREA RODRIGUES DE ALMEIDA E OU

TROS.(Dr.Rubens de Mendonça). 

O Sr. Ministro Presidente - Trata o processo de transfergncia 

de empregados da reclamada, considerada não só justificada pe

la MM. Junta, havendo o Egrégio Regional, em apelo ordináriõ 

da empresa, confirmado a decisão, negando provimento ao apelo 

ordinário. Recorre de Revista a reclamada, com base em ambas 

as alíneas do art. 896 da CLT. A douta Procuradoria Geral,opi

na pelo conhecimento e não provimento do apelo. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo, 

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

ço do recurso. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço. 

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

não conhecido o re.curso. 



e ' -
. 

-

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIRUNAL &UltERIOR DO TRABALHO 

4.4.72 PPB/MNP 19,10/15 l. 

O Sr. Secretário- Processo n9 3 295/71- Relator:.Ministro 

Starling Soares, Revisor: Ministro Elias Bufáiçal, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Antonio Estevão e 

outros e Cerâmica Sanitária Porcelite S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Regional acolheu, na 

sua integralidade, o apelo ordinário da reclamada ••• (lê),Pa 

recer desfavorável. É o relatório, 

O Sr. Ministro Elias Bufáigal - De acordo. 

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

nheço do recurso, 

O Sr. Ministro Elias Bufáigal - Também não conheço do recur-

so. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

não conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - Processo nQ 3 307/71 - Relator: Ministro 

Starling Soares, Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Lion S/A - Eng.e Im 

portação e Deoclides Drigo, 

O Sr. Ministro Presidente - Matéria conhecida: adicional no 

turno a vigia, tendo em vista o eerviço executado, ~ o rela

tório. 

O Sr. Ministro Elias Bufáigal - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço do recurso, em face 

do Prejulgado, 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também não conheço da revis-

1, ta. 

T~T-JJZ __ 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário Processo n9 3 312/71- Relator: Ministro Elia 



TST- 33~ 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TR18UNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PPB/MNP 19,10/15 2. 

Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Revis

ta de decisão do TRT da 2a. Região. Fundação Armando Alvares 

Penteado e Rosa Kransa. 

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, mandou-se 

processar a Revista para melhor exame. O V. AcÓrdão de fls. 

62 converteu o julgamento em diligência para a realização de 

per!cia ••• (lê), Parecer desfavorável. ~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 conheço do recurso, sen 

do a decisão meramente interlocutória. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 359/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva, Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 2a, Região. Branca Andreazzi Car 

valho e Cia. Paulista de Estradas de Ferro. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- (Lê.) ~o relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Com o Relator. 

OSr. Ministro Presidente- Há divergência? Por unanimidade de 

votos, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 437/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re 
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vista de decisão do TRT da 6a. Região. Construtora Alcindo S. 

Vieira S/A - e José Demóstenes Carneiro. 

O Sr.· 'Ministro Velloso Ebert - A questão versa sobre horas 

extras contratuais. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso, 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 455/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert, Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região. Rêde Ferroviária Fed~ 

ral S/A - E.F.L. e União Federal - Assistente e Ildeu de Car 

valho Dias e outros, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Rejeitando a preliminar de ca 

rência de ação argÜida, porque já aposentado o autor, negou 

o AcÓrdão Regional provimento ao Recurso Ordinário da Rede 

Ferroviária Federal. (Lê.) Parecer pela rejeição das prelimi 

nares, conhecimento e improvimento do recurso. É o relatóri~ 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Precluso, no meu entendiment~ 

o pedido de ingresso da União no feito como assistente. Opro 

cesso é de 7 de janeiro de 1971, quando já vigente a ••• (lê,) 

Rejeito a exceção de incompetência. 

O Sr. Ministro Barata Silva- Aplico o art. 39, 5 631, enten 
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dendo, em prim~iro lugar, legitima a intervenção da União Fe 

deral no feito, porque demonstrado legitimo interesse, e, em 

segundo, aplicando o art. 39 da 5 631, entendo que há um des 

locamento da competência para a Justiça Federal. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

' O Sr. Ministro Vieira de Mello - Data venia do brilhante vo 

to do Ministro Barata Silva, entendo que a·intervenção é li 

tisconsorcial, prevista no art. 93 do CÓdigo de Processo Ci 

vil, que, precisamente, aceita os casos em que ela pode se 

deslocar: quando a decisão que for proferida no processo afe 

tar a relação jurÍdica de terceiros, no caso, a União e a Re 

de Ferroviária, que, no caso, é a ré. Na hipÓtese, parece-me 

que a decisão não afeta relações jurÍdicas que porventura 

possam existir entre a União e a Rede Ferroviária Federal. 
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O Sr. Ministro Barata Silva - Data venia, a lei fala em legf 

timo interesse. Não tenho aqui o texto de lei. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Vou ler: "Quando a sentença 

houver de influir na relação jurÍdica entre oualquer das par 

tese terceiros." De que forma vai influir? Era mera acionis 

ta. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Além de acionista, ela se :::>br:!:. 

ga a subvencionar o déficit da Rede Ferr:::>viária Federal. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Acho que essa intervenção 

não está bem caracterizada no caso. A decisão não vai afetar 

diretamente a relação jurÍdica entre terceiros e a parte.Ne~ 

se caso então todas as ouestões do Banco do Brasil serão ta.m 

bém deslocadas da competencia da Justiça do Trabalho, todas 

as s:::>ciedades de economia mista.Entendo que a Justiça do Tra 

balho deve lutar pela sua competência. 

O Sr. Ministr:::> Presidente - Prevalece o voto do Ministro Re 

lator quanto à competência. Tem a palavra S.Exa. para falar 

sobre o mérito. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Meritoriamente, não merece 

também prosperar o apelo, pois não se vislumbra violação li 

teral de lei, estando superados, sob esse aspecto, os exem 

plos jurisprudenciais ... (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva -Também não conheço. 

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

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 468/71 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva.Recurso de Re 

vista de Decisão do TRT da 7a. Região. SERVIÇO NACIONAl DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC e LUIZ CARLOS SILVA. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o V. AcÓrdão 

Regional de fls. 118/9 não conheceu do Recurso Ordinário da 

entidade reclamada, concluindo que por deserto deve ser tido 

o apelo, quando a parte não efetuar o pagamento das custas. 

(Lê). A douta Procuradoria Geral opina favoravelmente. to 

relatório. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Foram apensados, em um mesmo 

processo, a Ação Declaratória ajuizada pelo empregado e o in 

quérito judicial requerido pela empresa, objetivando autori 

zação para rescisão do laborista estável. (Lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Tenho una dúvida, peço informa 

ção ao Relator. O Recurso Ordinário da empresa não foi conhe 

cido por falta de depÓsito, não é verdade? Certa a decisão, 

pois o depÓsito deveria ter sido feito no valor fixado para 

as custas, e estas são fixadas por lei. Está certo o não co 

nhecimento do recurso da empresa. O Recurso do empregado não 

foi conhecido por deserto; mas por aue? A sentença era una, 

ele não foi condenado às custas. Foram apensados os proces 

sos e houve condenação apenas da. empresa. Pediria verificas 

se V.Exa. se, na decisão vestibular, o empregado foi conden~ 

do às custas. Quer-me parecer que não. Juntaram inquérito e 

reclamação, e houve condenação apenas da empresa. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Foram apensadas a Ação Decla

ratória e o inquérito. A empresa pagou as custas do inquéri 

to, e a DeclaratÓria não foi paga. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Mas houve condenação? Gostaria 
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de ver a sentença vestibular. 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Foi considerada improceden-

te? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sim, porque o Recurso Ordiná 

rio do empregado não foi conhecido. Ele não recorreu. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Tenho uma idéia aue ele recor 

reu, embora tardiamente. Anotei aqui: Em inauérito, empregad 

não paga custas. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - (Consulta os autos) Não hou 

ve Recurso de Revista do empregado. Houve juntada de um re 

querimento que o empregado fez ao Juiz Presidente do Tribu -

nal Regional do Trabalho. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Certo, fora do prazo; mas ele 

recarre. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Ele conclui assim: "Em face 

do exposto, pede o reclamante seja reconsiderada a decisão R€ 

gional da deserção, restaurando-se o prazo à tramitação do 

recurso... (lê)". Não formalizou esse rermerimento como r e 

curso. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Posteriormente, não formalizou? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Depois, vem informação da Jun 

ta, não há formalização do recurso do empregado. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De qualquer maneira, existente 

ou não, o recurso era intempestivo. Se fosse tempestivo, da 

ria provimento, poroue não houve arbitramento de custas.O in 

quérito absolveu o reclamado, e a empresa foi condenada ' as 

custas. Ele não tinha que pagarcoisa alguma. Não hfoi forma 

lizado, então, o recurso? 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - No meu entendimento, nao foi 

formalizado. Para se ter como formalizado um recurso, só com 

a satisfação dos pressupostos do artigo 896 ou com indicação 
A 

de divergencia. Aqui, só consta o requerimento dele e a infor 

-maça o da Junta. 

O Sr. Ministro Barata Silva - Ele pede reconsideração do des

pacho que considerou deserta a Revista. Anteriormente não há 

uma formalização de Revista, que foi considerada deserta ? Ele 

pede a reconsideração do despacho que a considerou deserta. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Vou ler o requerimento. "Exmo. 

Sr. Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 

Região. Luiz Carlos da Silva ••• (lê)." Estas sao apenas as co 

tra-razões do Recurso de Revista da entidade reclamada. Não e 

contro Recurso de Revista do empregado formalizado, 

O Sr. Ministro Vieira de Mello - Acho que não há propriamente 

recurso. O Recurso de Revista é um recurso extraordinário, que 

deve ser formalizado e bem especificada. O que há é um pedido 

de reconsideração. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. Apreciei apenas o 

recurso da entidade reclamàda. Nem apreciei o recurso do empr~ 

gado porque o entendi não formalizado. 

O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Portanto, só há um recurso, o da 

empresa. Há divergência ? Não conhecido o recurso da empresa, 

por unanimidade. Encerrada a Sessão. 


