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.NOTAS TAQUIGRXFICAS DA TERCEIRA

SESS~O

ORDINÁRIA

DA TERCEIRA TUR1-1A DO

TRIBUNAL SUPERIOR

DO TRABALHO

Realizada em 7 de março de 1 974
Presentes os Ministros: Starling Soares,Pr~
sidente; Tostes Malta, Elias Bu faiçal, Velloso Ebert e Barata
Silva,
Procurador: Dr. Pinto de Godoy
Secretário: Dr. Geraldo Magella

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, está abeE
ta a Sess~o. A Ata está à disposição dos Srs. Ministros •
Não havendo objeções, declaro-a aprovada.
O Sr. Secretário - Sr. Presidente, o processo n9 2 591/73,
em que é relatór o Ministro Elias Bufaiçal e Revisor o Mi nistro Velloso Ebert, será retirado de pauta por ter sido
publicado com incorreção.Também o processo n9

l967,em que

é Relator V, Exa. e Revisor o Ministro Elias Bufaiçal, fica
adiado para a próxima Sessão.
O Sr. Ministro Presidente -

Fei~as

essas comunicações, o Sr

Secretário anunciará os processos em pauta,
O Sr. Secretário - Processo n9 2753/73 - Relator

~tinistro

lias Bufaiçal -Revisor Mini,stro Velloso Ebert. Recurso
Revista de decisão do TRT da 2a, Região

-JO~O

E

de

MENDES DOS

SANTOS e CIA.DE SANEAMENTO DA BAIXADA SANTISTA.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, reformou o
E, TRT sentença para reconhecer a justa causa consistente
em embriaguez em serviço,desrespeito a superior e

desobedi~
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Uf/IG

cia, segundo se lê a fls. 65 ... (lê) A douta

O Sr. Ministro Velloso Ebert. -De acordo,
- Têm a palavra os ilustres

Advogados.
(Usam da palavra os Drs. José Francisco Boselli
e Rubem José da Silva )
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Procuradoria-a~

ral opina desfavoravelmente. ~o relatório.

O Sr. Ministro Presidente

•
2

.. OO&fll

.JUSTIÇA

.IUOICIARIO

00

TRABALHO·

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

IM/LFA

13:25

-1

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a
palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, a inicial
traz o valor de Cr$

·6oo,oo, logo, comportado o recurso, e

pouco importava o arbitramento do

MM. Juiz contra a lei e

para efeito de alçada, como se pudesse por simples vontade sua tornar irrecorrível a decisão ••• (lê). Não conheço,
portanto, do recurso, não havendo debate sobre o mérito que
constitui matéria de fato e de prova.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço.
O Sr. Minis'tro Presidente - Há divergência ? Unanimemente,
não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 2927/73 -

Relator: Ministro

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de
Revista de decisão do TRT da 2a. Região WILSON DOS SANTOS
e PREFEITURA MUN. DE OSASCO. (Drs. Ulisses Riedel de

Rese~

de e Antonio Pereira da Silva).
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O AcÓrdão Regional, dando
provimento parcial ao recurso, manteve a sentença vestibular que condenara a reclamada a pagar ao autor diferença
,

,

-

,

de ferias e 139 salario, com inclusao de horas extraordina
rias ••• (lê). Opina a douta PDocuradoria Geral pelo não co
nhecimento ou improvimento. t o relatório.
O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente -

Tem a palavra o Sr. Advogado.

(Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva).
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa
lavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, na verdade,
trouxe a ré aos autos peças da sindicância interna instaurada
para apurar responsabilidades, estando ali incluidos documentos onde se insere ••• (Lê.) Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade
de votos, não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário -PROCESSO NQ 2.392/73 - Relator Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re
vista de decisão do TRT da la. Região. PAULO DOS SANTOS NORA
e BANCO DO BRASIL S/A.

ó Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, reformou o E.
Tribunal Regional sentença de Primeira Instância, para reconhecer o direito de percepção de abono vinculado ao exercici
de uma comissão, salientando que

~

fato de ser o empregado

subchefe de Sesão não influia ••• (Lê.) A douta Procuradoria
Geral opina favoravelmente.

~

o relatÓrio.

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva.)
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13:40

Em discussão. Encerrada. Tem

a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, consta do
V. AcÓrdão recorrido: "aliás, com inteiro assento nas lides periciais, parte da MM. Junta, 19 volume ••• ( le~) 11• A
revista foi recebida pela divergência de fls. 670, e fi~:
ram

dois arestos: um do egrégio Tribunal Pleno e o outro

do Regional, referindo aquele e direito, e este, a disposi
tivos regulamentares incorporados ao contrato. Não conheço.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, como

escl~

rece o recorrente, quando investido nas funções de seu

ca~

go efetivo, passou a receber as diferenças entre o abono
correspondente ao cargo anterior e o seu novo cargo de
fede Seção.

Ch~

Abono este que foi suprimido •.• (lê). Conhe-

ço do recurso e

1

dou-lhe provimento nos termos do pare.,.

cer da douta Procuradoria-Geral, para restabelecer a res,

~

peitavel sentença de Primeira Instancia.
O Sr. Ministro Presidente -

Havendo · diyergência, toma-

rei os votos.
O Sr. Ministro Barata Silva - Sr. Presidente, pelo que

v~

rifiquei do relatÓrio esse empregado foi prÕmovido ao car
go de Sub chefe, mas cargo efetivo. Posteriormente, houve
o comissionamento. Quando ocorreu isso, ele recebeu as

va~

tagens desse comissionamento. Quando saiu desse cargo, per
deu essas vantagens. Parece que não há violação do art.

468, nem mesmo o problema da redução. Os AcÓrdãos não pos
sibilitam o conhecimento do recurso. Com o

Re~ator.

O Sr. Ministro Presidente - Com o Relator.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Com o Relátor.
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O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, contra o voto do eminente Ministro Revisor.

.. ODER

.JUSTIÇA

.JUDICIÁRIO

00

TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

MFC

07/03/74

13.45

O Sr. Secretário - Processo n9 2 660/73 - Relator:

1

Ministr

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de
vista de decisão do TRT da 6a. Região. BANCO HALLES DE IN VESTIMENTOS S/A E CIA. BRASILEIRA DE MAQUINARIA - COBRAMA e FERDINANDO CORBBA PASSOS. (Drs. E. S. Viveiros de Castro,
Uli.sses Coutelo e Jonas :Angelo Ferréira -.Lima)
O

S~

Ministro

Velloso Ebert -

Sr. Presidente, mantendo a

sentença vestibular, que reconheceu a existência da responsabilidade salarial nas obrigações trabalhistas, concluiu o
decisório recorrido que o estabelecimento bancário chamado
a lide ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina

~ayoravel

mente ao recurso do banco, omitindo-se quanto ao do reclama
do. t o relatório.
O Sr. Ministro Barata Silva O Sr. Ministro Presidente -

De

acordo.

Tem a palavra o Sr. Advogado.

(USA DA PALAVRA O DR. VIVEIROS DE CASTRO)
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, no meu entendimento, quanto ao recurso do Banco Halles, não se verifica
violação dos dispositivos de lei

invocadosn~literalidade

seus textos, eis que sua aplicação ao caso vertente, em

de
ver

dade, enseja interpretação ••• (lê). Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Divirjo, Sr. Presidente. Enten
do que o AcÓrdão de fls. 129 é especifico para a hipÓtese.Di
ga-se de passagem que já por duas vezes, nesta Turma,julguei
caso idêntico. Da primeira vez votei favoravelmente à
e depois formulei meu voto porque, como salientou o

tese,

Advogad~

trata-se de um banco que fez financiamento a uma empresa. Em
razão de a empresa ir mal nos seus negÓcios, tomou em caução
parte das suas ações, com certo compromisso pelo banco

que,c~

mo credor, não tinha interesse em que a empresa fosse demandada em juizo. Entretanto, isso não caracteriza um consórcio
empresarial, data venia. Parece-me que é inclusive

alegado

o art. 29 da CLT, e também por esse aspecto seria de se

co

nhecer da Revista.
O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei

os

votos.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Com o Revisor.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com o Revisor.
O Sr. Ministro Presidente - Contra o voto do Relator,conhec!
do e dado provimento ao recurso, para excluir o recorrente da
ação. E o outro recurso?
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Considerado prejudicado.
O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo •
. TBT- 332
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, co
siderado prejudicado o recurso da segunda recorrente.
o Sr. Secretário - Processo nQ 2 638/73 - Relator:

Ministro

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal.Recurso de
Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Benildo Alves & Cia
Paranaense de Energia Elétrica Copel.
O Sr. Ministro Presidente - Decidiu o egrégio Regional negar
provimento aos apelos ordinários do reclamante e do reclamado, para manter a sentença da Junta, q1e dera pela procedênci
parcial ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo
provimento do recurso, se conhecido. t 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 Alberto Couto Maciel)

TST- 332
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada.
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~o

aco-

lhemos a preliminar suscitada nas razões, ante o que se

con

o documento de fls. 33 a 36 foi acostado

aos

tém nos autos.

autos antes de iniciada a instruçao e trouxe a

concordência

da parte, bastando reproduzir o despacho de fls. 33 ••• (lê).
Nao conheço do recurso.
O Sr. Ministro Elias Bufáical

- De acordo.

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência

? Unanimemente,nao

conhecido o recurso.

o Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 4o8/73 - Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de
Revista de decisao do TRT da la. Regiao. CASIMIRO ALVES RAMOS
~

BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S .A •

O Sr. Ministro Presidente - Decidiu o Egrégio Regional nao CQ
nhecer de ambos os Recursos Ordinários por considerar a ocorrência da intempestividade, Desta feita recorre o reclamante,
~e

tivera sua açao julgada improcedente ••• (lê). A Procurado-

ria-Geral opina pelo conhecimento e provimento do apelo,voltan
do os autos para que o Regional decida como de direito.É o re
latório,
O Sr. Ministro Elias Bufáical - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usam da palavra os Drs. José Torres das Neves e José Alber
to Couto Maciel),

TBT- 332
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o Sr. Ministro Presidente -

Em

14:05

-1-

discussao. Encerrada.Nao conhe

ço do recurso pelas razões acentuadas da tribuna, em virtude
do que consta do Acórdao Regional. Realmente, se nao tem assi
natura essa intimaçao, tem o carimbo da repartiçao e o verso
rubricado pelo :f'unciomÍ'io. Tem que merecer fé o que vem

.

de

uma repartiçao pÚblica. O Acórdao Regional é exPlicito na sua
fUndamentaçao ao nao conhecer do recurso, às fls. 93, quando
diz:

11

Recurso intempestivo. Verifica-se dos autos, pela certi

dao de fls. 62 a 63, que foi enviada ••• (lê) • 11 As fls. 62

a

63, como sustentado, está a certidao rubricada pelo fUncionário do Cartório -
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a mesma rubrica que está em todo o processo.
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o Sr. Ministro Presidente - (Continuando) - Dado o volume de
processos nas Juntas, ne:o dá para que o funcionário coloque a
assinatura completa, mas tem a sua rubrica. NS:o conheço do re
curso.
O Sr. Ministro Elias ;BUfáiçal - De acordo com V.Exa.,

porqqe

realmente, às fls. 62/3, está a certid!o. NS:o conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ?

Por

unanimidad~

ne:o conhecido o recurso.
O Sr. Secretá:do - PROCESSO n9 2 113/73

- Relator: Ministro

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de
Revista de decisa:o do TRT da 2a. Regia:o. ANli'Om:ro LISBOA e Cia
DOCAS DE SANTOS.
O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Regional negou

provime~

to ao apelo ordinário do reclamante, para manter a decisllo

~

mitiva. Discorrendo sobre os dois pontos ••• (lê). A douta Pro~uradoria-Geral

opina pelo conhecimento e provimento. t o

r~

latório.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usam da palavra os Drs. José Francisco Boselli e Leopoldo
César de Miranda Lima)
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O Sr. Ministro Presidente

-1-

14:15

- Em discussao. Encerrada.Nao

rece conhecimento o presente apelo, ante as afirmativas

m~

con~

tantes do Acórdao face às provas colhidas nas Instâncias

Or

dinárias ••• (lê). Nao conheço.

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal- V.Exa. aplica a Súmula n9 42.
Ocorre que, quanto a férias --

quem recorre é o empregado--

o Acórdtto do Pleno citado às fls. 144 é divergente: "Ntto co!_
re prescriçtto durante o inquérito ••• (lê). 11

Conheço da

Revi~

ta apenas quanto às férias e lhe dou provimento, a fim de

QE

o Egrégio Tribunal Regional aprecie o mérito nessa parte,

p~

ra que ntto ocorra supressao de instâneia.
O Sr. Ministro Presidente - Eu apliquei a Súmula n9 42

por-

que há iterativa jurisprudência do Tribunal nesses casos

de

acordos feitos antes da Revoluçtto, porque havia uma presstto
das classes trabalhistas contra as empresas e o Governo as

~

cobertava, no sentido de conseguirem todas essas vantagens ccn
cedidas. Posteriormente, o Governo da Revoluçtto baixou o

De-

creto-lei n9 5, e esse diploma legal tornou sem efeito todas
aquelas vantagens.
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O Sr. Ministro Tostes Malta - Parece que não há diverg€ncia,
Há apenas a questão das férias,
O Sr. Ministro Barata Silva - O problema da prescrição, se
do o Advogado sustentou da tribuna, inexiste, porque a Primeira

Inst~cia

rejeitou-a e o Regional confirmou a decisão,

rejeitando a prescrição,
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O Regional julgou prescrita
a reclamação,
O Sr. Ministro Velloso Ebert - As férias ele tem direito,
O Sr. Ministro Tostes Malta - Com a devida v€nia, o Eg, Regi
nal teria acolhido a prescrição total, sem distinguir as que_!
tões, e uma delas diz respeito a férias, não abordadas pelo
Regional, O Ministro Revisor está de acordo com V. Excel€nci
na questão central, mas entende que não houve pronunciamento
quanto a esse ponto, porque não ocorreu a prescrição. O Revisor entende que a questão relativa a férias nada tem a ver :
com prescrição, e está dando provimento para fazer voltar o
processo. Eu perguntaria: há diverg€ncia em que ponto? Não
corre a prescrição quando o empregado responde a inquérito,
Nós poderiamos, talvez, dar provimento em parte ao recurso.
Há muitas imperfeições no nosso processo e, quanto menos seguirmos as normas antigas, melhor, Anular seria propiciar ao
Regional revolver todas as questões. Então, não anulo, mas
do que aprecie a questão sobre a qual silenciou,
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Conheço e dou provimento, para que o Eg. TRT aprecie a questão de férias, apenas,
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O Sr. Ministro Tostes Malta - Acolhendo a prescrição, o Regi
nal não se pronunciou sobre as férias, e há divergência cita
da no sentido de que não corre a prescrição quanto a férias
estando o empregado suspenso •••
O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao pedido de licença-prêmio, o acordo em que se fundamenta o pedido foi .declarado n
lo ••• (lê). Há jurisprudência iterativa.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Quanto à licença-prêmio, mas
não quanto a férias. Não digo que ele tenha direito, apenas
mando apreciar •••
O Sr. Leopoldo Cesar de Miranda Lima (Advogado) - Sr. Presidente, pela ordem, para esclarecer matéria de fato. Se V.Exas
me permitem, para melhor compreensão do Acórdão, a meritissima Junta não deu pela prescrição. Dai por que inaceitável

a

preliminar de prescrição lançada, argumentando de graça quando a defesa acentuou a nulidade do acordo e examinou o mérito
O Egrégio Regional, a fls. 139, diz, na sua parte expositiva:
11

Diante do exposto, conheço do recurso · e no mérito nego-lhe

provimento, para manter os termos da respeitável decisão reco
rida por seus legais e juridicos fundamentos ••• (lê) 11 •
O Sr. Ministro Tostes Malta - O Sr. Advogado não faria a injú
ria, pelo menos a mim, de não prestar atenção ao que disse. O
que estamos discutindo é que o voto do Ministro Relator discorda do do Revisor, e o voto de S.Exa. é clarissimo;J dizendo
por que dá provimento. Se v.sa. tem alguma coisa a dizer,

se~

rá nesse ponto.
O Sr. Ministro Barata Silva - Peço vista em mesa, Sr. Presidente.

TST-

33~

•

O Sr. Ministro Presidente - suspenso o julgamento, em virtude
do pedido de vista do Ministro Barata Silva.
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 511/73 - Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso
de revista de decisão do TRT da 4a, Região. José Santilhino
Marques e Sociedade Carbonifera Próspera S/A. Os Mesmos,
O Sr, Ministro Presidente - A ementa do AcÓrdão Regional
define a tese, quando diz, a fls. 68:

11

já

Horas extraordinárias.

Supressão. Trabalho extraordinário habitualmente prestado po
de ser suprimido,., (lê) 11 , A douta Procuradoria-Geral opina p
lo conhecimento e não provimento,
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De

~

o relatório,
acordo~

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr, Advogado,
(Usa da palavra o Dr. Carlos Fernando Guimarães)
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não co
nheço. Fundado o recurso na liminar e em AcÓrdão citado, não
tem assim consonância com as SÚmula n9s. 38 e 23 deste
bunal. Às fls. 70 consta:

11

Tri

Acresce no presente caso ••• ( Le~)" •

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal -De acordo com V.Exa. porque
se conhecido negaria provimento. Minha Única dÚvida é que
há AcÓrdão divergente às fls. 76. O Sr. Advogado afirma que
não está autenticado, de forma que não é possÍvel conhecer.
Negarei provimento porque no
para o

f

aux~lio

,

merito ele quer horas extras,
,

f

de doença. Isso e

pac~fico.

O Sr. Ministro Presidente -Mantenho a SÚmula n9 38, fls.76.
O acÓrdão

é do Tribunal Regional do Trabalho e não tem fonte

de publicação. Não atende às

exigências da SÚmula n9 38. E

o documento anexado vem sem a

~

assinatura.

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, acho que o
Tabelião tem credenciais para autenticar, porque ele só poderia autenticar com o original às mãos. Segundo entendi do
douto Advogado, está autenticado. Se existisse o AcÓrdão di
vergente de fls. 70, conheceria para negar provimento.
O Sr. Ministro Tostes Malta -Há uma questão. Nenhuma obje-

-

-

çao foi levantada em contra-razoes. So, agora, da Tribuna.
O Sr. Ministro Presidente - O documento em referência não
tem a assinatura dos juizes, nem tampouco está autenticado.
,

Esta apenas juntado ao recurso.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Reformulo meu voto. Não co, nao conheço.
nheço do recurso. Quanto ao da empresa, tambem

-

O Sr. Ministro Presidente -

,
Tambem quanto ao recurso da

e~

presa não conheço, aplico a SÚmula. Há divergência ? Não conhec.idos o ambos os recursos, por unanimidade.
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O Sr. Secretário - Processo n9 3 039/73 -

Relator:

1-

Ministro

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

de decisão do TRT da 8a. Região. IACIRA LEITE BADRIM e

ASSOCIAÇAO DE

C~DITO

E ASSISTENCIA RURAL DO ESTADO DO PARÁ ~mcedo

ACAR - PARÁ. (Drs. Aldebaro Cavaleiro de

Klautau)

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, decidiu o E.
Regional achar-se devidamente consubstanciado na ementa do V.
Acórdl!o revisando:

11

0 empregador resolve reestruturar o seu

quadro de pessoal, transformando função gratificada em

cargo

de carreira, incorporando vantagens para ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina

~esfavoravelmente

ao recurso.

~

o rela-

tório.
O Sr. Ministro Barata Silva O Sr. Ministro Presidente -

De

acordo.

Tem a palavra o Sr. Advogado.

(USA DA PALAVRA O DR. LUIZ CARLOS DO VALLE NOGUEIRA)
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o

decisório

Regional funda-se na legitimação do poder de comando da
presa, ao proceder à reestruturação no seu quadro de
al, transformando funções em cargos de carreira,

e~

pess~

incorpora~

do vantagens nos salários desses cargos de carreira. (Lg),
Não conheço do recurso.
O Sr. Ministro Barata Silva - Também não conheço, porque

a

Revista foi admitida por violação de lei, afastada a divergência. O artigo violado seria o 468 da C.L.T. Como disse o
eminente Relator, o Acórdão atacado afirma que não houve al
teração e muito menos prejuízo para o autor. Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente- Há diverggncia?

Unanimement~nã

conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.113/73 -Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso
de revista de decisão do TRT. da 2a. Região. ANTONIO LISBOA
e CIA.DOCAS DE SANTOS. (Drs. Raphael Sampaio Filho e

Klau

Menge). (Pedido de vista em Mesa do Ministro Barata Silva).
O Sr. Ministro Barata Silva - Acompanho o eminente Revisor,
pela circunstância de que verifiquei, data venia do

douto

Advogado, que o Regional deu realmente pela prescrição. Diz
expressamente no voto e na parte expositiva: "Transporta-se
a decisão da Junta que relegou a plano secundário o problema da prescrição." Mas no voto está expresso que há prescri_
ção. E há um Acórdão divergente sobre esse problema da pre&
crição, quanto à suspensão por inquérito. Dai por que eriten
do deva ser conhecida a Revista. Acompanho o Revisor.
O Sr. Ministro Presidente - Prevalece assim o voto do
Revisor, no sentido de ser conhecido o recurso.

Sr.

~OOill'l
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O Sr. Ministro Elias Bufáical - Conheço e dou provimento,

p~

ra que o Egrégio Regional aprecie o mérito quanto às férias.
O Sr. Ministro Presidente - Pela primeira vez, protesto pela
juntada de voto vencido. Contra o voto do Relator, foi
provimento parcial ao recurso, para efeito de ser

dado

conheci-

do o recurso na parte relativa a férias, e dado provimento
para que voltem os autos à Instância de Origem, a fim de que
aprecie a matéria como de direito, com relação às férias.
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O Sr. Secretário: Processo n9 2160/73.Relator: Ministro Elns
Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de revista de decisão do TRT da 4a Região.CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA e EXPEDITO SCHIZZI.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:-Sr. Presidente, a decisão

re

corrida está às fls. 237. Confirmada a decisão que impÔs a e
quiparação salarial, rejeitando a preliminar de prescrição,~
lém da carência de ação, tendo ainda como devidas as horas
extras, repouso e adicional noturno, sustenta a recorrente
as preliminares ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo
conhecimento e não provimento,do apelo.

~

o relatório.

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- De acordo.
O Sr. Ministro Presidente:- Tem a palavra o ilustre

Advogad~

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

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:-Sr. Presidente, realmente

o

Sr. Advogado tem razão quando levanta o problema de alçada
O valor da causa é de Cr$500,00 e foi mantida a sentença ori
ginária.
o Sr. Ministro Barata Silva:- A sentença originária prevalece. Ela é irrecorrlvel.
O Sr. Ministro Presidente:- Alguma divergência?
O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Acompanho o Relator.
O Sr. Ministro Tostes Malta:- Acompanho o Ministro Barata
Silva.
O Sr. Ministro Barata Silva:- Entendo que a decisão é irrecorr1vel. Por esse fato, não conheço. A fundamentação é diferente.
O Sr. Ministro Tostes Malta:- Se houve um recurso e nao hou
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ve impugnação alguma, a questão morreu, Não conheço por ser
caso de Revista, e não de alçada,
O Sr. Ministro Presidente:- Não conhecido o recurso, aplican
do-se o Prejulgado n9 40 e a Lei 5584, de junho de 1970,art
29 e 49, com as restrições quanto à fundamentação dos
tes Ministros Barata Silva e Tostes Malta.
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O Sr. Secertário - Processo n9 247]/73. Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor:

~ftnistro

Elias Bufaiçal. Recurso de

Revista de d,ecise:o do TRT da la. Regilto. MOACYR MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS E SERVIÇO SOCIAL DO COMtRCIO - ADMINISTRAÇAO
REGIONAL DO ESTADO DA GUANABARA.
O Sr. Ministro Presidente -Definiu na sua ementa o Aresto
Regional:

11

A tese que envolve o pedido é a seguinte:

11

Na:o

é devido o adicional de insalubridade pelo simples fato do
trato com doentes - aos médicos beneficiados pelo salário da
Lei 3999, de 1961. (Lê) 11 • A douta Procuradoria-Geral opina
pelo na:o provimento do recurso da recorrida,·e provimento do
recurso dos recorrentes, para que se restabeleça:

a sentença

da Junta de Conciliaçe:o e Julgamento, consoante a Súmula 22
deste colendo TST.

~

o relatório.

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal -De acordo.
O Sr. Ministro Presidente -

Tem a palavra o ilustre Advogado

( Usa da palavra o Dr. Alino da Costa Monteiro)
O Sr. Ministro Presidente - Em discussa:o. Encerrada. Quanto
ao recurso dos recorrentes, dele conhecemos, ante a jurisprudência acostada ao apelo,·em sentido divergente ao que ensejou o v. Aresto recorrido •.• (lê).
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Quanto ao recurso dos empregados, também conheço, porque há divergência.
O Sr. Ministro Presidente -Meritoriamente, entendo que a tese jur1dica a ser adotada e acolhida no presente apelo é a
dos Acórda:os paradigmas, repetindo o que exteriorizou nos
damentos a MM. Junta ••• (lê). Quanto ao apelo da recorrida,

·~
d~

le conhecemos, ante a jurisprudência constante dos autos. Todavia, no mérito, é negado provimento ao
TST • Sll2

recur~o,

prejudicado
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pela decisa:o j_á declarada quanto ao apelo dos recorrentes,
visando o apelo da recorrida precisamente a declaraça:o de improcedência

~a

aça:o, e o nosso convenCimento é diametralmente

oposto ao que se pretende no restabelecimento da sentença da
Junta de Conciliaça:o e Julgamento, dando como procedente integralmente
O Sr.

a reclamaça:o.

~ünistro

Elias Bufaiçal - Conheço porque há divergência

apenas o Sr. Advogado.salientou

da tribuna que na:o havia fon

te de publicaça:o dos Acórda:os citados como divergentes. Enta:o
éu nao conheceria •••
O Dr. Alino da.' Costa Monteiro (Advogado) - A fls. 201/5 esta:o os Acórda:os. Na:o há conferência.
O Sr. Ministro Presidente - Há outro Acórda:o publicado que
d~z:

"Confere com. o original".

O Dr. Aline da Costa Monteiro ( Advogado) - Xerox de Xerox,
Sr. Presidente. O carimbo foi copiado, também.
O Sr. Ministro Presidente - Conheço e nego provimento.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Conheço e nego provimento.
O Sr. Ministro Presidente -Há ·divergência? Unanimemente,
conhecido o recurso dos empregados e dado provimento ao mesmo
para restaurar a sentença originária. Quanto ao recurso da em
presa, conhecido e negado provimento ao mesmo, unanimemente.

•

~
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 592/73 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso

de

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

PAULISTA S.A e ANGELO DARCY MASNAINI •
.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, recorre do ve

-

,
"" a reclassificaçao
.....
nerando Acordao
de fls. 171, que impos

do

recorrido, atendendo aos paradigmas indicados e ainda ao •••
{lê). O douto parecer é desfavorável. to relatório.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advogado.
{Usa da palavra o Dr. Alino da Costa Monteiro)
O Sr. Ministro Presidente -

Em

discussão. Encerrada. Tem a pa-

lavra o Relator.
,

.

-

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Dois sao os aspectos, Sr. Pre-

"
sidente. A Revista tem embasamento na divergencia.
O Aresto

e~

bargado adota a tese de merecimento para determinados casos.

~

evidente que o agente administrativo, estando em cargo de confiança, há de estar sujeito ao critério estabelecido no regula
mento da empresa ••• (lê). Essa a divergência.
O Sr. Alino da Costa Monteiro (Advogado) - Pela ordem, Sr. Pre
sidente, para esclarecer matéria de fato. O AcÓrdão diz que é
cargo de carreira e o recurso menciona cargos isolados. A premissa de que se parte é a do AcÓrdão Regional, para estabelece
um conflito que não existe.

TST- 332

~outro

fato.

•~
~
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O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -
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No que se refere à gratifi

cação extraordinária, o processo reconhece a jornada de trabalho de seis horas ensejando o ••• (1@). Senhor Presidente ,
eu conheceria se os Acórdãos citados como divergentes esti vessem autenticados mas não estando, não vejo como conhecer.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

Não conheço.

O Sr. Ministro Presidente - Relator e Revisor não conhecem
do

recurso. Há diverg@ncia.? Assim se decide, de acordo com

as súmulas 38 e 23.
O Sr. Secretário -Processo

nQ

2878/73 - Relator: Ministro

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso

de

Revista de decisão do TRT da Primeira Região. Cia. de Transportes Coletivos do Estado da Guanabara (CTC-GB) e Etelco Go
mes da Conceição.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, as duas instâncias entenderam que o pr@mio-gratificação recebido pelo em
pregado deveria integrar salário para efeito indenizatório
(Lê). O douto parecer é desfavorável.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

~o

relatório.

De acordo.

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usa da palavra o Dr.Alino da Costa Monteiro)
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - A Súmula a este respeito é a
de n9 41. Como,ae v@, a divulgação ainda não foi suficiente
Não conheço face à SÚmula.
O Sr. Ministro

Velloso Ebert -

De acordo.

O Sr. Ministro Presidente -Não conhecido o recurso, unanimemeR.
te, aplicada a súmula 41.
O Sr. Secretário-'Processo

nQ

2 407/73- Relator:

Ministro

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
TST -332

Revista de dec1são do TRT da Quarta Região. Ruth Moraes João

r>OOE~

JUOIC!Á~10

~USTIÇA

DO TRABALHO

,-RlBUNAL 5VPER10R DO TRABALHO

TMB/IG/ARQ

15,00

-2-

e Mauricio Maltz & Cia. Ltda. (Adiado o julgamento da pauta
de 19 de fevereiro em virtude de empate. Os Ministros Elias
Bufáiçal, Relator, e Starling Soares não conheceram do re curso. Os Ministros Velloso Ebert, Revisor, e Barata Silva
do mesmo não conheceram. Proferirá voto de desempate o Sr.
Ministro Tostes Mal ta.).
O Sr. Ministro Tostes Malta·-

O Sr. Secretário

te me enviou ontem os autos, por isso estou

diligenteme~

habilitado a vo

tar. Sr. Presidente, caso de elementar simplicidade, que

ap~

nas se complicou porque, ao invés de julgar a reclamação improcedente, as Instâncias Ordinárias preferiram admitir

ca-

r@ncia de ação. Mas, a despeito da impropriedade da forma ,
o Egrégio Regional corrigiu, até certo ponto, a anomalia poE
que adentrou no mérito.

TST- 332
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O Sr. Ministro Tostes Malta - (Continuando) - Costureira
que trabalhava no próprio domicÍlio, licenciada que, pelo
fato de extinguir-se a filial, pretende indenização. A la.
Instância julgou a preliminar de carência de açao, mas a se
gunda entendeu que a firma continuava, e até esclarece que
o novo local onde seria fornecido o trabalho era vizinho.
Se a firma subsiste, nenhum prejuÍzo resultou. para a empregada. Não era caso de carência, pelo fato de estar em
gozo de aposentadoria. E como atendo à conclusão, tal como
foi exposto o caso, não conheço do recurso.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por maioria,
não conhecido o recurso, contra os votos dos Ministros Ba
rata Silva e Velloso Ebert.

Redigirá o AcÓrdão o Ministro

Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Peçõ justificação de voto.
O Sr. Ministro Presidente -

Deferido.

O Sr. Secretário - Processo n9 2518/73 - Relator: Velloso
Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Revista
de decisão do TRT da 7a. Região. BANCO DE CRÉDITO REAL DE
MINAS GERAIS S/A e WALDIR CHRISPIM. (Drs. Célio Goyatá

e

José Martins Rodrigues).(Adiado o Julgamento em virtude
de

empate. Os Ministros Velloso

Ebert;Belator e Bara-

ta Silva, Revisor, não conheciam do recurso, e os Ministros
Starling Soares e Elias Bufaiçal, do mesmo conheciam. Desempatará o Ministro Tostes Malta).
O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, a certidão
registra um empate, mas não esclarece. A recorrente inter
pôs a Revista, discordando de dois pontos: incompetência
desta Justiça, porque se tratava de uma complementação de
aposentadoria, e nulidade por cerceamento de defesa. A cer
tidão diz apenas que houve empate, mas não diz em que pon-
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to; se nos dois temas ou num só. Rogo a V.Exa. que me esclareça qual o ponto que está em debate, para que eu possa
proferir o voto de desempate.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O empate ocorreu na prelimi
nar de conhecimento. Se V.Exa. quizer que eu leia •.•
O Sr. Ministro Tostes Malta -

Creio que eu disse que a

Revista abrange dois pontos: a questão da competência e o
problema da nulidade. Houve empate nos dois pontos ?
Quanto à competência, a juri~

O Sr. Ministro Presidente -

prudência desta Turma, não só neste caso, como em todos os
outros de aposentadoria, tem sido no sentido da incompetê~
cia desta Justiça.
O Sr. Ministro Tostes Malta -

No que diz respeito a' ques-

tão da competência, não há empate. A Turma não conheceu
houve empate apenas quanto

e

à nulidade. SÓ nesse aspecto

proferiu voto. Sr. Présidente, o banco mantêm uma institui
çao destinada ao beneficio previdenciário. Que o banco tenha instituição ou meios, não vem ao caso, porque todos os
fatos apurados, a per{cia que se indeferiu, visavam demons
trar que esse Órgão tinha vida autônoma.
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o·sr. Ministro Tostes Malta- (Continuando). Se não se con
testava o fato, se isso era admitido, o único prejUÍzo que
poderia resultar ao banco, para a argdição da nulidade, se
ria não haver sido citada a instituição. Mas, se admitisse
o conhecimento por esse fato, estaria não só me desviando
daquela citação trazida a confronto, como também duvidando
da própria autoridade do eminente patrono do empregado.Nil}_
guém melhor teria feito a defesa. Posso concluir, em

cons~

qUência, que em relação ao chamamento, a notificação para
comparecimento a Juizo seria, realmente, inútil, porque

n~

da mais havia a dizer sobre a questão que se debatia.

Se

isso é exato, então o prejuízo seria a argUição, simplesmente, no indeferimento de uma perícia. Os Acórdãos trazidos a confronto não são divergentes, porque admitem a nuli
dade nos casos em que a prova se torna necessária. Nesses
casos

isso me parece pacífico -

em que· .o Juiz parte dos

fatos apontados pelas partes, não há nada a esclarecer, a
perícia é inútil, pelo menos é o que se tem entendido. Tal
como posta a questão, debatidos os dois pontos, estando eu
apenas autorizado a decidir um deles, se houve ou não

base

para conhecimento da Revista, pela preliminar de nulidade,
acompanho os Srs. Ministros que votam pelo não conhecimento.
O_Sr. Ministro Presidente - Parece-me que se está decidindo o mérito.

•

O Sr. Ministro Tostes Malta - Como o mérito não apontou de
cisões divergentes e não se encontra a lei violada •••

Eu

nunca diria que foi uma falha por parte de um Ministro.Jul
go aquilo que se me apresenta e há boas questões a serem
discutidas. A de se adotar o entendimento do Ministro Co-

•
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queijo Costa de que, se conhecida a Revista, seria amplamente discutida a questão -- entendimento que não
ce no Tribunal

eu iria esbarrar

não conheci da Revista; e

d~la

preval~

nessa dificuldade,pois

não tendo conhecido, não

po~

so discutir nenhum aspecto da mesma.
O Sr. Ministro Barata Silva - O Ministro Velloso Ebert

e

eu não conhecemos do recurso.
O Sr. Ministro Presidente - Este Tribunal, nos casos

do

Banco do Brasil, tem assente a SúmUla 42, em que as comple
mentações são devidas aos funcionários que se afastam

e

nesse sentido há diversos·. AcÓrd!l:bs. Mas em sentido centrá
rio, como este, em que o empregado se aposentou num dia

e

nesse mesmo dia continua e quer receber a complementação,
entendo que isso viria em confronto, em atrito com a

Súmu~

la 18 ou 21, que dá ao empregado o direito de receber salá
rio.
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O Sr. Ministro Tostes Malta - Se V.Exa. me permite,

ainda

assim o recurso seria favorável ao Banco, porque o empregado não está discutindo senão o direito à complementação

da

aposentadoria.
o Sr. Ministro Presidente - Entendo que, pela Súmula n9
o empregado aposentado tem direito ao c6mputo do tempo

21
d~

serviço anterior à aposentadoria, caso permaneça a serviço
da empresa ou a ela retorne. Encontrei neste processo

um

atrito com a Súmula 21, porque o empregado não fazia jus, a
tempo de serviço pois não chegou a aposentar-se.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, a qualquer mo
mente se profere a decisão. V.Exa. tem os autos, portanto ,
pode verificar se a Revista tem ou não fundamento. Se V.Exa.
justificar o conhecimento da Revista por outro aspecto,

a

Turma poderá discutir esse outro aspecto.
O Sr. Ministro Presidente - Quero justificar meu voto, porque essa. é a posição que sempre defenderei. Encontrei afron.
ta à Súmula 21, porque esse empregado, no mesmo dia em

que

se aposentou passou a receber.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Então ele chegou a

aposen-

tar-se.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Entendo que se discute
da barreira. Porque, para chegarmos a esse ponto,

além

teríamos

que conhecer do recurso.
O Sr. Ministro Presidente - Quero deixar bem clara a minha
posição. Encontrei nesse processo uma aberração.

A aposent~

doria realizou-se realmente. A complementação seria uma duplicidade de vantagens, porque se destina a dar ao empregado

aqu~

que ganhava no exercício. Se ele ganhava X no

exe~

cício, com a complementação vai ganhar X mais Y. Depois vai
ganhar a soma dos períodos. Achei que era afrontoso ao

meu
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ponto de vista legal. Mas é meu ponto de vista que confesso
vencido. Proclamo conscientemente, com humildade, o
do: contra o voto do Ministro Starling Soares e

Elias

Bu-

fáiçal - já pedi, hoje, justificativa de voto, mas vou

pe-

dÍ-la novamente neste processo.
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O Sr. Ministro Tostes Malta - Pela ordem, Sr. Presidente.
Antes de apregoar o prÓximo processo. Quero apenas explicar
que nunca me ocorreu isto antes. Estava apenas querendo que
se pronunciasse a Turma, depois de esclarecida a questão,
mas por mais que me empenhasse em dizer que a revista se
fundava em dois pontos, não consegui me fazer entender.
O Sr. Ministro Presidente -

Pedi justificativa de voto.

O Sr. Secretário - Processo n9 2808/72 - Relator: Ministro
Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
Revista de decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - FERROVIA
PAULISTA S/A e ORLANDO PHILADELFO MACHADO.
6 Sr. Ministro Velloso Ebert -

Sr. Presidente, apreciou-se
,

o Recurso de Revista do autor, uma vez dirimida a duvida,
fora dos limites da lide.

Pre~acial

acolhida no acÓrdão do

eg. Pleno, que apreciou os demais pontos , no recurso do em
pregado, A douta Procuradoria-Geral opinou favoravelmente.
~

o relatÓrio.

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usa

da palavra o Dr. José Torres das Neves).

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a
palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a questão do
,

julgamento extra-petita foi dirimida no decisorio proferido
pelo egrégio Tribunal Regional, em sua composição Plena. I!
to apenas se refere a existência ou não do direito de ação.
Conheço por divergência, AcÓrdão de fls. 72/73, e dou
vimento ao mesmo para

pr~

,

rito, como entender de direito.
O Sr. Ministro Barata Silva - Também conheço do recurso e
'I'8T ollll2

dou provimento.

,

que o egregio Regional aprecie o me
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecido o
recurso e dado provimento, nã forma do voto do eminente
Ministro Relator.

T8T -1181
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 068/73 -

1-

Relator: Minis -

tro Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso
de Revista de decisão do TRT da 3a. Região. JAYME NASCIMENTO - Supervisão e Vendas Ltda. - e

JOS~

LUIZ FONSECA. (Drs.

Rodolpho de Abreu Bhering e Geráldo"Brum Neveà.Júnior).

·o Sr. Ministro Velloso Ebert -

Apreciando a questão preli-

minar de impugnação de isenção de custas, assim decidiu

o

Acórdão Regional: "Preliminarmente, o Tribunal rejeita •.•
(1ª}· Desfavoravelmente ao recurso opina a douta Procuradoria Geral.

t

o relatório.

O Sr. Ministro Barata Silva -

Relação de emprego é o que s

discute. Sem revolver a prova isto é impossível. De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a
palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

A questão meritória envolve

necessário reexame de matéria de fato e de prova, o que não
se permite nesta Superior Instância. No que se refere à con
cessão de isenção de custas, não poderia ser prejudicado

o

autor por erro do Juízo ••• (l@). Não conheço.

O Sr. Ministro Barata Silva .O Sr. Ministro Presidente não conhecido o

Também não conheço •
Há divergªncia? Unânimemente ,

recurso.

O Sr. Secretário - Processo n9 1 655/73 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso

de

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. IRACI RODRIGUES PA
MA e INiúSTRIAS VILLARES S/A. (Drs. Hélio Alves Rodrigues e
Carlos Eduardo de Assis Bergmann).
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

ConclUiu o Acórdão revisan

do que a quitação dada ao ensejo da rescisão contratual, co

T8T

·=
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cautelas legais, exime o autor de complementar as parcelas ••
(lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento

e

provimento do recurso. t o relatório.
O Sr. Ministro Barata Silva O Sr. Ministro Presidente -

De
Em

acordo.

discussão. Encerrada. Tem a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

Rejeito a preliminar de dese

ção.
O Sr. Ministro Barata Silva O Sr. Ministro Presidente -

Também rejeito,
Há divergência? Rejeitada a pre

liminar de deserção, por unanimidade. Tem a palavra o Relato
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

Conheço do recurso por diver

gência e dou provimento de acordo com a Súmula 41, a fim de
restabelecer a sentença de Primeira Instancia.
O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço pela Súmula referente
aos efeitos da quitação. A Súmula, 41 diz: "A quitação, nas
hipóteses dos §§ 19 e 29 do art. 477, da CLT, concerne

e~lu

sivamente aos valores discriminados no documento respectivo.
O Sr. Ministro Tostes Malta -

Não·. se trata de acordo rea

lizado no curso do dissídio?
O Sr. Ministro Barata Silva -

Não. O problema é de inclusão

de horas nos cálculos.
O Sr. Ministro Presidente -·Há divergência? Conhecido o recu
so e dado provimento ao mesmo, por unanimidade, de acordo co1
a Súmula 41 deste Colendo Tribunal Superior do Trabalho,
fim de ser restabelecida a sentença de Primeira Instância.

a
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O Sr. Ministro Barata Silva - Aliás 1 há um detalhe. Ficou
prejudicada a questão do cômputo das horas extraordinárias
no repouso.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não havendo diverg~ncia,

a Turma decide que fica prejudicada a parte rela

tiva a horas extraordinárias no repouso, relativamente ao
recurso do reclamante.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.189/73 - Relator Ministro
Starling Soares. Revisor Ministro Elias Bufáiçal. Recurso
de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. PAES DE BARROS
S.A. -IMÓVEIS-

ADMINISTRAÇ~O

E COMÉRCIO E PAES DE BARROS

S.A. - CRt.DITO IMOBILIÁRIO e JOAQUIM FERREIRA MENDES FILHO
E OUTROS.
O Sr. Ministro Presidente - O egrégio Regional não conheceu
do apelo originário; houve depósito em conta do Banco do Br
sil, violando a Lei 5.584 ••• (le) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e não provimento do recurso.

~

o relatório.

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advogado.
(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves.)
O Sr. Ministro Presidehte - Em discussão. Encerrada. Não co
!"lhéço •· ·
O Sr. Ministro Eli'ls Bufáiçal - Também não. conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.318/73 - Relator Ministro
Starling Soares. Revisor Ministro Elias Bufái.,al. Recurso
de Revista de decisão do TRT da 4a. Região. ALAIDE DEMI
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DAMIANI e EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S.A. (Ex
Via~ão

Minuano S.A.)

O Sr. Ministro Presidente -Declara o egrégio Regional, ao
dar provimento ao recurso ..•

(lê)~

o relatório.

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, pretende o
recorrente as horas extras. Há divergência, mas conheço

e

nego provimento.
O Sr. Ministro Tostes Malta

- Por violação de lei, não co-

nhe~o.

o

Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Eu conheço, pela divergên-

cia, e nego provimento.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Data venia, dou provimento.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Já reconheci que errara ao ne
gar as horas extraordinárias habituais, porque o dispositivo leva em conta o horário normal. Esta é a terceira vez qu
voto, em casos idênticos, mas depois mudei meu entendimento.
Acompanho a divergência.
O Sr. Ministro Elias Bufáiqal - Aqui se trata de horas extr
ordinárias no repoÚso. No caso, parece-me que a jurisprudê
cia da Turma é só a do Ministro Velloso Ebert.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Veja V.Exa. da inutilidade de
qualquer fundamentação que me esforce para dar, porque

V.

Exa. estava, agora mesmo, convencido. Eu, até então, notara
que ninguém me havia dado qualquer argumen.to. Ao examinar

o assunto verifiquei que o legislador pretendeu excluir.as
horas extraordinárias eventuais, esporádicas, mas não naqu
les casos em que o empregado, por força do contrato expres
so ou da habitualidade, normalmente trabalha mais de 8 horas.
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O Sr. Ministro Tostes Malta:- (Continuando). Então, não ha~

via por que pagar o repouso em um horário normal, que não
ra o dele. Isso daria ao empregador uma vantagem de 500
pregados, porque passaria a contar com o empregado para

.-e

conomizar, não pagando esse serviço. Se o empregado quisesse u•a melhoria, teria que trabalhar mais. Ora, se exige

o

-

empregador mais, tem que remunerar a mais. Essa a razao

p~

la qual, com a devida vênia, mudo meu voto.
O Sr. Ministro Presidente:- Se V.Exa. permite.

Como

Relato~

meu voto é esse.
O Sr. Ministro Barata Silva:- Gostaria apenas de dizer

que

me impressionou a argumentação do Ministro Tostes Malta, apesar de ver que ele partiu da premissa do horário normal e,
tendo em vista a lei que se refere a horário normal, não ve
jo como fundamentar dessa forma.

"
O Sr. Ministro Tostes Malta:- O legislador, quando fez

.

a

lei, - e nós sabemos que a vontade, do principe está muito

distanciada, justamente porque o juiz tem liberdade de apli
car a lei,- e hoje há inúmeros códigos, na América Latina,
que

adotam o principio ~ dubio ~ misero, fê-la num

de-

terminado sentido. Aqui, como em outros lugares, existe

a

possibilidade de o juiz errar, de favorecer o economicamente mais fraco.t o principio da aplicação da norma

que mais

favoreça. Então, diz a lei que não se computam horas extras
no repouso, mas a que se está referindo o legislador? Ao
trabalho normal. O empregado> evidentemente, é compelido

a

trabalhar as horas extras; elas não são computadas no recur
ao?
O Sr. Ministro Barata Silva:- Segundo o argumento de V.Exa.,
ele nao teria direito ao acréscimo das horas extras?
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O Sr. Ministro Tostes Malta:- V.Exa. deve estar certo, mas
"
pe~o venia para manter meu voto.
O Sr. Ministro Presidente:- Vou ler meu voto corno Relator·,

porque concluo que a jurisprudência é hoje equitativa,

e

que as horas extras ••• (lê) Foi a Última jurisprudência

da

Turma, trànsforrnada pelo voto do inclito Ministro

Tostes

Malta.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:·- O Voto de V.Exa. foi

na o

considerando computável as horas extras, entretanto, o voto do eminente Ministro Barata Silva é o meu, também.
Sr. Ministro Tostes Malta

acfedito

O

ténha alterado seu vo

to.
O Sr. Ministro Tostes Malta:- Sr. Presidente, votei duas
vezes. Agora já reconhecendo a

integra~ão

que até então

excluia, porque ninguém me deu argumentos. Se surgirem argurnentos, talvez eu os possa considerar, porque, se o juiz
acreditasse que é infalivel •••
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mim

a petulância de

querer contrapor -me à argumentaçao de V. Exa. quanto à incidência de horas extras no repouso. V. Exa. entenda que o empregador poderia usar um empregado para substituir outro.
O Sr. Ministro Tostes Malta -

É

simples questao de aritmética.

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal -Mas acontece o seguinte: essas
horas nao seriam extraordinárias. Pergunto: há impedimento, se
a pessoa repousa? Tem direito a horas extras, se está em casa
repousando?
O Sr. Ministro Tostes

.J~alta

- Preliminarmente, peço vênia pa-

ra dizer que:, em relaçao a esse assunto V. Exa. tem muito mais
autoridade para dizer, do que eu, porque tem a vivência da
questao; está na sua esfera de trabalho. A Justiça do Trabalho s
se justifica exatamente por trazer até aos Togados aqueles que
podem fUncionar como peritos.

É

o caso e V. Exa. pode melhor

esclarecer o assunto. O empregado, se quiser trabalhar 24 horas, pode estabelecer excepcionalmente três turmas, divididas
em 8 horas, cada uma. A essas três turmas pagará apenas horas
normais, as noturnas naturalmente serao acrescidas de percenbual, mas no salário-repouso pagará conseqiientemente, a cada
operário o salário normal de 8 horas. Se o empregador nao quiser conservar as três turmas e trouxer o pessoal no regime excraordinário, cada um terá sua jornada alongada. No fim do. re
pouso, ele pagará menos a esses homens, aos quais pagaria no
~alário
~stá

normal o salário-repouso. Matematicamente, a meu ver,

demonstrado.

b Sr. Ministro Elias Bufaiçal- Como V. Exa. disse que ao Juiz

TST -332

~

dado interpretar •••

J

Sr. Ministro Tostes Malta - Se as leis fossem perfeitas que
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dispensassem o intérprete, teriamos aqui u•a máquina, um fichário ou controle e seria muito simples a questao. Nao há mis
tério na interpretaçao das leis, para- quem tem- e

v.

Exa.

tem- bom senso e boa fé.
O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso e dado provi
mento ao mesmo, para restabelecer a decisno da Junta de Conciliaç&o e Julgamento, contra os votos dos Hinistros Revisor
e Barata Silva, que conheciam e negavam provimento.

o Sr. Secretário - Processo n9 2319/73. Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso
de Revista de decisao do TRT da 4a. Regi&o. ROMEU DA SILVA
e ESTALEIROS SÓS/A.
O Sr. Ministro Presidente -Dois sao os recursos intentados
contra ó Aresto Regional: resiliçao de contrato de trabalho
sob a alegaçao de que o empregado nao tinha condições fisica
para realizar a tarefa ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e improvimento do recurso do reclaman
te, e nao conhecimento e nao provimento do apelo da reclamada. É o relatório.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advogado.
( Usa da palavra o Dr. Alino da Costa Monteiro)
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Meu voto é o seguinte:

~uanto

ao recurso do reclamante, não conhe-

ço, mesmo porque a jurisprudência citada não se aplica à espécie e não há violação de lei ••• (Lê.) Não oonheço do recurs
do empregado.
O Sr •. Ministro Elias Bufáiçal- O Egrégio Tribunal Regional
reformou sentença que dera pela improcedência da reclamação,
e entendeu que, mesmo que incapacitada estivesse a empregada para a função, deveria ser aproveitada em outra. Assim en
tendeu o Regional, não sendo caso de extinção do contrato de
trabalho. As partes recorrem e o empregado pretente rescisão
mas o empregador sustenta
que o caso ••. (Lê.)
e
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O Sr. Aline da Costa Monteiro - (Advogado) - Pela ordem,
Sr. Presidente. O recurso do empregador prefere ao do empregado. Então, o recurso do empregado está prejudicado.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Deveria haver uma inversão:
julgaríamos o recurso do empregador.
O Sr. Ministro Presidente - Julguei o recurso do empregado porque, pela ordem, o primeiro processo é do empregado.
Então, não conheço do recurso do empregado. Quanto ao recurso da empresa, dele não conhecemos, desde que se deci.

diu que o v. Aresto Regional, à luz dos preceitos da lei,
que o empregado está incapacitado para exercer a função
••• (lê). Não conheço do recurso da empresa.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - SÓ merece conhecimento o
recurso da empregadora, pois sendo caso de incapacitado,
não seria possível impor o aproveitamento dele fora das
normas estabelecidas pela lei, O fato de perceber o

empr~

gado auxÍlio acidente evidencia sua incapacidade, e

isto

não pode ser negado, nem se pode impor a ••• (lê). Assim
sendo, absolvo a empresa da condenação imposta, e julgo
prejudicado o recurso do empregado.
O Sr. Aline da Costa Monteiro - (Advogado) - Houve um detalhe de fato, apenas.

,

A sentença diz que ele esta apto

para o trabalho. Quando não estivesse, poderia ser readaptado. A sentença declara, mas argumenta com um fato, e V,
Exa. dá provimento ao recurso da empresa, para rescindir
o contrato, sem Ônus. É Ação RescisÓria.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal
,
e o empregado.

~

Quem pretende a rescisão
,

O Sr. Aline da Costa Monteiro - (Advogado) -A empresa e

-

,
que pretende em Açao Declaratoria.
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O Sr. Ministro Presidente-.0 empregado quer restabelecer
a decisão da Junta de Conciliação e julgamento. (Consulta
os autos). A empresa quer, por todos os motivos, o total
provimento do recurso, a fim de ser considerado extinto o
contrato de trabalho, mas o AcÓrdão declara

.· ,não estar

capacitado para

exercer suas funções, e sim outras funções
,
O Sr. Aline da Costa Monteiro - {Advogado) - Mas o Acordao

-

partiu da sentença da Junta. Isso diz o AcÓrdão.
O Sr. Ministro Presidente -

Temos que partir do AcÓrdão.

O Sr. Aline da Costa Monteiro - {Advogado) - O provimento
implica na rescisão sem Ônus.
O Sr. Ministro Presidente - Sigo a orientação do Ministro
Elias Bufaiçal. Conheço e não dou provimento.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, as boas relações entre Advogados e Ministros - que devem sempres

exi~

tir - estão impedindo, contraditÓriamente, que se esclareça

o essencial. Diz bem · V.Exa. que nao pode a Turma de~
,
viar-se do que ficou assentado no Acordao
Regional. Esses

-

são os fatos, cuja apreciação se esgota na Instância Regio
nal. Então, pergunto: a Instância Regional declara que esse empregado não pode trabalhar ? Ou não declara isso ?
O Sr. Ministro Presidente - O Regional declara que ele está
apto · para trabalhar em outra função que não a antiga.
O Sr. Ministro Tostes Malta - O AcÓrdão Regional proclama
que estâ

impedido de trabalhar na função para a qual fora

contratado. Ele está inabilitado para exercer as funções
para a qual foi contratado e, no caso, a empresa propoe
Ação .IleclaratÓria, pretendendo o direito à rescisão. O Sr.
Ministro Relator, ao

absolver a empresa, está julgando pr~

cedente a ação. Parece-me que esse empregado está com seu
contrato de trabalho suspenso e, normalmente, se negaria

à

~OOEA.

.JUSTIÇA

JUDICIÁRIO

00

TRABÃLHO

TRIBUNAL &UPERIOR CO TRABALHO

15:50/55

TMB/ML/LFA

-3

rescisão desse contrato, mas também não se obrigaria a empr
sa a dar trabalho diferente para o qual não fora contrata-.
,
do. Entendem alguns que o empregador e obrigado a dar uma
função compatível com o empregado. Se se atender a essa cor
,

rente, o recurso do empregado merecera provimento, mas em
parte. Como o empregado pretende a rescisão do contrato,
e: · não é este o pedido que se julga, estaria a Turma julgando fora do pedido. Diante desse entendimento, voto com
,
aqueles que julgam improcedente, tanto a Açao Declarato-

-

ria para a rescisão do contrato, quanto a reclamação do

e~

pregado, para receber a indenização e, considerando integro e subsistente o vínculo, subordino a volta do

empreg~

do à possibilidade de desempenhar outras funções.
O Sr. Alino da Costa Monteiro -(Advogado) - Sr. Presidente,
pode me relevar ? Matéria de fato .. Dirijo-me dir~
,
tamente a V.Exa. porque evidente que V.Exa. leu o Acordao-

V.Exa.

-

Há duas alternativas: a primeira, que está apto; e diz mais
" ••• quando não estivesse ••• ". O AcÓrdão repete sentença
da Junta, que diz que ele está

apto.
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Tenho grande agrado em ou

O Sr. Ministro Tostes Malta

vir o Sr. Advogado, entretanto, informa ele que a afirmativa principal já exclui a outra. Essa é outra consideração.
O Sr. Aline da Costa Monteiro - (Advogado) -0 AcÓrdão diz
que está apto, mas ainda que não estivesse

....

t uma

consideração à margem, mas afirma que está.
O Sr. Ministro Presidente - ''Como se

v~,

a recorrente diz

que o recorrido está incapacitado fisicamente para ocupar
d o I ns tit u to
as fu nçoes
.•.• (1~)"
e . Es t as sao as i n f ormaçoes

de Previd~ncia. O Regional só não aceitou a decretação da
rescisão contratual. Esse o ponto em que me fixo, mas reconheço a validade do contrato de trabalho. Não conheço.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal -Diante do que disse V.Exa.
~

como Revisor, acompanho o eminente Ministro Relator.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ?
O Sr. Ministro Velloso Ebert - A empresa não deixou de pagar ? Não houve

mora salarial ?

O Sr. Ministro Tostes Malta - A mora salarial sÓ é possÍvel
quanao possível o trabalho. Se o empregado não pode prestar

,

o trabalho, onde esta a mora ? Nada tem a receber. Tenho qu
partir dos fatos admitidos. Ele não podia exercer a função
para a qual fora contratado.
O Sr. Ministro Presidente - Quando faço o meu voto,

assin~

-

'
lo o que e' preciso no Acordao
e deixo o resto. Para escla-

recer o Ministro Velloso Ebert, vou ler o AcÓrdão. "Não é
a mesma

situação do recorrido, quando em realidade ••• (1~).

Sempre se partiu do AcÓrdão.
'
O Sr. Ministro Tostes Malta - Estamos dando uma ideia
de

improvisação, mas vejo que V.Exa. apenas destacava o

esse~
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'
o empregado nao podia, na ocasião, prestar
e,

o serviço.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Esse empregado nao estava em
licença previdenciária ? No caso, até em caminho de aposen
tadoria por invalidez ? Diz o Prejulgado 37: "Cancelada a
aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá direito a retornar ao emprego, facultado, PQ
rém, ao empregador," indenizá-lo na forma da lei". Não en,
tendo como se afasta o empregado e nao se paga salario.

-

O Sr. Ministro Presidente - O empregado não fora afastado,
Ministro Velloso Ebert.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Divirjo.
O Sr. Ministro
~

Bar~ta

Silva - Peço vista em Mesa.

Sr. Ministro Presidente -

tude do

Suspenso o julgamento, em vir

pedido de vista do Ministro Barata Silva.
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 433/73 - Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso
de Revista de decisão do TRT da la. Região. REDE

FERROv~~~

FEDERAL S/A. E JOACYR SALVAYA E DOUTROS. (Drs. José Ribeiro
Leitão e Manoel Joaquim dos Santos Filho).
O Sr. Ministro Presidente - Decidiu o egrégio Regional negar provimento ao apelo ordinário da reclamada ••• (lê).

A

douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimen
to do recurso, a fim de que volte o processo à Junta e se
reabra a instrução,

~

o relatório.

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo,
~

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

phéço:do·recurso. Todos os arestos citados não demonstram
divergência ••• (lê),
O Sr. Ministro Elias Bufâiçal - Conheço da Revista, pela di
vergência. Caso de revelia.
O Sr. Ministro Presidente - Mas todos os Acórdãos citados
falam no Advogado. (Consulta os autos). O primeiro afirma:
"NliJ há revel que demonstre ••• (lê). "Outro: "Não ocorre. re ·.

velia quando o Advogado •• , (lê). 11 Volta à baila

a questão,

portanto, do Advogado que comparece munido de procuração

...

(lê). Estou seguindo a lição de V. Exa. de que é preciso
partir do Acórdão, E isso é o que diz o Acórdão. Sou muito
liberal quando se trata de revelia.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Acompanho o Relator,
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade
de votos, não conhecido o recurso.

v.

Exa., Ministro Barata

Silva, está em condições de proferir seu voto no processo
n9 2 319, do qual pediu vista?

•

..00•~
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O Sr. Ministro Barata Silva - Sim, Exa.
O Sr. Secretário - Processo n9 2 319/73 - Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso
de Revista de decisão do TRT da 4a. Região, ROMEU DA SILVA
E ESTALEIRO Só S/A. (Drs, Alino da Costa Monteiro e Antonio
Fagundes Garcia). (Pedido de vista do Ministro Barata Silva
O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço. Estou com V.Exa.
O Sr. Ministro Presidente - Não conhecido o recurso, por
maioria, contra o voto do Ministro Velloso Ebert. A sessão
está suspensa para o lanche.
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O Sr. Ministro Presidente - Está reaberta a Sessão.
O Sr. Secretário - Processo n9 2.477/73. Relator: Ministro

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso
de Revista de decisão do TRT da la. Região. VULCAN - Material Plástico S.A. e Hilda Rodrigues.
O Sr. Ministro Presidente - Trata-se de vinculo empregati-

cio. t o relatório.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo.

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

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecido o
recurso, unanimemente.

O Sr. Secretário - Processo n9 2.490/73. Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso
de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. e Antônio da Silva Rocha.

O Sr. Ministro Presidente - Decidiu o Tribunal Regional dar
provimento à preliminar ••• (L@.) t o relatório.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advoga-

do.
(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves.)
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Em discussão. Encerrada. Não

conheço do recurso da empresa.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Também nao conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Unanimemente, não conhecido
•

o

recurso do empregado. Aplico a jurisprudência deste Tribunal em relação ao art. 39 do Decreto-lei n9 389/68 que diz:
"os efeitos pecuniários, inclusive adicionais decorrentes
do trabalho nas condições de insalubridade ou da

periculos~

dade atestadas, serão devidos a contar da data do ajuizamen
to da reclamação". Dou provimento ao recurso do empregado;
nas duas partes, com relação ao adicional, a partir do direi
'
,
to as
parcelas prescritas, e quanto aos honorarios
de Advogado~

respeitada a . prescrição·- bienal.

O Sr. Ministro Tostes Malta - Deduzo, Sr. Presidente, que
com relação ao recurso da empresa a Única questão diz res
peito à perÍcia, quanto ao recurso do empregado V.Exa. dá
provimento para reconhecer devido a partir da data da reclamação, respeitado o perÍodo prescricional ?
O Sr. Ministro Presidente - Sim, dois anos antes.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Data venia, Sr. Presidente,

.

o direito só nasce no momento em que se faz a reclamação,
Não há que considerar prescrição.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - E o que mandou o Regional ?
,
O Sr. Ministro Tostes Malta - O egregio Supremo Tribunal Fe
deral decidiu

da inconstitucionalidade do art. 49, Está,

portanto, subsistente. O art. 39

do Decreto-lei n9 389/68

,

e expresso. O ilustre Advogado fala em direitos adquiridos,
mas ele não tinha. O empregador era "contestato". Seria fo
ra de uma sentença aquilo que resultasse de um contrato

e~

pressa ou não. Esse , é o direito adquirido que se preserva

... ODaf\
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O Sr. José Torres das Neves ( Advogado) -

Pela ordem, Sr. Pr

si dente, para evitar que se a rgúa, mais uma vez, violação do
art. 8g6. Há um Acórdão di vergente do Pleno do Ministro Velloso Ebert que sustenta esta tese de decisão ajuizada.
O Sr. Ministro Velloso Ebert

O fundamento é uma decisão d

Suprema Corte.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, tenho uma
salva.

~

res~

um entendimento muit o respeitado, naturalmente.

a Egrégia Corte não diz isto. Se entendesse de outra

Ma

maneir~

acho que daria também pela inconstitucionalidade do art. 39.
Ela apreciou os dois.
O Sr. Ministro Barata Silva -

O argumento da Suprema Corte

em não declarar a inconstituc ionalidade do art. 39, expressa
mente, é o de que se aplicou aquela regra de sempre que posa
vel evitar-se a declaração, n ão se declara. E por que não

s

declara? Por ser o problema de direito adquirido.
O Sr. Ministro Tostes Malta -

Mas V. Exa. mesmo dirá se

há

direito adquirido. Data venia , o que há é um fato. Não vamos
confundir fato coro direito. Havia um fato anterior. o empreg
do trabalhava naquelas condiç ões permitidas. Isso não é dire
to.
O Sr. Ministro Barata Silva -

Mas a lei anterior lhe dava e

te direito.
O Sr. Ministro Tostes Malta -

Peço vênia para acompanhar

o

Revisor.

o
o
o

Sr. Ministro Elias Bufaiçal

Não conheço.

Sr. Ministro Barata Silva -

Não conheço.

Sr. Ministro Velloso Ebert

Inicialmente, não estaria par

ticipando do julgamento porqu e não assisti ao relatório.

o

Sr, Ministro Presidente - V Exa. está sendo chamado para d
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sempatar.
O Sr. Ministro Velloso Ebert -

De

acordo com o entendimento

da Suprema Corte.
O Sr. Ministro Presidente -

Dado provimento ao recurso,res-

peitado o direito do empregado, de acordo com a CLT,

observ~

da a prescrição bienal, por unanimidade. Quanto ao Decreto lei 5 584 dou provimento,
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -

Nego provimento, Sr. Presi-

dente, porque o empregado veio com Advogado constituído,
ele não respeita, por que vou lá? Pelo fato de o papel
timbrado pelo sindicato?

~

Se
ser

venia, a lei exige determinado

requisitos.
O Sr. Ministro Barata Silva -

O Advogado, da tribuna, nos

afirmou que ele pede na inicial.
O Sr. Ministro Tostes Malta ~

A questão não é de ter pedido

questão de vir a Juízo com o Advogado. Ele vem fora

.das

condições previstas na lei.
O Sr. Ministro Barata Silva -

Ele veio com Advogado do sind

cato e pediu assistência.
O Sr. Ministro Presidente -

Nessa parte dou provimento.

O Sr. Ministro Tostes Malta - t preciso naquelas condições
previstas na lei. Isto o que o Ministro Revisor diz não aten
di do.
O Sr. Ministro Presidente -

Dado provimento ao recurso para

reconhecer ao empregado direi to ao salário-insalubrid'ade, an
tes do tempo da propositura da ação, observada a prescrição
•

bienal e também deferida a parte do recurso atinente aos honorários•!advocatícios, contra os votos

dos Ministros Reviso

e Tostes Halta, Redigirá o Acórdão o Ministro Relator. Quant
ao recurso da empresa, não conhecido.
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 505/73 - Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal, Recurso
de

R~vista

de decisão do TRT da 2a. Região. TEXTIL TUCO LT

E SERGIO FERREIRA DE LIMA. (Drs. Lourenço José'Cordiolli e
Carlos Pereira Cust6dio).
O Sr. Ministro Presidente - O E. Regional negou provimento
ao apelo ordinário da reclamada sob o fundamento de que

a

revelia que lhe foi aplicada com a confissão dela decorren
te não tem justificativa ••• (lê). É o relat6rio.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conhe
ço do·recurso na parte relativa ao aviso-prévio ••• (lê).
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade
de votos, conhecido

e dado provimento ao recurso na parte

relativa ao aviso-prévio, e negado provimento nas demais
partes.
O Sr. Secretário - Processo n9 2 577/13 - Relator: Ministro
Starling Soares • .Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso
de Revista de decisão do TRT da 5a. Região. IRACEMA BALBINO
ALVES E JOEL DA COSTA ALVES. (Drs. Newton Gleyde Alves Peixoto e Renato Cirne Rodrigues de Miranda).
O Sr. Ministro Presidente - O Aresto Regional, ao negar prQ
vimento ao apelo ordinário da reclamada, ••• (lê). A douta
Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou desprovimento. É o relat6rio.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. O apelo s6 está lançado sob dois aspectos da lide ••• (lê).

Não
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conheço.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade
de votos, não conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 2 615/73 - Relator: Ministro
Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufaiçal. Recurso
de Revista de decisão do TRT da 2a. Região.

JOS~

AVELINO DE

CASTRO E CONSÓRCIO AUXILIAR DE OBRAS ECOL-ECISA LTDA. {Drs.
Ulisses Riedel de Resende e Luiz Culturato Passos).
O Sr. Ministro Presidente - O egrégio Regional deu provimen
to ao apelo ordinário do reclamante ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento do
so.

~

recu~

o relatório.

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço e dou provimento ao recurso.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Conheço e dou provimento.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade
de votos, conhecido e dado provimento ao recurso, para efeito de pagar a

import~ncia

do aviso-prévio.
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2.623/73 - Relator:

Ministro

Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso
revista de decisão do TRT. da 2a. Região. ARLINDO

de

PEINADO

BRENO e BULLDOG-QUIMBOR S/A. - COMIDlCIO E INDÚSTRIA.

( Drs.

Darmy Mendonça e Nilo Porto).
O Sr. Ministro Elias Bufáical -Recorre do V.Acórdão de fls.
21 que negou provimento ao recurso, entendendo que o ora recorrente não estava obrigado a pagar .•. (l~). A douta Procura
doria Geral opina pelo acolhimento dos Embargos. to relatório.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Realmente, o V. Acórdão sile.
cia sobre o pedido de recolhimento do Fundo de Garantia, das
taxas incidentes sobre as horas extras e adicionais de assiduidade ••• (lg). Conheço do .recurso.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também conheço pela nulidade.
O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? Por unanimidade,
conhecido o recurso. Quanto ao mérito, tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Dou provimento, de

acordo

com o douto parecer, anulando o julgado recorrido, para

que

seja apreciada toda matéria constante da lide.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo •

.

O Sr. Ministro Presidente - Há

diverg~ncia?

Por unanimidade

de votos, dado provimento ao recurso para que seja apreciada
toda a matéria constante da lide.
O Sr. Secretário -PROCESSO N9 2.629/73- Relator:

Ministro

Starling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso àe
revista de decisão do TRT. da 2a. Região. BRASIMET - COMtEGID
TST. SS2

E INDúSTRIA S/A. e MANOEL DIAS ALVES. ( Drs. João Evangelis-

JUSTIÇA

DO

TRABAL.HO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

07.03.74

17,15

IM/MN

-2-

ta Ferras e Yoshinobu Nakabashi).
O Sr. Ministro Presidente - Mandou o E. Regional que incluis
se salários pleiteados pela reclamada,.,(lg),

~o

relatório.

O Sr. Ministro Elias Bufáical - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada.Nâo

co

nheço.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Conheço do recurso pela diverggncia. O V. Acórdão reconhece as faltas, mas presume mQ
tivadas por doença. No caso, não cabe presunção .•. (lg),
O Sr. Ministro Presidente - O Acórdão diz o seguinte: "Quan.
to ao mais, o apelo não merece provimento •.• {lg) , 11
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Reformulo o meu voto.

Não

conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Não conhecido o
recurso, unanimemente.
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O Sr. Secretário: Processo n9 2738/73. Relator: Ministro
Velloso Ebert: Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de re
vista de decisão do TRT da 2a Região. RAUL DA COSTA e CIA.SI
DERÚRGICA PAULISTA- COSIPA.
O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Sr. Presidente, concluiu

o

Acórdão revisando qão constituir cerceamento de prova a rejeição do pedido de inquirição de testemunha isolada, quando o fato se acha suficientemente esclarecido.(Lê) Pelo

nao

conhecimento do Recurso, opina a douta Procuradoria-Geral.

É

o relatório.
O Sr. Ministro Barata Silva:- De acordo.
O Sr. Ministro Presidente:- Tem a palavra o ilustre Advogad
{Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves)
O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert:- O indeferimento para ser ouvi
da testemunha isolada ••• {lê) Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva:- Também não conheço.
O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Unanimemente,não
conhecido o Recurso.
O Sr. Secretário: Processo n9 2739/73. Relator: Ministro
Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a Região. LIQUIGÁS DO BRASIL
S/A. e PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:- Sr. Presidente, trata-se de
horário de vigia, e as duas Instâncias decidiram que o trabalho de vigia pode ir até lO horas com pagamento normal •••
{lê) A douta Procuradoria-Geral opina favoravelmente.
latório.
O Sr. Ministro Velloso Ebert:- De acordo.
T8T olllll

É
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal:- A jurisprudência citada é de
Turma, mas como consta que vigia tem mesmo seu pagamento pelas 10 horas, conheço do recurso por violação e dou provime
to ao mesmo, no sentido de julgar a reclamação improcedente,
pois a questão suscitada pelo Ministro Revisor não procede,
a meu ver, por ser o valor inicial de Cr$ 683,00, e portant
superior a dois salários-m1nimos.
O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Sr. Presidente, a Sentença de
la Instância julgou procedente a reclamatória e mandou que
se pagasse as custas sobre o valor arbitrado à causa,

Cr$

600,00,

O Sr. Ministro Barata Silva:- Mas já havia passado a

oport~

nidade de recorrer.
O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Não conheço, aplicando o Prejulgado n9 40, de acordo com a iterativa e notória jurispru-

-

~
dencia
deste Tribunal, Quando o Juiz nao arbitra no momento

preciso, prevê a lei que o valor da causa é o que se arbitra
na sentença.
O Sr. Ministro Barata Silva:- SÓ cabe arbitramento pelo juiz
quando não se tem o valor da causa; se a parte dá o valor

e

este não é impugnado, então ele é válido.

-

n Sr. Ministro Presidente:- A impugnaçao e' o valor da causa
na sentença.
O Sr. Ministro Barata Silva:- Não; o recurso é de lei;

-

sao

48 horas após a fixação. Diz a lei: Se a causa não tiver valor, o juiz, antes de

a~\lar

a instrução, fixará o valor,que

poderá ser impugnado em 48 horas.
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o Sr. Ministro Elias Bufaiçal -

Conh~ço_pela

- 1 -

violaçao do art.

62, letra b, e dou provimento.
O Sr. Ministro Barata Silva - Determina a Lei:

11

Em diss.Ídio

individual, proposta a conciliaçao e nao havendo acordo, o
Presidente da Junta ou o Juiz, antes de passar à instruçao,
fixará o valor ••• (lê) 11

•

No caso. havia um valor determinado:

C$ 683,00. Nno cabia ao Juiz alterar o valor da causa.
O Sr.

~ftnistro

Tostes Malta -Acompanho o Relator.

o Sr. Ministro Presidente -Acompanho o Revisor.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Se a inicial vem com valor superior a dois salários-mínimos e nao foi impugnado, passou a
oportunidade para a aplicaçno da lei, consecyffentemente, o
prejulgado. Fica fora dos limites do prejulgado, porque nao
é essa a hipÓtese prevista.
O Sr. Ministro Presidente - Reformulo o meu voto. Com o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O recurso vem por violaçao.
Matéria interpretativa.
O Sr. Ministro Barata Silva -A Lei diz que o horário de vigia é de 10 horas, e ele trabalhava lo horas. Nao tem extraordinário.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, se é isso que
se está discutindo,

qu~

a lei assegura sao lO salários-mini-

mos hora ao vigia. Essas duas horas, de 8 às 10, nao sao extraordinárias. Isso é pacífico. Se ele trabalha além das 10
horas, essas sao extraordinárias. Se é isso que está sendo
discutido •••
O Sr. Ministro Barata Silva - Peço vista em Mesa.
O Sr. Ministro Presidente -Adiado o julgamento em virtude
do pedido de'vista do Ministro Barata Silva.
'l'ST • 8."12
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o Sr. Secretário - Processo n9 2 760/73 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de
vista de decisão do TRT da 2a, Região, Bazar 13 Ltda, e

r~

Pe- ·

dro Gomes Soares e OUtro.
O Sr, Ministro Velloso Ebert - O Acórdão revisando negou pro
vimento ao Recurso Ordinário da ré dizendo patente o ato de
coação a configurar a fraude,,.{lê), Não

·ho~ve

contra-razõe ,

opinando a douta Procuradoria-Geral pelo não conhecimento,

~

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. Matéria de fato,
O Sr. Ministro Barata Silva - Não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, nã
conhecido o recurso,
O Sr. Secretário - Processo n9 2 793/73 - Relator: Ministro
Velloso Ebert, Revisor: Ministro Barata Silva, Recurso de re
vista de decisão do TRT da 4a, Região. João Carlos Ferreira
da Cunha e João Hoppe Industrial S/A.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, decidiu o Acó
dão recorrido que as horas extras não integram o valor do re
pouso semanal remunerado,,,(lê), Opina desfavoravelmente a
douta Procuradoria-Geral.

~

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- O valor da causa é de Cr$ •••
500,00, Não conheço.
1'ST- 332
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o Sr. Ministro Barata Silva - Também não conheço,
o Sr. Ministro Presidente t- Há divergência?

Unanimemente,

não conhecido o recurso p or falta de alçada,
O Sr. Secretário - Proces so n9 2 797/73 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva, Recurso de re
vista de decisão do TRT d a 4a, Região, Banco Brasileiro de
Descontos S/A. - BRADESCO - e Maria Chaves Ternes,
O Sr. Ministro Velloso Eb ert - Sr, Presidente, repelindo as
preliminares argllidas no Recurso Ordinário do banco reclamad ,
decidiu a egrégia Turma Regional que as garantias asseguradas
pelo regulamento da empre sa, em caso de sucessão, se transferem à sucessora,,,(lê), Opina desfavoravelmente a douta Proc
radoria-Geral. 1!: o relató rio,

o Sr. Ministro Barata Silva - De acordo,
o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a
palavra o Relator,
O Sr. Ministro Velloso Eb ert - Sr. Presidente, no caso, como
em inúmeros outros apreci ados por este Tribunal, a complementação da aposentadoria é um direito assegurado no próprio con
trato de trabalho •• , (lê), Não conheço,

o Sr, Ministro Barata Silva - Também não conheço,
o Sr, Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade,
não conhecida a Revista,

TST- 332

••

'

•

POOEA

JUOICIÁAIO

.JUSTic;:A DO TRABALHO
TRIBUNAL. SUPERIOR DO TRABALHO

SSO/IG/RS

7/3/74

-1-

17,35

O Sr. Secretário - Processo n9 2 739/73 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert, Recurso

de

revista de decisão do TRT da 2a, Região, Liquigás do Brasil
S/A. e Pedro Francisco dos Santos, (Pedido de vista do Ministro Barata Silva).
O Sr. Ministro Barata Silva -

Sr. Presidente, o reclamante

era vigia, estando sujeito à jornada de dez horas, Entretantq
isto não quer dizer que deveria receber na base de 248 horas
mensais -

8 horas por dia,

11

0 vigia não está sujeito à jorna

da normal, mas deve receber as horas efetivamente prestadas ••
(lê)". Houve condenação na Primeira Instância, mantida pelo
Regional. Diga-se de passagem, não há base para o conhecimen
no mérito: violação de lei não há, e o único Acórdão citado é
de Turma,
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O Acórdão citado é do Pleno:
"O vigia não tem direito a remuneração suplementar pelo servi
ço da 9a. e lOa. horas .. ,(lê)".
O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço, mas nego provimento.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Também conheço pela

divergênci~

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida a Revis
ta, por unanimidade.
O Sr, Ministro Barata Silva - Quanto ao mérito, nego

provime~

to, pois o vigia ganhava apenas 8 paras por dia,
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Vou reformular meu voto. Nego
provimento.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Negado provimento
ao recurso, por unanimidade,

TST- 332
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 748i72 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Vello so Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 5a. Região • Petróleo Brasileiro
S/A. - Petrobrás - RPBa. e Francisco Xavier da Conceição.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Pre sidente, reformando a
sentença em parte, o

v.

Acórdão condenou a empresa ao pagame

to do adicional de periculosidade ••• (lê ). O parecer da Procu
radoria-Geral é favorável.

o
o

~

o relatóri o.

Sr. Ministro Velloso Ebert - De acord o.
Sr. Ministro Presidente - Em discussã o. Encerrada. Tem

a

palavra o Relator.

o
o

Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também conheço.
Sr. Ministro Presidente - Há divergên cia? Unanimemente, co-

nhec:llda a Revista. Tem a palavra o Rela tor.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Dou provimento, para julgar
improcedente a reclamação, eis que o qu e se fez foi bis in

-idem:

calcular adicional sobre adiciona1 ... (lê).

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Eu enten do que incide sobre es
sa parcela o adicional de periculosidad e. Nego provimento.

o
o

Sr. Ministro Tostes Malta - Peço vist a em mesa.
Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento, em virtude

do pedido de vista do Ministro Tostes Malta.
O Sr. Secretário - Processo n9 2 766[!2 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Vello so Ebert. Recurso de
revista de decisão do TRT da 2a. Região • José Fernandes dos
Santos e S/A. Indústrias Reunidas Franc isco Matarazzo.
O Sr. Ministro Elias Buíáiçal - Reformou o egrégio Tribunal a
sentença de Primeira Instância, para re conhecer a justa caus
fls. 74. Alega o recorrente que se cons iderou prova feita fo1'ST- 333
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o douto parecer é desfavorável,
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~o

rela

tório.

-O Sr.
-O Sr.

Ministro Velloso Ebert - De acordo,
Ministro Presidente- Tem a palavra o Sr. Advogado,·
{Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves)

-O Sr.

Ministro Presidente,- Em discussão, Encerrada. Tem a

palavra o Relator,

~o

Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço da Revista. Os

julgados citados, assim como as disposições legais invocadas,
não tem adequação ao caso,,,(lê).
~O

Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço,

_o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, não
conhecida a Revista.

TST- 332
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O Sr, Secretário - Processo nQ 2 748/73 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso

de

revista de decisão do TRT da 5a. Região, Petróleo Brasileiro
S/A. - Petrobrás - RPBa. e Francisco Xavier da Conceição, (P
dido de vista do Ministro Tostes Malta).
O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr, Presidente, acompanho o Mi
nistro Relator, que deu provimento ao recurso para julgar im
procedente a reclamação.
O Sr. Ministro Barata Silva - Com o Relator,
O Sr. Ministro Presidente - Também acompanho o Relator. Dado
provimento ao recurso, para julgar improcedente a reclamação,
contra o voto do Revisor,
O Sr. Secretário - Processo nQ 2 804/73 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso

de

revista de decisão do TRT da la, Região, Jair Machado eThdl
- Cia, Técnica Internacional,
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conhecido o recurso por
deserto, fls, 134, sustenta o recorrente que não estava obrigado às custas, sendo vencedor em parte,,,(lê). O douto
cer é favorável,

~

par~

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 da Revista e lhe dou
provimento, É evidente o · eqúivoco do V. Ac6rdão pois, sendo
a reclamação julgada procedente em uma parte •• ,(lê).
O Sr, Ministro Velloso Ebert - De acordo,
O Sr, Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido e provi
do o recurso, unanimemente, a fim de
TST- 332
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recorrida e retorne o processo ao Eg. TRT, para que julgue o
feito como de direito.
O Sr. Secretário - Processo n9 2 807/73 - Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso

de

revista de decisão do TRT da 2a. Região. João dos Santos

e

Laércio Pinto.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - As duas instâncias reconheceram a justa causa e consideraram que não

houve~~~.

mas afastamento por medida de cautela para exame da medida a
ser tomada ••• (lê). O douto parecer é desfavorável.

É

o relató

rio.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra o Sr. Advogado.
(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves)
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem

a

palavra.o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não conheço da Revista, pois
afirmado ante à prova que o afastamento do empregado foi para
exame da medida a ser tomada ••• (lê).
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Também não conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade,
não conhecido o recurso.
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Sr. Secretário - Procesro n9 28o8/73. Relator: Ministro E-

lia!' Pufaiçal. ReviFor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Re
vista de deciFão do TRT da 2a. ReFião. FEPASA - FERROVIA PAU
LTETA

~/A

e OPLANrO PHTLADELFO MACHADO.

O Sr. Ministro Elias Pufaiçal - Sr. PreFidente,
terporta do v. AcÓrdão de fls. 78.
~rerado,

Tm~osta

ReviFta in-

a promoção do em-

acmitindo o julgado que nas duas Instâncias havia s!

do preterido, cita o recorrente dispositivo de seu Regulamen-

to, além de julgados ••• Çlê). A doÚta Procuradoria-Geral opina
pelo não provimento do recurso. É o relatório.
Q f"G__MJ,nt!'tro 'elloEo Ebert - De acordo.
Q_~r~_Mintstro

PreFidente- Tem a palavra o Sr. Advogado.

( UFa da ralavra o Dr. José Torres dar Neves)
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O Sr. Ministro Presidente -

Em discussão. Encerrada. Tem a

1-

17.55

palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Sr. Presidente, o conhecime
to se impõe pela farta divergência citada a fls. 148 e se guinte.
O Sr. Ministro Velloso Ebert (Consulta os autos) vergência

.Pela di

conhe~o.

O Sr. Ministro Presidente -

Há divergência?

Conhecido o r

curso, por unanimidade. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal -

No mérito, dou provimento

ao mesmo pois o que se fez, realmente, foi desatender regul
menta que se integra ao contrato. Pode possibilitar um des
via de função passando o recorrido de uma categoria para

a

outra ••• (lê). Julgo improcedente a reclamação pela consider
ção .de fls. 147, salientando o critério e o vigor ... (lê).
O Sr.

Min~ro

Velloso Ebert -

Embora esteja de pleno acord

com o fundamento do Regional, em torno do que se sustenta,
acompanho o Relator.
O Sr. Ministro Presidente -

Há divergência?

O Sr. Ministro Tostes Malta - São artifices que passaram pa
ra Mestre?
O Sr. José Torres das Neves (Advogado) -

Pela ordem, Sr.

Presidente. Não se trata de artifices que passaram a Mestre,
e, sim, Chefe de Escritório e Chefe de Seção- Está no Acór dão e diz que é a mesma coisa.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Estes cargos, pelo regulament
da empresa, são todos de confiança. Isto é o que
gulamento. A questão que nos cabe decidir é a legitimidade
ou não, cujas chefias sejam providas em Comissão.
O Sr. Ministro Presidente TST. 8ll:i

Dado provimento ao recurso pa-
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2'

ra julgar improcedente a reclamatória, por unanimidade.
O Sr. Secretário - Processo n9 2 835/73 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de
Revista de decisão do TRT da 6a. Região. CIA. PARAIBA DE CI
MENTO PORTLAND - CIMEPAR - e GLAUCIO RODRIGUES UCHOA. (Drs.
Paulo Américo Maia e Henri Geraldo Malzac)
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Concluiu o decisório revisan
do:

11

Somente são devidas férias proporcionais aos empregado

que contarem mais de doze meses de trabalho ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou não pr
vimento do recurso.

t

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 - A matéria é essencialmente i
terpretativa e somente por configurada a divergência juris
prudencial poderia lograr exito. Porém

os exemplos trazido

a confronto ••• (lê). Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva O Sr. Ministro Presidente o recurso, por unanimidade.

Também não conheço

Há divergência? Não conhecido

A

•
7/3/74
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O Sr. Secretário- Processo n9 2844/73. Relator: Ministro Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Revista
de decisão do TRT da 4a. Região. MERNAK S/A - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÁQUINAS e VIVALDINO LANNAvliTZ.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O egrégio Regional não conheceu
do Recurso Ordinário da reclamada, concluindo o decisÓrio que
não há como se arbitrar valor ••• (lê).A douta Procuradoria-Ger
opina pelo não conhecimento do recurso. ~ 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 - Sr. Presidente, não discordo da
conclusão do AcÓrdão Regional no que tange ao cálculo err6neo
do valor da causa atribuido pelo Juiz ••• (lê). Conheço do recur
so por violação de lei e dou provimento, a fim de que baixem
os autos ao egrégio Regional para que julgue o Recurso Ordinário da reclamada como de direito ••• (lê)
O Sr. Ministro Barata Silva - Realmente, o Juiz fixou em mil
cruzeiros a causa, e não houve impugnação. Conheço da Revista
por violação e dou provimento para que voltem os autos ao egré
gio Regional para que julgue como de direito.
O Sr. Minist!'o Presidente -Há divergência? . Unanimemente, conhecido e dado provimento ao recurso, para que retornem os au·
tos ao egrégio Regional, a fim de que julgue o feito como de
direito, não reconhecida •.a falta de alçada.
O Sr. Secretário - Processo n9 2864/73. Relator: Ministro Elias Bufaiçal. Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. EXPRESSO IMPERATRIZ TURISMO LTDA. e INJ;:s MUNIZ BARBOSA.
TST • 8.'2
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.o Sr. Ministro Elias Buf'aiçal - Sr. Presidente, a Revista f' oi
~andàdà

processar para melhor exame, considerando a

def'iciênc~

do respeitável despacho que não se ref'erira ••• (lê). A douta
Procuradoria-Geral
opina desf'avoravelmente. t o relatÓrio.
I

.o Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo •
.o Sr. Ministro Presidente -

Em discussão. Encerrada. Tem a p~

lavra o Relator •

.o

Sr. Ministro Elias Buf'aiçal - Não conheço.

.O Sr. Mlnistro Velloso Ebert - Não conheço •

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

.

conhecido o recurso.
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O Sr. Secretário: Processo n9 2899/73. Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Siiva. Recurso de re
vista de decisão do TRT da 2a Região. ANTÔNIO DE SOUZA e

VI

CUNHA S/A - INDÚSTRIAS REUNIDAS.
O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Sr. Presidente, o Acórdão
visando, em sua conclusão, afirma textualmente que do

re

conj~

to dos fatos averiguados patenteada a justa causa ••• (lê)

-

Pe

lo nao conhecimento do Recurso, opina a douta ProcuradoriaGeral.

~

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.
O Sr. Ministro Barata Silva:- Também não conheço.
O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Unanimemente,não
conhecido o

Recurso.

O Sr. Secretário: Processo n9 2900/72. Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva:- Recurso

de

revista de decisão do TRT da 2a Região. NEUZA LANZILO BACCOGA e BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.
O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Sr. Presidente, o Acórdão

re

visando negou provimento ao Recurso Ordinário da reclamante
porque, no caso, foi a própria recorrente quem pediu rescisão do seu contrato de trabalho ••• (lê). A douta Procuradoria
Geral opina favoravelmente.

~

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:- Sr. Presidente, a própria

r~

clamante, em seu pedido inicial, afirma que teria recebido
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do total a que teria direito se despedido diretamente

pelo empregador ••• (lê). Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva:- Conheço pela SÚmula 41. ORe
gional limitou-se a julgar a autora carecedora de

açãodia~

te da quitação. Se temos a SÚmula 41 que diz que a quitaçao vale pelas parcelas, e o Regional não adentrou o mérito, conheço pela SÚmula 41, determinando que o Regional d!
A
ga se, realmente, as parcelas sao
quitadas. Houve carencia

de ação, impropriamente; o que o eminente Ministro Relator
poderá verificar. Então, concluindo, conheço pela SÚmula
41 e dou provimento, a fim de que os autos retornem ao Regíonal, já que a autora foi julgada carecedora de ação.
O Sr. Ministro Velloso Ebert:- O Regional diz:
porém, não assiste razão ao recorrente ••• (lê).

11
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os
votos.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, na realidade, o
Tribunal apreciou e adotou uma tese, qual seja, a da legitimi
dade da quitação, porque resultara de uma transação do empregado, Dou provimento para, desde logo, reformar.
O Sr. Ministro Velloro Ebert - O item 29 do pedido inicial
11

d~

Em 1/.j/10/70 foi demitido sem motivo justo e a reclamada de-

terminou que o reclamante •.• (lê).
O Sr. Ministro Tostes Malta - Então, não é caso de dar provimento, porque assim pode-se usar o mesmo principio, mas o fim
será diverso. A despeito da forma, foi apreciado no mérito.
O Sr. Ministro Barata Silva - É problema de diferença.
O Sr. Ministro Tostes Malta - Se se reconhece que houve pagamenta na base do que diepõe a lei e, se foi ela quem pediu de
missão, o que ela tinha a receber? Peço vista em Mesa.
O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento em virtude
do pedido de vista do Ministro Tostes Malta.
O Sr. Secretário- Processo n9 2959/73. Relator: Ministro Vell
so Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Revista
de decisão do TRT da la. Região. SOCIEDADE CIVIL PRONTO SOCOR
RO SJI:O JOM e LUIZ CARLOS BALEI.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conclui o AcÓrdão revisando qu
reconsidera-se o despacho de arquivamento quando o autor comprova a entrega tardia da notificação para a audiência ••• (lê).
A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimen
to do recurso. É o relatÓrio.
O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a pa
lavra o Relator.
TST •
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O Sr. Ministro VelloEo Ebert - Conheço do recurso por diver gência jurisprudencial - AcÓrdão Regional, fls. 84/85.
O Sr. Ministro Barata Silva - Também conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, conhecido o recurso. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Vellor.o Ebert - Se o arquivamento do processo
no caso previsto no art. 844 da CLT não exclui o direito do r
clamante camprovar ••. {lê). Nego provimento.
O Sr. Ministro Barata Silva - Medida de economia processual,
pura e simplesmente. Nego provimento.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência?
,

O Sr. Ministro Tostes Malta - Termo de arquivamento e uma decisão da Junta determinando:

11

arquive-se o processo". O Tri-

bunal tem entendido, pacificamente, que de tais decisões postuladas

11

termo de arquivamento" cabe recurso, e esse recurso

se contem naqueles limites de alçada. Não pode a própria Junta dar o dito por não dito. Cabivel é o Recurso Ordinário, único meio processual legitimo para anular o arquivamento. Não

é possivel que se invoque principio de economia processual,
invadindo área de competência. Neste ponto, sou vencido.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Com o Relator e Revisor.
O Sr. Ministro Presidente - Acompanho a divergência. Vencidos
os Ministros Tostes Malta e Starling Soares, foi negado provi
menta ao recurso.
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O Sr. Secretário - Processo n9 2967/73 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de
Revista de decisão do TRT da 2a. Região. SPAL - INDUSTRIAL
DE REFRESCOS S/A e SEBASTL[O GERALDO DE ALMEIDA.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, negando

pr~

vimento ao Recurso Ordinário da reclamada, concluiu o deci
,
sorio
revisando que o reajuste salarial vinculado a'

prom~

ção ••• (lê). Opina a douta Procuradoria-Geral pelo nao conhecimento. t o relatÓrio.
O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente -

Tem a palavra o Sr. Advogado.

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves).
O Sr. Ministro Presidente -

Em discussão. Encerrada. Tem

a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o AcÓrdão
Regional que reapreciou as provas refere-se a aumento de.
.
corrente de promoção. Da! · sua conclusão no sentido de
não se compensar no reajustamento resultante de decisão nor
mativa ••• (lê). Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Também não conheço. As Instâ~
cias Ordinárias manifestaram-se pela improcedência do pedido. A Revista está desfundamentada, e não se alega viola
ção de lei ••• (lê).
O Sr. Ministro Presidente -

Há divergência ? Unanimemente,

não conhecido o Recurso.
O Sr. Secretário - Processo n9 2985/73 - Relator: Ministro
Velloso Ebert.

~.Revisor:

Ministro Barata Silva. Recurso de

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ~DE FERROVIÁRIA
FEDERAL S/A e OSSANTI CARVALHO.

-

,
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Acordao
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Regional, além de considerar inatual a punição aplicada ao
reclamante, conclui pela inexistência de prova .•• (lê).
Manifesta-se pelo provimento do Recurso a douta Procurado
ria-Geral.

t

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 - O AcÓrdão recorrido nao se
fixou na excludente de falta de imediatidade, diz que

re~

ta suficientemente provada a falta do reclamante •••• (lê)'
Não conheço.
O Sr. Ministro Barata Silva - Data venia, conheço por
lação

vi~

e divergência. Primeiro, que não há desatualidade

e o AcÓrdão concorda,

t

,

o probelma da Rede Ferroviaria,

que faz o inquérito interno para comprovação de ato de n~
lidade. Entendo que não ocorreu a·inatualidade, de acordo

-

com o douto parecer, e como ha, confissao, inclusive, da
falta grave, dou provimento para julgar improcedente a re
clamac;:ão.
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Ressalto no meu voto que o Acórd~o

recorrido

~o

se fixou nessa excludente de falta

de

imediatidade. Diz, textualmente, "que restou insuficiente
prova do ato imputado ao reclamante ••• (lê)."

a

Nego provimen-

to.
O Sr. Ministro Barata Silva - Negou provimento, mantendo

a

tese da sentença originária, que entendera inatual,também. O
Regional confirmou a sentença.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Regional se fixou na
da

~o

N~o

comprova.ça:o; ele ressaltou o fato de que na:o

tese
provou.

ficou apenas na falta de imediatidade. Foi mais adiante.

O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, acompanho o Sr.
Revisor, dando provimento

ao recurso porque, se se admitir

o entendimento da MM. Junta, vamos verificar, primeiro,

que

ela entendeu que, pelo decurso de cerca de 30 dias entre acog
clusa:o da sindicância e o despedimento, esse intervalo importa em falta de imediatidade -- sabemos que isso

~o

é certo ,

absolutamente; segundo, que a sentença entendeu

~o

valer

confiss~o

a

feita pelo empregado, testemunhada pelos seus cole-

gas. Também isso é inexato porque, dada a natureza da falta,
ninguém vai chamar testemunhas para. ver: sao as circunstâre:i.ls

.

.

que levam à convicça:o o Juiz. Essa situa.ça:o

~o

mudou com a

decisao regional. O que vem, portanto, a exame do

Tribunal~o

exatamente as duas questões: imediatidade e insuficiência da
prova. Acompanho o Revisor.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Com o Revisor.
O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, conhecido e provido

p recurso, para julgar improcedente a a.ça:o. Redigirá o
p Ministro Revisor.
TST- 332
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 900/73 - Relator:

Ministro

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re
vista de decisa:o do TRT da 2a. RegiS:o. NEUZA IANZILO BACCEGA
e BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S,A, (Pedido de vista do Ministro Tostes Malta).
O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, a divergência
entre Relator e Revisor é fundamental. o Ministro Relator dá
validade à quitaça:o.
O Sr. Ministro Barata Silva - Conheço pela Súmula n9 41.
O Sr. Ministro Tostes Malta

-A Súmula n9 41 diz respeito à

queles casos em que há dispensa do empregado ou acordo

para

que ele peça sua demissao: há entao necessidade de verificar
quanto recebe o empregado e se o empregador pagou-lhe

menos

do que manda a lei. Mas na:o é o caso, pois o empregado pediu
demissa:o. Havendo pedido de demissa:o, qualquer que fosse
importância que lhe desse o empregador, seria por pura

a

libe~a

lidade, pois o fato admitido é que ele saiu porque quis. Na:o
conheço, acompanhando o Ministro Relator.
O Sr. Ministro El:l:ias Bufáiçal

- Na:o conheço.

O Sr. Ministro Presidente - Também na:o conheço. Na:o conhecido o recurso, contra o voto do Revisor.
O Sr. Secretário -PROCESSO n9 2 986/73 -Relator:

Ministro

Elias Bufáiçal, Revisor: Ministro Velloso Ebert. Recurso

de

Revista de decisa:o do TRT da 2a, Regia:o. ISAURA DE OLIVEIRA
~~.!!;V .I!;S

e

CASA KOSMOS S .A. (Artigos para Cavalheiros).

O Sr. Ministro Elias BufáicaJ. - JuJ.gada a reclamaça:o improcedente, reformou o egrégio Tribunal Regional a sentença em

.

te, para reconhecer devida a verba de conduça:o

pe~a

para local diverso ••• (lê) • A douta Procuradoria-Ge raJ.
~esfavoravelmente.
TST- 332
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De acordo,

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

p~

lavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal- Sr. Presidente, o V.

Acórdg~

ao considerar legitima a remoçgo do empregado para novo local
na mesma cidade ••• (lê). Nao conheço da Revista,
O Sr. Ministro Velloso Ebert

-A omissgo alegada nao se veri

fica, tendo o Acórdao abordado todos os aspectos da

contrové~

aia, concluindo inclusive pelo ressarcimento. Nao conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ?
nao conhecido o recurso.
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O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 989/73 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de Re
vista de decis«o do TRT da 2a. Regi«o. JOSÉ

CARNEIRO E BAN-

CO MERCANTIL DE SAO PAULO S .A • e OS MESMOS.

o

Sr. Ministro Velloso Ebert -Mantendo a sentença

lar, decidiu o

Acórd~o

vestibu~

Regional que o Prejulgado n9 17

esta

beleceu a compensabilidade da gratificaçao natalina com déci
mo-terceiro salário. Prosseguindo na sua fundamentaçao,

diz

que a Junta decidiu com muito acerto, mandando pagar as

dif~

renças vencidas e vincendas ••• (lê). A douta Brocuradoria-Ge
ral manifesta-se favoravelmente apenas ao recurso do
te, opinando, quanto ao da reclamada pelo nao

recl~

conhecimento.~

o relatório.
O Sr. Ministro Barata Sil:va - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente -Em discuss«o. Encerrada.Tem a pa
l.avra o ReJ.ator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - De que se trata de gratificaçao semestral e de balanço nao há dúvida, pois assim afirmado no pedido e nao contestado ••• (lê). Conheço da Revista do
empregado.

o Sr. Ministro Barata Silva - Também conheço.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ?

Conhecido o re.

curso do empregado, por unanimidade. Tem a palavra o Relator.

.

.

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A gratificaç«o de balanço pa.,.
~a

habitualmente em cada semestre, e por isso mesmo descarac-

~;erizada

a liberalidade da sua concessa:o, nao pode ser compe!!

sada com a gratificaça:o natalina ••• (lê). Dou provimento

ao~

FUrao, para julgar procedente a reclamatória, observada apre!
priça:o parcial.
TST- 332
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ?
O Sr. Ministro Tostes Malta

- Peço vista em Mesa.

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

- Aguardo a vista.

Susp~nso

o julgamento, em virtu-

de do pedido de vista em Mesa do Ministro

Tostes

O Sr. Secretário - PROCESSO n9 3 031/73 - Relator:

~a.

Ministro

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Barata Silva. Recurso de

R~

vista de decisao do TRT da 5a. Regiao. PETROLEO BRASILEIRO SA
- PETROBRÁS - TEMADRE e WALTER BRANDA: O ARAÚJO.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, negando prov!
mento ao Recurso Ordinário da empresa, concluiu o Acórdao
o pecúlio por invalidez após a aposentadoria nao está
to do Regulamento da Petros ••• (lê). A douta
ral opina pelo conhecimento e

~provimento

latório.
O Sr. Ministro Barata Silva - De acordo.

~e

previ~

Procuradoria-O~

do recurso.

É

o

IE
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussao. Encerrada.Tem a

p~

lavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - A preliminar de nulidade
tem o menor fundamento, bastando a simples leitura do

nao
voto

do Acórdao para se concluir pela sua integral improcedência

.

••• (lê). Conheço.

o Sr. Ministro Barata Silva - Também conheço pela divergência
o Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimid~
de de votos, conhecido o rec urso. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O prazo prescricional inicia
seu curso a partir da preter içao do direito que se postula e
que naquele momento se nega ••• (lê) • Nego provimento.
O Sr. Ministro Barata Silva - Divirjo. Dou provimento
.

pare~

adotando a compensaçao dos b eneficios. Acredito ser esta a

.

luçao mais justa: o mais fav orável ao empregado

~

permanece,e

o outro cai.

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Reformulo meu voto. Dou provi
mento parcial.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ?

Por unanimida-

de de votos, dado provimento parcial, para que subsista o

b~

ne;f!cio mais favorável do re clamante, admitida a compensaçao.
O Sr. Secretário - PROCESSO n9 2 989/73 - Relator: Ministro
Velloso Ebert. Revisor: Mini stro Barata Silva. Recurso de Re
vista de decisao do TRT da 2a • Regiao. JOSÉ CARNEIRO E BANCO
MERCANTIL DE SJI:O PAULO S .A e OS MESMOS.(Com vista ao Ministro
Tostes Malta).
O Sr. Ministro Tostes Malta - Sr. Presidente, parece que está havendo um desvio da ques tao, porque a MM. Junta

.

julgou~

cedente em parte a reclamaça o para mandar pagar a gratificaTST- 332
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de balanço",

mas de gratificaça:o semestral, permitindo a compensaça:o
a gratificaça:o que a empresa suprimira -fonna estranha. Ocorreu, no caso, que a

o

~e

com

já soa

de

empre~~·suprimiu

gratificaça:o de fim de ano, e haviam decorridos tantos

a

anos

que a reclamaça:o foi julgada prescrita. Reformada a sentença
pelo entendimento de que a prescrição, no caso, era de parce
las, já estava em vigor a Lei n9 4 090. Houve, portanto,

um

longo período em que o empregado não recebia aquela gratificaçao dada espontaneamente pelo empregador. Já entao em

vi

gor, como disse, a Lei n9 4 090, vem a sentença e manda

com

pensar o que não existia, Confirmada pelo E. Regional,já agQ
ra, nesta colenda Turma, ouvem-se pronunciamentos de que não ..
há possibilidade de compensaçao entre a gratificação da
n9 4 090 com a de balanço. Data venia, sa!mos do que o

Lei
empr~

gado pediu e do que foi decidido. Nê:o conheço do recurso

do

empregado e conheço e dou provimento ao da empresa, para ju1
gar, conseqfientemente,improcedente a reclamaçao.
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O Sr. Ministro Presidente - Essas grati ficações não são

as

tipicas de balanço.

o Sr. Ministro Tostes Malta - São grati ficações semestrais, e
o Prejulgado

diz: "compensam-se as g ratificações."

o Sr. Ministro Presidente - Não há qua lquer exemplo jurisprudencial no Pleno que retire dos bancá r ios essa gratificação
semestral.

o Sr. Ministro Elias Bufá i cal - Acampanho o Ministro

Tostes

Malta.
O Sr. Ministro Presidente - Acompanho Relator e Revisor. Dado
provimento ao recurso do empregado con tra os votos dos Ministros Tostes Malta e Elias Bufáiçal, no sentido de julgar procedente a reclamação, prejudicado o r e curso da empresa.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1693/73 - Relator:

Ministro

Starling Soares. Revisor: Ministro Eli as Bufáiçal. Recurso de
Revista de decisão do TRT da 5a. Regiã o. PETRÓLEO BRASILEIRO
S/A. - PETROBRAS (SERAB) e LAYRTON BA RBOSA BARRETO.
.

O Sr. Ministro Presidente - Foi dado v alor amplo à

quitação,

pois não seria caso de completar-se o pagamento .•• (lg). A douta Procuradoria-Geral opina favoravelm ente. É o relatório.

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De aco rdo.
o Sr. Ministro Presidente - Em discuss ão. Encerrada. O aresto
recorrido não se fundou apenas na vali dade de quitação,mas na
circunst~ncia

de que o tempo anterior. •. (1~). Não conheço

da

Revista.

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Também não conheço.
o Sr. Ministro Presidente -Há diverggn cia? Unanimemente,

não

conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2304/73

TST-332

Relator:

Ministro

Starling Soares. Revisor: Ministro Eli as Bufáiçal. Recurso

de

Revista de decisão do TRT da 4a. Regiã o. IRINEU LORENZI e
RENZI & CIA. LTDA.
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o Sr, Ministro Presidente - Pela ement a do V. aresto,

-2verif~

ca-se que foi dado valor amplo à quita ção ... (lê). O douto P.!!:.
recer é favorável. :t: o relatório.

o Sr, Ministro Elias Bufáical - De aco rdo.
o Sr. Ministro Presidente - Em discuss ão. Encerrada. Não co
nheço da Revista.

o Sr. Ministro Elias Bufáical - Também não conheço.
o Sr, Ministro Presidente - Há diverg~ ncia? Unanimemente, não
conhecido o recurso.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2312/73

Relator:

Ministro

Starling Soares. Revisor: Ministro Eli as Bufáiçal. Recurso de
revista de decisão do TRT da la. Regiã o, S/A - FABRICA DE TECIDOS MARIA

C~NDIDA

e LÚCIA HELENA CAM POS.

OSr. Ministro Presidente - Não admitid o o abandono de emprego
porque faltara o empregado ••• (lê). A douta Procuradoria-Geral
opina desfavoravelmente.

:n;

o relatório

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De aco rdo.
o Sr. Ministro Presidente - Em discuss ão. Encerrada. Conheço
da Revista e lhe dou provimento, para restabelecer a

decisão

da MM. Jv.nta.

o Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De aco rdo.
o Sr. Minlstro Presidente - Há divergê ncia? Unanimemente, conhecida e provida a Revista, para ser restabelecida a sentença
da MM. Junta.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 2403/73 - Relator: Ministro St_
ling Soares. Revisor: Ministro Elias Bufáiçal. Recurso de

Re-

vista de decisão do TRT da 4a. Região. COMERCIAL FARROUPILHA
S/A. e ALFREDO MO INACIO DA SILVEIRA

lo Sr. Mtnistro Presidente - Computado o tempo anterior de serviço, importa a dobra indenizatória, a lega o reclamante ter-se
violado a coisa julgada ••• (lê). A dout a Procuradoria-Geral
TST- 332
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SSO/MD/MN

na favoravelmente ao retorno dos autos.

~

o

~relat6rio.

O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Ao

apr~

ciar o recurso da empresa, o aresto regional ••• (lê). Não conheço do recurso da empresa e, conhecendo do recurso do
pregado, dou-lhe provimento parcial, para que se apure

emem

execução a importância devida.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - De acordo.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade ,
não conhecido o recurso da empresa e conhecido e provido o do
empregado, para que se apure em execução a importância devida.

,.
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O Sr. Secretário - Processo n9 281./73. Relator: Ministro Elia
Pufaival. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da 5a. Região. ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MENEZES
e JO~O CLÍMACO DA PAZ.

O Sr. Ministro Elias Bufaiçal - Sr. Presidente, mantida a decisão proferida à revelia, a Revista foi indeferida pelo argumento de que se tratava de matéria de prova ••• (Lê.) O douto
parecer é desfavorável.

~

o relatório.

O Sr. Ministro Presidente -

Em

discussão. Encerrada. Tem a pa

lavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufaiçal -

Dou provimento ao Agravo,

pois a afirmação do agravante de que o Juiz Presidente da Jun
ta se negara a declarar na Ata, ainda não lavrada,,,(Lê.) Dou
provimento ao Agravo, para melhor exame.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, dad
provimento ao Agravo, para melhor exame.
O Sr. Pecretsrio - Processo n9 684/73. Relator: Ministro VelloFo Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da 3a. Região.

JO~O

BOTELHO e LUIZ GERALDO DA

SILVA.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, por não vislum
brar a literal violação de lei pelo v. aresto regional, •• (Lê.)
Opina pelo improvimento a douta Procuradoria-Geral. É o relatório.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Velloso Ebert - O agravante deixou de pedir a
transcrição de peças importantes do processo, tais como o decisÓrio regional, e as razões de Revista ••• (Lê.) Nego proviTST- 332
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, negado provimento ao Agravo,
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.097/73 -·Relator:

Ministro

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz

Pr~

sidente do TRT da 5a. Região, GFENGEL - FUNDAÇOES E ENGENHARIA
LIMITADA e IDVAR DE ALMEIDA.
osr. Mtn1stro Elias Bufáical - Sr. Presidente, por versar matéria de fato, a Revista foi indeferida, conforme despacho em
cópia às fls. 30 ••• (1ª.) O douto parecer é desfavorável.

~

o

relatório.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - O v, acórdão concluiu que

a

função exercida pelo agravado não era de confiança, fls. 19. A
Revista veio baseada apenas na letra b .•. (lª)· Nego

provimen-

to ao Agravo.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergªncia? Por

unanimidade,n~

gado provimento ao Agravo.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.219/73 - Relator:

Ministro

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz

Pr~

sidente do TRT da 4a. Região. BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS
S/A. e PAULA MARIA ESCALIER DA SENHORA.
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Não admitiu o Egrégio Tribuna
Regional a ocorrªncia de falta grave e, por outro lado, considerou certo o direito à gratificação semestral com base no
cordo intersindical.

(~.)

O douto parecer é desfavorável.

a~

o relatório.
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Nego provimento ao Agravo.

A

gratificação semestral foi deferida pelo fundamento de que

o

acordo a estabelecera ••• (lª.)
O Sr. Ministro Presidente - Há divergªncia? Por
TST- 332

unanimidade,n~

PODER

JU01C1ÁRI0

~USTIÇA

DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO

18,55

SSO/ML/MN

07.03.74

-2-

gado provimento ao Agravo.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.326/73 -Relator: Ministro
Elias Bufáiçal. Agravo de instrumento de despacho do Juiz
sidente do TRT da 2a. Região.

Pr~

S/C HOSPITALAR BRASÍLIA LTDA.

e THEREZINHA GRAÇAS ALMEIDA E OUTRAS.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Sr. Presidente, a Revista foi
indeferida por versar matéria de fato. Sustenta o agravante
que, no caso, a morasalarial não autorizava •.. (lê.) O douto p
recer é desfavorável.

~

o relatório.

O Sr. Ministro Presidente"- Em discussão. Encerrada. Tem a pa
lavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Ambas as inst@ncias reconheceram a mora, sendo que, despedido em 19, o salário do

·~ês

ante

rior não estava pago •.• (lê). Nego provimento ao Agravo.
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade,ne
gado provimento ao Agravo.
O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.353/73 - Relator:

Ministro

Elias Bufáiçal. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do TRT da 2a. Região. COMPANHIA CIMENTO PORTLAND

ITAÚ

e VICENTE DE PAULA GUIMARJIES,
O Sr. Ministro Elias Bufáiçal - Negada a Revista, continua

a

agravante a alegar violada a lei pela inclusão de horas extras
..• (lê). O douto parecer é

desfavorável.~

o relatório.

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a palavra o Relator.
O Sr. Ministro Elias Bufáical - Nego provimento ao Agravo, pam
já

tranq~ilo

o entendimentode que as horas extras

integram .•• (lê).

~o

meu voto.

O Sr. Ministro Presidente -Há

diverg~ncia?

Por

gado, provimento ao Agravo. Encerrada a Sessão.
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