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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR 00 TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 16~. SESS~O ORDINÁRIA 

DA PRIM3IRA TURMA DO. 

TRIBUN!,L SU:'~::tiOR DO TRABALHO 

Realizada em 26 de agôsto de 1 971. 

Pr<Js0ntes os Ninistros: Victor Russomano, -
Presidente; Ren~to Nachado, Ro 
drigues Amorim e Higu0l Mendo.n 
ça. 

Secretário: Dr. Walcles de Alencar OsÓrio. 

*-***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

O Sr, Ninistro Presidente - Havendo número legal, dGcluro ~ 

berta a Sessão. O Sr. Secretário procederá à leitura da Ata 

da Sessão anterior. 

O Sr. Secretário - (Lê a Ata). 

O Sr. Hinistro Presidente - Em discussão. (Pausa). Não hav~n 

do objeção, dou-~ como ~provada. Vamos passar aos ~rocessos ~ 

diados da Sessão anterior para, depo_is, entrarmos na Pauta de 

hoje, 

O Sr. Secretário -Processo nQ 479/11 - Relator: Hinistro -

Victor Russomano. Revisor: Hinistro Rodrigues Amorim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da lª.Região. Rosalvo RGis. Cia~ 

Progresso Industrial do Brasil- Fábrica BangÚ. 

O Sr. Ministro Presidente - A tese esposada polo Egrégio Tri 

bunal Regional do Trabalho foi de transferibilidado do truba 

lhudor do turno da noitE• para o de dia, ou vice-versa, !'lEJdia.n 
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te contratação expressa. Intsrposto, admitido e contestado o 

presente Recurso do Revista, opina a douta Pr:Jcuradoria pelo 

conhocinonto e provimento do mesmo. ~ o relatÓrio. 

O Sr, Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

O Sr. Ministro }Tesidente - Tem a palavra o Sr. Advogado. 

( USA DA PALAVRA O DR. RUBEM JOS~ DA SILVA) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encorrada. Preli

minarmente, conheço do recurso por divergência jurispruden -

cial. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amori~ - Sr. Presidente, com a de-

.. ""' "' "" vida venia, nao ha como entender-se a pretendida divergencia, 

tampJuco se justifica a violação de norma legal. Não conheço 

da R0vista. 

d t Ha, , , d~ d t O Sr. Ministro Presi en e - varios Ac:r aos iV3rgen es. 

Havendo divergência , tomarei os votos. 
A 

O Sr. Min~stro Miguel Mendonça - Acompanho V.Excelencia. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Conheço. 

~-ªtL Ministro Presidente - Por maioria, v0ncido o Ministro 

Rsvisor, a Turma conheçeu do recurso, No nérito, todos sabe-
, 

mos que a decisão em.grau de Revista tem que partir dos fatos 

reconhecidos pela Instância OrdinQria. Especlficamonte, o A-

' ~ d 4 t f t F cordao e fls. O admitiu os seguin es a os: rimeiro, o r~ 

corrente, trabalhador estável, foi admitido com a expressa -

condição de poder passar do turno da noite para o de dia, ou 

vice-versa, consoante as necessidades de serviço; segundo ,

aceitou, ao longo da vigêncta do contrato, várias transfer0n 

cias dêsse tipo ' embora, em verdade, ultimamente, o empre~ 
.. 

dor não tivesse feito essa transferencia com assiduidade;te~ 

ceiro, na Última alteração do horário, houve também aquiescên 
,. 

cia do empregado que, durante cerca de um ano, a aceitou, p~ 

ra só agora vir reclamar. Não havendo possibilidade de se mo-
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dificurem as estruturas fáticas do processo reconhecidas na 

Instância Ordinária, dentro dessa estrutura, e nestes têrmos,. 

entendo que a ida do trabalhador do perÍodo noturno para o 

diurno é legitima e, como tal, não tem ele, quando estiver no 

serviço do dia , direito a receber adicional noturno, Nego 

provimento ao recurso. 

O Sr. Hinistro Rodrigues Amorim - D<3 acôrdo, 

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

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - nrocesso n2 1 093/71 - Relator: Ministro -

Victor Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2~. Região. S/A Martinelli IL 

dÚstria e Salineira Samis.José Fernandes Coimbra. 

O Sr. Ministro Presidente - Srs. Ministros, o Egrégio Tribu

nal Regional do Trabalho da Segunda Região confirmou decisão· 

de Segunda Instância que re:ccmhecera qualidade de empregado 

do recorrido e, bem assim, a configuração da despedida indir~ 

ta que consistiu na alteração unilateral das condições de re

lação de trabalho. A douta Procuradoria opina pelD não conhe

cimento ou não provi'1Gnto do recurso. ~ o relatGrio. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - J?e acÔrdo~ 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a :·alavra o Sr. Advogado. 

( USA DA PALAVR4 O DR. JOS~ MARTINS) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Antes 

de tudo, muito me sensibilizou tenha o nobre Advogado cita-

do como fonte informativa livro de minha autoria, "Meu Pri

meiro Ano de Tribunal Superior do Trabalho", que costumo 

chamar de meu jardim de infância no Tribunal Superior do Tra 

balho; foi meu aprendizado, mas muito me sensibilizou. Quan

to ao caso " sub judice", a Revista visa, exclusivamente, à 

decretação da nulidade do AcÓrdão, por falta de fundamenta

ção. Diria que o parecer da douta. Procuradoria, citado da 

tribuna, realmente está correto, isto é, o AcÓrdão é sucin

to, como geralmente sucintos são os AcÓrdãos procedentes do 

Egrégio Tribunal do Trabalho da Segunda Região, pelo acúmu

lo de serviço que recai presentemente sobre aquela Côrte. ' 

Mas, embora sucinta, a decisão Regional está fundamentada ' 

quanto ao reconhecimento da relação de emprego, que era a 

qUestão primacial. No mérito, a decisão se reporta, impli -

citamente, aos fundamentos da decisão de Primeira Instância, 

que confirma e, de modo expresso, proclama a existência da 

alteração unilateral do contrato. Ocorreu que o AcÓrdão não 

diz, taxativamente, em que consistira essa alteração. Houve, 

de fato, erro técnico judiciário, que não gera nulidade,po~ 

quanto é Óbvio que essa alteração, desde que ao Recurso Or

dinário foi negado provimento, só poderia ser aquela que a 

# -sentença originaria havia proclamado, Nao encontro violação 

do artigo 832 da Consolidação, e tenho como inadequados a 

espécie os acÓrdãos citados a titulo de configuração de di

vergência jurisprudencial. Não conheço, preliminarmente, do 

recurso. 
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O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 

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

unanimidade, preliminarmente, não conheceu do recurso. 

G-Sr. Secretário - Processo n9 564/71 - Relator: - Minis

tro Mozart Victor Russomano - Agravo de instrumento de des 

pacho do Juiz Presidente do TRT da 4a. Região. - Jato Car

gas Ltda. e José Nestor Ruggeri. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal do Traba-

lho da 4a. Região ~anteve a decisão que condenara a agra -

vante ao pagamento de horas extraordinárias. Em sua minuta 

de Agravo de Instrumento, interposto contra o despacho que 

negou acolhida e seguimento ao seu Recurso de Revista, a 

agravante é a primeira a declarar que visa ao reexame de fa 

tos e provas. A douta Procuradoria opina pelo não provimen

to. É o relatÓrio. Em discussão. Encerrada. Nos termos da 

minuta da prÓpria agravante, negou provimento ao recurso, -

porque a Revista visava ao reexame de fatos e provas. Há di 

vergência? A Turma, por unanimidade, negou provimento ao A-

gravo. 

o Sr. Secretário - Pro~esso n9 1.391/71 - Relator: - Minis

tro Renato Machado - Revisor: - Ministro Mozart Victor Rus

somano - Recurso de revista de decisão do TRT da 2a. Região 

First National City Banck e Vicente Poppa. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O Egrégio Tribunal Regio -

nal do Trabalho determinou a complementação da importância 

paga constante da qui.tação, de acordo com disposto no pará-

grafo 39 da Lei n9 5 107. Em seu recurso, o Banco sustenta 

que, o que é nulo, nenhum efeito produz. A douta Procurado

ria opina pelo não conhecimento ou improvimento. É o relató 

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

tre Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. LUIZ CARLOS BETTIOL) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

Palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Os arestos citados não con

dernem à complementação de pagamento. O aresto de fls. 121 

"in fine", que por sua tese poderia ensejar o conhecimento, 

não aproveita essa fase do julgamento, por seu texto total ••• .. 
(le). Não conheço. 

"' O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? 

O Sr. Ministro Rodrigues Âmorim - Meu ponto-de-vista 

nhecido, a respeito da aplicação do art. 17 da Lei 5 

, 
e co -

lO].Mas, 

na hipÓtese, a interpretação da lei não permite a violação. 

b
, .. 

tam em nao conheço. 

O Sr, Ministro Presidente -Há diverg~ncia7 Por unanimidade 

de votos, a Turma preliminarmente não conheceu do recurso. 

O Sr. Secretário -PROCESSO NO 985/71 -Relator: Ministro Re

nato Machado- Revisor Mozart Victor Kussomano. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2A Região. Lavanderia Ideal e 

Sindicato dos Trabalhadores na IndÚstrias Quimicas e Farma

ceuticas de São Paulo e outros. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O AcÓrdão Regional, depois 

de rejeitar a preliminar argüidâ; eónversão do julgamento em 

diligência, para realização de nova perÍcia, com base em lay 

do confirmou o pagamento.do adicional de insalubridade, de

ferido pela Junta ••• (lê). Opina a douta Procuradoria Geral 

pelo acolhimento da preliminar argüida em contra-razoes. t 

o relatÓrio. 

o Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo, Tem a palavra o Sr •. 

Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR. JOS~ FRANCISCO BOSELI) 

o Sr. Ministro' Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a 
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palavra o relator. 

O SR. MINISTRO RENATO MACHADO - Sr. Presidente, transcrevo 

o seguinta trecho do parecer do ilustre Procurador Reymundo 

Monte Coelho, para fundamentar meu voto, no sentido de aco

lher a intempestividade argüida. No meu modo de ver, Agravo 

não faz coisa julgada. Diz o parecer: "Na verdade, publicada - ; ... ~ , a conclusao do Acordao no uiario Oficial da Justiça do Esta-

do de São Paulo no dia 14 de fevereiro de 1 970, fls. 151, 
, ' sabado, o prazo somente começou a fluir na segunda-feira ••• 

(lê) 11 • Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Na realidade, o Agravo de Instru 

mente, no procedimento do Tribunal, é recurso especÍfico e 

muito limitado. Realmente, o respeitável despacho que julgou 
, 

o Agravo foi um pouco categorico, quando admitiu a Revista, 
~ para melhor exame, mas declarando-a tempestiva. orno o Sr. 

Relator entretanto ponderou, a jurisprudência dêste Tribunal, 
A ' A , em que pese a divergencia doutrinaria que o tema sugeriria, 

evidentemente, e o nobre Advogado, da tribuna, sublinhou iss , 
, 
e no sentido de que, mesmo quando no Agravo se diz que o re-

curso denegado era cabÍvel, o Órgão "ad quem" não está despi 

do do poder de reexame da matéria quando fÔr apreciar o re -

curso processado por fÔrça da decisão do Agravo. No caso, o 
, 

recurso e realmente intempestivo. Por medida de economia pro 

cessual e por princÍpio de justiça, voto inteiramente com o 

Relator. Há divergência? A Turma, por unanimidade de votos, 

preliminarmente não conheceu do recurso, por intempestivo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 1 366/71 -Relator: Ministro 

Renato Machado - Revisor- Ministro Mozart Victor Bnssomano. 

Recurso de Revista de Decisão do TRT da 3~ Região. 0ia Brasi 

leira de Usina l'letalurgicas e Gentil Gonçalves de Sena e 
outros. 
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O Sr, Ministro Renato Machado - Diz o AcÓrdão, em sua .funda

mentação, em determinado momento: 11 Pela prÓpria declaração da 

empregadora, se constata que a mora salarial prosseguiria, en 

sejando reclamaçÕés ••• (1~) 11 • Opina a douta Procuradoria Ger 

pelo conhecimento e improvimento do recurso. ~ o relatÓrio. 

O Sr, Ministro Presidente - De ac~rdo. Tem a palavra o Sr. Ad 

vogado, 

(USA DA PALAVRA O DR. JOS~ FRANCISCO BOSELI) 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Renãto Machãdo -
(; , 

omo o Acordão foi proferido 

face ~ prova, e aquela coaduna com a SÚmula 19, não conheço, 

porque as decisões saõ inaprovei táveis para o caso ou porque 

foram prolatados por Turmas d~ste Tribunal. 

S 
, N , 

O r, Ministro Presidente - Tambem nao conheço. Ha divergen-

cia? Por unanimidade não.conhecida, preliminarmente, a Revis-

ta. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 1 339/71 - Relator: Ministro 

Renatb !1àchado ... Revisor-Ministro Mozart Victor Russomano. 

Recurso de Revista de Decisão do TRT da 41l Região. Companhia 

Estadual de E~ergia tletrica e Erminio Oscarlino Duarte e 

outros •. 

o Sr. Ministro Renato Machado - O Recurso Ordinário de emprê

sa não foi conhecido porque assinado, segundo o aresto revi

sando, por quem não tinha procuração noa autos. A Revista vem 

pelos artigos 106 e 107 do CÓdigo de Processo Civil.,, (1~). 

Opina a douta Procuradoria Geral pelo conhecimento e provi -

mento do recurso, ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente -De acÔrdo, Tem a palavra o Sr. 

Advogado. 
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(USAM DA PALAVRA OS DRS. WILSON BRANCO, E CARLOS ARNALDO 

SELVA) 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. E:ncerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato MaChado - éonheço, por violação, arts. 

106 e 107! e dou provimento, de vez que existe a procuração 
I I H , 

nos autos. Nulo e, o Acordao, que devera examinar ambos os 

recursos como de direito. 

O Sr. Ministro Presidente - Estou perfeitamente de ac~rdo com 

v. Excelência. Há divergência? •A Turma, por unanimidade de 

votos, preliminarmente conheceu do recurso e, no mérito, ain

da por unanimidade, deu-lhe provimento. Suspensa a Sessão por 

5 minutos, a requerimento do Ministro Renato Machado, que faz 

com que não tenhamos 11quorum11 • Dentro de cinco minutos reini

ciaremos nossos trabalhos. 

INTER V A L O. 
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O Sr. Ministro Presidente - Está reaberta a Sessão. 

o Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 416/71 - Relator: Ministro 

Mozart V. Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues Amorim. Re

curso de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ADRIANO PE

DRO PAIVA E OUTROS E CIA. DOCAS DE SANTOS ( Drs. Eraldo Auré

lio Francese e Klaus Menge). 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal Regional do 

Trabalho da Segunda Região rejeitou as preliminares suscitadas 

pelo empregador então recorrente. Primeiro, quanto à prelimi

nar inicial, entendendo que o ajuizamento da ação de Dissídio 

Coletivo não induz litispendência que impeça .•• (lê). Inter-

posto, admitido e contestado o presente recurso, a douta Pro-

curadoria Geral opina, preliminarmente, pelo conhecimento do 

mesmo e, no mérito, pelo não provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Nada a acrescentar. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra os ilustres Advo

gados. 

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

randa Lima). 
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O Sr. ''inistro Presine0te - E'll r1iscussÃo. i':'lcerr~rlp. ?reli·-

juris1Jru0e'Jcü•l. A tese é hest11nte co'll1ecir1n, inclusi•·e D::>r 

que é meu '1onto-r1e-•·istR im.'li•·ioual que ::> resTJeitp··el Ac6r-· 

d2o deu Cl"U e'lqu->nra1!ento jurir'ico P::>S rat::>s inc::>'!tro• ers::>s, 

tt~os c::>'1lO ryro•Pdos nAs Instincias Orr1ir~ri~s. 

no sentir1o ile nõ::> con~ecer rlA -~.evist~, 'J::Jrque a di•·err-êncill 

é"J'Jrttf•de, " :neu ·c r, na o " jus ti ric2. A ·~aioria d-:Js AcÓr 

rel'cre·n, "Í" de rcn:-o, r u:n dos llS'Jectos r1, questro. 'Y;;'::> co 

O Sr. ::inistr:::> ·;if''-lel .:en1o'1ca - Aco"!T)é!r1h') :::> :,elàtor. 

O Sr. •.:i'1i.str:::> ?resirle'lte - Susryens::> ::> jul•·" 1ent'), c"l •·irtu 

O Sr. ·~i'li_str'J Prcsi'"lc'ltc - _s,-.s. ··i·1lstr'JsJ J ~-· ré·~i 8 ~~-.~~·l'J 

contestad::> o J~esente recurso, O?i'1a o ~::>UtP Procuro~::Jri2~ 

...... - ; "' roJ. '1clC> r-:oo con~eci:ne"Jt::> ::>u nc:J "lro""i ne.1to. ;_, 'J reJat:Jri::J. 

(USA DA ?ALA•! . ..A C Dcc C::. LIO JIL'.TA) 

o Sr. :;i:Jistro Preside:Jte - ;,;c:~ fliscussr:J . ..::1ccrr;y;. ::3':J c:-J-

~heç:J, ~reli~inar3ente, do recurs:J, que vts2 o::> ~eexr3e C1 
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O Sr. ::inis-:r:) ?reside·;"~e - :-:á "liver·ênci'l? A Turw, 'Jor 

so. 

O Sr. Secret&ri:) - Processo :\? 'i33/71 - ,\clator - ·:i:!istro 

Victor :iuSS:)m.ano - A:cra\'0 de I'1stru.'7\ent::J rlc Despacl;o elo Ju-

iz Presidente do T .. :T rJo la .,e;iilo - Ac-rGvante Viaçõo :C:strê-

la de Prata Ltda - A~ravado Jai4er Alves da Silvo. 

O Sr. :ünistro I'residente - C ·lecurso ne ;;evista do c:-ravan 

te n.;;o foi rece'oirlo ?Orque o ,{ecurso Orc1inário n:;-o fÔra nro 

vido, eis que estava deserto, por falta de l)l'Cl)aro em temDo 

há~1il. Ovina a doute I'rocuradoria Geral pelo nÕ:;, ?r:;,vi :1ent:1 . 
..t; , • ...... 
~ o relator1o. ~'7\ discussao. Zncerrada. Os fatos e~ que se 

a~1narou o resDeitávcl despac",o a:-r11vado Daro nao adT,itir a 

l\cvist"' est3'o corretos. :C:sta, T,Jois, nao estav2 fu·;c1amer.tacla. 

O Sr. Sccreterio - Processo N? c;4S/71 - Arravo ele Instru:.1en 

to de Despacho do Ju:.z Presidente rlo TJ.T de 3a ;le,-iã:J - A;IB 

vA11te Co;npaYJhia Tele CÔnica de :ünas Gerais - A:•ra\'aclo Har-i-

1-Je Ara'Je. 

O Sr. Ministro Presidente -. O presidente do Tribunal da Ter 

ceira Hec-iÃo não admitiu e Hevista contra a ::lecisão proferi 

da e!ll execução de sontonça, lJrOl)icianno A:rra'ro c1c Petiçilo •.. 

(lê). 0Dina a douta ?rocuralloria Geral pelo não orovi:ncnto. 

~ o relatÓrio. Z'll discussão. Encerrada. ~rão cabe 3ecurso de 

i(evista de decisão de Tribunais que julrao em execução de 

sentença A:;ravo de Petição. Ne;o:o provimento. Hé c'iverrrência? 

Por unanimidade, ne~ado provimento ao Arrravo. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.416/71 - Relator: Ministro' 

Mozart Victor Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues de Amo

rim. Recurso de revista de decisão do T.R.T. da 2a. Região.' 

Interessados: Adriano Pedro Paiva e outros e Cia. Docas de 

Santos (Drs. Eraldo Amélico Francese e Flaus Menge). (Pedido' 

de vista do Ministro Renato Machado). 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, o AcÓrdão de 

cidiu que nula a convenção, nenhum direito pode ser reclamada 

Os AcÓrdão.s trazidos à colação não enfrentam esse problema, 1 

falando sobre a adesão ao contrato de trabalho, de gratifica-

ções, etc., ou mal enquadramento de provas. São os dois te 1 

mas de divergência. Ora, sobre o aspecto da nulidade, a con

venção que não gera direito, nenhum AcÓrdão é trazido à cola

ção. "Data venia" de V. Exa., acompanho o Ministro Revisor. 

O Sr, Ministro Miguel Mendonça - Acompanho V. Excelência. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo empate, vamos comvocar um 

dos Ministros togados da Egrégia Terceira Turma que está reu-

nida. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 917/71 - Relator: Ministro Re

nato Machado. Revisor: Ministro Mozart Victor Russomano. Re 

curso de revista de decisão do T.R.T. da la. Região. "Interes 

aados: José Neves e outros e Rêde Ferroviária Federal S/A. E. 

F.L. (drs. José Renato de Araujo Silva e Décio Diaz.) 

O Sr. Ministro Renato Machado - As Instâncias Ordinárias reco 

nheceram a relação de emprego. O Egrégio Tribunal "a quo", ' 

porém, converteu a indenização em reintegração com ressarci 1 

menta salarial respectivo. Trata-se de policial aposentado 1 

que presta serviços à ré, desde o tempo em que se encontrava' 

em exercicio. A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e 

provimento, quanto à prescrição. É o relatório. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. ULISSES RIEDEL DE RESENDE) 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Sr. Presidente, quanto a fé 1 

rias e salários, conheço por divergência, pelos arts. 11 e 1 

143 da Consolidação das Leis do Trabalho. Quanto à impossibi _ 

lidade da relação empregaticia do policial com a empresa, co

nheço pela divergência especifica de fls. 275: "Relaqão de em 

prego. Quando não se caracteriza. O guarda civil não pode 1 

ser empregado de outra organização. O que pode é prestar ser 

viço eventual, autônomo, sem vinculo empregatício". 
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e Sr. Ministro Presidente - Confesso aue, nesta uarte da re

lação de em'Jrl!!r-o, me inclinava a não conhecer do recurso.Mas 

em ~ace da divergl!!ncia esuecifica mencionada, voto com V. 

Exce'l!!ncia. Há niver~l!!ncia? A Turma, uor unanimidade, ure'i-

'llinar'l!ente, conheceu da Revista. Tem a 'Ja'avra o Relator. 

O Sr Ministro Renato Machado - Acolho a Jrescricão ~ara con 

siderar indevidas as oarce'as atinentes às di~erenras oriun-

nas àe cissidio, exceto as re'ativas ao hi~nio anterior h 

rec·amacão. Irua'mente, com base no arti~o 143 da CLT, -:Jree

critas estão as f~rias, à exceção dos antecedentes à rec'ama 

t6ria. 

O Sr. Ministro Presidente- Tamb~m acolho a ureliminar de 

urescrição, na for'!la dos artii!OS 11 e 143 da CLT. Há diver-

vl!!ncia? A Turma, ainda ure1 iminarmente, nor unanimidade de 

votos, acolheJ. a ure 1 iminar de urescricão, na forma dos ar-

tivos 11 e 143 da CLT. Tem a ua1 avra o Re 1 ator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - No nue tanve ao m~rito, ne-

vo urovimento ao recurso. Se, uor um lado o documento de 

~·s. 1 4 descaracterizaria a relação de emurl!!vo, os documen-

tos à e f' s. <~. 14, '\'i e )6 a infirmam. No '!!ais, tendo em 

vista a s11hord ina<'ão e a d euendl!!ncia econl'lmica 'JRrcia' con-

~iPuraca8 "Je·a Inst~ncia Ordinária, ne~o orovimento ao recur 

so 

O Sr. Ministro Presidente - Também nel!o urovimento, 'Jartin 

do doé fatos mencionados ue1.o Rel.ator e admitidos na Instân 

cia Ordinária. Há diverv~ncia? A Turma, uor unanimidade, 

nuanto ao mérito, nevou urovimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O PROCESSO Nº 4 659/- Re-

•ator- Ministro Renato Machado. Revisor- Ministro Mozart 

Victor Russomano. Recurso de revista de decisão do TRT da 
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da 2ª Repião.ADHEMAR CASTELL AR E OUTROS e CIA. PAULISTA DE ES 

TRADAS DE FERRO. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O Ep:rép·io Rel"ional, com base 

na Lei nº 1 o 070, na o admitiu a conversao da licença- ur~mio 

em uecúnia. A Revista vem por violação do artipo 468 e por 

d iverl'"~ncia, ooinando a douta Procuradoria nelo conhecimento 

e ::>rovimento. ·:f; o rel at6rio. 

o Sr. Ministro Pr esi0ente - De acôrdo. Tem a oalavra o ilus 

tre M v o l'"aél o. 

( Use (lq '1a' avra o Dr. U1 isse s Riede1 de Resende). 

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

'1a1 avrca o R e' ator. 

O Sr. Ministro Renato Macr.ado - Conheço do recurso, oor ni-

ver,.~ncia. 

o Sr. Ministro Pr esid ente - Também conheço. Há diverl"~ncia? 

A Turma, oreliminarmente, no r unanimidade, conheceu do recur 

so. Tem a 'la1.avra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acôrdo com meu uonto de 

vista exuendido nterior, a Lei nQ lO 070 s6 oo-em urocesso a 

derá ser ao1 icada aos admitid 

Vil"~ncia, do contrário será 1. 

vimento ao recurso 'lara resta 

O Sr. Ministro Pr esidente -
c ia? 

os posteriormente à data da sua 

isionado o arti~o 468. Dou uro-

bel.ecer a sentenca da Junta. 

Voto com o Relator. Há diverl"~n 

O Sr Ministro Rodrigues Amor im - Minra diverl'"~ncia está em 

nu e a Lei Estad'..lal concedeu a licença em 0ecúnia e, oosterio~ 

mente, retirou-a. Assim, tem " ue ser aolicado o artivo 190 dos 

Ferroviários, rr.<e manda conce der a 1.icenca, metada em uecúnia, 

metade em p(l z:o. 

o Sr. Ministro Miguel Mendonç a - Com o Relator. 

o Sr. Ministro Pr esidente - A Turma, uor maioria àe votos, 
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vencido o Ministro Rodrigues Amorim, deu provimento ao recur 
so para restabelecer a decisão de Primeira Instância, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 807/71 - Relator - Ministro 
Renato Machado, Revisor - Ministro Mozart Victor Russomano. 
Recurso de Revista de decisão do TRT da Segunda Região. CIA. 
PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO E ATTÍLIO MONACO. 
O Sr. Ministro Renato Machado - O Acórdão ·revisando, face ao 
laudo pericial, determinou o pagamento de adicional insalu

bridade, nos têrmos do Decreto-lei n9 389. A Revista vem por 
divergência e violação, opinando a douta Procuradoria. 
O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo. Tem a palavra o ilus 
tre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende). 
O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
palavra o Relator. 
O Sr. Ministro Renato Machado - Matéria exclusivamente fáti
ca, e a pretendida violação do artigo 209 da CLT inexiste, 
desde que se busca demonstrar, através de conclusões ••• (lê). 
Não conheço. 
O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergên

ciaf A Turma, por unanimidade, preliminarmente, não conheceu 
do recurso. 

O Sr. Sécretário - PROCESSO N9 886/71 - Relator - Ministro 
Renato Machado, Revisor - Ministro Mozart Victor Russomano. 
Recurso de Revista de decisão do TRT da Segunda Região, CIA. 
PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO E ANTONIO MANTOVANELLE. 
O Sr. Ministro Renato Machado - O AcÓrdão revisando assegu
rou a conversão da licença-prêmio em pecúnia, por entender 
que a emprêsa, não o fazendo, alterou o contrato em prejuizo 
do empregado. Em sua Revista, a ré busca apoio em sentença 
normativa e na violação do artigo 444 da CLT ••• (lê). A douta 
Procuradoria opina pelo conhecimento e improvimento. É o re
latório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo Tem a palavra o ilus
tre Advogado. 

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

1~o~s~r~·~M~i~n=i~s~t~r~o~R~e~n~a~t~o~M~a~ch~a~d~o - Sr. Presidente, desprezo a 

preliminar, porque nenhum prejuizo teve a parte em, por mero 

oficio, ser feita a transferência do numerário ••• (lê). 
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O Sr. Ministro Presidente - Voto com v. Excelência. Há diver

gência? A Turma, por unanimidade, preliminarmente, rejeitou a 

preliminar de não conhecimento do recurso por defeito de for

malização. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Renato Machado - Conheço,· por divergência, qua~ 

to ao cabimento do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também conheço. Há divergência? 

Ainda preliminarmente e por unanimidade de votos, a Turma co

nheceu do recurso, por divergência. Tem a palavra o relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também é meu voto. Há divergên-

cia? 

o Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Divirjo. 

O Sr. Ministro Presidente - No mérito, por maioria de votos, 

vencido o ~linistro Rodrigues Amorim, a Turma negou provimento 

ao recurso, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 960/71 - Relator - Ministro Re-

nato Machado. Revisor - Ministro Mozart Victor Russomano. Re

curso de Revista de decisão do TRT da Segunda Região. CIA. PAQ 

LISTA DE ESTRADAS DE FERRO E ALCIDES FERREIRA 29. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O AcÓrdão Regional assegurou 

a conversão em pecÚnia dàllicença-prêmio, reconhecendo que es

ta não poderia ser deferida, em face do artigo 84, alinea XV, 

do Estatuto dos Ferroviários, por haver permanecido durante 

algum tempo em beneficio no INPS •.• (lê). A douta Procuradoria 

opina pelo conhecimento parcial, pela conversibilidade da li

cença, mas pelo improvimento. 

O Sr. Ministro presidente - De acôrdo. Tem a palavra o ilustre 

Advogado. 

( usa da palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende). 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 
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palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Conheço, pela divergência, no 

tocante aos dois aspectos. 

O Sr. Ministro Presidente- Também,conheço. Há divergência? A 

Turma, preliminarmente, por unanimidade, conheceu do recurso. 

Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Renato Machado - Periodo aquisitivo. Existindo 

letra expressa ••• (lê). Dou provimento ao recurso, ficando, por 

conseguinte, prejudicada a outra parte da Revista. 
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" o·-- gozo O Sr. '"'nístro .don:~t~ ::cwh"té"o - Pcr.{UO cst~v1. 

d otor .. -.in::::u :t cw osso · .. fG.st.::~.:.:cnto fo~:::o co~:- ut~.do co:1c 
, 

::cr1o:Jo 

:1qUi:::i ti VO, 

O Sr. ,.inistl'O Presidente - C:::::::: o :.oríodo do ~,:~cosont::;,~:::rín 

roal::wnto nEio ~ to:::·o do :: orviço ofoti vc, i:olo )rínCÍi:io ge

ral, ~.16::1 Clas considor~,çõcs do Ral~.tor, voto co::: S. Bxa. ::5. 
" dJ.. vr•rgoncif' ?. ·, . .J,o ,._,f~r_í +o, ~ T:,r .. r"\ - .... o r un"-~l· 'l. cl ~do dr votos 

- • -CO • - V <i ~ .. iCi) •" <!.U C. c( .J ' 

deu ;JrovLwntc no r:::curso. 

O Sr. Socrotnrio - Procosso n!l 1 053/71 - Hobton "inistro 

Ronetto ::C'.ch~cc1o. !:lovisor: i:inistro 'fictor ik.::sc:::t..'lO. Recurso 

de ::t::ovic ta C: o docisêio :~o TRT :let 21 Rogí2io. Cio.. Paulis t::~. de 

~ctr::~.d ':S :lo Forro. Altinc 3-,rci1. 

i\O chefe do trcn ~ g!'atificaçEio d::: chefio. inctituid::t ·:elo 1 

:1rtigo 110 <1o ~statut.o dos Forl':.Jvi!,rios ••• (lÔ). O::im n dou-

vir.;onto elo rocursc. S: o rol~.tério. 

" D:::: ··.cc~·c1o. To:> ~' "•.l":Vr1 o S:: • 

(Us'1 c;~, ;:al.1vr-, o Dr. Ulysses Hioc1cl ê~O Rosor.do) 

O Sr ... inistro ProsUonto --------------· 
:.nlo.vre, o ~blntor. 

_g Sr. :;3nj_st2:o Bcn~tc ;:c,c:--:.;:;.do - RGjoito n : rclL:in:,r, ;'elos 1 

nes:;cs fur.:J C\!êontos ox::oné:ic1os no jul:;x.:onto ".nto:•ior. 

o Sr_,_ .:•inisL·o Presidente- Tx::b6~1 rcj:::ito, 'l.cr:::sccmt'1..'1do ",i.D 

dn quo o clo~:ósito foi foito no juizo recorrido. ::::o hét irre -

cUL:rid::tdo do ~;onto. :1 s::: Jocl~,rnl' :1 f:üt:l c1::: forr:~,liz:tçEio. Ui 
A 

divorgoncin ? 

O Sr. :.inistro ;;; suol ;;cndoncet - Divirjo. 
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O Sr ... inist:·o Pro;:;idonto - A Tu!':.:rt :reli. ür::·,r ,ente, VGncid 

nhcciccnto do rocu~so ;·.o r f~·.lt:-t elo fcr:::üiz::u:;ilo. To.·-' a ;.::tl~, 

vra o "~ol~,tor. 

O Sr. i.ini stro llcp~.tQ _;~'\ch::.C:o - Conheço do r o curso, ;cor di 
A • vorgcncJ..a.. 

• . t T . , h ,. , l • A ' O Sr. 1-üni:::tro Prcsiclon o - ::u::::>oc con c:ço • ..-.:1 c.:lv:::r~onCl'\ 

.Q Sr_. ::ini stro Hon:-tto i,~,ch~.clo - Dou ;rcvi::onto. O O::st·.tuto ._, 

instituiu ~. 3r::-.tific-=tçiio do chofi:·. ;:ar-, ~uc::: c::crco funç?io 

O Sr. ;;ini:::tro PNsidcnto 

. ' " 1 t H' '. "' . ? ca. ,,cco;.o.nno o uo :. or. :1 c.lvcr::;oncl:::\ . 

O Sr. :.ini::: tro IIi -:;uol :;ondonc::~ .. - ::o:;c:: :;r o vi:: onto. 

O S.::'. "ini::tro ProsL:cntc - ;:o .. :Ói:ito, vo!lcido o ::üüstro :;_;j, 

1 .. ' T d . t t" e;uc .. onc.:onç::t, n ur::;a ou :.rcv1:::cn o ::to r o curso, nos or:-~cs 

do veto do iio1::~tor. 

O Sr. Sccrot.~rio- Processo nll 1 082/71 - Rcl·.tor: :;inüt!'o 

Ron:1to ::c,ch::tdo. i-\ovü: o r: :.in is tro Victor Rus ~ c .. :~.no. I'1:::curso 

de ;;_ovisb de c1ccis2.::; do TRT d::t 2'~ Hcr;iô.o. G'ie1.. Paulist:t de 

~str~\d:ls de :?erro. ~-ilton :~ar'-iucs Cr.'"'.voiro. 

se no 1nudo l~oricial, nssc3urou o ~.dicicn:::.l do i:csn1u':lrido.dc 

nos t8~1os Co Docroto-loi 389. a o rcl::tt6rio. 

O Sr. »inistro Pre:siC:onto - D::: 
A .;") _., • ::10ordo. lo~: :1 ::~.l~.vr::t c ur •• 1 

vo,pdo. 

(Usa d~, ~~::t1avr:< o ;)r. Ulysses Riodc1 do :rtoso·,r1c) 

::o.lo.vra o Eolator. 
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tn R8curso do i\cvü::tn. i·::to conheço. 

O S P ' ' T ' h f" ,,. A r. -~inist_ro rosHlcn-co - · ~cbc:~: n~.o con cc;o. cu c.lvor:;cn 

c in ? Po1· LmMi::-.i:hd3, ::; Turr..n ;Jroli.·.in~,r.:e:ntc n:;o con:-:occu 1 

do recurso. 

I) Sr. Sccptf.rio -Processo nQ I 127/71 - ~i:::.lutor: ::inistro :i-1 

n::tto i;::;cll·-;dc • .1.:vü:or: :.i: :C::;t:·c Victor Ru: so:::-.nc. Hccu;_·so do 

R . t c1 ' . - 1 ~R-~' 2' "' ·- V . "/A "· - ,. OVlS :1 C -:-.cClS.:-1-8 C O J.. .1. 'O. .._, O~l~~o. :--~r13 ~ - Vl.1.ÇUO I~ 

roa.' Rio Gr:.tnue:nsc. Scb~,~ti5.o Zcfcrino dG .Souzn Li::o.. 

O Sr. ::inü;tro R:mctto ::o.cil::tdo - O J:O::;rógic Tribuno.l .i\CJgi::mo.l 

f:',cc c. 1-rcvG., concluindo : 

dG.do ou n2;o do c1i:::;.o:::to no ~.rt. 358 dG. Ccnsolid:lç?io ••• (lÔ)". 

O;lino. n doato. Pr::cur~,doriG. Gcrul :·olo dcs:·rcviJ:cnto. ~ o ro

lat6rio. 

O .. p D A ~ 1 s 'd _Sr. uinistro rc.si_§cntc- C ·;corda. ~O l •. :·~c ~lVrct O r.A 

vog:-trlo. 

(Usn c1~: : :=-tl::.vr:l o Dr. Ulyr:cs ... .-\ic:c1:::.:1 de. ;~.:sc:ndc) 

:~c,lnvrn o Rcl.·,tor. 

O Sr. :.inís tro Rcnc:tc :;ac~~~.do - l·!:O:o conh:.ço, ~:cl::, nu1iclndc , 

l;O'-' quntro fwr<~ ... :cntos ,a snber: u) c~or -J.UO inocorrcu n sul;ro_§ 
A 

silo do InstMcicq b) :1o:•:luo, c:-nhe:cido::: os fatos, o 

cn o dircito ••• (lÔ). 

Q__er. uíni.stro Pros i:~ ante - Tc-~lOé:J :c::.o conheço ~:o .I'C!CUl\SO. r: 

que cone orno Õ. prolL:in~-.r de nulié: --.elo, n~c 6.:·bi to. c! o. Ins tilncic 

O d . , . 1 N , D o .•. r lD~,rlo.s, ~. ::t:Jc nço.o,quc o o nosso l.ccurso r·.'lnctrlo,>}u::m-

do gcmárico., ccr:.o 6 c c~.so, tr::ms~:orto. :'nr:-l ~- Instê.ncio. " ~.d 

quc!:J 11 o conhocir:onto cln cnusa ••• (lÔ). ~uL\Ilto ao .-.:órito, o. ::;n 

" téric: ó l'urx::Gnto de f:-,to. A decisfio do Pri!-.C:irn Instnncin ' 

foz oxx.w, ur.J ::t u.':1, dcs requisitos do .nrt. 46l,o:.J face dn ::_ 

V<1 1 e o;J face desses elo •cntos de ccnvicçêio ,mt::>n':cu do:JOns

t recd a Q nccos si dado jurídi cn da cqui;::1raçêio s nlaria.l d ndo. • 
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votoG, :,reli ün~,r:.ontc n:J.o conheceu do r:::curso. 

r 
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tor Russonuw - .H.gr~vo de Instrumento de dcsp.s.cho do Juiz P.rf. 

siàcntc do TaT da 4d· Regiâo - Forj&s T&urus S/A - Rui A~C'~ 

do Thor-.é c AugC4stu I•:aibcrt. 

C S 1•• . . P . ' t S ~-· . +- .,..,. "" • T . .._ __t . ._-~nls~ro _res1ocn c - , rs. 1·.ln1::; oro:;, o ..;,:;rc::;1o · rl."u-

nal Regional do Trubcl1oo da 4a. Rqi2o n:.o deu r:fic::.cia lib.s;, 

rJtÓri.J aos rr:cibos de fls. 12 c 13 dês te instrum2nto pelo 

AcÓrdão trc.sladado a f1::;, 17 c 18. A doutr: b'ocuradori:;. o;:i 

na pelo n&o provirr;~nto do Agl'i..VO. t o r;;htÓrio. w discus-

s'iS.o. 3nccrrw.d&. A tese adotb.da pelo rc;;-;pcit[vcl Jl.cÓrd:;o de 

3cgund& J:rc::;tâncis, ::tuanto c.os cf~ito::; d.::. ClUito;ç:o de fl::;. 

rcal~:ntc cst~ em &trito com os crr·stos cit~do3 n~s 

d c :ievi~t;; reproduzidas c:. fls. 21 do ins tru~cnto. Dou provi-

mn:to &o Agrc.vo. H6 divergêr,cie ? Por LlT.é.LÍ''idt.d:c, d<..do prg 

l:i:"ictro 

Victor Russom<:no - i1gráVO de Instrurr.cnto de despacho do Juiz 

Presidente do ::.':.:\T d& 2a. Re~i&.o - José Rezo. dos '3cntos - ViJ. 

O q_r. J.iinistro PJ.;:r_sic'entc- Sr:;. !o:inistroc, o accur::;o d::: R~-

vis te. do agrb.vrntc nl:o foi acl~itido, por vis c.r ao r é exame de 

ratos, c não estar dcT.onstre.da a violcção de lei. A dou te. 

Procuradoria opina pelo n~o provimento do Agruvo, ~ o rclató 

rio. Em discussão. llic:::rradc,. O rc:;pcitáv:::l .~córd:::o adrritiu 

a existência de insó.1Ubridcde~ scgur,do a prova, cccluindo,po 

réml em virtude da intcrprctaçZ.o d~da c.os clcr.::~ntos de con

vicção , • , (lê). rego prOVill'CDtO ao ilsrÇ!VO. r:é divc:rg:r.cio? 

ror unmi:nidadc, negado provimento ao Agravo. 

SL'ir. Secretl.rio - FttOGE~SO r:º -~12..2L:L1 - Relator: r.íinistro 

Victor Russomano - Agravo de Instrut!lento de Despacho do Juiz 

Pr.:sidentc do TRT da Zz.. Região - Fiação c Tccelê.gcm Sunto An 
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dré - Lourdes Eanssini. 

_Q __ .Eix:._Nill!.S.t.X:O. )'r'.::.~_i_d_c;.llt.<;. - Srs. :íinistros, o Recur-so de :01::

vista T'::Ío foi admitido, sob fundamento d-: que vis o: v a, apenas, 

ao reexame da prova relativa à ccractcri~ação da justa causa. 

A douta Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. É 

o relatório. Em discussão. Enccrcada. O Recurso de Rcvis-

ta, rcal:ncntc, vüa, apenas, discutir "' prova. Nego provirnc,n 

to ao Agravo. Há divergêncio ? Por unani~idade, negado pro 

vimento ao Agravo. 

C Sr. Sccret2rio - Pr\QÇEt.$.Q };Q 7it3.L7l- Rclator::-:inistro Vi~ 

tor Russo~rano - Agravo de Ir:.strumcnto de Dcspc.cho do Juiz Ti:. 

sidcntc da la.Região - ::cldecy da Silva Cavalcrnti -

de Bancos Br~sileiros S/A. 

União 

G Sr. lünistro Presidente - Srs. :ünistros, o E:;ré;io l'ribu-· 

nal Rr::;ion;;l, baseado n: s pro\·as, decidiu pela improccdêncic 

da ação. Intcrpost.:. a i\:vista, n:io foi c:d<tidec 7 d::f o.c ori 

5inU1do o 1\.gr<.vo. A. do\rca Procuro;dori<::. opin..; pelo n&o pro"<'.i 

mcnto do nesmo. 1:: o relv.t6rio. Em discussão. Encerrada. N.f. 

go provimento ao AgrJvo. O Recurso de Revista n~o estavL f~ 

dumcntado, vis~do puro c simplesmente ao reexame de fv.tos c 

de provas. Há di vcr::;ência ? Por unanimidade, negado provi-

monto ao Agrc.vo. 

O Sr. Sccrctfrio - .!j.}Ç:Ç_S'1~G !:º 759/71 - Rchtor:?·J.nistro Vi~ 

tor Russomano - Aeravo de Instrumento de Despacho do Jv i z 

Prcsioentc do TRT dói la. RegiÊo - Gráfica Vuniz S/A - Arlin-

do I:;ontciro da Silva. 

O Sr. loanistro Prç_~:i,.<i<:.n..t.Ç - Srs. 1-ünistros, o I:grégio Tribu

nal Rcgion&l d<> Trabalho da la. Rc~i"ilo confirmou a dccis&o de 

Primeira Instância, em face dos fatos admitidos como prova

dos pelo AcÓrdão d.:: fÔlhas. O Recurso de Revista n'iío foi ad-

c'li tido, por vcrs ar apenas reexame de prova. A douta Procura-
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doria o~ina pelo não provimento do Agravo. ~ o rclutório.Em 

discussão. Encerrada. Hcgo provimento. O despacho agravado 

está correto, quando ~&nifcsta que o objeto era o puro c si~ 

plcs rcc::~mc de fato~. :-IÉ. divcr<;ência? Por unrmir-idsdc, n.f. 

gado proviur:nto ao Agravo. 

O Sr. Secretr.rio - LlOCE:OSO rTc '55Üf71 - a:lator:l.inistro Rc-

nato ract&do - :acvisor: Victor Russomano - Recurso de rcvis-

ta de d~cis:o do T:aT de 2a. ;::tc~ião - Cin. Construtora Faran~ 

pancma - Francisco Lcã.'1dro c outro::;. 

Q.AJ;:.• l'inistro ::\Cn:itO !O:achc.do - O AcÓrdão Res;ional não conhc 

ccu do recurso 'cmpres:rial, em face da deserção c insufici~n 

cia do depÓ::;ito. h Revista vem pelo art. 8<;?, § 1º 5 da Con

solidação das Leis do Trabalho c 896 do CÓdigo Civil, acusdn 

do, ainda, o aresto de êrro grosseiro ••• (lê). A douta Proc~ 

radoria opina pelo não conhecimento do recurso. t o relatá 

rio. 

C Sr. Kinistro Prcsidr:nte - De acÔrdo. El:n discuss~o. mce.r, 

rc.da. Tem a p&lavr"- o Iünistro Relator., 

O Sr. J.finis tro Renato i·iq.q_ly,~,do Está na sentença da Junta . 
• 

"P?ra fins de interposição do recurso, o depósito prévio exi 

gido no § 1º, do art. 899 deverá ser feito no rrontante d: 

Cr:;j; 553,55 a cG.é!a um dos r:::clam<:<ntcs .. , (lê)." r:ão 

do recurso. 

conheço 

O Sr. ::inistro Presidente - Hão cor:hcço. Há üivergência 'i 

Por unanimidade, não conhecido o recurso. 

O Sr, Secretário - PROCE<'SC Nº 6?9/71 - RcLtor: l:inistro J.t;. 

nato Nachado, Revisor; Victor Russomano. - Rccur.so de rrvis

ta de decisl;;o do TRT da 2a. Região - IndÚstria !kstr·r .\l'Kro 

Vitale Ltda. - Fior&vantc Glerian c outros. 

C Sr. l:inistro Renato ::achodo - As In::;tância::; Crdin[rias não 

id~ntificaram, como cspor~dicü, c mora sal~rial. Daí a rcsci 
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são contratuc1 oco!'ridé. com as conscqü':nci~s lcgois. A Revi.0_ 

ta se sustenta no art. 5º da Lei de Introduç~o &o CÓdi~o Ci

vil c em jurisprudência. A douta Frocurc.doria opina pelo nC.::; 

conhcci~cnto ou improvirr.ento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. l:inístro Pr•:sident::: - De t.cÔrdo. En: discuss&o. Enccr-

rad~. Tem a palavra o ::ini3tro RGlé.tor. 

O Sr. Einistro .R.cn~to J.:uch2.do - O art. 5º do CÓdigo Civil 

cnscjt>ria o conhccirrcnto po:- vié de interpr:::t:.ção, o que 

conflitaria corr. u letra do art. 896 ••• (ln. ::ão corhr:ço 

rrocurso. 

un~ni~idudc? n~o conhecido o recurso. 

' so 

se 

do 

O Sr. Sccrct~_do - ?ROCES ;o ::º 9~0L7J, - ii.chto!': i·:inistro ft: 

n:J.to liachr,do, Revisor: ;.J.nistro Victor Ru:som3.Ilo. - ;:tccurso 

de r c \'i::: t;:; d c doeis ão do TRT da 2 il• Rc ::;iZ.o - IYi::: :; orus Co li-

gudes S/ A c Dí v a Sant<:.na Jl'ovotc.y - 0s r' :::mos. 

O Sr. Hnistro Renato Fachado - Eis o ;,onto c :si co do .i.cór-

dão rrvisando, objeto dos rcc:1rsos dus cripr':sas: Cs doc\.·.:~cn-

tos de fls. 95/153 dcrronstrarn à sociedade qu: us duas rccla-

madas constitu:orr urr:a unid<.clc ccor.ô~ico. c OlY::-c.cíor::ol. •• (lê), 

a dout~ Frocuradorio. o~inu pelo n~o cor::hccirecnto ou n~o ;ro-

vi~.cn~o de ambo::; os recursos. ::': o rcl:.::Ó!'io. 
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O Sr. Ministro Presidente - De acÔrdo. Em discussão. Encerrã 

da, Tem a palavra o Relator. 
A I 

O Sr. Ministro Reneto Machado - Recurso das empresas. O Egr~ 

gio Regional não adotou qualquer tese, fundando-se, como se 

viu no texto transcrito, em documentos. Por conseguinto,a m~ 
, 

teria 
I I N 

e probatoria. Nao conheço, pois, da Revista. 

O Sr. 
, A 

Mtnistro P~~1gente - Com o Relator, Ha divergencia? A 

Turma, por unanimidade, preliminarmente, não conheceu do rQ 

curso dos empregadores. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro R~natQ l~~ - Revista do autor. Parte a Q 

breira do documento de fls. 35, para continuar u questionar 
A 

sobre o seu tempo da serviço, a fim de obter a indenização -
A I 

pela dobra. As Instancias Ordinarias, pore, situaram o prQ 

blema de forma diversa. Não conheço de ambas as Revistas. 
, -O s~~Jit~~ttQ Presidente - Tambem nao conheço. A Turma por 

unanimidade, não conheceu de ambos os recursos. 
, 

~r. Sect~tario - PROCESSO NQ 948/71 - Relator: Ministro RQ 

nato Nachado. Revisor: Ministro Mozart Victor Russomano. R~ 

curso de Revista da decisão do T,R,T. 3ê Região. AFONSO OB 
LANDO GRANIERI e vlALDOMIRO GOMES. (Drs. José Cubrul e Raul NlJ. 

tta Moreira). 
, -O Sr. Minist~Q_~~~atQjMac~Q - O Acordao Regional reconh~ -

ceu a relação empregatÍcia, caracterizando o autor como em 
' ' - , pregado rural, face as provas e a oxploraçao pastoril do imQ 

vel. Na Revista, é argfiida a imprestabilidade legal do mandã 
, , 

to, com base no artigo 1289 do Codigo Civil, c, no morito , 

vem ela por violação do artigo 3º do Estatuto do Trabalhador 
A 

Rural, citando jurisprudencia. A douta Procuradoria opina p~ 

lo não conhecimento ou improvimento. t , 
o rclatorio • 

.. 
Q Sr. Ministro Pre~t~pte - De acordo. Tem a palavra o ilu~ 
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tre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. José Cabral). 
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O Sr. '"inistro Presidente - Sm cliscussã::J. Encerrac'lR. Te•n P DP 

lavre o ~eletor. 

consonância co:n o clisoosto nos ar-ts. 794 e T7S letr? !!...!.. :ieRl

mente, nõo h8 rnoni"'esto preju{zo t)ara AS pArtes, e este seri8 

U'Tle dAs nuliclarles san8·;eis. Xão ~on'1eço tA:n':>é"J pelo 'l!érito,cis 

que ? rel?Çi":l rle e;mrê~o e a confi<ruraçeo :o i;"Óvel ~omo de r 

exploraç~o co~erciRl c'lecorreram d?s provas ~arreadas. 

O Sr ... inistr::> Presidente - 'l:ambém mo c::>nheqo do recurso qm_Q 

to~ oreli:ninAr sus~itArlA. ~claro que ela tem fundAmento DA 

le-•islaç;:;o ~i·•íl, 'i18S a jurisorudênciA r1o 'I-ribun.gl Suuerior ' 

cl o Tr11oa lho e dos Tríoune is ;,ercíona ís te:n síd o :nu i to li':Jeral' 

ecn :natériP ~e procurnçõo, ad:nitín0::> :oté nesrr,.::J l'S 0rocunções, 

os 'llandAtos imolicitos, quonno A Dgrte trAnsitP oelo process::> 

que elr> declara se:r cxpressa8ente seu pr::>curador • .._:ssa inte:;.·-

uretoção não é tranquila, ~.ws é rlo<y~i~a:1te. I'xlc :1~8 ser 'nuito 

'Jeü :u'1rla~.1entado, '!las é A inter'lretr~ç?:o vitoriosa. ~:o C!lSO,e;' 

face disso, nso Se Doc'e CO~si:lercr 11pli:;,;vel e espécie a nor-

mA urocessual 8ivil cttsc1o por~ su'Jorte do con~eci~ento ~r ~e 
- -

vista. Guanto ao mérito, cu 11e per~ito r~pidanente mencionar' 

o fr>to nestes t~rmos: ''O nr6nrio deuoi~ento pessoal na re~ls-

nadE' dimensions ... (lê)." ;ze2l:nente, nisse o S'ribunal ""' qu0~' 

que havia atividade econ3nica. Se ti·•esse dito que se trata e 

i!e chácara para recrei::>, neste cnso conheceria rlo rc2urso, oor 

que a c1i,rer;"êncic juris'lrudencial seriA evidente. Sntendo, D8 

' re11 como 8 ~elAtor, que em face no que ctecidiu o Tri~unal il8 

Terceira ;ler:ião, ní'ío se iJOcle conhecer de revistA ta'll:Jé:n :_Jelr 

dí•rercência. Aco11panho o Tlelator. Há r1iverrêncir~? 

ü'Sr. ~inistrJ ~odri~ues A11orim - E1l fAce ~a leituro do Ac6r-

oeo ;(e"iOnBl, 13C01lpa"lh0 v. Excelêncio.. 
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O Sr. ::inistro Presidente - Por unAni1lifl:>rle de votos, " Turm9 

resolveu, preliminar11ente, não conhecer do recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 926/71 - Feletor - "Hnistro :o.e 

nAto ··Acharlo - ;:eFisor - ""inistro ·.rozart Victor 'usso"lano- ~;e 

curso de ~cvistn de Decisão do T'T da 3n le"ião - ?ecorrentc-

Afonso Orlflndo '1ranieri - ?.ecorrido - ~·',lrlomiro Joncs. 

O Sr. "'inistro ;1cnf'to ·:ach1'do - O Aresto re·JisPndo isentou 3 

r~ de pn~er horcs trBhalhBdes co~o cxtrordin;riAs resultantes 

no encurt0mento da ~Orfl noturna, e ~or isso foi considerada ' 

de SO minutos. Ooina a douta Procuradori'l }crel 9elo nso co-

nheci-:tento, porque a mera juntActn de decisões raver;rcntes não 

fundamenta o Jevistl'. É o rel8tÓrio. 

O Sr. ~inistro Presidente - De ac3rdo. E~ discussão. Encerrn-

da. Tem 8 palrvrA o lelator .. 

O Sr. ·:i'"listro :;enato ::ach'Jdo -"Data 'reni'l 11
, Sr. Presidente , 

cono em suas rezÕes os nutores Zazc~ menç8o cx~ressa ao julrrn 

cJo anexedo como !liver~Tente, o que re2lmente ocorre, con11eço , 

nela letra a do Prt. 9g6, quer quento ~ 9rescriç~o, quer qu~n 

to eo "U~rito. 

' ' O Sr. ';inistro Presidente - Tarn'Jc!:', conheço cl:J recuJ:"so. '-!B ài-

verrrência? A Turma, nor unanimic'nrle, conheceu nrelü:lirnamente 

elo recurso. Tem R 1J"lrvrs o :(elrtor, quant:J e oreli,ninr•r. 

O Sr. ·..:tnistro fi.enato "'achMlo - Nenhu-n 'lcÔrdo pane ore"alecer 

contra expressa !lis:Josiç?o le7al, qu~>nto ~ 0rirneira condiçno' 

restritiv? imposte pel:J Prt. !J.!J.4. '"As, l)Or fÔrça "in'ifl do que 

esta'Jelecem os ~rts. 519 e 622, como as oartes acordantes es

tão o~riT8des 9 cumorir o instrurnent:J ... 'lê). ~e~o orovimento 

,9 viste ctêste i"undamento, que preju:HcrJ o exa'T.e preli":1inar 4a 

orescrição. 
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O Sr. :.J.nistro Prrsidcntc - :rr:nho ~le;umas not&s 1 no tocante 

h afirrn:..tiva do rc.opcittvcl AcÓrdÕ.o 7 no s::ntido de c;ue nZo 

::xc""cctr. &tos nulos, m::s, apcn::s, &tos &nul&vcis. !Testas n.Q 

tc..s que s'iío longa:;, procuro rcvcli..r que isto nüo c correto. 

De qualquer forma, acho c;uc houve equivoco. ;\plicc..-sc um& 

norm:: de n~turcza processual, quzndo há nulidudc & dirrito 

su\.n:ti.Jltivo, rr&s a cl~usula de: convenção é, rc .. lr;cntc,"con-

tru lc::;cs", rll'bor~ "'drcitid<. em troce:. de outr~::; v:nta:;cn;,,íi.Q 

to com o ;:inistro Rclutor, negando provi "'cnto ao rccur::;o ,cqn 

sidcr&du, :..ssim, prcjudic.::.da a prcscição. H~ divcrgêncie ? 

Por unanimid.::.dc, ncg<J.do provif'1cnto ao rrcurso, prt;judic.::.da a 

preliminar de prescrição. 

O Sr. Secrct&rio - PROCE".SO J:ç 1 03501 - J.t::lator: J.:inistro 

Renúto Nacho.do. Rc,ri;:or: ;.~nistro Victor dussomüDo, - Rccu_r 

so de Revista de dccíse.o do T:U da 5o,. B.cgiZ.o. -

Br~_silciro S/ A - Br<.ulino Santos, 

Pctró:co 

O Sr. Eini:::tro Rcn<.tto ;:achado - C E;srégio Tribur:al Rc::;ional, 

com bE.sc na pro>' a, reconheceu o dc~vio de função c scntcn

ciou que é vedada a dü::tinç'i:'.o salarial em idêntica condição 

dG trc..bulho. A Revista vem pela Súr:ula nº 6 c por juri:-:pr.Jd 

dência, no tocw1tc ao cnquadr~ento. A douta Procuradoria 

não acolhe as prelimin&rcs c opina pelo ni:o vrovincntc do ri:_ 

curso. ~ o relatório, 

O Sr. l·~nistro PrcsidGntc - De acôrdo. Em discussão. Enccr-

rada. Tem a palavra o l~nistro Rcl~tor. 

O Sr. Linistro Renato I:achc.do - :~&o calculad&s <>S custc.s na 

Segunda Instância, que deu provimento c:o accurso Crdin~rio 

do autor, prcvalrccu o cálculo efetuado pela Junta ••• (lê). 

Acolho a deserção, com base na Súmula. 

O Sr. J:inistro Presidente - De acÔrdo, Há divcr;;ência ? 

O Sr. 1>j_nistro Rodrigues Aroorim- "Dat2 vcnia", na Justiça do 
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trabalto, paz~s as custas por u~o das partes, a outra pode 

recorrer, porque ;:: parte proce:;sual já cst[, cun:prida.se isrn 

na Primeira Instâr!ci<::, ai ·sitl', a parte vencida na Scc;unda t~ 

r&. quo pagá-las. 

O Sr. U.nistro Jcn,to l-:ach&do - Eo.s, c::istc SÚ•rula, Diz a 

Súmu1n nQ 21: "A parte vencedora na Pri~::ira Instância, se 

"encidé! na Segunda, cst&. obrigada, indcpcrdenterr::nte de inti 

mação, a pogar as custas fixadas na scnt~nça origin~ria das 

quais ficsra isenta a p<.<rtc então vencido.." 

O Sr. i·:inistro RodrLsues Amorim - t natural. C empregado "'C.!1 

cido pede a isenção das custas que n~o forar pasas. A fazen

da não foi gar&ntida nas custas processuais. ?icwndo is:nta 

a outra parte, que perdera na Se~unda Inst~ncia 1 terá quo p~ 

gá-las. 

O Sr. nnistro Presidente - !:esmo que esteja isenta, não ' c 

ju:.to que uma parte pode rccorl·or livremente, porque a outra 

pc..:;ou. Ainda as::;im: cu considcra.-:-i.s. deserto o recurso, A 

parto vencida é a rcr,ponsiivel pelas cust~s. Afinal, terá a 

partcvcncida ~ue roc~bolsar as cu~tas que hajarr. sido pc.go.s 

pela parte vencedora? Se a lei brasileira cxi:;: ~uc para~ 

correr se faça o preparo do processo, entendo, "dr.ta venie.," 

deva se declarar deserto o recurso, 

o Sr. Linis tro .:\enato i:achüdo - Acolho a dcserçuo, com base 

na súmula. 

O Sr_ •. J:inis tro Presidente - Acompanto V. Excelé'nciél. 

O Sr. r:i!)_is_t_r:Q.)\Q_d_rigu::s iünorim - Divirjo. 

O Sr. 1-:inistro :·:igucl ;·c:ndonça - r.:ão conheço do rc:curso, 

O Sr. J:inistro Presidente - Por maioria, vencido o Einistro 

Rodrigues Amorim, a Turrrll r.&o conheceu o recurso, por desc.r 

to. 

O Sr. Sccrct~ric - PJOC::I:S30 NQ 1.::>09/71 - Relator: iJ.nistro 
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Victor Russomdlo. Rcvi~or: Tiodrigucs de Amorim - Recurso de 

Revista de decisão do raT da 5a. Região - Petróleo Brasilei

ro S/A- José .:üv's dos Santos. 

O Sr. ~:ínistro Prc!:id~ntc - .Srs. I·:inistros, o S2:rf :;io Tribu-

nel 3.~:;ionul do Trabe.lloo da 5a. acr:;ião cntené'cu 'JUC, cml,or& 

inexistindo elementos p&ra equiparação salarial, cst<Ya dc

~onstrr.do o dcn'io de f;mção, rr.o+;orista de '.'cfculoc lrvcs Pi:\ 

ra motorista de vdculoc pcsc.dos, :ictcrr inando, as:üm, a rc-

classificação. (Lê). ,., douta rrocur&doria opiná pelo conheci 

t ~ . t d men o c no.o provn:-c:: o o recurso. É o relatório. 

O Sr. !J.nistro rtodri;;ucs ,U'lorim - De acôrdo. 

O Sr. l:inis tro Prcs ldentc - r:~ discuss &o. Enccrrad~·. Cons id,!;. 

ro que, quf..!lto ao problcme. do chomado desvio runcionc.l,a dc

cis~o foi proferida à luz da prova, não cabrndo, por isso,R~ 

vist2.. ·~ante à tcs: da :;;rc.scrição, "in Ci.<SU", parece corr_ç_ 

te o entendimento do Acórdão ••• (lê). P;.·clisinúrrncntc, r.ão 

conheço da Revista. 

O Sr. Einistro Rodrir,;ucs Amorir'l - Entendo c:uc a prcsc.i'ição 

é total. Considero violado o art. 11. Conheço. 

G .Sr. !·:inistro J:r_e_s_:Vt~ll!:!9. - Havendo divergência, torra1·:i os 

votos.,. 

O Sr. !.:Jlli'l.tr:q.J:Jgucl I:ondg_nça - Acompanho V. Q;:cclência. 

o Sr:'~-_nnistrc_JcJl~t.o J:aQ.J:U;do - Trata-se de equiparação Sêil~ 

rial. o aspecto de cquiparaç&o sal~rial é diverso de promo-

ção. "Data yenic.", no caso, acor.panho V.Bxcclência. 

rim, prclír:iné.r•rcntc, a Turr:Ja nro conheceu do rcc'clrso. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1.295/71. Relator: Ministro ' 

Mozart Victor Russomano. Revisor: Rodrigues de Amorim. Recur 

so de revista de decisão do T.R.T. da 3a. Região. Interessa

dos: J. Rabelo S/A. e Camilo Rinaldi Michelin (drs. Moamedes' 

da Costa e Caio Mário Paraguassú). 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal da Terceira ' 

Região entendeu, em face da prova, demonstrada a estabilidade 

do empregado e a inexistência da falta grave de abandono de ' 

emprego, rejeitando, outrossim, a preliminar de prescrição ( 

porque - ainda em face da prova - se evidencia que a ruptura' 

do contrato ocorreu em 31 de outubro de 1966 ... (lê). A douta 

Procuradoria opina pelo não conhecimento do recurso. É o re

latório. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Nada a acrescentar. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço do recurso. A deci 1 

são esta baseada nos fatos do processo. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Também não conheço. 

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

a Turma, preliminarmente, não conheceu do recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.083/71 - Relator: Ministro' 

Renato Machado. Revisor: Ministro Mozar Victor Russomano. Re-

curso de revista de decisão do T.R.T. da 2a. Região. Interes

sados: Moacyr Henrique e Cia. Paulista de Estradas de Ferro.' 

(drs. Silvio Pereira e Joaquim Antonio de Lemos Pinto). 

O Sr. Ministro Renato Machado - O Egrégio Regional entendeu' 

que inexiste substituição na carreira de Artifice, sendo as ' 

diferenças salariais provenientes de promoção. A Revista vem 

por divergência. A douta Procuradoria opina pelo não conheci 

menta ou improvimento. É o relatório. 

o Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encer 

rada. Tem a palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Renato Machado - Conquanto exista julgado di 1 

vergente às fls. 63, não conheço do recurso, porque a juri~ ' 

prudência iterativa do Pleno é uniforme. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço, em face da jurispr~ 

dência uniforme deste Tribunal. Há divergência ? A Turma, ' 

por unanimidade de votos, preliminarmente, não conheceu do re 

curso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.159/71 - Relator: Ministro 

Renato Machado. Revisor: Ministro Mozart Victor Russomano. ' 

Recurso de revista de decisão do T.R.T. da 2a. Região. Intere 

· sados: Mauricéia Aparecida Neri e S/A. IndÚstrias Reunidas F. 

Matarazzo. (drs. Rio Branco Paranhos e Milto Mesquita de Tole 

do). 

O Sr. Ministro Renato Machado - Depois de contestada a recla 

matória, não compareceu o autor no dia em que teve prossegui

mento a audiência. Dai o AcÓrdão revisando não determinar o' 

arquivamento ... (lê). A douta Procuradoria opina pelo não co

nhecimento do recurso. É o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Não conheço, eis que a juris 

prudência trazida à colação, para que se determine o arquiva

mento e não a pena de confissão, está superada pela Súmula n9 

9. 

O Sr. Ministro Presidente- Com o Relator. Há divergência ? A 

Turma, por unanimidade de votos, preliminarmente, não conhe ' 

ceu do recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.413/71. Relator: Ministro' 

Mozart Victor Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues de Amo 1 

rim. Recurso de revista de decisão do T.R.T. da 2a. Região.' 

Interessados: Fazenda Oriente e Orcini de Nardi (drs. Alfred 

Aschar Netto e Francisco de Assis Pereira). 
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O Sr. Ministro Presidente - o Egrégio Tribunal da Segunda Re 

gião negou provimento ao recurso ordinário, daÍ se originando 

o presente Recurso de Revista. Admitido e devidamente proce~ 

sado o feito, a douta Procuradoria opina pelo conhecimento e 

não provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Nada a acrescentar. 

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

narmente, conheço do recurso, por.diverg@ncia jurisprudencial. 

quanto à inclusão no cálculo das férias indenizadas do repou-

so remunerado. Quanto ao desconto de luz, não encontro ofen-

sa ao artigo 178 do Estatuto do Trabalhador Rural. Quanto ao 

décimo-terceiro salário, a jurisprudência deste Tribunal tem' 

considerado que o mesmo é devido ao camponês. Conheço do re

curso apenas quanto à inclusão no cálculo das férias indeniza 

das do repouso remunerado. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - É meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? A Turma, por 

unanimidade de votos, preliminarmente, conheceu do recurso a

penas quanto à inclusão do repouso remunerado no cálculo das' 

férias indenizadas. No mérito, na forma do Prejulgado n9 19, 

dou provimento ao recurso na parte em que dele conheci, para' 

que sejam excluÍdos do cálculo das férias indenizadas os re 1 

pousos semanais e os feriados, com ressalva expressa do meu ' 

ponto de vista pessoal de que a resilição consignada no refe

rido Prejulgado não é a que melhor se coaduna, "data venia",' 

com o espírito e a finalidade da lei trabal~ta ... (lê). 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - No caso, entendo inapli

cável à hipótese o Prejulgado. Por isso, nego provimento pe

lo simples aspecto de que essas férias não são aquelas da res 

cisão contratual, mas as do perÍodo pagas em dinheiro e não 1 

gozadas. 
' 
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os ' 

votos. 

O Sr. Ministro Miguel Mendonça - Com V. Excelência. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo empate, suspenso o julga- \.(. 
s 

mento. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1.547/71. Relator: Ministro' 

Mozart Victor Russomano. Revisor: Ministro Rodrigues de Amo

rim. Recurso de revista do T.R.T. da 2a. Região. Interessa

dos: Manoel de Lima e Tratores Fiat do Brasil S/A. (drs. Rio' 

Branco Paranhos e Francisco F. de Arruda). 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal Regional da S~ 

gunda Região entendeu que, em face da prova, estava caracter! 

zada a despedida justa. Interposto, admitido e contestado o 

presente recurso, a douta Procuradoria opina pelo não conheci 

mento ou não provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - De acordo. 

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

nheço do recurso. Matéria de fato. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Também não conheço. 

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

a Turma, preliminarmente, não conheceu do recurso. 

O.Sr. Secretário- PROCESSO N9 814/71 -Relator: Ministro 1 

Renato Machado. Revisor: Ministro Mozart Victor Russomano. ' 

Recurso de revista de decisão do T.R.T. da 2a. Região. Intere 

sados: Maria Sgarbi e IndÚstria Texteis Aziz Nader S/A. (drs. 

Ulisses Riedel de Resende e Aryovaldo Antunes Cruz). 

O Sr. Ministro Renato Machado - O AcÓrdão Regional cancelou a 

penalidade aplicada e determinou o retorno do reclamante às ' 

anteriores funções ... (lê). A douta Procuradoria opina pelo 1 

não conhecimento ou improvimento. É o relatório. 

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

Advogado. 
ITTP.A nA PAT.AVRA () nH TIT.T.c\.c\F.P. HTF.nF.T. nR HR7.F.NnF.\ 
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O Sr. Ministro-Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 
' 

O Sr. Ministro Renato Machado - Conheço, pela divergência I 

de fls. 74/76. 

O Sr. Ministro-Presidente - Também conheço. Há divergêncim 

A Turma, por unanimidade, preliminarmente conheceu do re -

curso, por divergência jurisprudencial. Tem a palavra o Re 

lator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Nego provimento, porém, por 

que conforme consta da prova referida no aresto, inexiste/ 

a incompatibilidade entre as partes. O serviço para o qual 

fora deslocado a autora era mais importante do que o exerci 

do anteriormente por ela, embora mais penoso. 

O Sr. Ministro-Presidente - Acompanho o Relator. Há diver-

gência? 

O Sr. Ministro Miguel Mendonça - Dou provimento. 

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

guel Mendonça, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 1 601/71 - Relator: Ministro 

Mozart Victor Russomano. Revisor: lünistro Rodrigues de A

morim. Recurso_de Revista de decisão do T.R.T. da 2~ Regi

ão. José Moran. Companhia Paulista de Alimentação - Produ 

tos Duchen. 

O Sr. Ministro-Presidente - O Egrégio Tribunal da Se~unda I 

Região, em face da prova, concluiu que o recorrente foi in-

denizado ao fim do primeiro contrato, e mais tarde recontra 

tado pelo sistema da Lei 5.107. Opina a douta Procuradoria 

Geral pelo conhecimento e provimento parcial do pedido no 

- __ ____....., 
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no que tange à integração do décimo-terceiro salário no seu/ 

tempo de serviço, de sorte que sejam devidos, a esse titu -

lo, 2 e 1/12. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rodricues de hmorim -Nas contra-razões,a re 

clamada alega a preliminar de deserção. 

O Sr. Ministro-Presidente - As custas foram pagas pelo em -

pregador? 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim - Pelo empregador,na Pri 

meira Instància. 

O Sr. Ministro-Presidente - (Consulta os autos) - Realment~ 

a ação foi julgada procedente em parte. As custas parciais 

foram pagas pelo empregador. Há uma particularidade, no ca 

so. Confesso que não havia anotado essa preliminar. O a

córdão Regional acolheu o recurso da empresa e julgou impro 

cedente a ação. Então, as custas devidas pelo empregado,'\:la 

ta veni.a", não seriam as que o empregador pagou: teriam de 

ser calculadas sobre o valor do pedido inicial. 

O Sr. Ministro Rodrigues de Amorim.- Realmente, há esse as

pecto, mas se as custas foram pagas e o empregado recorre,/ 

nao estaria, pela Consolidação, que não tem norma especifi

ca, no caso, pela jurisprudência, pelas normas do conheci -

menta do recurso, obrigado a efetuar o pagamento. Rejeito/ 

a preliminar. 

O Sr. Ministro-Presidente - Também rejeito a preliminar,pe

lo fundamento exposto. Há divergência? A Turma resolveu, 

preliminarmente, por unanimidade de votos, rejeitar a pre

liminar de deserção argliida em contra-razões do Recurso de/ 

Revista. Ainda preliminarmente, a jurisprudência divergen

te não se adapta à espécie. Para admitir a divergência ale 

gada, seria preciso revisar o fato principal. Conheço da 
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Revista apenas nesse ponto, e lhe dou provimento. 

o Sr. Ministrb Rodrigues de Amorim - Também conheço apenas / 

nesse ponto, calculado o décimo-terceiro salário na base de 

2/12. Acompanho V. Excelência. 

o Sr. Ministro-Presidente - Há divergência? Ainda prelimi -

narmente, por unanimidade de votos, a Turma conheceu da Re

vista apenas quanto à inclusão do prazo do aviso-prévio no 

tempo de serviço do empregado, e, no mérito, ainda por unan_i 

midade, deu-lhe provimento, para determinar que o décimo-ter 

ceiro salário seja pago à razão de 2/12. 
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O Sr. Secretário - Processo N9 1187/71 - Relator Ministro 

Renato Machado, Revisor Ministro Mozart Victor Russomano • 

Recurso de Revista de decisão do Tribunal Regional do Tra 

balho da Sexta Região. Facit S/A. e Francisco Lopes Car

valho. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O Egrégio Tribunal Regional 

' do Trabalho, com base na prova, deferiu a comissionista re 

pouso. A Revista vem por divergência. A Procuradoria opina 

pelo não conhecimento ou improvimento do recurso. É o rela 

tório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo. Em discussão. Encer-

rada, Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - SÚmula n9 27. Não conheço • 

O Sr, Ministro Presidente - Não conheço. Há divergência?Por 

unanimidade, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo N9 1194/71 - Relator Ministro 

Renato Machado, Revisor Ministro Mozart Victor Russomano,Re 

curso de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho 

da Sexta Região, Fundação Serviços de SaÚde PÚblica, 

O Sr, Ministro Renato Machado - Reconhecida a relação empre 

gatlcia, na Revista, é argÜida a nulidaqe do Acórdão com ba 

se nos arts. 663, § 19, e 668, eis que funcionou, no julga-

mente, o Juiz que assim se expressara nos autos, fls.46,"in 

fine": "Estou impedido de funcionar no presente feito, Os 

reclamantes foram assistidos, na fase de conhecimento, pela 

Promotoria PÚblica, •• (lê)," A douta Procuradoria opina pelo 

acolhimento da preliminar de nulidade. É o relatório. 

o Sr, Ministro Presidente - De acôrdo. Em discussão, Encer 

rada, Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Estão comprovadas, nos autos, 

as afirmativas do recorrente. Acolho a nulidade, desde que 
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declarada expressamente a suspeição. Conheço, quanto à pre 

liminar, e dou provimento • 

o Sr. Ministro Presidente - De acôrdo, Há divergência? Por 

unanimidade, conhecido o recurso, quanto à nulidade alegada, 

e dado provimento ao mesmo para determinar a baixa dos autos 

ao Egrégio Tribunal "·a quo" para fins de direito. 

O Sr. Secretárió - Processo N9 1207/71 - Relator Ministro 

Renato Machado. Revisor Ministro Mozart Victor Russomano.Re 

curso de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho 

da Quinta Região. Carmelito Caetano da Silva e Ezequiel Pe 

reira dos Reis, 

O Sr. Ministro Renato Machado - Diz o Acórdão revisando a 

fls. 100: " Em face desta confissão, caso tenha havido rela 

ção de emprêgo, o recorrido só reclamou três anos após ••• 

(lê}. A douta Procuradoria opina pelo não conhecimento daRe 

vista. É o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Ministro Relator, 

O Sr. Ministro Renato Machado - Não conheço, porque, na Jus

tiça do Trabalho, existe mandato tácito, O Advogado que subs 

creveu as razões do Recurso Ordinário acompanhou o réu à au

diência, fls. 64, além do mais a nulidade é das sanáveis e 

não foi argÜida na primeira vez em qae o recorrente falou nos 

autos. Não conheço da nulidade, aditando-se que os julgados 

são de espécie diversa. 

O Sr.Ministro Presidente - Pelos mesmos fundamentos do Minis 

tro Relator, não conheço do recurso. Há divergência? Por una 

nimidade, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo N9 1224/71 - Relator Ministro Re 

nato Machado. Revisor Ministro Mozart Victor Russomano.Recur-
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so de Revista de decisão do Tribunal Regional dO Trabalho 

da Primeira Região. José Ribeiro e Ferragens Haga S/A. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O Egrégio Regional decidiu 

que a aposentadoria extingue o contrato anterior, impedindo 

a soma do seu tempo de serviço ••• (lê). Na Revista é citada a 

súmula n9 21. É o relatório, 

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

da, Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Conheço e dou provimento, de 

acôrdo com a Súmula h9 21. 

O Sr. Ministro Presidente - De acôrdo, Há divergência? Por 
A unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso, de acor 

do com a súmula h9 21. 

O Sr. Secretário - Processo N9 1256/71 - Relator Ministro 

Renato Machado. Revisor Ministro Mozart Victor Russomano. 

Recurso de Revista de decisão do Tribunal Regional do Tra 

balho da Segunda Região. Empresa Auto Onibus Vila Espera~ 

ça S/A. e Neusa Brasilino da Silva e Outras, 

o Sr. Ministro Renato Machado - O AcÓrdão Regional, em face 

da prova, não reconheceu o " factum principie" alegado, nem 

a sucessão, dizendo, quanto a esta: " Por outro lado, não ho 

ve qualquer sucessão de emprêsa. Em verdade, a CMTC, para ~ 

tender os usuários ••• (lê)." A douta Procuradoria opina pelo 

não conhecimento ou não provimento do recurso, É o relatório. 

o Sr. Ministro Presidente - De acôrdo, Em discussão. Encerra 

da, Tem a palavra o Ministro Relator. 

o Sr. Ministro Renato Machado - " Factum principis" consti

tui matéria fática. Além do mais, o recurso, em particular , 

não se alicerça em jurisprudência, nem violação literal de 

lei federal, Não conheço. 



fST · 33:! 

PODEFI JUO\CIÁRlO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRISUNAI.. SUPERIOR CO TRABALHO 

26/8/71 MHA/NSO 11,40/45 -4-

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço do recurso. Foi uma 

concessão precária cassada, por não haver o empregador pree~ 

chido as exigências para o funcionamento. Matéria fática de 

todo proclamada. Há diverg~ncia? Por unanimidade, preliminaE 

mente, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo N9 1257/71 - Relator Ministro Re 

nato Machado. Revisor Ministro Mozart Victor Russomano.RecuE 

so de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 

2a. Região. Arno S/A. Indústria e Comércio e Hélio KJon 

O Sr. Ministro Renato Machado - O AcÓrdão Regional julgou não 

provada a falta, vindo a Revista por divergência e afronto ao 

art. 482 da ConsolidaÇão das Leis do Trabalho. A douta Procu

radoria opina pelo não conhecimento ou improvimento do recur

so. É o relátório. 

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

da. tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Matéria fática e probatória. 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço do recurso. Há diver 

ggncia? Por unanimidade, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo N9 1281/71 - Relator MinistraRe 

nato Machado. Revisor Ministro Mozart Victor Russomano.ReouE 

so de Revista de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 

Quarta Região. Antonio Carlos Villar e MetalÚrgica Wallig 

S/ A. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O recurso versa apenas sôbre 

o décimo-terceiro salário que, no entender do recorrente, é 

devido mesmo que a despedida ocorra por justa causa. A revis 

ta vem por divergência,opinando a douta Procuradoria pelo nã 

conhecimento ou improvimento da mesma. É o relatório. 



iT · 332 

POOEA JLJDIClÁR.\0 

JUSTiÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR 00 TRABALHO 

26/8/71 MHA/NSO 11, 40/45 -5-

o Sr. Ministro Presidente - De acôrdo. Em discussão. Encer-

rada. Tem a palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado Machado - Conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço por divergência. Há di 

vergência? Por unanimidade, conhecido o recurso. Tem a pal~ 

vra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Nego provimento, porém, em 

face dos expressos têrmos do art. 39, da Lei 4 090. 

O Sr. Ministro Presidente - Nego provimento. Há divergência? 

Por unanimidade, negado provimento ao recurso. 
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O Sr. Secret.1rio - PROCESSO NQ 1 22Ç/~:J. - Relator Ministro Re 

nato Machado - Revisor - Ministro !1ozart Victor Russomano. Re 
' -

curso de Revista de Decisão do T.R.T. da 41 Região. Li11t'aria 

Editora Pilar S/A e Reynaldo da Rocha Teixeira. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O Egrégio Regional determinou 

a retificação da data de admissão do autor, o pagamento do m~ 

de salário, décimo-terceiro salário e férias, bem como a de -

volução· do lastro, pelos seguintes fundamentos: "Efetivamente 

há nos autos comprovantes de devolução de livros vendidos pel 

reclamante, o que, no entanto, não autoriza qualquer desconto 

"' .. por parte da empresa ••• (le). A douta Procuradoria opina desfa 

voràvelmente. ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro Presidente - De ac~rdo. ~m discussão.Encerrada. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Salário, gratificação natali-
• N .. R na e ferias. Nao conheço quanto a esses itens, porque a evis 

ta não se encontra fundamentada. Quanto ao lastro, conheço. 

T 
, , .. 

O Sr. Ministro Presidente - ambem conheço. Ha divergencia? A 

Turma, por unanimidade, preliminarmente, conheceu do recurso. 

apenas quanto à formaçã? do lastro e ao est~rno de comissões. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - De acôrdo com o disposto no 

artigo 5Q da ~i na 3 807, quando ocorrer pagamento de presta 

ções sucessivas, as comissões s6 serão ex~g!veis de ac~rdo co 

o recebimento das mesmas 11
• Dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - fiou provimento parcial ao recurso 

com o Relator, quanto à legitimidade da formação (lo lastro, 

mas, quanto ao estôrno, não posso partir de outros fatos senã 

"' o di , d~queles reconhecidos nas Instancias r narias. O pagamento 

do est~rno não era possível, porque a transação estava ultima 
da. 
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, ... 
Ha divergencia'? 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Dou provimento total, porqu , 

quanto ~ preliminar de ilegiti~idade do lastro, é reconhecida 

e, quanto ao estôrno, se trata daquelas vendas particulares 

não reguladas pela lei dos vendedores •. 

O Sr. Ministro Miguel Mendonça - Nego provimento total. 

O Sr. Ministro Presidente - No mérito, a Turma, por maioria d 

votos, vencido o Ministro Miguel Mendonça, deu provimento par 

cial ao recurso, admitindo a legitimidade da formação do las-. 

tro. O Ministro ~odrigues Amorim dava provimento total, na pa 

te conhecida. 

O Sr. Sécret4rio - PROCESSO 1 436/71- Relator - Ministro Re -

nato Machado - Revisor - Mozart Victor Russomano. Recurso de 

Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. Benedito Pedroso da 

Cruz.e Viação A~rea São Paulo. 
, 

O Sr. Ministro Renato Machado - Enquanto a sentença origina-

ria entendeu o autor carecedor de ação, o Egrégio Regional en 
, 

tendeu que seu direito estava prescrito. O pagamento do sala-

rio-famÍlia, pela lei estadual, cessou em 1 965 ••• (1a). A do~ 

ta Procuradoria opina pelo improvimento. ~ o relat~rio. 

o Sr. Ministro Presidente -De acÔrdo. Em discussão. Encerra

da. Tem a palavra o Relator. 
H • i O Sr. Ministro Renato Machado - Nao conheço, quanto a prel -

minar, por dupla motivação: a) porque não vem a prejudicial 

arrimada em lei ou jurisprudência; b) conhecidos os fatos, o 

Juiz aplicou a suspensão legal aplicável •• .(1~). 

o Sr. Ministro Presidente -Conheço, quanto à preliminar de 

prescrição, pela di~ergência jurisprudencial. Havendo diver -

gancia, tomarei os votos. 

O Sr. Ministro rlodrigues Amorim-Não conheço. 
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o Sr. Ministro Miguel Mendonça - Com V. Excelência. 

o Sr. Ministro Presidente - A 

ria de votos, vencido o Minist 

' recurso, apenas quanto a preli 

gência jurisprudencial. Tem a 

O Sr. Ministro Renato Machado 

• ta regulada pelo artigo 11. o 
voco do não 

, 
pagamento do salar ... 

•.• (1~). 

O Sr. Ministro Presidente - Co 

Turma, por unanimidade de voto 
' quanto a preliminar de prescri 

o Sr. Secretário - PROCESSO Nº 

Turma, preliminarmente, por mai 

ro dodrigues rtmorim, conheceu d 

minar de prescrição, por diver

palavra o Relator. 

- Nego provimento, A matéria es 

autor teve conhecimento inequ!

io-famflia durante quatro anos 

m o Relator. Há diverg~ncia? A 

s, negou provimento ao recurso 

ção. 

1 460/71- Relator - Ministro 

Renato Machado - Revisor - Min istro Mozart Victor Russomano. 

Recurso de Revista de Decisão 

?o ttio Doce e Paulo Moreira. 

O Sr. Ministro Renato clachado 

são contratual, as Instâncias 

julgaram-no improcedente, Foi 

do TST da 3ª Região. Cia. Vale 

• , 
- O inquerito, que visa a rcsci 

Ordinárias, com base nas provas 

consignada o "bis in idem" pelo 

Ac6rdão revisando. .. -( le). A I? ou ta frocuradoria opina pelo não 

~ o relatÓrio, conhecimento ou improvimento. 

O Sr. Ministro Presid~- De 
J. 

palavra o Relator. Tem a 

O Sr. Ministro Renato Machado 

comporta nos estreitos limites 

O Sr. Ministro Presidente - t 

acÔrdo. hm discussão. ~ncerrada 

- Matéria probatória, que não s 

legais do recurso. 

Turma, por unanimiélade, 

meu voto, Há diverg~ncia~ A 

inarmente, não conheceu do re-prelim 

curso. 

O Sr. • Secretario - PROCESSO ND 

Renato Machado - Revisor Minis 

Recurso de Revista de Decisão 

1 525/71- Relator -Ministro 

tro Mozart Victor Russomano. 
do TRT da 2s Região. Aparecida 
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de Oliveira 4A e Cia ~aulista de Estradas de Ferro. 

O Sr. Mini.stro Renato Machado - O Egrégio Tribunal Regional 

não conheceu do Recurso urdinÚrio, por deserto. O autor ofere

ceu ~gravo, lembrafldo que suscitara isenção das custas. A ré, 

em contra-razÕes, argtli duas preliminares ••• (lê). n douta Pr2 

curadoria opina pelo não conhecimento ou improvimento. t o 
, 

relatorio. 
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O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discussão. Encer 

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Mesmo tomando o recurso de A 

gravo como de Revista, não conheço por dois fundamentos, a 

saber: a) por não estar fundamentada em lei ou jurisprud@n -

cia; b) porque, embora solicitada a isenção de custas, não 

foi deferida, o que teria de ser expressamente. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há diverg@n-

cia? A Turma, por unanimidade de votos resolveu, preliminaE 

mente, não conhecer da Revista. Está suspensa a Sessão. De

vemos continuar apÓs o almoço. 
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O Sr. Ministro Presidente -~ reaberta a sessão. 

O Sr. Secretário - PROCESSO 'NQ 1 604/71 - Relator - Ministro 

Victor Russomano - Revisor Ministro Rodrigues Amorim. Recurso 

de Revista de Decisão do T.R.T. da za Região. Cia. Brasileira 

de Alumínio e hidem Antonelli. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egr~gio Tribunal da Segunda Re

gião, em grau de Recurso Ordinário, não acolheu a preliminar 
, ' de cerceamento de defesa e, no merito, conferiu a recorrente 

direito ao auxÍlio-enfermidade ••• (l~). A douta Procuradoria 

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

O Sr. Ministro Rodrigues 4morim -Nada acrescentar. 

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

mente, conheço do recurso, por diverg~ncia jurisprudencial, 

quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa -

fls. 44- mas d~le não conheço quanto ao mérito ••• (l~). 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - ~ meu voto. 
, A 

O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? A Turma, por una-

nimidade, preliminarmente, conheceu do recurso, por diverg~n -

cia jurisprudencial, quanto à preliminar de nulidade por cer

ceamento de defesa. A prova testemunhal, indeferida, como fi-
# cou esclarecido nos autos, se tornou dispensavel, em face dos 

fatos confessados pelo preposto do empregador, em seu depoime~ 

to pessoal. Inexiste, assim, "data venia", a pretendida nuli

dade. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - A Turma, ainda por unanimidade,ne

gou provimento ao recurso, na parte em que dSle conheceu. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 720/71 - Relator - Ministro 

Mozart Victor Russomano- Revisor- Ministro ttodrigues'de Amo

rim. Recurso de Revista de Decisão do T.R.T. da za Região. Mi
guel Gomes Ribeiro e Banco Itaú Xmerica S/A. 
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O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal da Segunda Re

gião negou provimento ao Recurso Ordinário do empregado,que, 

como vigia de Banco, pretendeu o reconhecimento do direito à 

jornada de seis horas de. trabalho, bem como, a t!tulo de hora 

extraordinária, o pagamento ••• (l~). A douta Procuradoria Geral 

opina pelo não conhecimento ou não provimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Rodrigues ~morim- Nada a.acrescentar. 

O Sr, Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. De con -

formidade com vários votos que eu já proferi, o vigia não es

tá sujeito, pelo princ!pio protetor do artigo 224 ••• (1~). Não 

conh~ço, preliminarmente, do recurso. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Também não conheço. 
, .. 

O Sr. Ministro Presidente -Ha divergencia? A Turma, por unani-

midade de votos, preliminarmente, não conheceu do recurso. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 1 731/71 - Relator - Ministro 

Mozart Victor Russomano - Revisor - Ministro Rodrigues Amorim. 

Recurso de Revista de Decisão do T.R.T. da ZA Região. The Fir 

Nacional Bank Of Boston e Joaquim Corr3a. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal da ~egunda Re

gião entendeu que as gratificações habituais integram a remu

neração - o que teria ficado comprovado e que, ~ortanto, deve

riam ser contempladas no cálculo da indenização ••• (lê). A dou

ta Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento. t o re-
, 

latorio. 

o Sr. Ministro Rodrigues 1imorim - Nada a acrescentar. 
I 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. tncerrada. donheço 

do recurso, ·por dive.rg3ncia jurisprudencial. 

o Sr. Ministro Rodrigues ~morim - Também conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? A Turma, por unani 

midade de votos, preliminarmente, conheceu do recurso, por di-
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diverg~ncia jurisprudencial. ~uanto ao m~rito, dou provimento .. 
ao recurso para restabelecer a decisão de P,rimeira Instancia. 

Trata-se de saber se a quitação se refere ~s parcelas ou não. 
N ' N A quitaçao diz respeito as parcelas e nao aos valores. 

O Sr. Ministro Rodri2ues imorim - Também dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente -Há diverg~ncia. 

O Sr. Ministro Miguel Mendonca - ~ivirjo. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria, A Turma, venci~o o 

Ministro Miguel Mendonça, dou provimento ao recurso para res

tabelecer a decisão de Primeira Instância. 
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tro Victor :\ur,sor-.c.no. h visor; .aor1ri:;Pcs .i.cr.orin;. - Rccur.co 

de rcvir:~o:. de dcci:::L:o do TJ7 du 2a. !~c:i:"o. - Lnco :::or~cr-

cié.l do Estado o: ó'ão Paulo - Alberto :::"ranci::: da ::rnz. 

O Sr. nnistro Pl'' sic'cnt-:- - Srs, iiinis"'-rcs, o I:gr~gio Trib.!J. 

nor de intc,.,pcstividodc do Recurso Ordir•á:c'io. 

eou frovi~:rto 20 rccur3o do c~p:rg~dor, cntcnacnto n5o Cfi-

t~r COLJ_tJrovad& c justa cau:,a, pois os constantr s utrasos do 

rrco:-rido <.O serviço rrQT corr.pcnsados sc::;ll!ldo n:tcnclin:cnto 

entre as partes p~la prorrogoç~o ••• (le). 2 o rrlat6rio. 

0 Sr. 1·Iinistro Prr2id~nt~ - E:-<1 ji:::cussão. Enccrrad;.,.!:i:o c_2 

nh2ço do recurso. H~t~ria de prova. 

C Sr. z,:inistro RodrL;ucs A".'orir: - JTÊ.o conl1cço. 

G Sr. ::tnistro Presidente - Há divergência ? Por unanirrida

dc, nio conhecido o r··curco. 

O Sr. Srcr;t:rio - PRGCESSO }'Q 251/71 - R:-:lator: i:üistro 

Renato Hach&do. - Agrc.vo de Instrumento d.:.: dcsr;r.cho do Julz 

Presidente do TRT da ':Gt. nc:i;:;o - I;::ason I;lccrônicv de ;;nt_f 

nas Ltd&. - Irin12u l.r'i'.o. 

G Sr. ;.·inistro Rcn1.<to l:r,chc.do - Trar:c·a;'la ' R~'·l· "t ~ ..... '- ' -.) u' 
a ré co~ base no 2rt. 872 1 § lQ, Decidiu o AcÓrdgo, ao dar 

p:::lu proccdêncic. da rcclwn:.~tório, ~JUC as difcrcnç;:.s prov::n_1 

entes d2 DissÍdio fÔss~rr. c.puradas em rxccuç'iío. A clout::t Pro

curadoria opina pelo i:p:·ovir-cnto do A:;r:::.vo, t o rcb.tÓric. 

O Sr. l:inistro Prcsider.te - m discussão. Encerrar'!;;, T::rr c. 

palavra o l·~rüstro Relator. 

G Sr. l:inistro Re::tato 1':01cho.do - A disçosiç';;o >:>cfcrido não 

foi violc.é!o., porqu.e não tom pertinência coP.' o C:.c:cidido. Dr:.ê.. 

funda.~tcntado o Ag;ravo, nego provimento. 
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C Sr. J:inistro Presidente - HL. divcrgêr:ci" ~ Por unanimida~ 

de, n:::gsdo provi'"~nto uo b.grc.vo. 

O Si'. Sccrrttrio - P."'iWZ':SO }!Q ::>9601 - Relator: !·::i.nistro ~"'& 

neto D::.chado - .Agr&vo de Instru~cr.to de dr:spacbo elo Juiz Pr~ 

siclcntc do TRT da Za. Rc:;i3o - Lojus Rlvo S/A - Donina Fonta 

n~· zzi Fidclis. 

o .sr. i-:inistro Rcn&tp_i-:achaJ!Q - Tratu-s:: de aplic&r ou não 

o &rt. 395 cr; que se r:scudo.n: a il.cvist2. denegada c êct::: ,~sr"-

vo. O dcspccho que trLDcou aquêle recurso ••• (lê).· A douta 

Procuradori& opina pelo provir:-.cnto do r<curso. ~ o rcl2tÓ-

rio. 

O Sr. l-ãnistro Pre-sidente - Em di::;cuscão. Encenada. Tem a 

p<Üavra o I·1.nistro Rcldor. 

O 2r. iA-r.isj;;_ro fu:.naj:_o F achado - Trndo r:m vi::; tu :rur. n:::o ::;ão 

CX!,minadas as prov&s, mas o:at~ ou n:::o a aplic"-ç~o do. norma 

jurÍdicu, dou provi~c~to ao Agravo para n~lhor exame, exclu 

si vc.mcnt:: no que se refere .;.o s.spocto constante do r clat6ria. 

O Sr. Ministro :>rcsidcnf& - HE. di vc-r:;ênci<J. ? Por t'!nanirr.ida

de, dado provimento ao AgrüVO: nos têr~os do voto do Linis-

tro Relator. 

C Sr. 2:crctfrio- FrtGC::SSG Yº 36:J.fl'J,. - :tclc:.tor: J.:inistro ~ 

nato Euchado. - b.grc.vo de Instrur;cnto de despacho do Juiz 

Prrsidcr.t: do 7RT da 2a. Hcgião - Jorge J<orc.ão - Banc:J d& 

Lavoura de J1.nas Gerais S/ A. 

O Sr. ~D.nistro Renato :;achado - Tranc&da a Hcvü:ta por in

tcmpcsti v a, agra•1a o <O.utor s :m fund~J.mcntar o nôvo r r curso. 

A douta Procuradoria o~ina pelo provi~r.nto do Agrc.vo. t o 

relatório. 

O Sr. Einistro Presidente - Em discussd.o. Enc:':'rc.da. Tem a 

palavr& o b:inistro Relator. 

O Sr. Finistro Renato ].;achado Dcsfund&lllcnt~do o :,::r;;.vo c 
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intcmpcstiv~ a Rcvi3to 1 nego provimento. 

O Sr. E:i.nistro Presidente - Por un;:u:i 'lid-ª 

de, r:6odo provimento ao a~ravo. 

O Sr. Secretário - PitOC:::':.SO YQ l.ül6/71 - Relator: i·:inistro 

Victor Russomano. Revisor: l:inistro ~1odrigucs :u-·'Orim - Rcc~'.!: 

so de rcvis'::u. de decisão do T:-tT da 2a. R~:~i2ío - Adriano Pc-

dro P&iva c 0\ctros - Ci<:J. Dócas de Sa.ctos. (.> .. diudo o jul.:;a

mcrto, em virtude de cmp&tr: vcrificsdo nu votE.ção. Cs l-:ini~ 

tros Victor .au.Jsomuno c i:igucl J:cndonç& cor.hcccr&JT do recur

so; os i:inist:·os rtoé:rigu~s An:orim c J{cnato ;.:acl1i.lÔO dêlc. não 

conh~ccréJll). 

C Sr. l:in:L§tro Prcsiecntc - Em priT•ciro lugar, r:ossos agr&d.f. 

cimentos pela r;rcscr:ç::: do i·:inistro :rn•ton Lt.nmmi:-:r intc-:;ró{;_ 

do c:sta Tur~&. Agora, um pequeno c sclarcci!'lcnto fund~m:ntal 

para o procc:;so. A cor.>:c:nt:- do l'inistro Relator é f>.vorávcl 

ao conhc.cim:nto do recurso por divergência jurisprudencial c: 

inclusive, porque se considerou coMo tendo sido ~al enquadr~ 

da a m.:tória fática recon:1ccida na Instância Ordin:ria.A co.t 

rente divergente nio encontr& o atrito jurispruecncial sufi

cientemente definido a propósito. E, ~c~l~cntr, neste pont~ 

a corrente divergente dctcv~-se n~ lritura do ar·sto aponta

do co~o tal para concluir co~ certa raz&o. ~.zxa. te~ a pala 

vre. pare. votar q:wnto ~ prrliminar. 

tados como divergentes ? 

O Sr. ;:inistro Prc::idc:r~tc - O Acórd~o récorrido diz: "ric~:i

to as preliminares ar3ü·.üdas, porque a cxist:r.cia de: Dissf-

dio C:oletivo, n:m rcclan~aç;;;o do Sindicato, nil.o irrp:d:m que 

os reclamantes rccla'llec: aqvilo que: considera": dirGito ••• (lê}l 

Esta, a tc.sc .svstcntadc.:. _prlo AcÓrdão"' HL nurc!'O~os t..rr:.to!J , 



ST- Si\2 

PODER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

~6-8-1)71 I:.:,l0/15 -4-

c~ qu:, ~c&lmcntc, C ~~'"" tc~c n~o ~st~ c~~~~n-d--- • ._, ...., _ ,_... ./• C<.H•.J-• U ._.. <I 

.. is outrc..s dccisõ-::. ~uc u{t:j_ dparcc:..rn, ,-.ec ~o. princ:f.;jo, c'~ 

outros pontos .cn: pc..rc-cc":1 conf1i tc.r:tc3, ~r; r r <-lid<-.d::: 1 n'i:o o 

são. Con1~rço de.. Rc:~".-istaí ·'"'unc1L.rrJ:ntalrrrr.t~, por mal -::-qva

dro.Mcnto jurÍdico do:; fc..·~cs. I'cl!l u 1-Jala-t.rra. o :~ni:-:tro ~Tcl .. '-

ton Lamounicr. 

qu::: 

n&o conhece do r~curso. 

tros :ac1atOl' c Liguel :.ícndonça1 a Iuril'2 nZ.o conr.:cct: da Rc-

. t ..:~. . ~ " d"" .. ~· . ' R . VlS ,a, 3.~-c.l:;lra O ll.COI' ao O LlnlS'Cl'C i ~VlSOI', 

Vic":or Russorr.ano - Revisor: 1-:ir.istro RodrL;v::s 1J..:10ri~ .. 3."-

cur:;o de: rcvi::;t.J de dccis&o do TRT da 2a. Região - Fazenda _Q 

ri ente - Orcini de H ardi. (Adiado o julgamento, em virt11r: -~de 

,~,r,pc..tc verificado na YOt2.ção. A rurmo, sem divcrg~ncia, c.2 

nhcccu, em pc:.rt:. 1 de. R:uisté.. Fo r< rito 1 os i·:inistros Vic-

to1· R.usso"'ano c Rcnoto Nachado daVEJ:l provirr:::nto p&i'a c::cl~·-ir 

o c~lculo d~s fErias ••• (1~). 

rias inc1cnizado.s devem ser pz:..gas corr c:-cc.lu::;8.o dos di:......s Q~· -;-o·· 

pouso. Pcssoalrn::ntc, ni'io -:;tou de acôrdo col": :.::;ta tcss 1 qas 

aplico no Prr:jLü,:;c-do nº 19. O l·:inj_3tro Rrvi:>Ol' <:r.tr:ndc rruc 1 

neste caso, essas fLrirs n~o r-rL:..lll pi"'Õpric..Cl:-:ntc ir:dcniz8_d$J , 

c sio pagos :m di~hciro puro c simplcs~cntc no tr~n::;curso do 

contr"to de tr<-..l::alho c q_u_c, por isso, devem cxclllir o rcpou-

::; o rc.muncr <idO, 

.Q__fu:. ;.Jtnis tro no·ton Lamouni :r - Estou con; V. E;:cc1 ~nci a. 

C Sr. !:inistro P:>:csidcnt:: - Por ~- 1· 01-·1· :. . ., Tl,r 4 ~ c..,.~,, 
' çJ ..... ~ ~ -- ·-LI._ - ..__~,...:_ 

'1~nto ao recurso, ns. porte em :-rue dêlo s:: conheceu, 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N2 385/71 - Relator - Ministro 

Renato Machado - ~gravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da lA Região. Sapataria Gembier Ltda. e Ey

der do~ Reis e outros. 

O Sr. Ministro Renato Machado - ~iz, em certo trecho, o des

pacho recorrido: 11Há de se convir que a modificação da prova 

é tarefa prÓpria do JuÍzo originário, no exercÍcio ••• (lê)". 

Opina a douta Procuradoria Geral pelo improvimento. É o re-

lat~rio. 

O Sr. ~.inistro Presidente - 'Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O· Sr • Ministro Renato l1achado - sabre fatos e provas o recur-
u 

so sub judice11 • Nego provimento. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NO 393/71 - Relator - Ministro 

Renato Machado, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 4A Região. José do Livramento Motta e 

Estaleiro s'o S/ A. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O despacho agravado trancou 

a Revista, explicitando que os aumentos oriundos de promoção .. 
devem ser compensados ••• {le). Opina a douta Procuradoria Ge-

ral pelo provimento do Agravo, para melhor exame. É o rela -

tório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machadó - Porque a Revista se encon-. ... . 
trava fundamentada quanto a divergencla, voto no sentido de 

que seja a mesma processada. 
, .. 

o Sr, Ministro Presidente - Ha divergencia? Por unanimidade, 
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dado provimento do Agravo. 

O Sr._Secretário- PROCESSO NO 457/71- Relator- Ministro~ 

nato·Machado. Agravo de Instrumento de despacho de Juiz Presi 

dente do TRT da 811 Região. Raymundo Nonato Moreira e tlomingos 

Ferreira Ribeiro. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Trancada a Revista porque sem 

fundamento, eis que nela não citadas lei nem jurisprud~ncia, 

recorre a parte~_mencionando no Agravo a violação do art. 818 

da Conso1idação •• ,(l~). Opina a douta Procuradoria Geral pelo 

provimento do Agravo.~ o relatÓrio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Porque a Revista não se acha

va fundamentada, e por se tratar de questão fática, nego pro

vimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade, 

negado provimento do Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NU 467/71 - Relator - Ministro R~ 

nato·Machado, Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pres1 

dente do TRT da 21 Região. Fundação Legião Brasileira de As -

sist~ncia e Mori Vedovato e outros. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Negada a Revista, agrava a 

ré, citando decisões como divergentes. O caso 
11
sub judice" co 

cerne a tratamento considerado discriminatÓrio na concessão 

de aumentos salariais. A douta Procuradoria levanta a prelimi 

nar de intempestividade e, se desacolhida, opina pelo impro

vime~to do Agravo, ante a prova pericial. ~ o relatÓrio. 

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

palavta o Relator, 

O Sr. Ministro Renarto Machado - Constando a data do of!cio, 
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mas não aquela em que postada a notificação, não acolho a 

preliminar, mas nego provimento ao Agravo por dupla fundamen-- , " taçao: porque protelatoria a questao e porque incompleta a 

citação do aresto ••• {l~). 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 474/71 - Relator - Ministro 

Renato Machado. ~gravo de Instrumento de despacho do Juiz Prg 

sidente do TRT da za Região. Societé de Sucreries ~rasiliense • 

(Usina ~rasileiras de ~çucar~) 

O Sr. Ministro Renato Machado - Por ter sido trancada a Revi§ 
, . 

ta, agrava are, citando jurisprudencia e o art. 1º, no 1, ••• 

(lê). Opina a douta Procuradoria Geral pelo provimento do Ag 

vo. ~ o RelatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Renato !-!achado - Sendo o problema essencial o 
A - # A da transferencia, eis que a qualificaçao e mera consequencia, 

' A " ' N e de verificar-se que o gravo nao esta fundamentado. ego 

provimento. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O (CHEGA O SR. PROCURADOR, DR. ARTUR FRANCISCO SEIXAS DOS 

ANJOS) 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 494/71 - Relator - Ministro 

Renato Machado. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 6ê Região. brganização De Bares e Restau

rantes Praiano Ltda. e Genesiano HeiTQique de Oliveira. 

O Sr. Ministro Renato Machado - ~gravou a ré do despacho in

deferitÓrio da Revista• Trata-se de apreciar relação de em -

pr~go reconhecida pelo Tribunal Regional, face à prova. Opina 
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a douta Procuradoris Geral pelo imprpvimento. ~ o relatÓrio 
' . 

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

palayra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado -Matéria probatória. Nego provi 

menta ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente -H~ diverg~ncia? Por unanimidade, ne 

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secret~io -PROCESSO NO 522/71 - Relator- Ministro Re

nato Machado. Agravo de Instrumento do despacho do Juiz Presi

dente do TRT da 51 Regiaõ. Sesi - Serviço Social da IndÚstria. 

Sindicato dos ~mpregados em Enttdades Culturais, Recreativas 

de Assist~ncia Social de Orientação e Formação de Professores 

do Estado da Bahia. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Eis o texto do despacho denega 

tÓrio da Revista: "Recorre a reclamada por não ter sido conhe

cido o Recurso Ordinário por ela interposto, pelo fundamento 

de ser o depÓsito prévio insuficiente ••• (l~). Opina a Douta 
&' 
Procuradoria Geral pelo improvimento. ~ o relatório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Nego provimento, fazendo maus 

os fundamentos do ilustre Procurador Pinto de GodÓi: 11 "o con

trário do alegado, o Sindicato.não era o reclamante, mas o 

representante dos empregados ••• (lê)". 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário -PROCESSO NO S3Q/~~- Relator-Ministro Renato 

Machado. ~gravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente 

do TRT da lA Região. Modas Vestidos Branco Ltda. e Mágali Gon

çalves Matos. 
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O Sr. Ministro Renato Machado - O Recurso Ordin~io não foi 

' conhecido, porque interposto. A Revista foi trancada face a 

carência de fundam~ntação ••. (l .) , , e • O douto parecer e desfavora-

vel. ~ o 
, 

relatorio. 

O Sr. ~inistro Presidente -E m discussão. ~ncerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Por estar desfundamentado o 

recurso, nego-lhe provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - H á divergência? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- PROCESSO N!l 550/71 -Relator- Ministro Rena

ente de despacho do Juiz Prcsi

aken Herminio Beatrice P~iva e 

Elétrica. 

to Hachado. Agravo de Instrum 

dente do TRT da 4~> Regiãd> • .Ar 

Companhia Estadual de J?nergia 

O Sr. Ministro Renato Machado - Diz o despacho agravado, em 

Revista: 11 Aponta-se como violado sua parte final, enfocando a 
, dN pelo Acor ao o art. 468 da co N ( A nsolid aç ao. • • le) • " Opina a dout . 

frocuradoria Geral pelo impro vimento. ~ o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Presidente -E m discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado -Inexistindo, na hipÓtese, qual 

ição, e tendo em vista que a re

m como paradigma empregado exer-

quer aresto relativo a prescr 

tificação do enquadramento te 

cente de cargo de confiança. d 
, .. 

como consta o Acordao, nego pro 
-- ' 

vimento ao ~gravo, face a ine A N xistencia de fundamentaçao. 

O Sr. Ministro Presidente -H 
, . 
a divergencia? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

• O Sr. Secret~rio- PROCESSO NO 

to Machado • ..,gravo de Instr!Íllll 

dente de TRT da 3~> Região. Ce 

578/71 -Relator- Ministro Rena

ento de tlespacho do Juiz Presi

nsa- 0onstruções, Engenharia e 
li 

Montagem S/A, e Irineu Lucas ornes. 
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O Sr. Ministro Renato,Machado -A Revista não foi admitida par 

versar s~bre provas •• ,(lê). Opina a douta Procuradoria Geral 

pelo improvimento, t o relat6r1o. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Matéria probatÓria. Nego pro

vimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretério - PR06ESSO ND 587/71 - Relator- Ministro 

Renato Hachado, "'gravo de Instrumento do despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT, da lg Região. Maria de Lourdes da Silva Det -

tori e Rêde Ferroviária Federal S/A. 

O Sr. Ministro Renato Machado - A Revista do autor foi tranca 

da por não conseguir demonstrar que o AcÓrdão revisando coli

de com os ju~gados apontados ou afronta à lei •• ,(lê). Opina 

a douta Procuradoria Geral pelo improvimento, ~ o relatÓrio. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machado - -tuanto ao especto fulcro da 

intempestividade, não há fundamentação legal ou jurispruden

cial. Nego provimento. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO ND S91/7l - Relator - Ministro 

Renato Machado. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da lg Região. Diário tlurninense e Carlos SJbl -

veira, Barcelos. 

O Sr. Ministro Renato Machado - O despacho agravado consigna, 

além de outros fundamentos, que a Revista foi oferecida, mas 
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H , ( ") ""' sem a realizaçao do deposito ••• le • Opina a douta ~acurado-

ria Geral pelo improvimento • ~ o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Renato Machado -Não pagas as custas nem reali -

zado o depÓsito, não conheço do Agravo. 
, .. 

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

não conhecido o agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N2 640/71 - Relator -Ministro R~ 

nato Machado. ~gravo de Instrumento do despacho do Juiz ?re

sidente do T.R.T. da zn Região. José Honorio Carlos e outros 

e IndÚstrias Mecânica Babfini B/A. 

O Sr. Ministro Renato Machado - ~gravando do despacho que in-

deferiu a Revista, os recorrentes citam em sua minuta o art. 

789, § 9º da Consolidação, e o n2 V do art. 68 do Código de 
• 
Processo ~ivil ••• (lê). Opina a douta Procuradoria ueral pe 
~ 

lo desprovimento. ~ o relatÓrio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Renato Machadq - Inexistente o apoio mo art. 

789, § 92 da Consolidação, eis que, em janeiro de 1 964, os 

autores recebiam mais do que o dÔbro do salário-mÍnimo vigen 

te à época. ~uanto ao adicional de insalubridade, a matéria 

foi decidida com base no laudo paricial. Desfundamentado o 

Agravo, nego-lhe provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - PROCESSO Nº 708/71 - Relator Ministro Re

nato 1'~achado - Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre-
I # ~ . 

sidente do TRT da 1~ Região. !Ti ação Aerea Sao Paulo S/ A e 

Manoel Marques Torres e outros. 
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O Sr. Ministro Renato Machado - O despacho denegatÓrio da 

" Revista diz, em sua ementa: Se as questões em confronto 

correspondem a iguais situações jurÍdica ••• (lê)". Opina 
• douta Procuradoria Geral pelo provimento do Agravo. E o 

tÓrio. 

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

palavra o ~elator. 

~ na o 

a 

rela-

a 

O Sr. Ministro Renato ~achado • Transcrevo os fundamentos do 

despacho prolatado, fazendo-os meus para mante-lo. O primeiro 

aresto, supostamente divergente, trata de alteração do pedi

do ••• (l~). Nego provimento. 

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

negado provimento ao hgravo. Com êste julgamento, encerramos 

a pauta de hoje. Esta, a Última Sessão da Turma que tive a 

honra de presidir antes de entz:ar em gÔzo de licença especial 

pelo prazo de dois meses. Quero apresentar minhas despedidas 
.. . 

a v. Exas. -despedidas por uma ausencla a curto prazo- agra 

decendo 1 mais uma vez,a colaboração que de todos os Ministros 

tenBo recebido para a boa marcha dos serviços desta Turma. Em 

particular, quero agradecer, como já fiz no Plenário, ao Mini 

tro Rodrigues Amorim, como meu Revisor, e ao Ministro Renato 

~achado, como meu Relator, que tudo fizeram para que f~sse pos 

s:!vel entrasse eu em gÔzo daquela licença legal imediatamente, 

sem nenhum processo a despachar - a não ser aquêles poucos ca 

sos que, por absoluta falta de tempo, o serviço de nossa pres 

timosa Secretária não pÔde colocar em pauta. 

O Sr. Ministro Renato Machado - Pela ordem, Sr. Presidente • 
, , 

Apesar de ser o caçula da Turma, ja me acostumei a admira-lo 

de longa data, através de sua cultura e de sua produção nas 

Letras Jur:!dicas do PaÍs. Chegando V. Exa. a ~ste Tribunal 
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Quando aqui estava eu há apenas uma semana, pude, pela minha 

observação pessoal, direta - e, confesso, muito severa - che

gar à conclusão de que, além de renomado doutrinador e comen

tarista, encontrava-me também diante de um excelente caráter 

e de um grande Juiz • .!.''oi com imensa satisfação que passei a 

ser dirigido, em meus trabalhos, por v. Exa. com quem conti -

nuo aprendendo, nesta Turma, ainda que possa eventualmente di 

vergir. 
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o Sr. Ministro Renato Machado - (Continuando) - Para mim, a

credito, Ministro Victor Russomano, os dois meses não serão 

curtos, mas longos, na aus~ncia de V.Exa. deste Tribunal 

Creio que, em nome da Turma, posso desejar breve regresso e 

agradecer a V.Exa. pelo talento e eficiência com que se hou-

ve na direção dos trabalhos da Turma. 

O Sr. Ministro Presidente - As palavras do Ministro Renato 

Machado me tocam profundamente o espÍrito. Agradeço-as como 

vidamente. Não me atrevo a retificá-las, pois são ditadas por 

espÍrito altamente generoso, mas uma Única observação me per

mito fazer: não é verdade que V.Exa. tenha aprendido comigo 

alguma coisa; ainda na sessão de hoje, como verifica das no

tas que trouxe comigo, acompanhei seus brilhantes votos. Fui 

eu, portanto, que aprendi com V. Exa. 

O Sr. Ministro Rodrigues Amorim - Peço permissão ao Ministro 

Renato Machado para fazer minhas as suas palavras, acrescen

tando votos de felicidade na sua licença-pr@mio. 

O Sr. Ministro Miguel Mendonça - Também me associo às homena

gens prestadas a V.Exa. 

o Sr. Arthur Francisco Seixas dos Anjos (Procurador) - Desejo 

juntar às palavras dos ilustres Srs. Ministros a do Ministé

rio PÚblico, pois V.Exa. é um homem que respeitamos e admira

mos, porque suas aulas ressoam sempre nos Tribunais Trabalhis 

tas. Aprendi muito com V.Exa., tendo sido uma honra partici

par da Turma que V.Exa. preside. Gostaria de dizer, também , 

que o Ministério PÚblico deseja sejam muito bem gozadas essa 

merecida licença. 

o Sr. Ministro Presidente - Agradeço ao ilustre Procurador 

não só as palavras tão amáveis, como também a valiosa colabo-

ração a nós sempre dispensada, agradecimentos estes que es -
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estendo à ilustrada Secretaria da Turma e a todos aqueles que 

esforçadamente, cooperam conosco nestas arrancadas, inclusi-

ve matinais que lhes temos imposto e que sobrecarrega excessi 

vamente, às v~zes, nesses serviços administrativos, especial

mente o Serviço de Taquigrafia, ao qual estendo, també~, meus 

agradecimentos. Está encerrada a Sessão. 


