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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 16a. SESS~O ORDINÁRIA 

DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRrnUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 3 de junho de 1975 

Presentes os Ministros: Lima Teixeira, 
Presidente; Hildebrando ~i 
saglia; Raymundo Moura e 
Velloso Ebert. 

Procurador: Dr. Fernando Dourado de Gus 
mão. 

Secretário: Jorge Aloise. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Havendo numero regimental, decla 

ro aberta a Sessão. O Ministro Fábio Motta, convocado para 

substituir o Ministro Elias Bufáiçal, não comparecerá hoje.O 

Sr. Secretário procederá à leitura da Ata. 

O Sr. Secretário - (Lê a Ata.) 

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

havendo objeções, considero-a aprovada. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 064/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Porfirio Nunes e Cia. 

Docas de Santos. 

O Sr. Ministro Presidente - O egrégio Tribunal Regional con 

cluiu pela improcedência da reclamação, afirmando que a que~ 

tão referente à hora noturna é indevida, por confissão do re 
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clamante, e que não fora demonstrada a habitualidade na pre~ 

tação de horas extras. A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

não conhecimento do apelo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva e Leopoldo cé 

sar Miranda Lima.) 
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Em discussão. Encerrada. Não 

conheço da revista, pois toda controvérsia gira em torno da 

prova e por desfundamentado o apelo, não se enquadrando nos 

pressupostos do art. 832 da C.L.T., até porque a Súmula 6o 

Tribunal SUperior do Trabalho, declara que o adicional no 

turno. • • (Lê.) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura Data venia, discordo do e 

minente Ministro Relator. No mérito, não, mas na preliminar 

divirjo e vou ler porque se trata justamente de matéria de 

violação de lei. Nesta parte, conheço pela alinea b. O acó~ 

dão recorrido reformou a sentença no que se refere a horas 

extraordinárias, para declarar que as mesmas não são pre~ 

tadas habitualmente e dai julgar improcedente a reclamação. 

o acórdão, realmente, como declara o ilustre Advogado, um 

dos mestres do Direito e da Advocacia, não e levado a uma 

extensão, mas quando uma Segunda Instância reforma uma de 

cisão é obrigada a dizer por quê reforma. Do contrário e 

falha a fundamentação. Se confirma, pode declarar de plano; 

mas, se reforma, tem que apontar por qual elemento, senão ha 

veria uma ditadura de Segunda Instância. Para a instâncianão 

basta dizer: "Não são habituais; tem que dizer por que está re 

formando. Exatamente por isso, dou provimento para anular o 

acórdão recorrido, determinando a baixa dos autos à instân 

cia anterior, a fim de que outras decisões sejam proferidas 

com a fundamentação necessária na parte em que houver refor 

ma da sentença de origem. 

O Sr. Ministro Presidente - Vou ler o acórdão: 11 Acórdam os Jui 

zes da Primeira Turma em dar provimento ao recurso para ju~ 

garem prejudicada... (Lê.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Não encontro demonstrada a habitu 

lidade. Dou provimento ao recurso para julgar improcedente a 

reclamação, face a esse fato revelado pelo empregado. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Na parte da habitualidade ele 

não usa essa expressão, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Parece-me que o reclamante diz,às 

fls. 20, que seu horário é das sete às dezessete horas, com 

duas horas para almoço. Há ocasiÕes em que a jornada se pror

roga até as dezenove. 

O Sr.Ministro Raymundo Moura - Essa é a parte do horário no -

turno. 

O Sr. Ministro Presidente - Ele diz:· que sempre fez, pelo me

nos uma hora extra.(Lê.)Finalmente, após as dezenove horas,e

le declara,quem fica é o gerente do depÓsito. A questão refe

rente às horas extras noturnas está fora de debate.Por conse

guinte, a matéria é probatória. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Se o reclamante diz que 

o horário é de sete às dezessete, com duas horas de almoço, 

são oito horas. 

O Sr. Carlos Arnaldo Selva (Advogado) - Pela ordem. Ele admi

te pelo menos uma hora extra sempre.Ele.é obrigado a fechar o 

armazém; até a Segunda Instância admite o adicional noturno 

por causa do sistema de revezamento Os documentos estão nos 

autos trazidos pela própria empresa. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Meu ponto é só este: habitua-

lidade. 

O Sr.Ministro Presidente - No meu voto faço remissão à súmula 

60 e condiciono ahhabitualidade para poder fazer jus ao que 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - É preciso verificar se 
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as horas extras eram habituais. Pelo que diz, trabalhava de 

sete às dezessete, com duas horas para almoço; às vezes traba 

lhava além desse horário. Disse o Advogado que consta que ele 

trabalhava mais uma hora. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A Junta disse, com toda análi 

se que fez, que era~moras habituais, e essa análise o acór -

dão derrubou. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - vê-se que o acÓrdão le-

vou em conta o depoimento pessoal. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O próprio reclamante confessa. 

Vem a sentença e diz: 11 Ao contrário doqque diz a sentença, não 

encontro habitualidade ••• (Lê.) Se um Ministro reformar uma 

sentença, terá que dizer por quê. Até um Ministro do Supremo 

Tribunal terá que dizer por quê. Qualquer Juiz, repito, seja 

da lqstincia mais alta, tem que dizer por que reforma uma sen 

tença. Não é só o Relator dizer que nao encontra habitualida

de.Tem que dizer o porquê! Mas, não sou dono da verdade; pos

so estar errado. 

O Sr. Ministro Presidente - Sempre tenho muita cautela ao a -

plicar o art.832. V. Exa. me permite? (Consulta os autos) V. 

Exa. diz que, quando há fundamentação • • • 

O Sr.Ministro Raymundo Moura - Encontro aí apenas a pmissão 

do Ministro Relator aceitando qualquer fundamentação. Não po~ 

so ditar regras para qualquer Tribunal,mas quero que digam o 
~ porque. 

O Sr. Ministro Presidente - O acórdão fez a análise dos fatos 

para poder concluir desse modo, mas fui procurar nas nossas 

súmulas e encontrei a 60, que diz: ~Lê)" 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Costumamos reconhecer a sobe -

rania da instância ordinária, mas dentro~do direito. Quando c : 

nhecemos da revista, somos obrigados a dizer se é pela diver -

gência ou pela violação de lei; não podemos deixar em branco. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O acórdão não está fund 

mentado nesta parte (Lê.) O depoimento pessoal fala 
' de sete às dezessete horas. Informa a parte que fica até às 

dezenove horas e que sempre faz pelo menos uma hora extra. A 

prova testemUnhal, em que se calcou a sentença de Primeira 

tância, afirma também que uma fundamentação será necessária. 

No que se refere a trabalho noturno, o depoimento anula po 

completo qualquer pretensão. Se o depoimento pessoal diz qu 

seu trabalho era de sete às dezessete ••• (Lê.)Sr. presidente, 

acompanho o Ministro Revisor, data venia, porque entendo de 

fundamentado o acórdão na parte relativa às horas extras, eis 

que não há esclarecimento do porquê da decisão, e o depoimen 

to em que se louvou o acórdão declara que trabalhava horas ex 

tras. Portanto, desfundamentado, o acÓrdão na parte referente 

às horas extras, entendo que o Tribunal deva proferir 

decisão. 

nova 

o Sr. Ministro Raymundo Moura - No mérito, não conheço, mas 

tem-se que anular a decisão, parece-me. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 
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O Sr.Ministro Velloso Ebert- Sr.Presidente, o artigo n9 832 

prescreve que da sentença deve constar a apreciação da pro 

va. Por exemplo: A Segunda Instância, quando reforma a deci

são da Primeira, faz indicação do elemento de prova ou de fa 

to que firmou o convencimento do juizo para a reforma. Nes

sa sentença não se diz coisa alguma. Diz apenas que não de-

" monstrada a habitualidade. Pergunto: Não demonstrada por qu 

Em que elementos de provas e de fatos o Juiz se amparou para 

dizer que não demonstrada a habitualidade? Esse conceito de 

habitualidade é muito variável. Uns entendem que o empregado 
, 

trabalhando todo dia, e trabalho habitual; outros entendem 

que trabalhando um dia ná semana, mas em todas as semanas do 
" , mes, e habitual. Acompanho o Ministro Revisor. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia -Trata-se de decisão do 

Regional de são Paulo. O volume de trabalho naquela Região é 

, - -muito grande, por isso os acordaos sao por demais sucintos 

O Sr.Ministro Raymundo Moura - Os Juizes do Estado de São Pa 

lo são dignos do nosso apreço, mas também não são divinos,são 
, 

humanos. O volume do trabalho daquele Estado e enorme. No 

tempo em que fui Corregedor, São Paulo julgou a metade do que 

se julgou em todo Brasil. É perfeitamente desculpável que te-

nham suas falhas. Sempre manifesto o meu respeito por eles • 

O Sr.Ministro Presidente - Por maioria de votos, foi conheci

do o recurso com base no artigo n9 832 da CLT, anulando-se o 

acÓrdão regional para que outra decisão seja proferida por 

falta de fundamentação, vencido o Ministro Lima Teixeira, que 
, , 

entendia ser a materia probatoria, de reexame de prova • Redi 
, , -gira o acordao o Ministro Raymundo Moura. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4975/74 - Relator: Ministro V e.!_ 

leso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da Segunda Região. Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau 

lo e Dr. Marcos dos Santos. Drs.: Gilda Pereira e Valter Uzzo. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, a egrégia Tur 

ma Regional negou provimento ao recurso ordinário do reclama 

do, ao fundamento de que a despedida do empregado seguiu im~ 

diatamente à suspensão aplicada de 15 dias, sem que o mesmo 

tivesse praticado novo ilicito trabalhista, constitui-se em 

autêntico ~ in idem, dupla penalidade. A douta Procuradoria 

Geral opina pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando ~isaglia - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, somente por 

descuido poderia ter sido admitido o presente recurso de re 

vista, pois o fundamento não se circunscreve ao âmbito res 

trito do apelo ••• {Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando ~isaglia - Os acórdãos não são di 

vergentes diante dos fatos. A revista pretende rever a prova 

Não conheço. 

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

revista, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4870/74- Relator~Ministro Hil 

debrando Bisaglia.Revisor: Ministro Lima Teixeira.Recurso de 

Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda 
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nT-m __ 

Região- Recorrentes: Banco do Brasil S.A. e Izaltina Krempe 

Dengler -Recorridos: Os mesmos (Drs.Antonio Fitipaldi e 

Ulisses Riedel de Resende) 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr.P~idente, emprega

da do Banco Transatlântico Alemão passou a integrar o quadr 

funcional do Banco do Brasil em decorrência do fechamento d 

estabelecimento pertencente ao mesmo. Contava 37 anos de se 

viço à época de sua aposentadoria ••• (Lê.) A douta Procura 

doria-Geral opina pelo não conhecimento do recurso do Banco 

e pelo conhecimento do recurso da empregada. É o relatprio. 

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

vogado. 

(Usa da palavra o Dr. Rubem 
, 

Jose da Silva) 

4, -. -. 

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

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Peço a atenção da Tur 

ma. Vou conhecer dos dois recursos e dar-lhes provimento, Re 

curso da reclamante: argúi, preliminarmente, a nulidade do 

venerando acórdão recorrido por julgamento extra petita. Al 

ga que, decidindo retirar da respeitável sentença da MM. Jun 

ta a parte que mandava que na complementação se levasse em 

conta os reajustes posteriores à aposentadoria, decidiu fora 

do que se pleiteou no recurso ordinário do Banco, (Lê). Conh 

v ÇOf do recurso por fundamentado. Conhecido, dou-lhe provimen 

to para que os aumentos posteriores concedidos aos funcioná 

rios ativos de caráter geral sejam, também, aplicados na for 

ma do que dispõe o regulamento interno do Banco e da Circula 

Funci - 398, de 1 de agosto de 1 961, transcrita a fls. 7 e 

91 e deixo de atender ao pedido de nulidade do acórdão regio 

nal, de acordo com a própria manifestação da recorrente, cuj 
, 

recurso e alternativo: nulidade ou provimento. Não declaro a 

nulidade, porque dou provimento. Este o meu voto no que se 

fere ao recurso da reclamante, Na verdade, no recurso ordiná

rio ela não pediu e o Tribunal determinou, 

O Sr. Ministro Presidente - Tenha nas minhas notas, mas é pos 

sivel que V. Exa. tenha razão, o critério que tem adotado o 

Pleno nestes casos. V. Exa. disse ainda há pouco que a empre-

gada tinha mais de trinta anos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tinha vinte e três anos 

de serviço no Banco do Brasil e muitos anos no Banco Transa

ttântico. Estamos examinando o recurso da empregada. No recur 

so ordinário o Banco pediu apenas que não se computasse o tem 
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po anterior. O que decidiu o acórdão regional? O acórdão re -

gional ordenou que a'complementação fosse baseada nos proven

tos totais da empregada à data da aposentadoria. Extravasou a 

complementação. Dou provimento ao recurso da reclamante neste 

ponto, não para a.nular, mas para determinar que na complemen

tação se considere todos os reajustes dados posteriormente , 

' que e do regulamento geral. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo com o Relator. Dou pro

vimento ao recurso da empregada para que a complementação da 

aposentadoria seja integral, na forma prevista na Súmula 51 

do TST. Há divergência? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Estou de pleno acordo com o 

Relator, acentuando que este ajustamento que a instância fez, 

esta extrapolação, pode ser feita independentemente do pedido 

da parte. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido e dado provimento ao re 

curso da reclamante, nos termos do voto do Ministro Relator , 

para que os aumentos posteriores concedidos aos funcionários 

ativos de caráter geral sejam também aplicados a reclamante • 

Tem a palavra o Relator, quanto ao. recurso do Banco. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Aponta o recorrente com 

violado o Decreto-lei 5 576/43, indicando acórdão que seria 

conflitante. Conheço do recurso pela violação alegada no Decr 

to-Lei 5 576/43, bem como pela divergência acostada às fls. 

262/265. No mérito, merece provimento o apelo. Este Tribunal 

tem entendido que os trinta anos a que se refere a Portaria 

n9 966/47, do Banco, bem como a Circular 39S/61, são aqueles 

prestados ao Eanco do ~rasil, e não a outras entidades. Assim, 
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tendo a reclamante 23 anos de serviços prestados ao estabele 

cimento bancário oficial, a complementação sendo de 1/30 

avos por ano de serviço só pode ser paga na base de 23/30 

avos ••• (lê). 
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O Sr. Ministro Presidente - Quanto 

conheço. V.Exa. conhece baseado em d 

o Sr. Ministro ~ldebrando Bisaglia 

~4:20/25 -1 

ao recurso do Banco, não 

i vergência ? 

o ac6rdão paradigma diz: "Todavia, a 

Também em divergência. 

ssiste razão quanto a com 

plementação proporcional, já que a v 

rida não fez nenhuma alusão a essa c 

O Sr. Ministro Presidente - Havend 

votos. 

O Sr. Ministro Raimundo Moura - Sr. 

mesa. Vou pedir c6pia do Decreto;lei 

de 1943. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Acomp 

O Sr. Ministro Presidente - Suspens 

do pedido de vista em mesa do Minis 

O Sr. Secretário - Processo n93618/7 

~elloso Ebert; Revisor: Ministro Hil 

eneranda senten~a recor

ircunstância ••. (Lê. ) 11 

o divergência, tomarei os 

Presidente, peço vista em 

n9 5576, de 14 de junho 

anho o pedido de vista. 

o o julgamento em virtude 

tro Raymundo Moura. 

4 Relator: Ministro 

debrando Bisag~. Recurso 

~e Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Miguel Ponce de O-

~iveira e Fepasa - Ferrovia Paulista S/ A. 

b Sr. Ministro Velloso Ebert - ~r. p residente, o ac6rdão re

inário da Ferrovia recla

de incompetência ratione 

cida questão em torno do 

,ional deu provimento ao recurso ord 

mada, a f:im de ·_acolher a exceção 

materiae. Trata-se no caso da conhe 

lit!gio judicial dos empregados da Estrada de Ferro Sorocaba-

na, encampada pela Fepasa ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina ·favoravelmente. t o ~elat 6rio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

O Sr. 

(Usa 

p Sr. 

Ministro Presidente - Tem a -- -
da palavra o Dr. Rubem José d 

Ministro Presidente - Em dis 

palavra o Sr. Advogado. 

a Silva.) 

cussão. Encerrada. Tem a 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Há acórdão especifico profer! 

do no Tribunal ~ quo em caso absolutamente idêntico, cuja 

conclusão no que se refere à competência foi diametralmente 

oposta a dos presentes autos. Entendo, pois, configurado o 

pretendido dissidio jurisprudencial, Conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Eisaglia - Divergência a fls.l49. 

Conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimida -

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

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A questão é sobejamente conhe 

cida deste TST. Trata-se de auferir a competência jurisd! 

cional para dirimir os litigios entre os empregados da FEPA

SA, oriundos da Estrada de Ferro Sorocabana, •• (Lê.) Dou pr~ 

vimento ao recurso, a fim de, reconhecendo a competência da 

Justiça do Trabalho, determinar a volta dos autos ao egrégio 

TRT para julgamento do recurso ordinário do reclamante. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

dado provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 674/74 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recur 

·ao de Revista de decisão do TRT da la. Região. Banco 

leiro de Descontos S/A e Theodora Sanchez. 

Bras i 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de restabeleci-

mente de gratificação semestral na proporção sempre auferida 

O valor da remuneração mensal ••• (Lê.) A douta Procuradoria

Geral opina pelo conhecimento e não provimento. É o relatório 

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

Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa~lia -Data venia da douta 

Procuradoria-Geral, não vou conhecer do recurso. A hipÓtese 

dos autos é singela. A gratiricação semestral sempre roi con 

cedida na base de um salário. A partir do primeiro semestre 

de 73 resolveu congelar a rererida gratiricação ••• (~.) Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não vou conhecer. As Ins

t~ncias Ordinárias entenderam que a gratiricação concedida 

era de caráter habitual e já havia se incorporado ao salário. 

(~.) Matéria de rato. Não conheço. Há diverg~ncia? Unanime

mente, não foi conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 479/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. ~NGELO BANZATO e OU . -
TROS e CIA. DE CERVEJARIA BRAHMA. 

O Sr. Ministro Presidente - Entendeu o acórdão recorrido que 

os reclamantes recebiam uma gratiricação anual de um salário, 

além do 139 salário que é pago em duas parcelas semestrais. 

Nessa gratificação nunca foram computadas as horas extras.De~ 

sa forma, referida gratificação é paga há mais de 30 anos aos 

empregados da reclamada •.• (L~.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não conhecimento do recurso. t o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

{USA DA PALAVRA O DR. URSULINO SANTOS FILHO.) 

O Sr. Mintstro Presidente -Em discussão. Encerrada. Estou C.Q. 

nhecendo da revista pela diverg~ncia de fls. 170 e pela Súmu-

la 45 do T.S.T. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Justamente reproduziu o tre

cho do acórdão, que se refere à súmula. A súmula manda compu-
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tar as horas extras para efeito de gratificação natalina. O 

acÓrdão distingue dizendo que o empregador deu um ordenado em 

duas parcelas e deve ser respeitada a instituição empresaria 

Não encontrei diverg~ncia, conforme V.Exa. encontrou. 

O Sr.Ministro Presidente - Folhas 170. 

O Sr, Ministro Raymundo Moura - A súmula se refere a gratifi-

cação natalina. Está fora de cogitação, Gostaria que V.Exa. 

apontasse a diverg~ncia, porque eu não encontrei, nem viola-

ção de lei. 
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O Sr. Ursulino Santos Filho(Advogado):- Sr. Presidente, pel 

ordem para um esclarecimento, A única divergência apresentad 

é acórdão da 3a Turma, de autoria do Ministro Velloso Ebert 

achamos que, embora autenticado, não se refere exatamente, 

O Sr, Ministro Raymundo Moura:- Se é acórdão de Turma não 

serve. 

O Sr, Ministro Presidente:- O acórdão citado a fls. 170 diz:· 

"Norma que beneficia empregado não pode ser alterada em detr 

"( A ) ' mento do mesmo,,, Le, Esta citado um outro do Juiz Amaro 

Barreto, da la Região. 

O Sr. Ministro :'Raymundo Moura:- Esse acórdão na o se presta 

ao conhecimento, 

O Sr. Ministro Presidente:- Vejamos o outro acórdão aludido 

pelo Advogado, (Consulta os autos.) 

O Sr. Utsulino Santos Filho(Advogado):- Sr. Presidente, está 

às fls. 82, 

O Sr, Ministro Presidente:- Este acórdão diz: "Trata-se de 
A 

incidencia do adicional por tempo de serviço sobre gratific~ 

çao que recebem os reclamantes anualmente ••• (Lê.) Este acór

dão é da Terceira Turma. 

O Sr, Ministro Raymundo Moura:- Não há outro, por isso nao 

conheço. 

O Sr, Ministro Presidente:- Convenço-me, embora haja a SÚmu 

la 45. 

O Sr, Ministro Hildebrando Bisaglia:- Que se refere à Lei 

4090, 

0 Sr, Ministro Raymundo Moura:- Ai seria contra a matéria de 

fato reconhecida pelo Regional, O Regional diz que não é na

talina; então não se aplica a súmula, 
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O Sr. Ministro Presidente:- Consta da sentença: A Súmula 45 

diz que a remuneração do serviço suplementar, habitualmente 

prestado, integra o cálculo da gratificação natalina previ~ 

ta na Lei n9 4090. 11 (Lê.) Tenho impressão de que há súmula ou 

prejulgado nesse sentido, 

O Sr, Ministro Raymundo Moura:- Um acórdão é sobre incompen

sabilidade, que não é o caso, e o_outro trata da gratifica

ção da Lei 4090. O acórdão, em face da prova, diz que não é 

compensável. 

O Sr. Ministro Presidente:- O acórdão se desvinculou da argu 

mentação desenvolvida pela Primeira Instância e deu outro en 

quadramento, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- O argumento da revista deve-

ria ser outro, 

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

conhecida a revista, 

O Sr. Secretário: Processo n9 237/75. Relator: Ministro Vell 

so Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia, Recurso de 

revista de decisão do TRT da 5a Região, PETRÓLEO BRASILEIRO 

S , A. - PETROBRÁS - RPBa, e MIGUEL ROCHA E OUTROS. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Decidiu o acórdão regional 

que adicional por tempo de serviço é salário e, como tal, in 

corpora-se à remuneração do empregado, incidindo sobre o me~ 

mo a parcela de periculosidade, bem como outros acréscimos 

salariais, Dal a revista interposta pela empresa ••• (Lê,) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento. ~ o rela

tório, 

O Sr, Ministro Hildebrando Biságlia:- De acordo, 
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão, Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr, Ministro Velloso Ebert:- A questão é conhecida, Incidên 

" cia do adicional de periculosidade sobre os trienios. Conheço 

por divergência, mas nego provimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Biságlia:- Conheço em face da di

vergência e,com a devida vênia do Ministro Relator, dou provi 

mente, 

O Sr, Ministro Presidente:- Conhecido o recurso, por unanimi

dade e, por maioria, negado provimento, contra o vo~o do Mini 

tro Revisor, 

O Sr. Secretário: Processo n9 3755/74. Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura, Recurso de revis

ta de decisão do TRT da 2a Região, ODIR NASCIMENTO GARCIA e 

UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 

O Sr. Ministro Presidente:- Diz o acórdão recorrido que já fo 

fixado que a rescisão, ainda que feita com a assistência pre-

vista em lei, vale pelo valor efetivamente pago ao reclamante, 

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

não provimento, Ê o relatório, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- De acordo. 

" O Sr. Ministro Presidente:- Tem a palavra os ilustres Advoga-

dos, 

(Usam da palavra os Drs. José Torres das Neves 

e Soares Gontijo.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Vou ler 

os acórdãos citados como divergentes:"Houve extraordinárias, 

têm que ser pagas e sepa·radas uma a uma e não mediante compe_!l 

sação ••• (Lê.) " Este acórdão é do Tribunal Regional de São 

Paulo, Juiz Plinio Ribeiro de Mendonça, de janeiro de 1 972. 

o acórdão , realmente, parece-me divergente, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Conheço porque há divergência 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido, unani

memente. No mérito, conhecido como está, dou provimento pa~ 

cial à revista para excluir-se do acórdão recorrido a compen

sação da gratificação recebida, pois é evidente que o Direito 

do Trabalho não admite salário complessivo e as horas e~rao~ 

dinárias hão de ser remuneradas uma a uma, com efetiva;··prest~ 

çao, como se apurar em execução. O acÓrdão diz que ele não e 

xerce cargo de confiança. 

O Sr.Ministro Raymundo Moura - v. Exa. reconhece o horário de 

seis? 

O Sr.Ministro Presidente - Não sei se além das oito ele rece-

bia. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Vou dar o meu voto, Sr. Presi

dente, porque parto deoutro principio: o acórdão regional reco 

nheceu que o reclamante, empregado bancário, trabalhava duran

te oito horas por dia, dai considerar como extraordinárias as 

duas horas excedentes de sua jornada normal. Declara ainda a 

~ecisão recorrida que o reclamante era encarregado, função,en

tretanto,que não se enquadra entre as de confiança. Determinou 

então, a compensação do valor das horas complementares ••• (Lê) 

tfego provimento. 

b Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os vo 

tos. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, estou 

deduzindo do voto de V. Exa. que o acórdão regional incluiu o 

cargo deste empregado entre aqueles que constam do §29 do 

art. 224, e tanto incluiu que mandou fazer a compensação. As 

sim estou deduzindo, porque, se não fosse o caso, não falaria 

em compensação. O Tribunal daria duas horas extras e não da 

ria a compensação. Não obstante esse fato, data venia do M1 -

nistro Revisor, acompanho o Relator. Em primeiro lugar porque 

estão exclu!dos do regime de horas extras aqueles contidos no 

art. 62 - e lá se fala bem no caso de gerente, investido de 

mandato - e na Lei Geral não estão incluidos no regime de hor s 

extras os gerentes e os bancários que têm horário especial de 

seis horas. Por ocasião da elaboração do art. 224, os bancá -

rios pleitearam essa fixação, mas o legislador não foi feliz 

na redação. Porque pleitearam os bancários houvesse uma lei 

que pudesse configurar aqueles exercentes de cargos de confi

ança. E o meio encontrado foi este: dar-lhes uma remuneração 

bem superior à dos demais empregados. Foi isto que foi plei -

teado, foi isto que desejou o legislador, mas deu uma redação 

incompleta, aevando os tribunais à confusão. Porque, evident~ 

- J. , , mente - e peço a atençao da urma porque esta materia e com--

plexa-ele exerce cargo de confiança e, portanto, deve receber 

uma remuneração spperior aonnormal. Este o objetivo: dar rem.):! 

neração maior a quem exerce cargo de confiança. Como então po 

deremos, diante dessa remuneração de cargo de confiança, ente 

der remuneradas as horas extraordinárias? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - V. Exa. tem umppcnto de vista 

que é relevante, respeitável, mas pergunto a v. Exa., que foi 

parte do Executivo, em altos postos que exerceu: toda a tradi 
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ção do Poder Executivo não é de que aqueles que exercem cargos 

de confiança perdem até a hora de refeição porque se absorvem 

no trabalho? Não se lhes exige essa dedicação? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Rç Exa. chegou ao ponto 

fulcral. Estes homens que exercem cargos de confiança têm ho

rários amplos e em razão dessa tese têm uma remuneração bem 

superior à normal. Pergunto a V. Exa.: se v. Exa. entende que 

é para remunerar as horas extras, V. Exa. entende que é tam -

bém para remunerar a gratificação de função. Temos a g!atifi

cação de função e temos qu~ pagar as horas extras. Se se en

tender que esse valor da gratificação é para pagamento de ho

ras extraordinárias, não estaremos gratificando a função. 

O Sr. Ministro R~undo Moura - Mas, há um:.limite . 
• 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - t matemático; os cálcu-

los foram feitos. Este percentual dá exatamente para pagar as 

duas horas extras. V. Exa. há de convir que está-se remune -

rando com isto as horas extras.E a função de confiança, não é 

remunerada? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Vamos voltar ao mesmo tema qu 

já perguntei. Mas, pergunto novamente: quando umappessoa exer 
' 

ce cargo de confiança, no Executivo, que tem remuneração bem 

superior, ainda vai pedir uma gratificação de horas extras? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Não estou me fazendo en

tender, mas V. Exa. tem razão. Aquele que exerce um alto car

go de confiança tem remuneração bem superior,não estou dizend 

o contrário. Estou admitindo que o cargo é de confiança e o ~ 

cÓrdão entendeu assim • O alto cargo de confiança tem remune

ração bem mais alta. 
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O Sr.Ministro Raymundo Moura -

horas extras, Sr.Presidente 

, 
Um terço ja cobre as duas 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Não, a meu ver. Entendo 

que tem que haver a remuneração das horas extras e a do car-
- , go de confiança. E essa disposiçao do paragrafo 29., pela in ' 

terpretação que tem sido dada, está regulando apenas as ho -

ras extras. É o mesmo caso do salário triplo, daquelas empr~ 

sas que não dão o descanso semanal e nem dão a compensação • 
, , 

A lei manda pagar o salario em dobro e o Tribunal esta manda 
, , 

do pagar so uma vez. Pagam o sala rio e pagam o descanso, ma 
, , 

deixam de paga-lo em dobro, como manda a lei. Aqui e a mesma 

coisa. Como estou a par de todo esse caso - acompanhei toda 

a reivindicação dos bancários, na ocasião - não tenho dÚvida 
, 

alguma. O que eles pretendiam e que se desse, para configurar 

o cargo de confiança, uma remuneração bem elevada. Não fala -

vam.em horas extras. Então, o cargo de confiança não faz jus . . , 
as horas extras, podendo o empregado trabalhar no horario ex 

, 
cedente de oito ate as dez horas, normalmente.Continuo com o 

meu entendimento. Acompanho o Ministro Relator, no caso,enten 

dendo que não se deve dar compensação. Ele recebe gratifica -

ção em razão do cargo que exerce, de Encarregado e faz jus 
, , 

tambem a horas extraordinarias, porque nada tem a ver uma co! - , . -sa com a outra. Nao h~ possibilidade de compensaçao. Ele tem 

direito à gratificação e ao pagamento das horas extras, data 

venia • 

O Sr.Ministro Raymundo Moura - Sr.P~idente, como Revisor, 

quero ainda dizer que, quando ainda no Rio de Janeiro,tivemos 

os primeiros casos no Tribunal Superior, não havia uma lei 

que assegurasse a remuneração mÍnima de 31% • Encontrei caso~ 

recordo-me bem, de Bancos do Rio Grande do Sul que davam ape -
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apenas Cr$ 12,00 de gratificação, porque ainda não era esta 

belecido um limite por lei, Era uma verdadeira exploração, 

pois dando uma gratificação de Cr$ 12,00 que mesmo naquele 

tempo era irrisÓria,os Bancos se achavam acobertados no que 

dizia respeito à responsabilidade de estenderem o horário , 

que às vezes podia ser de horas a fio,Eu,e outros Colegas,na 

oportunidade,tivemos então a iniciativa de dizer: 11Na ausên-
, , , -cia da lei, so se considerara realmente valida a gratificaça 

quando, pelo menos, assegurar ao· empregado 1/3 de seu salá

rio11. Foi o que nos pareceu mais justo.Era o critério admiti 

do pelo Serviço PÚblico para qualquer função gratificada.Não 

sei se foi isso que inspirou o legislador ou se foi inspira

ção prÓpria, mas acabou a lei adotando o mesmo critério que 

o TST já havia adotado,Assim, uma vez fixo em lei que a gra

tificação deve corresponder a 30% do salário, me parece que 

ela é razoável para valorizar essa função, que é alta,e, ao 

mesmo tempo, me parece também razoável que o Banco peça a es 

te empregado que preste pelo menos duas horas a mais do que 

o prestado pelo comum dos emp~egados, que não têm aquela gra 

tificação. Agora, se passar de oito horas,ai sim,já constitui 
, - , ra uma exploraçao.Alem de oito horas considero horas extraor-

dinárias.Não entro na matéria de compensação,porque o recurso 
, , 
e do empregado, Se eu tivesse que entrar no merito era para 

reconhecer só oito horas de trabalho,e eu não lhe daria mais 

nada. Mas como não posso incorrer em reformatio in pejus,nego 

provimento. Não admito a compensação neste caso, porque ou 

exerce cargo de chefe ou não exerce. O Ministro Hildebrando 

Bisaglia, no inicio, admitiu isso. Ou ele exercia função 

de chefe, e nesse caso não tinha direito às horas extras, 

ou nao a exercia, e então não 
, 

ha por que compen -
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sar. Ai há uma contradição do acÓrdão no qual não entro, por 

que o recurso é do empregado. 

O Sr.Ministro Presidente- A sentença diz o seguinte: Pleite~ 

o reclamante a condenação da União de Bancos Brasileiros, ao 

pagamento de , , . 
aviso-previo, 139.salario, d~ferença de Fundo 

de Garantia, férias ••. (Lê.) Vem o acÓrdão, por curioso que 

pareça e embora reconhecendo que não é de confiança diz: 11Fir 

meu-se a jurisprudência•no sentido de que a rescisão,ainda qu 

feita com assistência, vale pelos titules apontados ••• (Lê,) 
, - , O Sr.Ministro Raymundo Moura -O acordao diz que ele so tra-

, -balhava oito horas; V.Exa. leia o acordao no voto. 

O Sr.Ministro Presidente- (Consulta os autos) 11Já foi fixado 

no julgado anterior que as rescisÕes, ainda que feitas com 

.... (Lê.) 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -v. Exa. tem o mesmo en

tendimento do Ministro Raymundo Moura. Eu tenho entendimento 

diferente e dou provimento. V. Exa. manda compensar, por reco 

nhecer que o trabalho efetuado é de confiança. Não adianta di 

zer que o cargo não era de confiança, porque não recebia gra

tificação, se manda dar a compensação. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ai cabia recurso do banco, n~ 

lidade por uma contradição,.fundamento do acórdão. Nego provi 

mento. 

O Sr. Ministro Presidente - Meu voto é· dando provimento par -

cial para excluir do acórdão recorrido a compensação da grati 

ficação recebida, por entender não ser cargo de confiança o 

exercido pelo reclamante ••• (Lê). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisagli9 - O acórdão regional é 

que diz que não era de confiança. 

O Sr. José Torrw das Neves (Advogado) -V. Exa. me permite ? 

Ele tinha função de encarregado que entendo ser de confiança. 

Por isso tem uma gratificação, pela função de encarregado. O 

Region~l, reexaminando a prova, mandou pagar a gratificação , 

verificou que ele fazia um trabalho que os demais empregados 

não faziam. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -V. Exa. precisa esclare 

cer que não era de confiança o cargo, mas recebia grati~icaçã 

por exercer o cargo de encarregado • Não é o caso do art. 224. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -V. Exa., quando leu o acórdão 

regional, disse que o cargo não era de confiança. Parece-me 

que V. Exa. aludiu também ao fato de que não era nenhum daque

les casos previstos no art. 224, § 29, da CLT. 

p Sr. Ministro Presidente - O acórdão é que diz, tanto que re 
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baseou no art. 515, § 19, do CÓdigo de Processo Civil. O car

go de encarregado não é de confiança e não se inclui no § 29 

do art. 224 da CLT. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Serão objeto de apreci~ 

ção e julgamento pelo Tribunal todas as questões suscitadas e 

discutidas no processo, ainda que a sentença não as· tenha apr 

ciado por intero, dentro dos limites do apelo. 

O Sr. Ministro Presidente - O que posso fazer é esclarecer 

que o cargo não foi tido, pelo acórdão, como de confiança e 

a gratificação foi concedida por exercer o cargo de encarreg~ 

do, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -V. Exa, acha que encarregado 

não é cargo de confiança? 

O Sr. Ministro Presidente - Entendo que todos aqueles que ocu 

pam cargo de chefia, ocupam cargo de confiança, e todos que 

tªm uma responsabilidade recebem uma gratificação, A Turma en 

tende que o cargo não é de confiança. Havendo divergªncia to 

ma rei os votos. 

O Sr, Ministro Raymundo Moura - Nego provimento, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Acompanho V. Exa,, Sr. 

Presidente. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Acompanho V, Exa., porque, se

gundo afirmativa do acórdão regional, o cargo não se inclui n 

queles previstos pelo art. 224, 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, dado provim n 

to parcial à revista para excluir do acórdão recorrido a com 

pensação da gratificação recebida, eis que o Acórdão recorri

do, face à prova, entendeu não ser de confiança o cargo exerci 
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.o Sr. Ministro Ra~mundo Moura - Peço, como Revisor, conste 

meu voto vencido ao pé do acórdão, 

O Sr, Ministro Presidente - Deferido, . 

3-

. o Sr. Secretário - Processo n9 4 870/74 - Relator: Ministro 

Hi~debrando Bisaglia, Revisor: Ministro Lima Teixeira, Recur 

so de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 

2a, Região, llANCO DO BRASIL S/A e IZALTINA KREMPEL DENGLER , 

(Pedido de vista do Ministro Raymundo Moura) 

.0 Sr, Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, julgado o re 

curso do empregado, estávamos no conhecimento do recurso do 

empregador, Perguntaria ao Ministro Relator se conhecia por 

divergência ou por violação? 

.o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Divergência li~ fls, 

262/265 e violação de lei, 
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O Sr. Ministr~ Raymund~ M~ura - E o Revisor, c~mo v~ta ? 

O Sr. Ministro Presidente - Não c~nheço do recurso d~ Ban

co, p~rque se trata de c~mplementação de aposentadoria, e 

na hipÓtese não encontrei ares tos que pudessem configurar a 

divergência, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ministro Lima Teixei

ra, não é aquela hipÓtese de simples complementação de epose 

tedoria. 

O Sr. Ministro Presidente - Reformulo meu voto. Conheço. Co~· 

nhecido, por unanimidade de votos. N~ mérito, tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - No mérito, o art. 29 

do Decreto-lei 5576 declara a isençã~ do Banco de aplicar a 

esse pessoal aproveitado os beneficios inerentes ao própri~ 

Banco. Ministro Raymundo Moura, peço a V .Exa, que leia o art. 

29. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Decreto-lei 5576, de 14 de 

junho de 1943: "Aos empregados admitidos segundo o determi

nado no art. 19 são assegurados os direitos à estabilidade 

e à percepção de salário não inferior ao que, na data da vi

gência do Decreto-lei n9 4612, servia de base para o paga.men 

to das contribuições .•. (Lê.)" 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Baseei-me na Última pa 

te. O regulamento do Banco estabelece para os funcionários 

do Banco do Brasil esta aposentadoria na base de 1/30 avos 

por ano de serviço no Banco. Essa funcionária tinha 23 anos 

no Banco do Brasil, e este ente:·.de de pagá-la 23/30 avos, po 

que ela tinha 23 anos de Banco, e como o art. 29 do Decreto 

lei exclui esses empn:gados que vieram de outro banco dos be

neficios dados para os funcionrrios do próprio Banco, ela só 
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pode ter direito aos 23/30 avos. Ela tem muito mais, mas se 

somar o tempo do Eanco Transatlântico Alemão. O Banco do Bra 

sil quer pagar os 23/30 avos, por isso dei provimento nesta 

parte ao recurso do Eanco, para que seja paga a aPOsentado 

ria na base de 23/30 avos, mais as vantagens, computados to 

dos os aumentos normativos. 

O Sr. Ministro Presidente - O Ministro Hildebrando Bisaglia 

deu uma explicação que me pareceu válida, porque aquele tem 

po anterior não foi computado. O acórdão mandou computar? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - o acórdão mandou computar por 

que garantiu a estabilidade. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não se trata de estabi 

lidade. Ela tem 23 anos no Eanco e 37 de serviço. 

O Sr. Ministro Presidente - A questão está em saber se pode 

ou não computar aquele periodo anterior. 

O Sr .. Ministro Hildebrando Bisaglia- Quanto aos beneficios 

posteriores, estou dando provimento ao recurso da empregada. 

Todas as vantagens para o pessoal da ativa, posteriormente 

à aposentadoria da empregada, estou dando na base de 23/30 

avos, e não como ela pretende, na base de 30/30 avos. 

O Sr. Ministro Presidente - Estou admitindo, como entendeu 

o acórdão regional, de computar aquele periodo anterior. Ne 

go provimento. Com a soma de tempo de serviço do Banco Tran 

satlântico a empregada chegou a alcançar 37 anos, e por is 

so o Ministro Hildebrando Bisaglia está dando provimento ao 

recurso da empregada para que a complementaÇão da aposent~ 

doria seja integral. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O recurso da empregada 

é porque o Banco não quer dar as vantagens posteriores à ap~ 

sentadoria, Mando que dê agora todas as vantagens que deu 
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na atividade. O recurso do Banco é outro. Quer pagar a apo

sentadoria na base de 23/30 avos. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas o acórdão mandou computar 

o periodo anterior,, e pelo dispositivo que foi lido, não i'i 

cou muito claro se esse periodo seria. ou não computado. Man

do computar e nego provimento. Havendo divergência, tomarei 

os votos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A questão é realmente delica

da e depende da posição que cada Juiz assumir. O Decreto-lei 

4612, como medida de guerra, mandou fechar os Bancos, quer 

dizer, aqueles que faziam parte de transaç3es contra o Brasil. 

A guerra no Brasil começou a 21 de agosto, e esse decreto é 

de 24 de agosto. Foram todos cassados, deixaram de funcionar 

e não determinou nada esse decreto-lei sobre os empregados. 

Posteriormente, veio o Decreto-lei 5576, já no ano seguinte, 

com diversos considerandos, e esté é que veio se pronunciar 

sobre o aproveitamento desses empregados. Adotou-se uma medi 

da excepcional, de caráter imperativo: os bancos nacionais 

existentes ficaram obrigados a admitir e nomear empregadlos 

sob a Legislação das Leis do Trabalho. Com isto o Governo r~ 

solveu tomar outras medidas, dai veio a segunda: "Aos empre-

gados admitidos por força desta lei ficavam assegurados o d! 

reito à estabilidade e à percepção dos salários não inferia. 

res àqueles que percebiam na época em que foram dissolvidos 

dos bancos originários~' Esses bancos obrigados a recebê-los 

ficariam dispensados dos beneficios, e não propriamente daqui 

lo que a lei disse. 
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O Sr. "!tnistro Raymundo Moura - (Continuando) - Não podia 

deixar de dar férias e aviso-prévio. Aqui o problema é esse: 

o Banco do Brasil, realmente, se~do acho que merece crédito 

o que diz na sua contestação, exige s6 o tempo de serviço no 

Banco. Quero saber se está informando erradamente ou não. Vou 

partir desse principio, que ele s6 admite o tempo de serviço 

no Banco para dar essa aposentadoria, mas a empregada diz que 

não; quer o tempo de serviço todo. O Ministro Relator arrisca 

o principio àe que devem ser respeitados os beneficios insti

tuidos pelo Banco. A primeira questão, a meu ver, é a seguin

te: os empregados ficaram isentos dos benefÍcios que no momerr 

to da admissão já eram concedidos, porque senão esses empreg~ 

dos ficariam para sempre condenados pelo fato de ter sido es

sa admissão imposta e jamais teriam direito a beneficio algum 

Esses beneficios instituidos pelo Banco do Brasil foram muito 

posteriores a essa dissolução dos Bancos. Esse, para mim,é um 

fundamento que afasta a negatividade da pretensão deles. O 

pr6prio ac6rdão não invocou, mas em se tratando de matéria de 

direito pode ser invocada nessa inst~cia. O segundo é o arg~ 

mento do Banco, que é de fato respeitável: uma vez eles lá 

dentro e não havendo proibição do cSmputo do tempo de serviço, 

que foi apena.s para efeito de beneficio, esse beneficio 

veio criar uma distorção que fere o ptincfpio do Direito do 

Trabalho, que é o da isonomia. O Banco veio, por esse segundo 

argumento, que também não desprezo, mas acho que o beneficio 

que deixaria de ter direito é só o da habitualidade. Por isso, 

Sr. Presidente, data venia do Relator, que tem o argumento res 

~eitável, nego provimento. 

) Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o Art. 492, no 

~api-éulo VII -Da estabilidade -, diz: 11 0 empregado que con-

tar mais de dez anos de serviço na mesma empresa não 
, 

podere.., 
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ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstân

cia de força maior, devidamente comprovadas." Parte do prin

cipio de que é estável; tem mais de 10 anos na mesma empresa 

O Art. 19 do Decreto-lei 5576 diz expressamente: "Os Bancos, 

Casas Bancárias e Caixas EconBmicas Federais existentes no 

Pa!s ficam obrigados a admitir como seus empregados, em qua

dros suplementares os funcionários dos Bancos a que se refe

re o Decreto-lei n9 4612, de 24 de agosto de 1942, e que, go 

zando da estabilidade legal foram despedidos em consequ~ncia 

das medidas determinadas pelo aludido decreto-3ei." Mandou que 

se respeitasse a estabilidade, no meu entendimento, preservan 

do o tempo de serviço nesse estabelecimento, que· era pelo 

Decreto 4.612 extinguido, senão não mandaria garantir a esta

bilidade. No que se refere a essa concessão de beneficios li-

vremente outorgados ao seu funcionalismo regular, entendo co

mo o Ministro Moura, que são aqueles beneficios que foram coa 

cedidos até à data·desse decreto-lei.~ venia do eminente 

Relator, acompanho V.Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao recurso do Banco, nega 

provimento, por maioria de votos, vencido o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Requeiro juntada de vo

to vencido. 

O Sr M~nistro Presidente - Deferido. Suspensa a Sessão para o 

lanche. 
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O Sr. Hinistro Presidente - Reaberta a Sessão, 

-1-

O Sr. Secretário - Processo n9 1 325/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: 1linistro Raymundo Moura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. RENATO RIBEIRO SI

MOES E UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O acórdão recorrido, de fls. 75/ . 
76, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a re-

clamatória e sustenta que o reclamante era vigia de Banco, 

trabalhava oito horas e ainda foi contemplado com horas ex-
, 
e traordinárias, sendo de se notar que a jornada de vigia 

de dez horas. (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

conhecimento e provimento, por achar que vigia de Banco tem 

horário reduzido, e o faz interpretando o art. 226 da C.L.T. 

:g o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo, 

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

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

Soares Gontijo) 

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

nheço com base na Súmula 59 do T.S.T., que declara que vigia 

de estabelecimento bancário não se beneficia da jornada de 

trabalho reduzida. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não co~~ecida a revista. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 245/75 - Relator: 
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Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recu~ 

so de rev~a de decisão do TRT da 5a. Região. PETRÓLEO BRASL 

LEIRO S/A. - PETROBRAS - RPBa e PAULINO CARDOSO DE JESUS, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisav,lia - O recorrente pleiteia 

adicional de periculosidade sobre triênios. A Junta julgou 

improcedente o pedido. O Tribunal Regional negou provimento 

ao recurso da empresa. A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

conhecimento e não provimento, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo, Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr, Ministro Hildebrando B:l sar;Ha - Conheço pela divergênc 

No mérito, dou provimento. 

O Sr, Ministro Presidente - Não estou conhecendo, porque os 

arestos apontados como divergentes são cÓpias de cÓpias xero

grafadas e não se ajustam à Súmula 38 do T.S.T. Convém salien 

tar que não contêm os acórdãos assinaturas dos Juizes. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ministro Lima Teixeira, 

as cópias estão todas autenticadas, Não têm assinatura,mas e~ 

tá escrito em cima: "Confere com o original." Geralmente dá

se a cópia ao Advogado para tirar a fotocópia xerox. ~ preci

so que o funcionário do Tribunal declare primeiro que confere 

com o origina.l, para depois, então, ser autenticada, Com a d~ 

vida vênia, entendo fundamentado. ·Col!lheço pela divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria é pacifica neste Tribu

nal. Adtional de periculosidade sobre triênios. Conhecido,por 

unanimidade, e negado provimento ao recurso, contra o voto do 

Ministro Relator. Redigirá o Acórdão o Ministro Revisor. 

O Sr. Secretário- PROCESSO NQ 3.582/74- Relator: MinistroLi 

ma Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo de Souza Moura. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da la. Região, UNI~Ó DE BANOE 

BRASILEIROS S/A e SIND. DOS EMPREG. EM ESTABELEC. BANCARIOSDE 
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O Sr. Ministro Presidente - O Regional, ao discutir a matéri 

assim se fundamenta: a postulação é de ação de cumprimento de 

sentença normativa que, em sua cláusula primeira, defere o 

percentual de 22,50% para os bancários, e, na sexta, a grati

ficação de 100%. (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

não conhecimento e improvimento do recurso. t o relatório. 

O Sr,Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

dos. 

(USAM DA PALAVRA OS DRS. MÁRCIO SOARES GONTIJO e 

JOSt TORRES DAS NEVES.) 

O Sr. Mirrlstro Presidente- Em discussão. Encerrada. Pretende 

o reclamado calcar sua revista em violação de sentença norma

tiva, proferida em dissÍdio coletivo posterior àquele que se 

debate nos autos, em ação de cumprimento .•• (Lê.) Não conheço 

da revista face à iterativa jurisprudência do Pleno, no sentL 

do do acÓrdão recorrido, aplicando ao caso a súmula 42 doTSr. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O acÓrdão regional, na ação 

de cumprimento, entendeu que a cláusula primeira da sentença 

normativa exeqüenda deferiu a taxa de 22,5Q% para aumento de 

salário ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - V.Exa. está fundamentan 

do em súmula, decisões reiteradas. Esse fundamento precisa~ 

lido porque não transitou em julgado o acórdão, na ação resci 

sória, que deu pela nulidade em razão do julr;amento extra J2..!t-

ti ta, 

O Sr. Ministro Presidente - Adianto, ainda, que a rescisão d~ 

quele acórdão não transitou em julgado. 

O Sr. Ministro RaVMundo Moura - A sentença não se referiu ao 
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O Sr. Ministro P esidente - Há diverg~ncia? Unanimemente,não 

conhecida a revi ta. 
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Q.Sr. Secretário -_j'r~cesso n9 243/74 - Relator: Ministro 

Lima-Teixeira. Revisor: Ministro Raimundo Moura. Recurso de 

evista de decisão do TRT da 2a, Região, Instituto de Assist~~ 

cia Médica ao Servidor Estadual - IAMASPE e Elza Rusig. 

O Sr. Minist~o Presidente - Entendeu o acórdão recorrido, co 

apoio na Súmula 51 do TST, que as cláusulas regulamentares que 

revogam e alteram vantagens deferidas anteriormente só atingi

ão os trabalhadores admitidos após a revogação e alteração 

o regulamento ••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral, inicialmen

entende intempestivo o apelo, porém, não esclarece; toda

é pelo não conhecimento, pois a prescrição aplicada pelo 

ulgado é parcial, sendo correta a aplicação da Súmula 51. 

o relatório. 

Sr. Minist!~~_aimundo Moura - De acordo, 

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

eço com referência a preliminar de intempestividade argu{da 

ela Procuradoria-Geral por entender faltar fundamento. 

_Sr. Fernand~. Dourado de G_u.smão_- (Procurador) - Sr. Presi

ente, devo esclarecer que em 22 de novembro foi a publica·~ão 

o acórdão, e a revista é de 10 de dezembro de 1974. 

Sr. Mibist!o Raymundo __ _!-1o_u.ra_- Parece-me que é uma autarqui 

stadual e tem prazo em dobro, 

Sr. Ministro Presidente - Nao conheço, por conseguinte, com ----
efer~ncia à preliminar de intempestividade, pois o prazo é em 

obro, 

_ê_~. Ministro Ra~do Moura - O Decreto-lei 779 estende a 

odos, inclusive a autarquias estaduais. Rejeito a preliminar. 

liás, se o Procurador retirar a preliminar, constando das no

as taquigráficas ••• 
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O Sr. Fernan~~ Doutado. §e Gusmão - (Proc?rador) Não posso 

retirar a preliminar porque o parecer não é meu, mas retira 

a minha reiteração. 

O Sr. Ministro Pres_idente - Há divergênCia ? Rejeitada a pr 

liminar de intempestividade arguida pela douta Procuradoria 

face ao item 39 do art. 19 do Decreto-lei 779, de 21 de agos 

to de 1969. Com referência a preliminar de presctição total, 

não conheço, porque a prescrição é pareial. Também não conhe 

ço pelo mérito, pots é correta a aplicação da Súmula 51 do 

TST. Iterativa jurisprudência do Pleno. 

O S.!:.._!iinistro R~do Moura - A senten·<a originária rejei

tou a preliminar de prescrição por entender que se trata de 

prestação de trato sucessivo e, nesse caso, não prescreve o 

direito das presta~ões por mais de dois anos ••• (Lê.) N~o co

nheço. 

O Sr, Ministr~_~residente - Há divergência ? Por unanimida

de, não conhecida a revista. 

O Sr, José Torres das Neves - (Advogado) - Sr. Presidente, 

pela ordem. Tenho dois processos dos quais é Relator o Minis

tro Fábio Mota. Pergunto a V.Exa. se serão adiados para quin

ta-feira ou para a Sessão de terça-feira. 

O Sr. Ministro Presidente - Serão adiados para a Sessão de 

terça-feira. 

O Sr. Séoretário - Processo n9 740/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Maria Lazara Camon 

je e P~efeitura MUnicipal de Cajamar. 

O Sr. Ministro Presidente - A decisão de origem, aplicando 

a pena de confesso à reclamada, julgou procedente a reclama

ção, pa~a o fim de condená-la ao pagamento discriminado na i-
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nicial, bem como a fazer a anotaqão na carteira profissional 

••• (Lê,) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não .conhecime_ 

to ou improvimento. t o relat6rio. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

O Sr. ~~nistro 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, A maté

ria é toda fática, Não conheço da revista nem pela prelimina 

nem pelo mérito, em face dos aspectos da controvérsia,,,(Lê,) 

Não conheço, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- A decisão recorrida concluiu 

por considerar a reclamada parte ilegítima no feito, ficando 

absolvida da condenação que lhe foi imposta pela sentença ori 

ginária ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Unanimemente, nao 

conhecida a revista, 

O Sr. Secretário: Processo n9 1948/74, Relator: Ministro Lima 

Teixeira, Revisor: Ministro Raymundo Moura, Recurso de revis

ta de decisão do TRT da la Região, GINÁSIO COMERCIAL CRUZEIRO 

DO SUL e BRAZ REDUZINO, 

O Sr. Ministro Presidente:- Condenada, com base em confissão 

f~cta, por não ter comparecido para depor, recorreu a ré pos

tulando a reforma da sentença e admissão da prescrição parci

al,O.acórdão recorrido de fls. 85 entendeu que é de se acolh 

a prescrição parcial,,.(Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo não conhecimento, pois os arestos citados como divergen

tes tratam de hipótese diferente, quando aqui a hipótese é de 

pena de confissão, ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão, Encerrada, Não conh 

ço da revista, nos termos do parecer da douta Procuradoria-a~ 

ral, pois o primeiro aresto de fls. 37 trata de hipótese di

versa,,,(Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- A jurisprudência trazida a co 

fronte trata de matéria diversa, pois se refere à revelia, e 



TST- 332 

03.6.75 

POO!FI JU01C\).RI0 

JUSTIÇA DO TF>ABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

IM/MD 

.2. 

17,10-15 

o acórdão recorrido aplicou, na espécie, a pena de confissão 

ficta ••• (Lê.) Não conhe~o. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência·~ Unanimemente ,não 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário: Processo nQ 3065/74. Relator: Ministro Li-

ma Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de r~ 

vista de decisão do TRT da 2a Região, FEPASA-FERROVIA PAULIS 

TA S.A. e EUDÓXIA DE CARVALHO NASCIMENTO, 

O Sr. Ministro Presidente:- A reclamante é pensionista da r~ 

clamada e pleiteia complementa~ão dos proventos de aposenta

doria, oferecidos pela Circular P-162/68,,,(Lê.) ~o relató-

rio. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente:- Questão de alçada, Aplico o Pre

julgado 40, Não conheço. 

O Sr. Ministro Rayrnundo Moura:- Também não conhe~o. 

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

conhecida a revista, com a aplica~·ão do Prejulgado 40. 

O Sr. Secretário: Processo nQ 3493/74. Relator: Ministro Lim 

Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de revi~ 

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

S.A. e JOS~ RIBEIRO 2Q E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente:- Trata o caso dos autos de conver 

são de licença-prêmio em pecúnia, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- De acordo, 

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

phe_ç_o. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Não conhe~o face à SÚmula 42 
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O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Unanimemente,não 

conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário: Processo n9 4840/74. Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia, Recur 

so de revista de decisão do TRT da 2a Região. PAP~IS G~MADOS 

LíDER E CONEXOS S, A. e IRENI FERREIRA REGUENGO, 

o Sr. Ministro Velloso Ebert:- Sr. Presidente, o acórdão re 

gional, fls. 41/42, deu provimento ao recurso ordinário da 

reclamante, a fim de ,julgar procedente a reclamatória, sob o 

fundamento de que empregado com 4 anos de casa, sem nenhuma 

punição anterior, foi demitido por haver faltado na quinta

feira da Semana Santa,(Lê.) Desfavoravelmente, opina o repr~ 

sentante do Ministério Público do Trabalho. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- De acordo, 

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

{Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva,) 

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

lavra o Relator, 

-O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Sr. Presidente, o Regional na 

se fixou no aspecto da caracterização ou não da falta, mas a 

penas em abuso de poder em face da situação funcional preté

rita, imaculada do reclamante, que não autorizava •.• (Lê.)Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Biságlia:- Também não conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário: Processo n9 720/75. Relator: Ministro Hilde 

brando Bisaglia, Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 
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revista de decisão do TRT da 2a Região. FEPASA-FERROVIA PAU

LISTA S,A, e HONORINO GOMES RIBEIRO. 

O Sr. Ministro Hildebrando Biságlia:- A reclamação ajuizada 

no ano de 1959 pretende a anulação de penalidade considerada 

injusta e pagamento dos dias correspondentes à suspensão.,, 

(Lê.) A douta Procuradoria-Geral, em bem fundamentado parece 

é pela procedência da preliminar e provimento do recurso pa

ra que o egrégio Tribunal Regional aprecie o agravo de instJE. 

menta, que contém as peças necessárias à sua apreciação.t o 

relatório, 

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

tre Advogado, 

(Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em disc ussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Trata-se de agravo de 
• 

instrumento a que foi dado provimen 

lhor exame do Regional. Não houve 

to para a subida para me

violação do art. 832. Não 

poderia ser apreciada a prescrição intercorrente sem a sub! 

undamento do acórdão re-da dos autos principais, 

gional. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente 

unanimidade de votos, não 

que é o f 

- Não co nheço. Há divergência? Por 

a revista. conhecida 

O Sr. Secretário - Processo n9 793/ 75 - Relator: Ministro 

ldebrando Bisaglia. Recu~ 

2a, Região. José Carlos 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Hi 

so de Revista de decisão do TRT da 

Azevedo e Siderúrgica Barra Mansa S /A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. 

visando deu provimento parcial ao r 

cluir da condenação as férias propo 

do de Garantia integrado com acrésc 

verba de honorários advocatícios pa 

clamante ••• (lê) Manifestando-se de 

Presidente, o acÓrdão re

ecurso da ré, a fim de e~ 

rcionais, depósito do F~ 

imo de 10% e reduzir a 

ra 15%. A revista da re-

sentante do Midstério PÚblico do Tr 

sfavoravelmente o repre

abalho. ~ o relatório. 

o Sr. Ministro Hlldebrando Bisaglia - De acordo. 

o Sr. Ministro. Presidente - Tem a p 

(Usa da palavra o Dr. Rubem Jo 

o Sr. Ministro Presidente - Em disc 

palavra o Relator. 

alavra o Sr. Advogado. 

sé da Silva) 

ussão. Encerrada. Tem a 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O ar este paradigma trazido à 

vergência. Conheço. colação, fls. 57/58, configura a di 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço pela divergên-
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecida a revista. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Dispositivo de lei perfeito, 

o art. 491 da C.L.T. contém .•• (lê) Dou provimento, a fim de 

restabelecer na condenação1 o levantamento do Fundo com acré~ 

cimo de 10% de lei. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento ao recurso, nos termos do voto do 

Relator. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 123/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor:Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da. Primeira Região. Confecções 

Washington Ltda. e Marinete da Silva Campos. 

O Sr. Ministro Presidente - As instâncias ordinárias entende 

ram que a reclamada alega que não teria dispensado o recla

mante, porém a sentença proferida, por unanimidade, lastreou

se no convencimento ••. (Lê) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo não conhecimento da revista, que se apresenta sem os re 

quisitos legais. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Não conhe 

ço da revista, porque o aresto de fls. 40 não serve para 

ficá-la, pois não traz a fonte de publicação e não se ajusta à 

súmula do T.S.T. 

O Sr. Ministro Ravmundo Moura - o AcÓrdão Regional, confirman

do a sentença, está fundamentado. Não há viabilidade para a 

preliminar de nulidade. Quanto ao mérito, as Instâncias Ordi -

nárias tomaram por base os elementos da matéria de fato, utili 

zando o critério das de.duqões ••• (Lê. ) Não conheço. 

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

foi conhecida a revista. 
O Sr. Secretário Processo n9 3303/74 - Relator Ministro 

Lima Teixeira - Revisor Ministro Raymundo Moura - Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região - Milton Ypiranga dos • 

Guaranys e Banco do Brasil S/A. 

o Sr. Ministro Presidente - Trata o caso dos autos de funcioná 

rio do Banco do Brasil S/A, aposentado pela Caixa de Assistên

cia dos Servidores do referido Banco, que pleiteia aplicação 

do disposto no art. 49 ••• (Lê.) A Procuradoria-Ge~al opina pe-. 
lo conhecime~to e provimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

da revista pela divergência apontada especificamente a fls. 

286, xerox, acÓrdão publicado no Diário de Justiça de 12.2.72. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, os acórdãos ci 

tados, em cÓpia, não estão autenticados. O Único, constante d 

fls. 284, com indicação da publicação no Órgão oficial, é de 

Turma do T.S.T. Conheço pelo aresto de fls. 285 que, apesar de 

vir em cÓpia não autenticada, traz, entretanto, a fonte de pu 
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blicação. Assim, não se pode exigir mais do que a súmula exi -

ge ••• (Lê. ) 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Há uma dÚvida, então, Sr. 

Ministro. Se não estava autenticada, como é que V. Exa. 

entender que a fonte foi indicada? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -·sr. Ministro, quando a 

pode 

parte 

transcreve o trecho, há três hipÓteses: a parte traz a certi

dão do acórdão - não é o caso - ou traz cópia autenticada, 

tambéah.não é o caso - e a terceira hipótese, que é a da Súmula 

38. Cita um trecho e declara a fonte. Ora, se se pode aceitar 

a indicação da fonte,por mera credibilidade da parte, por que 

não aceit~r a cÓpia? Quem quiser conferir que o faça. Ela de

clarai agora, se eu duvidar, vou lá naionte. Como não estou d 

vidando, aceito. Sei que sou autor do acórdão e que é autênti-

co. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Ela cita a fonte? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -Cita, Exa. Conheço e dou provi

mento,nos termos do acÓrdão paradigma, para restabelecer a se 

tença de origem. 

O Sr.Ministro Presidente - Em consonância com a iterativa ju

risprudência do Pleno, conheço e dou provimento.Há divergênci 

Conhecido e dado provimento unanimemente, para ser restabelec 

da a sentença originária. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 491/74 - Relator Ministro 

ma Teixeira - Revisor Ministro Raymundo Moura- Recurso de Re

vista de decisão do TRT da 2a. Região - JOS~ VIGILANTE e Il'ID. 

DE CALÇADOS DINIX - VENZA - ZAVENSAPSEZIAN & CIA. 

O Sr. Ministro Presidente - Empregado estável que pleiteou res 

cisão indireta do seu pacto laboral por infringência dos arts. 

468 e 433, letras b e~ da C.L.T. A Junta de origem julgou 
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procedente a reclamação e condenou a reclamada ao pagamento 

da indenização em dobro ••• {Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não conhecimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

nheço da revista por falta de amparo legal, pois as divergên 

elas apontadas não se ajustam ao caso dos autos, fls. 38, e 

não houve demonstração válida de violação de norma legal ••• 

{Lê.) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não conheço. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 904/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Patricio Táxi Ltda 

e Manoel Gonçalves Santos. 

O Sr. Ministro Presidente - O egrégio Regional rejeitou apr~ 

liminar de nulidade por vicio de citação por não constar nos 

autos. provas capazes de demonstrar a pretendida nulidade, e 

negou provimento ao recurso da reclamada ••• (Lê.) A Procura 

doria-Geral opina pelo conhecimento e não provimento. É o re 

latório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

e nego provimento. 

o Sr. Ministro Raymundo Moura - Também conheço e nego provimen 

to. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Conhecido, por un~ 

nimidade, o recurso. No mérito, dou provimento parcial para qu 

se pague o salário, tido como não pago, de modo simples.(Lê). 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Acompanho V.Exa.,Sr. Pr~ 

sidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de votos conhecido 

o recurso e, por maioria de votos, dado provimento para que o 

salário, tido como não pago, o seja de modo simples, não em 

dobro. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Peço juntada de voto vencido. 

O Sr. Ministro Presidente - De~erido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4820/74 - Relator: Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso de 
, 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Fazenda Publica do Es 

tado de São Paulo, e Maria Helena Flamarion. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A Junta, considerando a 

falta de imediatidade, a inexist~ncia de de~esa da reclamante, 

em sindicancia interna, independente da prÓpria reclamante ... 

(L€.) A douta Procuradoria-Geral opina, pelo não conhecimento 

ou não provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerrada 

Tem a palavra' .o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Os arestos apontados,fls 

65, não espelham com exatidão á hipÓtese 

la em falta não justificada •.• (Lê.) 

vertente. Ali se ~a 

Matéria de fato.Não 
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O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergên

cia? Unanimemente, não foi conhecida a revista. 

O Sr. Secret~rio - Processo n9 180/75 - Relator: Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso 

de revista de decisão do TRT da la. Região de Rosas S.A. - In 

de Ccsmétricos e Dalva Souza da Silva. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Despedida injusta; a 

Junta julgou procedente em parte. Pagamento de aviso-prévio; 

anotação na Carteira Profissional; guia de Fundo de Garantia. 

Considerou-o a Junta apto para o trabalho a partir de 3/10/73 

... (Lê). A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e impr 

vimento • t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A revista se funda ex -

clusivamente na tese do abandono de emprego.-Para tantotüega

se infringência da súmula 32, que caracteriza o abandono quan 

do o trabalhador não retorna ao serviço no prazo de 30 dias. 

(Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente Também não conheço. Há divergência 

Unanimemente, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 258/75 - Relator: Ministro Vel 

leso Ebert. Revisor. Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. Cruzada PrÓ rnrancia 

e Maria José Silvério e outros. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente,o acÓrdão regi2 

nal, rejeitando as preliminares de nulidade da sentença vesti

bular, então argfiidas, negou provimento ao recurso ordinário 

da reclamada, ao fundamento de que ••. (Lê). Manifesta-se pelo 
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conhecimento e desprovimento o representante do 

rio PÚblico do Trabalho. t o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

3 

Ministé 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Preliminarmente, como ressal~ 

ta o douto parecer, a perÍcia foi indicada por autoridade 

judiciária, prosseguindo por médico que serve na Delegacia R 

gional do Trabalho •.. (lê). Conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - V.Exa. poderia ler o 

acÓrdão que está às fls. 166/168? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - 11A simples possibilidade de 

contrato eventual com doente portadores de moléstias infec

to- contagiosas, em hospital. .. (Lê). 11 AcÓrdão da Primeira 

Regií!o. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O acórdão regional não 

afirma isso. Quant_o ao mérito, também é matéria de fato. Co

nheço também. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Unanimemente, co

nhecido o recurso. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Pelo que se infere do art.47 

..• (Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divàrgência? Unanimemente, 

conhecido e negado provimento à revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 285/75. Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. RÁDIO CLUBE DE 

LONDRES S/A e MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA ROCHA. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o acórdão re

visando deu provimento ao recurso ordinário da reclamante a 

fim de julgar procedentes os itens do pedido inicial, com ex 

ceção do pagamento em dobro das horas trabalhadas aos damin-

gos. Sustenta a empregadora, nas razões de revista, que a ma 

téria que traz à apreciação, nas instâncias ordinárias, é to 

talmente de direito, qual seja, saber se a confissão ficta 

poderá ser destruida pela confissão expressa ou se esta é su 

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

conhecimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa~lia - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - ,,Iião conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço. 

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

recurso, por unanimidade. 

O Sr. SecretÁrio - Processo n9597/75. Relator: Ministro Vel

loso Ebert. Revisor: l{lnistro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 3a. Região. BANCO MINEIRO DO 

OESTE S/A e DENY PEREIRA DE ARAÚJO. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, rejeitando 

a prescrição bienal, deu provimento ao recurso ordinário do 

reclamado o v. julgado regional, para excluir da condenação 

as parcelas, diferenças de aviso-prévio, gratificação pro-

porcional semestral, mantida a sentença no restante, fun

dando-se o decisÓrio recorrido em que o aviso-prévio ••• (Lê. 

A douta Procuradoria-Geral opina desfavoravelmente. É o re

latório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Concluiu o despacho do Sr. 

Presidente do egrégio Tribunal Regional da Terceira Região, 

fls. 114, que, quanto à nulidade, enfraquece o apelo, quan

do se verifica que o próprio recorrente reconhece que os elE 

mentes referidos no parágrafo Único do pré-citado artigo 87'· 

foram juntados no curso da lide. E prossegue a decisão do 

JuÍzo de admissibilidade: 11 Todavia, no tocante à forma de 

computar-se as férias, afigura-se patente a divergência a

pontada às fls. 107, justificando-se a revisão. Vê-se, des

tarte, que a admissão do recurso-extraordinário da revista ••• 

(Lê.)" Conheço do recurso, quanto a este ponto. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também conheço. 

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

vista, unanimemente, nos termos do despacho de admissão, ie 

to é, quanto ao cálculo das férias. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert ·- Expressa a norma contida no 

art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho: " O empregad 

em gozo de férias terá direito à remuneração que perceber 
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quando em servi'i,io". Se a parcela questionada se insere na 

remuneração, como aliás reconhece o prÓprio recorrente, não 

há como expungi-la do cálculo das férias, sem ferir a letra 

expressa do supramencionado dispositivo. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Gratificação semestr" 

que entra no cálculo das férias. Dou provimento. "A remune

ração de que trata o art. 1!10 corresponde realmente a salá

rio, impropriamente designado na lei como remuneração". Art 

140: "Em férias recebe o empregado como se estivesse em.ser 

viço". Em serviço recebe duodécimo dessa gratificação semes 

tral ou anual? (Consulta os autos.) Essa é uma gratificação 

semestral. Entrando em férias, recebe o salário normal, por 

que a gratificação é paga no final do semestre. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Acompanho o Ministro Hilde

brando Bisaglia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Aplico o art. 140, re 

almente. Dou provimento, neste ponto para excluir do c.cálcul 

da remuneração das férias a gratificação semestral ••• 

o sr. Ministro Raymundo Moura - Pelo voto do Ministro Vello

so Ebert, ele receberá duas vezes. Uma gratificação quando 

entrar em férias e a outra, ao tempo oportuno. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Acompanho o Ministro Hilde

brando Bisaglia, porque o empregado em férias tem que recebe 

como se estivesse em serviço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também acompanho o Ministro Hil-

debrando Bisaglia. Proclamo o resultado: Por maioria de voto 

dado provimento ao recurso, para excluir do cálculo da remu 

neração das férias a gratificação semestral, vencido o Minis-
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tro Velloso Ebert. Redigirá o acÓrdão o Ministro Hilde

brando Bisaglia. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 7~9/75 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. BRINDES E PUBLICI 

DADE 11 IMPAR11 LTDA. e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTR S 

DE MATERIAL PLASTICO E NA INDÚSTRIA DA PRCilDUÇM DE LAMINADOS 

P1ASTICOS DE S~O PAULO. (Drs. Rubens A. Machado e Sebastião 

de Paula Coelho) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, discute-se nos 

presentes autos melhoria de salário em favor do sindicato da 

categoria, com base em sentença normativa transitada em julga 

do. Na Revista, aponta o recorrente violação ••• (lê.) A douta 

Procuradoria-Geral ôpina desfavoravelmente ao recurso. ~ o re 

lat6rio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sentença normativa. Tam 

bém não conheço. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 830/74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da Terceira Região. NEIDE ROSSI DE REZENDE e 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -SESI. (Drs. Wilson Carneiro Vid 

gal e Ernesto Juntolli) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A decisão regional, julgando 

o inquérito, concluiu pela procedência por achar comprovado o 

abandono de emprego. Revista indeferida. Agravo. Parecer des-
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G Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a p 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Como acentuou o respeitável 

despacho agravado, examinando o recurso ordinário da,requeri 

da, por uma multiplicidade de aspectos ••• (lê.) Nego provimen 

to ao Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 943/74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr 

sidente do TRT da Segunda Região, MASSEY FERGUSON DO BRASIL 

S/A e JOSt DIAS DOS SANTGS. (Dr. Emmanuel dos Santos) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -A decisão regional confirmou 

sentença que assegurou o pagamento de salário por não ter o 

reclamado apresentado recibo de comprovante. Revista indefer 

da, vindo a ré com o presente Agravo. A douta Procuradoria

Geral opina desfavoravelmente, ~o relatório. 

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

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A Revista argúi violação dos 

arts. 118 da CLT e 230 do CÓdigo de Processo Civil. Alega que 

demonstrou nos autos a improced~ncia do pedido, e, por outro 

lado, houve confissão ficta ••• (lê.) Nego provimento ao Agrav 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 016/74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da Quinta Região, REDE FERR0VIARIA FEDERAL S/A 
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e HILDO DA SILVA E OUTROS. (Drs. Zélia de Magalhães Pacheco e 

Ulisses Riedel de Resende) 

O Sr. Ministrn Raymundo Moura - A Revista trata apenas de i~ 

competência por entender que o funcionário pÚblico cedido não 

adquire nenhum vinculo com a empresa cessionária, nem mesmo 

aquele que ••• (l~.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo des

provimento do Agravo. ~ o relatório. 

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

lavra o R ela ter. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Tratando-se de incompet~ncia, 

esta precede ao julgamento de qualquer outra prejudicial. Aco 

tece que a matéria, neste caso, enquadra-se não só na Súmula 

n9 50, mas, também, na súmula 42. (L~.) Nego provimento ao 

Agravo. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisagl~- Recurso deserto não vem 

a julgamento. Intempestividade e deserção prefere a tudo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 13/75- Relator: Min~tro Vel

loso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Preside 

te do TRT da Segunda Região. SOCIEDADE CONSTRUTORA AERONAUTI

CA NEIVA LTDA. e ELIZABETE APARECIDA LEITE MIRABELLI. (Drs. 

Alvaro Ribeiro de Car~ho Filho e Ulisses Riedel de Resende) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O Agravo da fls. 35 sustenta 

não ser verdade que a empresa tivesse conhecimento do est~do 

gravidico da reclamada ••• (l~.) A douta Procuradoria-Geral opi 

na pelo provimento do Agravo. ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - A questão de ter ou não a empr 

sa ciªncia do estado gravídico- da reclamante é fática e sua 

resolução depende de prova ••• (lê.) Nego provimento ao Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário -Processo n9 26/75 - Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden-

te do TRT da Segunda Região. JGXO RODRIGUES DE SANTANA. e IN

DÚSTRIAS TEXTEIS BAR~ERO S.A; (Drs. Ulisses Riedel de Resende 

e Hélio Rosa Baldy) 

O Sr. Ministro Presidente - Agravo a que se nega provimento. 

Matéria fática. Falta grave praticada pelo reclamante face à 

prova apurada pelas instâncias ordinárias. Nego provimento. 

Há divergênda ? Unanimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 210/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrume~o de despacho do 

Juiz Presidente do TRT da Oitava Região. VERÍSSIMO PENA DA SI 

VA e DIAS PAES - REPRESENTAÇOES LTDA. (Drs. Miguel Gonçalves 

Serra e Osvaldo Trindade) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reclamação pleiteando 
' dep6sito do Fundo de Garantia e seu levantamento. O Tribunal 

Regional da Oitava Região negou provimento ao recurso ordiná

rio do empregado. Recorre de revista o autor alegando viola -

ção do art. 39 ••• (lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

provimento do Agravo. É o relat6rio, 

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

1 avra o R ela to r. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Estando fundamentada a 

Revista com arestos indicados a fls. 41, constante de c6pia 
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autenticada, que em hipótese idêntica reconheceu a relação de 

emprego, dou provimento ao Agravo para melhor exame. 

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

do provimento ao Agravo para melhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 296/75 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Preside 

te do TRT da Terceira Região, REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. e 

MILTON FERREIRA FGNTES E OUTROS. (Drs. Mauro Quintino dos San 

tos e Etelvino @swaldo Costa) 

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

trancada com base na Súmula n9 50. Dai o Agravo e na contra ~ 

nuta argúi-se falta de representação judicial, A douta Procu

radoria-Geral opina pelo provimento do Agravo para melhor exa 

me. to relatório, 

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

lavra o Relator. 

O Sr, Ministro Velloso Ebert -As fls. 39 verso, a sentença 

certifica que não consta dos autos mandato outorgado do subs

critor do agravo ••• (Lê.) Hipótese do Prejulgado 43. Não conhe 

ço do agravo. 

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

conhecido o Agravo. 
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O Sr. Secretário - Processo N9 335/75 - Relator: Ministro 

Liroa Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pres 

do TRT da 6a. Região. Luiz de Moraes Notari e Paulo Roberto 

de Albuquerque Melo e Outros. 

O Sr. Ministro Presidente - Agravo a que se nega provimento. 

Matéria fática. Trata-se de relação empregat{cia que foi a-
" purada pelas instancias ordinárias. Nego pr)vimento. Há di-

vergência ? Por unanimidade, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3~1/75 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região.João Batista Ol{mpio da Silva 

e MetalÚrgica la Fonte S/A. 

O Sr. ·Ministro Raymundo Mours - A decisão regional rejeitou 

a preliminar de decadência do inquérito e no mérito julgou 

provada a falta grave. Revista indeferida, vem o presente 

agravo. A douta Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento. 

t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr Ministro Raymundo Moura - A agravante nbO conseguiu d~ 

monstrar o contrário do que afirma o acÓrdão recorrido quan

to ao prazo para abertura de inquérito ••• (Lê,) Nego provi-

ment). 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergênc: a ? Por una.nimida-

de, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 350/75 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Pres. do TRT da ~a. Regieo. Osair Moreira de Souza. e Cia. 

Brasileira Oarbonifera de Araranguá. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - A revista pretendida pel3 

empregado teve seu seguimento obstad3 ao fundamento de que 

a despedida injusta ... (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opi

na pelo provimento. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr Ministro Velloso Ebert - A revista funra-se exclusi-

vamente na Súmula 26 e o acórdão regional declara elidida 

pela reclamada a presunção relativa ... (Lê.) Nego provimento 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida

de, negad3 provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 370/75 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Pres. Do TRT da 2a. Reg•ão. Cia. Municipal de Transportes 

Coletivos e Manoel Paes da Costa. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Assim decidiu o despacho: 

denego seguimento ao recurso. O acórdão regional, ao c3n

trário do afirmado nas razões da recorrida, não apreciou .. 

(Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento. 

~ o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Como resultado no douto, cer 

to o despacho ao afirmar que o TRT a.dmitiu a validade .•. 

(Lê.) Nego pr~vimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimi-

dade, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 392/75 - Relator: Ministr 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 
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Pres. do TRT da 5a. Região.R. F. Federal S/A e Eval da Cos 

ta Lopes e Outros . 

.Q._g. Ministro Presidente - Agravo a que se nega provimen 

to. Quinquênio; Lei 4345; aplicação das súmulas 52 e 42. 

Jurisprudência iterativa. É o relatório. Em discussão. En

cerrada. O despacho agravado do Presidente do TRT reconhe

ceu direito ao quinquênio ..• (Lê.) Rede Ferroviária Federal. 

Matéria pacifica. Nego provimento. Há divergência ? Por 

unanimidade, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - PrÓcesso n9 453/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho 

do Juiz Presidente do TRT da 2a. Região. Construç-o e Come 

cio Camargo S/A e José Estanislau Rangel dos Santos. 

O Sr. Ministro Hildebranrio Bisaglia - Relação empregaticia 

reconhecida diante da prova. A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo improvimento. É o relatório. 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida-

de, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 510/75 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a. Região. Maria Aparecida Gondà,!'i e 

Coméxio e Impostação Rom tex Ltda. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado denegou 

seguimento à revista porque o julgado atacado bem apreci

ou as provas e com acerto aplicou o direito .•. (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo provimento do agravo. É o 

relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento para 
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manter o despacho agravado, pois não comparecendo o reclaman 

te depois de contestada a ação tem perfeita aplicação a pena 

de confissão quanto à matéria de fato. Aliás, está previsto 

na SÚmula n9 9a. A revista, mercê das circunstâncias de que 

é afirmado, não se ajusta às exigências do art. 896. Consi

d.ero correto o despacho denegatório. 

• 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura -~mel hor mandar subir para 

melhor exame. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Esse acÓrdão citado na 

Revista está '.fundamentado, tem base 1 'tim 11 d eg1 a ..• A pena e con 

fissão ficta ... " 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Dou pr ovimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Diz aqui: "incumbe ao empregador o 

uso da prova de abandono." 

o Sr. Ministro Hildebrando Bis~lia - E o Último? 

o Sr. Ministro Presidente 

não cabe aplicação de pena 

-
11 Na proce 

de conf'iss 

ssualistica do Trabalho 

ão ao reclamante. 11 SÓ diz 

isto: embargos rejeitados. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Isso não implica em que 

será superado o conhecimento. 

o·sr. Ministro Presidente - Dou pro v imento. Dado provimento ao 

agravo para melhor exame. 
, 

n9 529175 O Sr. Secretario - Processo 

Agravo de Instrumento de despacho do 

da ; 2a. Região. Arnaldo Pereira Mart 

Portugal Ltda. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Pr 

presentou a reclamação. A empresa na 

no de emprego. O Regional julgou impr 

gado não provou o despedimento. Revia 

traminuta, opinando desfavoravelmente 

o relatório. 

o Sr. Ministro Presidente -Em disc 

palavra o Relator. 

- Relator: Velloso Eber~ 

Juiz Presidente do TRT 

ins e Restaurante Abril 

esidente, o empregado a 

contestação alega abando

ocedente, porque o empre-

ta denegada, agrava, con

a douta Procuradoria. ~ 

ussão. Encerrada. Tem a 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O aban dono de emprego é fato cons 

titutivo alegado pelo empregador e, mesmo porque cabia a 
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ele provar e não ao empregado despedido. Dou provimento ao a 

gravo para subida da revista para melhor exame. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Gostaria de saber se 

na revista foi citado acÓrdão. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - "Incumbe ao empregador 8nus de 

abandono. . • ( Hl) . " TRT da 3a. Região. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -As situações são legi

timas. 

O Sr. Ministro Presidente - Unanimemente, dado provimento a 

fim de que suba a revista para melhor exame. 

O Sr. Secretário - Processo n9 547/75 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert . Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 2a. Região. Cia Municipal de Transportes Cole

tivos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O despacho é o seguinte: a ma

teria em discussão nas razões de inconformismo é fática e não 

comporta revista. Efetivamente o TRT, pela sua Terceira Turma, 

entendeu inexistir qualquer diferença ••• (~).Opina desfa-

voravelmente a douta Procuradoria-Geral. É o relatÓrio 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Os l\.cordãos paradigmas que pode 

riam ensejar dissidio jurisprudencial são de Turma, além de 

fática, a questão .•. (lê.) Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 549/75 - Relator: Ministro Vel

loso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden 

te do TRT da 2a. Região. S.A. Frigor:f.fico Anglo e José Esteves 

Marques. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebertu- Sr. Presidente, assenta-se o 

despacho agravado em que matéria de fato não comporta revis

ta, ressaltando que o julgado atacado bem apreciou a prova e 

com todo ac.e:rto aplicou o direito. Dai o agravo que não foi 

contraminutado, opinando desfavoravelmente a douta ProcuradQ 

v ria-Geral. É o relatório. 

TST·1.1.332 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A decisão que determina o pag~ 

mento de indenização, quando cancelada a licença previdenciá 

ria por invalidez ••• (1@). Nego provimento . 
.. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia? Unanimemente, ne-

gado prmvimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 540/75 -Relator: Ministro Li

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 4a, Região. João José Monteiro e Clemente Ci 

fali S.A. Máquinas Rodoviárias. 

O Sr. Ministro Presidente -Agravo a que denego provimento. 

Matéria fática, equiparação salarial não caracterizada, face 

à prova. Nego provimento. Há diverg@ncia? Unanimemente, nega

go provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 597/75 - Relator: Ministro Raz 

mundo Moura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz, Presi

dente do TRT da 3a. Região. Orima~. Organização Mineira de Má 

quinas Comércio e IndÚstria Ltda e Adrien Canella. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -O AcÓrdão julgou caracteriza

da a relação de emprego e decidiu em face da prova, pela res

cisão indireta ••• (1€.) É o relatório. 

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

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A denominação de recurso o~ 

dinário para o recurso de revista não impediria o conhecimén 

to, se o apelo estivesse fundamentado. Como salienta o desp~ 

cho agravado, não ocorreu violação de dispositivo ••• (lª)· Ne 

go provimento. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 561/75 -Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pres 

dente, do TRT da 2a. Região. Domenico Malatesta e Siam Util 

S.A.- Inds. Mecane~as e MetalÚrgicas. 

O Sr. Ministro Presidente - O despacho agravado do Presidente 

do TRT da Segunda Região, denegou seguimento à Revista, por

que o AcÓrdão focalizado não se aplica ao caso dos autos.(Lê). 

A Procuradoria-Geral opina pelo provimento do Agravo. É o re 

tÓrio, Em discussão. Encerrada. As Instancias Ordinárias,c 

base na prova, entenderam que o reclamente se 

zo de auxilio-enfermidade no INPS ... ~Lê.) Nego provimento a 

Agravo, pois o aresto apontado não tem pertinência ao caso 

dos autos. Correto o despacho agravado. Há divergência? Una

nimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 649/75 - Relator: Velloso E

bert Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do 

TRT da 2a. Região. Condaminio Ed. Santa Martha e Guy Machado 

Filinto da Silva. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, o recurso de 

revista foi denegado ao fundamento Único de que a matéria de 

fato não foi bem apreciada. Dai o agravo da empresa, manifes

tando-se favoravelmente a douta Procuradoria-Geral. É o rela-
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O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O AcÓrdão Regional, para reco 

nhecimento da relação de emprego, se firmou em documentos 

que teriam sido juntados no recurso ordinário. Destarte,ag 

te prespectiva da vulneração da súmula n9 8, dou provimento 

ao agravo para melhor exame da revista. 

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

do provimento para subida da revista para melhor exame. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 655/75. Relator: Ministro Hil

debrando Bisaglia. Agravo regimental. IMPORTADORA DE FERRA-

GENS S,A, e MANOEL CORDEIRO MARQUES, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia~- O caso é ~ generis e 

original, Versam os presentes autos reclamação formulada pe

lo empregado que, após 25 anos de serviço, aposentou-se, con 

tinuando a trabalhar para a empregadora. Afastando-se por 

motivo de doença, continuou per~ebendo salários até agosto de 

1973, quando após sete meses naquela situação viu suspenso 

referido pagamento,,.(Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina 

pelo não provimento, ~ o relatório, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- A questão discutida nes 

tes autos é realmente palpitante e estaria a merecer a aten

ção deste Tribunal, A revista, porém, não se reveste dos re

quisitos legais,,,(Lê.) Nego provimento, 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 718/75. Relator: Ministro Li-

ma Teixeira, Agravo regimental, LIGHT-SERVIÇOS DE ELETRICID~ 

DE S ,A, e ALCIDES RODRIGUES E OUTROS. 

O Sr. Ministro Presidente:- Agravo a que se nega provimento, 

Correta a aplicação do Prejulgado 24 e da Súmula 45 deste Tri 

bunal Superior. Há divergência? Unanimemente, negado provime~ 

to ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 745/74. Relator: Ministro Vello 

so Ebert, Agravo regimental, CARBAN MINAS S,A,- INDÚSTRIA E 

CO~RCIO e CONSUELO SILVEIRA JúNIOR. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert:- O acórdão regional decidiu o 

seguinte: 11 Vendedor viajante que percebe salário-minimo tem 

direito ao repouso sobre a parte variável do seu salário. 11 

Dai a revista ••• (Lê.) Pelo não provimento, opina a douta-Pro 

curadoria-Geral. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente:- Em discussao. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert:- Nego provimento, porque as ra 

zões contrariam a Súmula 27. 

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

do provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 755/75. Relator: Ministro Hilde 

brando Bisaglia. Agravo regimental. BANCO FRANcfs E BRASILEI

RO S,A, e MÁRCIO ANTÔNIO DOS REIS GOURGEL. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- O acórdão regional afir 

ma que o bancário, no caso, é auxiliar de escritório e nao se 

acha abrangido pela regra do parágrafo 29 do Art. 224, são 

dois os fundamentos da revista: o primeiro consiste no fato 

de ser indeferido o pagamento de horas extras ••• (Lê.) ~ore

latório. 

O Sr. Ministro Presidente:- Em discu ssao. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisas;lia: - Não merece reforma o de 

pacho. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há diver gência? Unanimemente, ne-

gado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 756/75. Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Agravo regimental, REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. e 
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O Sr. Ministro Presidente:- Aplica~ão da Súmula 50 deste Tri

bunal Superior. Servidor cedido à empresa de economia pÚblica 

tem direito a 139 salário. Nego provimento. Há divergência? 

Unanimemente, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário: Processo n9 622/75. Relator: Ministro Lima 

Teixeira. Agravo regimental. FEPASA-FERROVIA PAULISTA S.A. e 

PAULO ROBERTO ROSA. e Processo nQ 623/75. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Agravo regimental. PAULO ROBERTO ROSA e FEPA

SA - FERROVIA PAULISTA S.A. 

O Sr. Mlnistro Presidente:- O despacho agravado, de fls. 44/ 

45, denegou seguimento a ambos os recursos, pois o reclaman

te não apontou dispositivo legal que teria sido ferido ••• (Lê. 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento do agravo. 

t o relatório. Em discussão. Encerrada. Nego provimento aos 

agravos para manter o despacho agravado, pois não se demons

trou validamente violação de norma legal e toda a matéria, a 

esta altura, versa reexame de prova, que é incabivel na espé

cie. Nego provimento. Há divergência? Unanimemente, negado 

provimento a ambos os agravos. 

O Sr. Secretário: Processo n9 1731/74. Relator: Ministro Ray

mundo Moura. Agravo regimental. JORDÃO VIANA DOS REIS e S.A. 

O ESTADO DE SÃO PAULO. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- A perspectiva de conhecimento 

justifica a subida do recurso. Dou provimento para determinar 

seja processada a revista. 

O Sr. 1'4.nistro Presidente:- Há divergência? Unanimemente,dado 

provimento ao agravo, para a subida da revista para melhor ex 

TeT- 332 me • 
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O Sr. Secretário: Processo n9 1801/74. Relator: Ministro Ra~ 

mundo Moura, Agravo regimental, CIA, MUNICIPAL DE TRANSPOR

TES COLETIVOS e ANTÔNIO DE ALBUQUERQ.UE. 

" -O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Onus de prova nao satisfeito 

Agravo desprovido, Nego provimento, 
' A O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo, 

O Sr. Secretário: Processo n9 1886/74. Relator: Ministro Ra~ 

mundo Moura. Agravo regimental, REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S ,A 

e PAULO CALDAS DE OLIVEIRA E OUTROS, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Funcionário pÚblico cedido, 

Súmula 50. Nego provimento. 

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

gado provimento ao agravo. 

O Sr, Secretário: Processo n9 261/75. Relator: Ministro Ray

mundo Moura, Agravo regimental, LOURIVAL AGENOR MENDONÇA e 

CARBONÍFERA METROPOLITANA S,A, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Não caracterizados os presa~ 

postos da revista. Agravo desprovido, Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência~animemente, nega 

do provimento ao agravo, 
' .1:" O Sr. Secretario: Processo n9 366/75. Relator: Ministro Ray-

mundo Moura, Agravo regimental, AMPLIMAG-INDÚSTRIA E COMÉR

CIO DE CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA. e CARLOS COELHO GOMES. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Caso do Prejulgado 43. Nego 

provimento, 
' A O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? Unanimemente, ne 

gado provimento ao agravo, 
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"O Sr. Secretário: Processo n9 705/75. Relator: Ministro Ray

mundo Moura. Agravo regimental, MOACIR DA COSTA e CIA, BANCRE 

DIT DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Desnecessária a prova em face 

da declaração do próprio reclamante, Neg~ provimento, 

_o Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Unanimemente,nega 

do provimento ao agravo • 

. o Sr, Secretário: Processo n9 736/75. Relator: Ministro Ray

mundo Moura, Agravo regimental, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA 

GEM COMERCIAL - SENAC e JERRI JOS~ BRANCHER E FRANCISCO VIAN

NA SCHANDER, 

.o Sr. Ministro Raymundo Moura:- :i!: caso da SÚmula 10, Nego prE_ 

vimento. 

. O Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Unanimemente,neg!!. 

do provimento ao agravo. A próxima sessão será dia 10 de ju-

nho, terça-feira, Está encerrada a Sessão. 


