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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 2la. SESS~O ORDINÁRIA 

DA SEGUNDA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 26 de outubro de 1 971 

Presentes os Ministros: Raymundo Moura, Pre 
sidente; Hildebrando Bisaglia, 
Peres Júnior, Jeremias Marrocos 
e Rezende Puech. 

Procurador: Dr. Sebastião Machado Filho. 

Secretário: Dr. Eros Tinoco Marques. 

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

O Sr •. Ministro Presidente - Havendo número legal, está aber 

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

Sessão passada. 

O .Sr. Secretário - (L~ A ATA). 

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

havendo objeção, dou-a como aprovada. Os Srs. Advogados p~ 

dem requerer preferência. 

(Os Srs. Advogados pedem preferência para os processos:l351/ 

71, 2121/71, 2534/71, 1269/71, 2341/71, 2460/71, 1049/71, 

1177/71, 4801/71). 

O Sr. Ministro Presidente - Deferidas. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 355/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 4a. Regi~o. GEREMIAS DOS SAN 

TOS LUZ (Luiz Lopes Burmeister) e CIA. ESTADUAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA (Miguel Pechansky). 
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O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal Regional da 

Quarta Região, pela Segunda Turma, julgou prescrito o direi 

to de correqão do enquadramento formulado após dois anos e, 

também, do suposto fato novo que teria ocorrido, resultando 

em alteraqão na funqão do reclamante. O autor, na Revista, 

invoca divergência. A douta Procuradoria opina pelo conheci 

mento e desprovimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

o Sr. Ministro Presidente - Tem a palavra os ilustres Advog~ 

dos. 

(Usam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva e Deoclécio Le 

poldo de Oliveira). 
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O Sr.Hin;stro Presidente- Em discussão. Encerrada. As Ins-

tâncias anteriores deram como provado ter tido o recorrente 

ci&ncia do fato h5 mais de dois anos do ajuizamento da ação. 

Inquestionável, assim, essa nntória que se relaciona com a 

prova, resta indagar se a prescrição abrange apenas as par

celas vencidas no bi.Snio. ConLeço de r0curso quanto a essa 

tese, pela divergência. 

O Sr.l1inistro Jer·emias 1-brrocos - Conheço. 

O Sr.lünistro Presidente - Há divergência ? Por U...'1animidade, 

conhecido o recurso quanto à prGscrição, pela divergência. 

A decisão de la. Inst,~ncia, coni'irmad<J pelo V.AcÓ.rdão recor

rido, acolheu a prescrição, salientando se tratar no caso, 

de um direito individual proveniente de contrato s~l tutela 

especial do interesse pÚblico e sem se caracterizar como in

fraçãó continuada. Tais fundamentos dispensam outras obser-

vações. Nego provimento. 

O Sr .Hinistro Jeremias Harrocos - Sr. Presidente, verifica

mos ter havido um fato novo:, qual seja o d0 êle, exercendo 

uma função, e ter passado para outra, Dou provimento por en

tender que houve infração continuada além de que, a mudança 

de função de eletricista para motorista exigiria enquadramen 

to na nova função ••• (lê). 

O Sr.Ministro Presidente- A O Regional achou que mesmo com e~ 

se fato novo estaria ultrapassado o biênio. O problema é sa

ber se a prescrição abrange as parcelas ou o próprio direi

to, pod:s êle reclama contra o enquadramento, não se trata 

de equiparação, propriamente. Portanto, a tese é bem conhe

cida e esclarecida. O Ministro Revisor acolhe a prescrição 

parcial. O Ninistro Rel<1tor decreta a prescrição total. 
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o Sr,Ministro Rezende Puech - Sr.Presidente, o caso não fo-

' habitualidade dos de ge a casos ssa emprêsa. Houve acôrdo por 

escrito. Port::mto, !1 prescrição ating§: o próprio direito , 

companho v.Excelência. mnis de dois anos decorridos. A 

o Sr,l1inistro Hildebrando Bisag lia - A hipÓt'e.se·. seria do 

art •. 468, mas essa prescreve. 

o Sr.Ninistro Jeremias Harrocos - Na Turma, tenho votado jus 

tamente em sentido contr,~rio. 

o Sr .Nin±stro Hilde :nando Bisag 

prescrição parcial mas na o na h 

lia -Também tenho dado pela 

ipótese. Nego provimento. 

o Sr.!llini stro Peres Junior - m V.Excolência. Co 

o Sr.Ninistro Presidente - Jüni 

seu voto ? 
o Sr.Ministro Jeremias Mf\l'l'OCOS 

o Sr.l,Iinistro Presidente -Por m 

recurso vencido o Revisor. 

o Sr.Secrdtário-Procc:sso nQ 2 1 

de Puech. Revisor: Ministro Hil 

stro Revisor. V.Exa. mantém 

- Mantenho. 

aio ria, negado provimento ao 

21/71-Relator: Hinistro Rezen 

dobrando Bisaglia. Recurso de 

Revista de desisão do TRT C é! Lia • Região, ILDO BIACCHI e CIA, 

ESTADUAL DE J!:NERGIA ELETRICA. (D rs.Luiz Lopes Burmeister o 

Ivan Carlos Luzzatto). 

o Sr .l1inis tro Rezende Puech--0 E .Tribunal Regional do Trabalh 

fls. 153, procl2~ou não defer da 4a. Região, pelo Acórdão de 

veis ao recla..rn(~tnte, emprc:gctdo p 

do ' condição do funcionário ' a pu 

tendidas. Vem a Revista do empr 

cho do fls. 187.Contra-arràzõad 

mérito, da douta Procurctdoria. 

o Sr.Hinistro Hildebrando Bisag 

ela Consolidação, não guinda-

blico, as prerrogativas pre

egado, recebida pelo V,Despa-
, t , . a e com parecer con rar1o, no 

~ o relatório. 

lia- De acÔrdo, 
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O Sr .Ministro Presidente -Têm a palavra os Srs .Advogados. 

(USAM DA PALAVRA OS DRS. CARLOS ARNALDO SELVA E DEOCL~CIO 

.LEOPOLDO DE OLIVEIRA). 
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O Sr. Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra·o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech- Conheço do recurso pela di -

vergência de fls. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência·. Por unanimidade 

conheçido o recurso. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech- Preliminarmente,saliente-se 

que não está em discussão matéria pretendida repelida pelo 

AcÓrdão recorrido, não tendo havido recurso da empresa nes 

se particular. No mérito, já tenho entendido,em casos análo 

gos, não ..• (lê). Nego provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Acompanho o Relator. 

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

de, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário -Processo n9 2534/71 -Relator: Ministro Je 

remias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Remrso de 

Revista de decisão do TRT da 4a. Região. Edilio Valim de Oli 

veira e Companhia Estadual de Energia Elétrica. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Postulou o empregado a 

anulação de transferência e pagamento das despesas de ret8r 

no ao lugar de origem e do adicional de transferência,redar-

gUindo a Companhia Estadual de Energia Elétrica ... (lê). Pa

recer pelo conhecimento e provimento do recurso.~ o relató -

rio. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Nada a aditar. 

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

dos. 

(Usam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo Selva e Deoclécio 

L. de Oliveira) 

4 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, a matéria 

já é conhecida do Tribunal. Os arestos trazidos a confronto 

justificam, no meu entendimento, o conhecimento por divergên 

cia jurisprudencial. Conheço. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço pela divergência de 

fls. 94. 

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

vista, por unanimidade. Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - No mérito, o empregado es 

tava radicado numa cidade e foi compelido abruptamente ao 

deslocamento para outra cidade,com despesas e outros prejui 

zos decorrentes .•• (lê). Assim, reformo o respeitável despa 

cho recorrido, e dou provimento para restabelecer a decisão 

da MM. Junta, pelos seus jurÍdicos fundamentos. 

O Sr, Ministro Rezende Puech - A decisão da Junta é fazer re 

tornar o empregado ao cargo antigo? 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Cancelar a transferência. 

Diz a junta - "Por unanimidade de votos, julgo procedente, 

em parte, a presente reclamação, anuland·o a transferência fl 

gal do reclamante, de Santa Cruz do Sul para Cachoeirinh~,de 

termii).ando. . • (lê)". 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Divirjo, em parte. Decidiu o 

Tribunal "a quo" que a cláusula de transferência é implÍcita 

na emprêsa, reclamada, de âmbito estadual. Diz a reclamada: 

"Ainda que ••• (lê)". Dou provimento para assegurar ao recla 

mante o adicional previsto no art. 470 da Consolidação. 

O Sr. Ministro Presidente - O empregado chegou a deslocar-se 
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Havendo divergência, tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, o art. 

470 só é aplicável quando a transferência é provisÓria,· e o 

próprio Advogado da emprêsa, da tribuna, afirma ter sido ela 

em caráter definitivo. Se foi definitiva, cabe verificar a 

necessidade do serviço. A Junta entendeu que não havia nece~ 

sidade, e o Regional, que havia. ~uma situação de fato. O 

que se vislumbra no caso? O que afirmou a emprêsa na contes

tação? Sem reexaminar a prova, não podemos saber. Qual o fun 

damento da decisão de Primeira Instância? 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O próprio Regional diz: 

"De outra parte, a transferência foi em caráter definitivo ••• 

(lê). 

O Sr. Ministro Rezende Puech - E provada ficou a necessidade 

do serviço. O AcÓrdão Regional afirma expressamente. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O Regional diz isso, mas 

também, o seguinte: (Lê). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Teve em conta a neces 

sidade do serviço. Vamos ver o que diz a Junta. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos-(Lê). 

O Sr. Ministro .Hildebrando Bisaglia - Peço vista. 
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O Sr .1-finistro Presidente - Ministro Resende Pucch, o que ele 

pede na inicial ? 

O Sr .Ministro Resende Puech - Invoca ambos os preceitos. Fede 

adicional ou anulação da transferência. Adicional,enquanto a

ceitou a transferência, tanto que a Junta acolheu o cancela

manto da transferência deu provimento parcial ao recurso.Inve~ 

to; dou a parte que não foi dada pela Junta. 

O Sr.Ninistro Jeremias Marrocos - O voto do Revisor procura, 

realmente, dar um<J solução, mas a questão é que se fÔsse uma 

transferência provisÓria digo, por necessidade de serviço,que 

seria provisÓria - o que não foi demonstrado - aí sim, cabe-

riam os 25%; mas, sendo transferência definitiva, não tem ca-

bimento os 25%. 

O Sr.lüni~ Presidente- Este o preceito, literalmente ente.n 

dido, mas a jurisprudência j:Í está atenuando no seu papel cria 

dor. 

O Sr.Hinistro Rezende Puech Gostaria de lembrar quo aqui, 

temos julgado uma série de casos da Indústria Matarazzo em que 

por não provar a necessidade de serviço, perde o direito de u

sar a clausula implÍcita ou explÍcita, no contrato de transfe-

, ribilidade. Assegurando, baseado na prova de necessidade, os 

% 
A , A 25., a empresa mantara essa transferencia enquanto tiver neccs 

sidade dela. Parece-me ser a solução. 

O Sr.Ministro Presidente - Não era- tão imperativa a ordem, q_ue 

Al f • ~ 0 A , -e e ol. c;e rosse uma coisa realmente imposslvel, nao iria, ma 

foi. Então, hn solução. 

O Sr-.Hinistro Eildebrando Bisaglia - Sr.Presidente, o princí

pio bns i co da Consc-lida"ão é a inalterabilidade das condições 

de trabalho. O principio geT·al é a não t ransferibiliclade do em 

pregado. O resto é exceçüo. A tese central da ewpr&sa, na con-
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testação, é a de que ela tem diroito à transferência implÍci

ta~ atividade em todos os Estados. E toso que não acolho. 

O Juiz entendeu que o documento de fls.5 fala apenas em remo

ção por int"orêsse de serviço. A prova não está feita. Compete 

à emprêsa provar a necessidade, ou o interêsso·do serviço. A 

tese central·, como disse, é aquola, O Juiz entendeu expressa-

mente nao haver prova nesse sentido, da necessidade. Embora 

nao exista prova nos autos, prefiro ficar na tese central do 

cancelamento da transfer8ncia. Entendo que. a omprêsa deve sem

pre provar essa cláusula, quo é de exceção, quando nela se su~ 

tenta para transferir, sem o que seria Wll meio de afetar o con 

trato. 

O Sr.Ministro ~residdnte- Parece-me que o Regional disse es

tar provado. 

O Sr .Hinistro Jeremias Ha.::-rocos - Num deterr:ünado instante, f a 

la que e.taria provado. 

O Sr,Jvlinistro Presidente- f; sob0rano para dizer isso. 

O Sr,Ministro H:i:ldebrando BisagJia - E soberano, mas sem nada 

haver nos autos ? 

O Sr.lünistro Presidente - O Regional rJá como p1Dovisória, e as 

segura o adicional. 

·O Sr .Ministro Hildeb,..ando ilisagl i a Não se pode julgar fora 

do pedido da empresa e osta alega ser definitiva a transferên-

c ia. 

O Sr.r·lini stro Presidente - Ela própria se contradiz quando diz 

que tem cláusula implÍcita-e podo deslocar a qualquer momento 

seu empregado. Se ela pode deslocar a qualquer momento, não po 

dom ser definitivas as transferências. 
' , 

O Sr.Ministro Jeremias Narrocos -0 proprio Regional diz que fo' 

~efinitiva. O Acórdão Regional é expresso. 



TST : 332 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

26-10-71 FBL/HNS/AR 13 ;'50/55 -3-

O Sr.Hinistro Resende Puech - Diz também que houve prova da 

nec~ssidade de serviço. 

O Sr·.lünistro Presidente - Dos fntos afirmados, a Turma ta•n

bém pode dar o seu enquadramento.· Aquela trc:msferência,que se 

diz definitiva, dinnte da prÓpria situaç~o exposta, pode-se 

abrigar como provisÓria. Está-me configurando ser uma t ransfe

rência provisÓria justificada pela necessidade de serviço, por

tanto ter êle direito ao adicional. A emprêsa, q uc,nc:o quiser, 

(pOde mandnr retornar perdendo o empregado o adicional. í!:ste:~o 

enquadramento quo podemos dar. Basta dizer que se tem poder de 

t f ~ . 1' . t t' . 1' 't t ', 1 d 1 rans orencia lmp lCl a es a 1mp 1c1 o amoem que e a es ocou 

provisÓria.menté, 

O Sr .Hini stro Jeremias Ha,..rccos - Na naneira de dizer de V, Ex-

celência, baseado no RGgional; mas o Regional diz as duas coi

sas: que a tr:msferê!!'cia é definitiva e que houve necessidade 

de serviço. 

O Sr .lünistro Hildebranclo Bisaglic:t - A minha preocupa~ão ' e 

fazer justiça. Estou encontrando duas informações antagÔnicas. 

~uanto 2, prova, o Tribunal R0gional diz isso: 11 De outra par

te, a trçmsfc·rência foi dada em c ar6.ter definit":i:vo, tal como s · 

pode depreender do exame da prová 11 • Está se referindo ao direi 

to da transferôncia.-"Ademais, diz o Acórdão Regional.- Não se 

pode falar em exercÍcio abusivo do direito, provado que·está 

... (lê)". Então, refere-;-se às fls. 36-37, e estas dizem isso, 

IHá documento da rropria énprêsa dizendo isso: - Refer8ncia p8S 
A • 

soal. Transferencia. Cancelamento. Oficio tal." Estamos enca-

fninhando ••• (lê). Não encontro este elemento de prova,ine:x:iste. 

Expres sarnento, o Acórdão Regional faz menç~o às fls. 36-37. O 

ato teve em conta .a necessidade de serviço, e essa prova não 
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há nos autos. H5 documento dç, prÓpria emprêsa admitindo como 

provado: " OcJerador de- Estação, em contato mantido com o Che-

f e de Serviço, teve conhecimento da disparidade existente ••• 

(lê). Sr. Presidente, "data venia", no caso, sou obrigado a 

partir da prova dos autos, e esta não favorece à emprêsa. E 
documento dela prÓpria, em que alega que, se houver dispari-

dade, vai transferir o empregado para outra éstação. Isso na

da prova. Dou pro'vimento, pe-ra rostc,belecer a clecisf,o de Pri-

moira Inst5ncia. 

O Sr.Ministro Presidente - O Ministro Revisor dá provimento 

em parte, enquanto perdurar a transferência. 

O Sr.Ninistro Peres Júnior - Acompa."Jho, "data vonia" o Revi-

sor. 

O Sr.Hinistro Presidente - Com o Revisor. Por m11ioria, d 11do 

provimento em parte, para ass: gurar ao reclan:1nte o adicional 

de:: 25%, de acÔrdo com o art. 470, enQuanto perdurar a trans-

f • , R_, .. ' ' 'd- R . erenc1a. eu1g1ra o ftcor.ao o ev1sor. 

O Sr.Secretário-Processo nº 1 269/7_1- Relator:Iünistro RezEm

de Puech. Revisor: Hinistro Hilclebrando Bisaglia.Recurso de de 

cisão do TRT da 2a. Região. AUDI S/A.IJvlPORTAÇÃO E COHERCIO e 

ADALCY l~OREIRA SANTOS, (Drs, PlÍnio Gomes de Mello e Grnnadei-

ro Guímari:ies). 

O Sr,Hinistro Rezende Puech - O Tribun.:il 11 él quo", julgando Re

curso Ordin:lrio, proclamou caracterizada a sucessão trabalhis-

ta da Cia.Petróleo S/A pela AUDI S/A, condenando est& última 

nas verbas salariais pleiteadas pela reclamrmte. Vem a Revis-

ta da emprêsa por ambas as alíneas,contra-arrazoada,com pare

cer contr5rio da Procurc,doria, sendo que, neste momento, me 

chega às mãos requerim0nto da Gia.Audi S/A, pedindo a juntada 

de documentos, invocando a Súmula 8 dês te Tribunal, desde que 



TST - 332 

PODER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA DO TRA13ALHO 

TRIB';JNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

26-10-71 FBL/HNS/AR 13,50/55 -5-

tais docQ~entos só foram obtidos posteriormente ao recurso. 

Determino a junt::tda por linha. i!; o relatório. 

o Sr .Ninistro Presidem te - Deferida pelo Rel;:ctor a juntada por 

linha dos docLwentos oferecidos agora. Tem a palavra o Revi-

sor. 

O Sr.Ministro Hildebro.ndo Biso.glia- De ,':(CÔNlo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR.PL!NIO Gm1ES DE HELLO) 
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O Sr.Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Pretende a recorrente tenha 

havido violação de lei, em julgamento fora do pedido,pela d~ 

cisão ora recorrida. Segundo a inicial,foi o reclamante admi 

tido na firma Belmiro Dia & Cia ... (lê). Não conheço daRe-

vista. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Acompanho o Relator. 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário- Processo n9 2341/71 - Relator: Ministro Re 

zende Puech. Revisor :_ Mini_s_tro Hildebrando Bisaglia. Recur

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Cia. Paulista 

de Estradas de Ferro S/A - FEPASA, e Edilson Taranti. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - Trata-se de Revista de empre

gadora,que pretende violada a lei pelo AcÓrdão Regional,que 

admitiu provado o tempo de serviço para o adicional de 30% 

... (lê). Parecer contrário da douta ·Procuradoria.~ o rela

tório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

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

lavra o Relator. 

o Sr.Ninistro Rezonde Puech - Não conheço, Se,pela prova, os 

requisitos para o tempo de serviço foram ·considorndos atendi-

d d . b + I t" . . ' 1 os, esca e, nesca ns ·anela, reexamlna- as. 

O Sr.lv!inistro Hildebrando Bisalqlia- Tar~bém não conheço. Maté-

ria de fato. 

O Sr.Ninistro Presid<mte- Há divergência ? Unânimom(mte, nao 

conhecida a Revista. 

O Sr .SecretáPio-Processo nº' 2460/71- ReL~ctor: Hinistro Raymun 

do }loura. Revisor: Ninis tro Jeremias Barrocos, Recurso do Re-

yista de d·ec;Lsãoo do TRT~da Za. Região •. ALTINO PIRES DE CAR

VALHO e CIA.DE HOTEIS COHODORO.(Drs.Rio Branco Paranhos e Sar 

son Vaisman). 

O Sr.Hinistro Presidente·- o Egrégio Tribunal do Trabalho da 

Segunda Região, pela Primeira Turma, julgou a Justiça do Tra

balho competente para Clpreciar reclama:;ão de sindicato desti

nada à cobrança de desconto dos salários dos- trabalhadores ,im 

pÔs to em sentença normativa ••• (18). Douta Procur:ldoria opina · 

pelo não conhecimento o desprovimento. E: o relatório, 

O Sr.l!linistro Jeremias Harrocos - De acÔrdo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR.CARLOS ARNALDO SELVA) 

O Sr.l-linistro Presidente.- Em d iscussão • .Encerrada. A juris

prudÉincia citada quanto à primeira preliminar contraria a Sú

mula 38. O Último aresto de fls.46, com o qual se pretende o 

conhecimento pela segunda preliminar, nao abrange a tese da 

recorrênte. Não se configura violação de lei e, quanto ao mé

rito, há coisa julgncla. Não conheço. 
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O Sr. Hinistro Jeremi "'s Nanocos Twnbém êste o meu entendi-. 

menta. 

O Sr.l•Pnistro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, não 

conhecida a Revista. 

O Sr .Secretario-Processo~ 1 177/71- Relator: Ministro Ray-

mundo Moura. Revisor: iünistro Jeremias Marrocos. Recurso·de 

Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. Jovelino Rosa e Cia. 

Siderurgica Hogi das Cruzes. (Drs. Afranio Araujo e Nicanor 

Lux). 

O Sr.Hinistro Presidente - A decisão Regional julgou improce

dente o podido de complomentação das fél'ias, porque o emprega 

do teve mais de seis faltas durante o pe:ríodo aquisitivo. Na 

R ' . evista, invoca o reclamante divergencla, por se tratar de 

faltas justificadas por motivo de doença. Procuradoria opina 

pelo não conhecimento ou desprovimento. E: o relat'ório, com 

aditamento de que o pedido se enquadra na Lei 5 584, para o 

nao conhecimento. 

O Sr.Ministro Jeremias Harrocos De acôrdo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR.CAHLOS FERNANDO GUIHARÃES) 

O Sr .Ministro Presidente- Sr. Advogado, vamos, então, julgar 

essa parte. Em discussão .incc;rrada. Não conheço, por fÔrça da 

Lei 5 584/70. 
. 

O Sr .l.finistro Jeremias l.fa.uocos- Tam':Jém é meu ponto-de-vis ta. 

O S1' .Hinistro Presidente- B.~ divergência ? Unânimemente, não 

conhecida a Revista por fÔrça da Lei 5 584/70. 

O Sr.Secretário-Processo nQ 4 801/70- Relator: 1'-linistro Rezen

de Puech. Revisor: Minist,~o· Hildebrando Bisaglia. Recurso de 

Revista de d8cisão do TRT da 4a. Região. GENIVAL DE HOURA RA-

BELO e RADIO E TEL.EVISAO DIFUSORA PORTO ALEGREJ,JSE S/ A. ( Drs. 
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Pedro Vc:lloso ·vJa"Jderley e Nilo Vargas). 

O Sr.Ministro Rezende Puech - Por xnbas ·as alíneas vem a Re-

vista de fls. através da quªt o reclamante insurge-se contra 

o V.AcÓrclão que julgou improcedente a reclamação. Segundo a 

Revista, tendo havido promessa de contrato, instrumento de 

fls. teria ficado o empregado à disposição •.• (lê). Contra-ar-

razoado o recurso, mereceu parecer contr5rio da douta Procu-

radoria. ~ o relatório, 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia- De acordo, 

O Sr.Ministro Presid0nte - Tem a palavra o ilustre Advogado. 

(USA DA PALAVB.A O DR.PEDRO VELLOSO VANDERLEI) 

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

vra o Relator. 

O Sr.Ninistro Rezende Puech - Nao há falar em impedimento ma

licioso de condição contratual e violação de lei, porque o 

prÓprio contrato, conforme o AcÓrdão Regional e a segunda pro

va, deixarrun o início da prestaçao de serviço subordinada à 

fixação ulterior~ (Lê), Não havendo fundament2cção para o. conhe 

cimento da Revista, dela nao conheço. 

O Sr.Hinistro Hildebranclo Bisaglia -Também não conheço. Alaga

da a violação elos arts. 120 e 121 do Código Civil, 

O Sr,lünistro Presidente - Há divorgência ? 

O Sr.lünistro Jeremias Harrocos Sr.Presidente. Recebi memo-

rial e, nêle realmente, existe apesar do voto do Relator e Re

visor, arestos :IUe falam: " Enquanto permanece. à disposição do 

empregz,dor, aguardando ou executando ordens, o emprogado faz 

jus ao salário." Verifico, neste caso, que o e:npregado que fiJ: 
A 

mara W:J contrato com· a empresa em deternünado instante, como 

que f;c,zendo prcvaleuer aquêle contrato e corr,o que já no comê-

ço de exocução de serviço, denunciara o contrato porque nao 
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tinha sido ph=ado ainda para tr:.lbalhar, fixando-se muna de

terminada d::ita; a emprêsa nada diz dopeis disso. Consequente

monte, ora como se tivesse havido úm inÍcio de tra~nlho, Por

tanto, estaria configurada a divergência jurisprudencial com 

o Acórdão a que me referi hÚ pouco. Conheço, pela divergên -

cia, "data venia 11 dos votos em contrário. 

O Sr.Minist,..o Presidente - Vencido o Ministro Jeremias 11arro-

cos, por aaioria niio conhecida a Revista. 

O Sr. Secret&rio-Procosso nQ 606/71- Relato r: Ministro Ra~Toun

do Houra. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da la. Região. Cantina Sorrento S/A. e Francisco 

Francine Mesquita.(Drs. Rodolphb,Icamar Alvarenga da Carvalho 

e Aurca Elizabeth ~!::q=!;liano Pinto). 

O Sr-.J.!inistro Presidente - O respeitável despacho agr:wado in

deferiu o recurso por haverem as Instâncias Ordinárias decidi

do com base na· provn. Opina a douta Procuradoria pelo não pro

vimento do Agravo. f: o relatório. Em discussão. ónC8l'ré\da. 11la

téria exclusivamente de f:1to, Nego provimento. Há divergência 

Unânimemente negado provimento ao Agravo. 

O Sr ,Secret<Írio-Processo nº 6 71/71- Relator: Hinis tro Raymun

do Houra. Agré\VO de Instrwr,ento de despacho do Juiz Presiden-

te do TRT da 2a. Região. FIAÇÃO E TECELAGEM SANTO ANDRE; S/A.e 

Al\TONIO BOLINA. 

O Sr ,l!;inistro Presidente- O V. Acórdão Regional decidiu que o 

reclamnnte nilo :procedeu com n8gligência no serviço. A RGvista 

foi indeferida por se ~rc.tar de matéria de fé\to.Interposto o 
-

Agravo, opina desfavorávelmente o Hinistério PÚblico. 'f: o re-

lwtÓrio, Em discussão. Encerradé\. O rcdurso pretonde apenas 

d ll . t H, d . A • ? " A o reexame a prova. \ego prov1men o. · a 1 vergeDc 1 a . wna."Jime-

inente, negt,do provimento ao Agravo. 
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o Sr,Secretário-Processo nº 802/71- Relc.tor: Ministro Raymun

do Moura. Agravo de Instrur,1G.'1to de despacho do Juiz Presiden-

te do TRT da 2a. Regii'\o, PAULOS HEINBERG & CIA.LrDA. e MA.RIA 

HELENA CORTZS BERNARDINO, 

O Sr.Ministro Presidente - A decisão Regional declarou que, 

no caso, dado o aviso-pr6vio, pressupôs-se não ter o recla-, 

manta praticado falta grave, Revüta denegada por falta de 

fundument ação. Interposto o Agravo, opina em contriírio o 111-

nistório· PÚblico. E; o rel:,tório. Em discussão. 3ncerrada. A 
' 

jurisprudência transcrita pormite o seguimento. Dou rrovimen-

tc, par·a determinar 5eja procossada a Revista.· Há divergên-

c ia ? Por unanimidade dado provimento ao Agrilvo, para quo se-

ja processada a Revista. 

O Sr,SocretÓ.rio-Processo nº 833/71- Relator: Ministro Raymu_n

do l'1íoura. Agravo d8 Instrumento de despacho do Juiz Presiden-

te do TRT da 28.. RGgião. FORD- \'liLLIS DO BRASIL S/ A e AllTOIUO 

D~ OLIV~IRA E OUTROS. 

O Sr.1.Unistro Presidente - A decisão Regional julgou bem apli 

cada a pena de rev·eli;:, e confissão, um c'\ vez quo a ci taç5o, co

mo se vê de fls. 2/4, apon:ou cL.Ha.mente onde seria a audiên

cia, e o equívoco d<', reclamada não a isenta da penalidade que 

lhe foi· imposta. (Lê). Revista 'denegada. Vindo o Agravo, opi-

' na contrária.'!lente o 1·~inistério PÚblico. E; o relatório. Em 

discuss,3.o. ~ncerrada. A ré .n,~o justifica a ausência, como re-

sulta do Ac6rdão recorrido, No mérito, o pedido relaciona-se 

com serviço extraordin6rio e adicional noturno, sem que a Re

vista demonstre violação de lei. Nego provimento. Há di vergê.n 

cia ? UnêLDimemente, nogGdo provinento ao Agruvo. 

O Sr .SecreL1rio-Procosso nQ 896/71- RGbtor: Hinistro Raymurl

do Moura. Agravo de Insteumento de DespCLcho elo TRT da 6a.Re-
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gião. Prefeitura Municipal de Caruarú e Haria Cl!lrmelíta Neves. 

O Sr.Hinistro Presidente - A decisão Regional julgou provado 

1 t f ~ . ' . "d . ' . ser a rec aman e, pro esc·ora prlnl:H'la, serv1. ora soo reg1.me 

de emprêgo da legislação trabalhista. A Revista foi denegada 

por :t;altn de fundamentaç'io, Vindo o Agravo, opinou contrária

mente o Ministrério Público~ E: o relatório. Em discussão.En-

cerrada. A jurisprudência transcrita não se presta ao confli-

to, e ner1 se caracteriza violação literal de disposição de 

1 . N . t D H' :1" ~ . ? U ~ . t e1.. ego prov:LJ:wn o ao .• gravo. a c lvergellcla . nmnmemen e, 

negado provimento ·ao Agravo. 

O Sr.Secràt6.río-Proc0sso nQ 919/71- Relator: Ministro Raymun

do Honra. Agrlil:vo de Instrw~ento de despacho do_TRT da 4a. Re

gião. Cortady 3erwick da Silva e Viação Aérea Silo Paulo S/A,-

0 Sr.Ministro Presidente - A transferência foi julgada lÍci

ta porque autorizada em cláusula contratual e'assentada em ne-

cessidade de serviço. Den:·gada a Revi.sta sob fundamento de que 

interposta pela alínea "a", não se configura a divergência a

pontnda. Oprima contrárüunento o Ninistério PÚhlico. B o rela

tório. Em discussão. Encerrada. O únicÇ> aresto trazido a con-

fronto não se atrita com a decisão recorrida. Inacatável o d.es 

pacho agravado. Nego provimento. Há divergência ? Un,~nine~Jente 

negado provimento ao Agravo, 

O Sr.Secretário-Processo nº 976/71- Relator: Ministro Raymun

do Haura. Agravo de Instrwnento de Despacho do TRT da la. Re

gião.HA11CELINA GOMES DE FARIAS e CIA.Al<L6:RICA FABRIL, 

o Sr.Ninistro Presidente - Recurso foi denegado por incabÍ-

vel, pois sem destinação especial, Interposto o presente Agr~ 

vo de Instrunento, opina a douta Procuradoria, preliminarnente, 

pelo não conhecimento por deserção e, no mérito, pelo despro-
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vimento. B o relatório. Em discussão. Encerrada. Conforme cer-

ticlão ele fls. 22 verso, o Agrccvo está deserto. Não conheço.Há 

diverg~ncia ? Unânimementà, não conhecido o Agravo por deser-

to. 

O Sr.Secretécrio-Processo nQ 980/71 - Re1c.ctor: Ninistro R::.ymun-

do ÍIIÍOUTa. Agravo de Instrill1Gnto de D-::<spacho do TRT da 2a. Re-

gião, S/ A. IFR 11ATARAZZO e MARIA IN.i!:S CANSIN. 

O Sr .l1inistro Presidente-O V. Acór,l iio Regional rejeitou a pre

limin<:tr de nulidade :porque, pela declaração de fls .21, a prova 

indeferida resultou desnecossária. No m&rito, confirnou a sen

tença que assegurou ao reclamante as verbets indenizatórias .RG

vista foi denagada por falta de fundanentação. Parecer c ontná

rio da Procuradoria. ~ o relatório. Em discussão. Encerrada. A 

Revista pretc;nde denegada prova necessária, se concluiu a sen-

tença contrariamente ao recorrente, caracterizada estava o cer 

ceio de defàsa. Pelos termos da decisão recorrida, verifica-se 

inexistir a 'pretendida nulidade. Nego provimento. Há divergên-

ia ? Unânimemente, negndo provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo nº 1 093/71- Relator: Hinistro Raymw1 

o Haura. Agrave de Instrwnento de Despacho do TRT da 3a. Re

ião. GIA-.MO:JIAl'TA DE ESTRADAS DE FERRO e LAFAYETE GARI3ALDINO 

:XUIHARÃES. 

Sr.lünistro Presidente - O Acórdão recorrido ditara que o r!:! 

la .. OJnnte exsrcia a r'unção de motorista e, como tal, não se en

uadrava na sua atri mição a descarga .•• (lê). A Revista foi de

,egada por pretender o reexame de matéria de fato. Interposto 

Agravo de Instrumento, opina contráric..ment e o Hinis t&rio PÚ

lico, B o relatório. Em discussão. Jillce.rrada. A decisão recor-

ida tem mais de um fundamento, todos com base na matéria de 

ato. Nego provimento. E5 divergência. Unânimemente,negado pro-
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vimento ao Agravo. 

O Sr.Secretário-Processo nQ 892/71 - Relator. Hinistro Hilde

bra~do ilisaglia. ·Agravo de Instrumento de despacho do Juiz -

Presidente do TRT. da Ba. Região, ADHINISTRAÇÃO DO PÓRTO DE 

HANAUS e OLIVEIRA CLAU~,INO DE SENA E OUTROS , 

O Sr,ihnistro Hildebrando .i3isagl i a - Trabalh:1dores avulsos 

reclamam gratificação da Lei 4090, referente aos anos de 1966 

e 1967. O V.Acórdão R0gional manteve a sentença favorável aos 

autores, afi·rmando não .s0r trabalhador eventual aquêle que ,du. , , 

rante anos, presta serviç~ à emprêsa ••• (1~). Revista den8ga-

da, vem o Agravo, opinando a douta Procuradoria pelo provim8D 

to, para exame do Tribunal. .. (lê). f: o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a· 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hilàebrando Bisaglia - Não encontro violação 

do pispositivo legal em sua literalidade. Superada a Lei 

4 213, em face das normas constitucionais vigentes.(Lê). Ne

go provimento ao. Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo nQ 957/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Inttrumento de despacho do 

JP dp TRT da 4a,Região. Cia.Estadual de Energia Elétrica e 

~oão Tatsch da Silva e outros. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Visa a aqão a anulação 

da opção pelo Fundo de Garantia,pois realizada sob ameaça de 

perda de emprego,inclusive ho curso do aviso-prévio ... (l€). 

Parecer pelo não provimento do Agravo. É o relatprio. 

O Sr. Min:lS::ro BresidBnte - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Btsaglia - Diante do acerto do 

res~eitável despacho, de que a fonte do julgado citado não fa 

vorec'eria a empresa, poi:s diverso o aresto consil.ante na fonte 

indicada, não cabe a Revista pela divergência.(Lê). Nego pr~ 

vimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade, negado provime~ 

to ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo nP 1049/71 - Relator: Ministro Hil 

debrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do JP do 

TRT da 8a.Região. Ministério PÚblico Federal e Manoel Martins 

dos Santos. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Negada a eventualida

de na prestação de serviços, inaceitável a invocação do De -

ereto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1 967, e também provada 

a dispensa injusta- AcÓrdão Regional de fls. 16/17. Pare

cer pelo não provimento do recurso, t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Inocorre a violação do 

artigo 111 do Decreto-~ei 200, eis que comprevado ser perma

mente o trabalho do autor e não eventual, como alegado.Maté~ 

ria de fato. Nego pro~imento ao Agravo. 

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

negado provimento ao A~ravo, 

O Sr. Secretário- Processo n9 1061/71 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

JP do TRT da Ga.Região. Cia. Estaduàl de Energia Elétrica e 

Emilio Perasi. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Ausgncia dm trabalho 

reconhecida. Ordenada a reintegração,mas sustados os seus e:t 

feitos,cpm paga dos salários até o reingresso do autor, em 

benefÍcio previdenciário. (Lg) ~· Parecer pelo não provimento do 

Agravo. t o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não merece reforma o · 

despacho que indeferiu a Revista, considerando-se que a hipó 

tese não é a constante dm artigo 475, § 19, da CLT ••• (lg),Ne 

go provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia? Por unanimida-
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O Sr. Secretário- Processo n9 1077/71. Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia- Agravo de Instrumento de despacho do 

JP do TRT da 2a.Região. MetalÚrgica Giorgi S/A e Maria Quéi-

roz e outros. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Considerada injusta 

a suspensão pelas V,V. Instâncias Ordinárias. Citando dois a 

restos de Turma deste TST, recorre a empresa, mas foi o re 

curso denegado por se tratar de matéria de fato. É o relató

rio. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço do Agravo. 

Foi dada à causa o valor de Cr$ 200,00 , e, na forma da Lei 

5584, artigo 29, § 49, descabe qualquer recurso ••• (lê). 

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

Agravo, em face da Lei 55B4/70. 

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

debrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do JP 

do TRT da 2a.Região. Francisco de Assis Moura e Lino da Silva 

& Cia. Ltda. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A Egrégia Turma Regia 

nal negou provimento ao Recurso Ordinário do reclamante,eis 

que quitou o tempo anterior à opção pelo Fundo de Garantia , 

o qae fez perante seu sindicato de classe, em 20/9/69 ... 
(lê). Parecer pelo não p~~vimento do Agravo. É o re~atório. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Os arestos invocados não 

tratam da hipÓtese versada nos autos, em que a indenização fmi 
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paga dentro dos limites •.• (lg). Nego provimento ao Agravo. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo n9 1179/71 - Relator: Ministro 

Hildebratldo Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

TRT da 2a.Região. Banco do Brasil S/A e Merched Ignatios. 

o Sr. Minitro Hildebrando Bisaglia - O despacho de fls.2 con 

eiderou intempestiva a Revista, e, no Agravo interposto, su~ 

tenta o agravante a tempestividade, Argumenta que a public~ 

ção dp AcÓrdão se dera em 1? de maio de 1 971, sábado, e que, 

iniciado o prazo na segunda-feira ... (lg). Parecer desfavorá

vel. ~ o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hilàebrando Bisaglia - Houve equívoco da dout 

Procuradoria-Geral,pois fez a contagem do prazo certo,m.as a 

firmou que a Revista entrou em 10 de maio,quando efetivamente 

se deu em 11 de maio ..• (lg). Nego provimento ao Agravo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Por unanimidade, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário- Processo nQ 1098/71 Relator: Ministro Re 

zende Puech. Agravo de Instrumento de despacho do JP dp TRT 

da la.Região. José Hermógenes da Silva e outros e Rede Ferro 

viária Federal S/A. 

O Sr. Minmstro Rezende Puech - Trata-se da discutida questão 

atinente ao q~inqagnio, pretendido pelos reclamantes, e inde 
.. 

ferido pelo julgado~ quo. Admitida a Revista apenas por di-

verggncia, agravam ainda os reclamantes para fundamentar o 

apelo em violação de lei.(Lê). Parecer pelo conhecimento e p~ 

vimento da Revista. ~ o relatório. 
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De acordo. 

são. Encerrada. Tem a pa 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Neg o provimento ao Agravo , 

uma vez que a violação de lei não es tá caracterizada em sua 

plenitude. a 

O Sr. Ministro 'Presidente - Há diver g€ncia ? Por unanirn.iâade, 

ne~ado provimento ao Agravo. Tem a p alavra o Relator para pr~ 

ferir voto quanto à Revista. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conh eço da Revista pela diver 

" . genc:ca. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia 

o Sr. Ministro Presidente • Há dive 

conhecida a Revi~ta. Tem a palavra o 

Também conheço • 

rggncia? Por unanimidade, 

Relator. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - É ama rga a situação dos ferro 

empregados provenientes viários da rede reclamada, sejam os 

da Estrada de Ferroc Central do Bras il, sejam de outras absoE 

vidas pela União ..• (Hn. Dou provime nto ao recurso,de acordo 

com a jurisprudgncia dominante nesta Corte. 

o Sr.Ministro Hildebrando BÍsaglia -

o Sr. Ministro Presidente - Há di v e 

dado provimento ao recurso para julg 

ção,mantida a prescrição parcial. 

Acompanho o Relator. 

rgência? Por unanimidade, 

ar procedente a reclama-

O Sr. Secretário- Processo n9 526/71 - Relator: Ministro Ray 

ento de despacho do JP dp 

Indmstria S/A,e Leonidia 

mundo Souza Moura. Agravo de Instrum 

TRT da la.Região. Sidel Comércio e 

Zveiter. 

O Sr. Ministro Presidente 

artigo 896,art.49,da CLT. 

-A Revista 

Interposto 

foi denegada com base no 

o Agravo,opina contrària 
. -

' - ' mente o ilustre orgao do Ministerio PÚblico. ~ o relatório. 
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o Sr.Hinistro Presidente - Em discussão. Encerrada. O V.Acór-

dão decidiu, em matéria de execução de acôrdo incluído, nos 

têrmos do dispositivo invocado pele respeitável despacho agra

vado. Nego provim<mto. Aqui n3.o é matéria de Embargos de Ter

ceiros, é outra coisa. Há divergência ·r Un:lnimemente, negado 

provimento ao Agravo. : 

O Sr.Secret/irio-Processo nº 638/71 - Relator: Hinistro Rayrmn

do Moura. Agravo de Instrwnento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da 2a. Região. HANOEL LOP3S D:ó SOUZA e COIDEX-INDUS

TRIA E COI-1ERCIO S/ A. 

O Sr.Hinistro Presidcente - Revista indeferida por se t:rGtar de 

matéria de fato, Vindo o Agravo, opina em contr&rio o Ministé

rio PÚblico. E; o relatório. Em discussão. Encerrada·. Sentença 

confirmada pelo Acórdão recorrido tom ampla fundam8ntação, tô

da rehtcionada ~om, a- prova: .. Negorpro:vimento. Há divergência ? 

Unru1imemente, negado provimento ao Agravo, 

O Sr.Secret8rio-Processo nº 66h/71 -Relator:Ministro Raymundo 

Haura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presidente do 

TRT da. 2a. Região. Rodolfo Chiecca e Industria Texteis Aziz Nc 

~er S/A. (Drs.Rio Branco Paranhos e Aryovaldo Antunues da Cruz • 

O Sr.Ministro Presidente - A decisão Regional considerou que a 

nodificação do horário ocorreu dentro do período diurno e,quan 

to ao trabalho aos sábados, foi medida de ordem geral, não a

tingindo apenas o reclamante e .não ultr<.lpassando o limite le-

~al de quarenta e oito horas senanais •. Vem o presente Agravo, 

pom parecer favor:lvel do Einistério PÚblico. :f: o relE:tÓrio.Em 

liscussão. Encerrada. V~ltando o reclamante ao exercício do cq_ 

~o efetivo, depois de desencumbir"'se de mandailo na Diretoria 

" ' " a empresa, ficou su.jeito ao hor::crio normal da empresa, confor-
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me declara a sentença confirmada pelo Acórdão recorrido. Por 
, 

outro lado, o horario permaneceu no mesmo ciclo diurno e no 

limite legal. Nestes têrmos, a matéria não se presta à Revis

ta. Nego provimento ao Agravo. Há divergência ? Unânimemcnte, 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr.Secretário-Proccsso nQ 715/11- Relator: Ministro Raymun

do Haura. Agravo de Instrumento de despLicho do Juiz PresidEm

te elo TRT da la. Região, JOS:f: CARDOSO VANIL e R.f:DE FERROVIA.RI 

FEDEF,AL-E.F .C .B. 

O Sr.Ninistro Presidente - O respeit5vel desracho agravado tem 

êsse fundaoento: ·" Aleg;:mdo violação do art. 219 do Código de 

Processo Civil, foi mcmifestodn Revista, sem razão, porém". A

trnv&s de confronto leyado a efeito pelo .AéÔrdão impugnado, no 

pedido iniciol consta desistência de fls. 22 ••• (lê). Parecer 

pelo d es provimento. E; o relatório. Em discussão. Encerrada. In

censurgvel o respeit~vel despacho agravado. ~ego provimento. 

Há divergência ? Unânimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr .Secret:~rio-Processo n ll 139/71 - Relator: Ministro Raymun

do Moura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden-

te do TRT da la. Região, IHDUSTRIJ\.S REUNIDAS CANECO S/ A. e 

PEDRO COSTA REIS E OUTROS. 

O Sr ,!.finistro Presidente- Revista denegada por falta de fun

damento. Interposto Agravo, opina em contrário o lünist&rio 

PÚblico. E; o relatório. Em discussão. Encerrada. As Instâncias 

Ordinnrias julgaram desnecessnria a prova testemunhal porque se 1 

objetivo seria dEJterminar a eliminação da insalubridade, e is

so só pode ser feito atravós de laudo técnico. No mérito, com 

base em pedcia, concluiu p0la procedência do pedido ••• (lê)He

go provimento ao Agravo. Há div8rgência ? UnÔ.nimemc:,ntc, negado 

provimento ao Agravo. 
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O Sr.Secretário-Processo n Q 817/71 - Relator: Minfu tro RaymuE 

do Moura. Agravo de Instr~1ento de despacho do Juiz Presidente 

do TRT da la. Região. COHPi1 .. ~1!IA SIDERURGICA NACIONAL e LUIZ 

CARLOS ANORIM DUFFLES DE ANDRADE. 

O Sr.Ministro Presidente - A decisão Regional julgou prescrito 

o direito de açi:',o para cobranças de multa contratual. Na Re

vista, a empr&sa recorrente invoca diverg&ncia, mas o recurso 

foi denegado por inaplicáveis os arestos transcritos. Vem o 

Agravo de Instrumento, opinando contr<'íriar:Je:nte o J.:!inistério 

PÚblico. ~o relatório. 

O Sr. Sebastião Machado Filho -(Procl!r::ldor) - Sr.Presidente, 

peÇo a palavra. Nesse Agr~:vo, o .11inistério PÚblico levantol! 

UJ)ta preliminar, c amo consta de seu parecer ,do seguinte conteú-

do: 
11 , • , .,. 

Mantemos o ponto-de-vista, ja lnumeras vezes sustenta-

do em recursos do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira R.§ 

gião, de nulidade dos despachos baixados pelo ilustrado Juiz 

Vice-Presidente, quando a competência privativa é do Presiden

te do Colegiado, por fÔrça da norma impere:, ti va do a.:-t. 682 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, Inciso IK, do dispositivo 

legal apontado. A :espeito, pedimos vênia para.ratificar o en

tendimento ••• (lê)". Sr. Presidente, Srs.Ministros. Prezo mui

to êste Tribunal, e foi uma honra péira mim re,oresent ar o Mini_§_ 

t8rio PÚblico nas Sessões deste Egrégio Tribunal. Tenho admi-

ração profunda aos Ministros presentes, e temo que a minha in

tervenção não seja t<üvez bem interpretada; porém, estamos com 

a conciência tranquila de que, se pedimos n palc.vrn, não é pa-

ra interromper esta Sessão, nem para procrastinar as suas de

cisões, mas para que se faça justiça; just.iça se faça, também, 

analiz2.ndo todos os elementos constantes dos autos, "data va

nia" do ilustre lünistro Presidente desta .ci:grégia Turma, a qu 
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particularmente, voto sincera e imensa admiração e grande 

respeito, _peço que enfoque essa preliminar leva..>Jtada pelo Mi

nistério PÚblico no cumprimento de seu dever. Caso contrário, 

não precisaria nem vir aqui e ficar sentado em silêncio, dei

xando passar atitudes do Ministério Público, no cumprimento 

de- seu dever estrito. Coro a máxima vênia, esta a nossa inte;r-

venção. 

O Sr.Ministro Presidente - O Dr.Procurador, entende, como n&-

vo nesta Turma, nilo tem acompanhado os hossos julga1:1.entos. Po_ 

isso, é qe_se revelar a surprêsa que S.Exa. manifestou de não 

estar contida, no relatório, essa matéria. Se j;} tivesse ti

do função aqui, saberia S.Exa. que a matéria tem sido muito 

debatida; mais do que isso, o Pleno j[, a rejeitou em Agravo 

ao daspacho do Ninistro Corregedor. Portnnto, j.~ estilmos com 

umél orientação consumada e plena.'!lente debatida e decidida pe

lo Pleno. Julga esta Presidência, -como tÔdn a Turna, irrele

vante, já agora, tr1zer, continuadamente ao debate esta maté

ria. O Br. Othongaldi Rocha, que merece nosso aprêço 1 é um pr 

CUl',-:;dor vigil2,nte, mas a ins ist~nc ia de S. Ex a. fica por conta 

de S.Excelência. Isso não pode legar,entretanto, a Turma a in 

sistir na reapreciação da matéria já bastante apreciada. 

O Sr .Seb'1sti5o Hncbado Filho -(Procurador) - Sr J'residsn te, 

peço escusas a V.Excelência, pois ignorava essa discussão em 

tôrno do assunto. Has entendo, com a devida vênia, julgada 

não importa quantas vêzes, o Tribunal poderia, se assim o qui 

'sesse, evidentemente, ev-ocar o pl'ablena, por não ter sido evo 

cada no processo anterior; Pensei eu,que desconhecia tivosse 

essa matéria assim tão superada. Ainda assim, insisto ero que, 

pelo menos , o Tribunal deveria informar o procurador novo, 

presc:nte <lOS julgamentos a fim de que contribuísse para ser 
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o nosso trabalho sempre consciente e autêntico. 

O Sr.iünistro Presid.ente - O Dr.Procurador vai :n.e permitir 

o segcünte. A insistência do Dr.Othor{galdi não nos obriga a 

insistir. E, sÔbre essa insistência, a considero matéria de 

ordem íntima da Procur· ,daria. Permita-me V .Ex a., os procura

dores devem se informar com a própria Procuradoria sÔbre a ma 

téria, nao cabendo à Presidência da Turmn ínfonwr os procu

radores. Se êstes vêm f:üar em nome dn Pl'OCUl'~ldoria sÔbro ma-

téria ultra do3atidél, a Procurudoria devo dar logo as instru

ções gerais e inform~-los sÔbre o q ue se passa. Diso isso a 

V.Exa. com tôda a franqe<eza; não estou obrigado a reproduzir 

mat&ria já sediça e nao a rt.:}Jroduzo. O Dr. Othongaldi é um pr..Q 

curador que admiro mui to, mas eonfesso ser uma inconveniência 

de S.E:xa., pois o Pleno j;Í. se ma.Ylifestou, e não é possível. In 
clusive a expressão que S.~~a. usa: para qut.: o Tribunal dos-

pert<:::; parece que o Tribu..'1:Ü está dormindo E:, no entanto. êle 

está seD9re 11lei'ta. 

O Sr,Sebastião !•!achado Filho -(Procurador)- Não quero tomar 

tempo, apem\s para esclarecer que não conhecia eu já ter sido es

sa matéria tão debatida. 

C Sr.Ninistro Hildebrando Bisadia - V.Zxa. pode ficar certo 

de que a teso lcv~ntada pelo Dr,Ot~on$aldi, eu a acolhi. 

O Sr .H i nis.tro Rczt.:nde Puech - Mas foi rechaçada pelo Pleno. 

O Sr.Hinistro Hilãc;brando 3ísaglia - Acolhi por cnusa da ex-
A 

pressão de lei, quo fala nQ competencia privativa. 

O Sr .Hinistro Presidcmtà - ~ um dos a:'lpectos. Leio sempre os 

processos que relato e refiro-me ao que êles ccntôm. Só se 

houver L1na coisa hunJõma, de me esq_ut.:cer, mas lluc,se· nLmca isso 

acontece. Em discussão. Rnc0rraàa. O priaeiro Acórdão citado 
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é de Turma do Tribunal Superior e, quanto aos demais Acórdãos 

transcritos, niio se ajustam 2 Súmula 38. Nego provimento ao 

H, . " . v " . t d . t Agr:1vo. · a dl vc_,rgGncla ; nanuwmen e, nega o prov:u'len o ao 

Agravo. 

O Sr. Secretário-Processo nQ 845/71- Relnto_r: Hinis tro Rnymun 

do Honra. Agr:wo de Instrwnento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da la. Região.TRANSATLÂNTICA CIA,NACIONAL DE SEGURO 

e DOH.2:NICO ACTTA. 

O S··'.lünistro Presidente - A decisão Regional considerou que 

a reclam:mte partiu do pressuposto da neg:Jtiva do contrato de 

trabalho, mas a relação de empr&go ficou evidenciada nos au

tos. E!nprt,g::tda da ré, nÊio pcdenào aproveitar-se do INPS •• , (lÔ • 

Vem o presente Agr:wo de Instrumento, contra o qual opina o 

Hinistério :Püblico • .il; o relatório. Em discussão. Ence>rrada. O 

fundamento do V.AcÓrdão é resultante do exame razoável da ma-

téria de fato, justificc, o resjJeiUivel dEJspacho Qgravado. Ne-
-

go provimento. Há diver-gência ? Unnnime:ncmte, negado provimen 

to ao Agravo • 

.Q_§r.Secret:Írio-Processo nQ 944171- Rel:'\tor: Ministro Raymu_n 

do Noura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Presiden

te do TRT da 8a. Região , FERN fu"!DO RANOS ALVES e OUTROS e THE 

BOOTH STEA:,1SHIP CO LTD. 

O Sr.Presidente - O V.AcÓrdão Regional acolheu a prescrição, 

uma vez resultou inequívoco a ciência do reclamante elo ato 
~ 

que alegou como violados de seu direito ... (le). Daí o presente 

Agr:wo, contra o qual opinou o ilustre Órg5o do Hinist&rio PÚ 

blico, .f: o relatÓrio. Em discussão. Encerrada. A decisão re-

cOl'rida tem fundamento na prova, a que não se ajusta a juris

prudência trazida a confronto. Nego provimento. Há diverg&n-

cia ? Unânimeme:nte, r.egado provimento ao Agravo, 
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O Sr.Secretário-Processo nQ 954/71- Relator: Ministro Ra~un

do Houra.Agravo de Instrunento de despacho do Juiz Presidente 

do TRT da 2a. Região. JOAiUH1 HARTINS DOS SANTOS e HULKI & CI 

LTDA • 

.Q Sr.Ministro Presidente - A decisão Regiono.l julgou não pro 

vado que o reclar:wnte percebia mais de :;'$ 305,00 fixos mensais 

de sal{trio. Revista foi denogada, daÍ o presente Agr:wo, com 

parecer favorável da douta Procuradoria. 2 o relatório. Em 

discussão. Encerrnda. A sentença foi confirmada pelo Acórdão 

Regional com seus prÓprios fundamentos: " êstes, abrangendo 

o conjunto da prova, afasta a tese suscitada na Revista ••• (lê • 

Nego provimento.· Há divergência ? Un:mimemente, negado provi-

monto ao Agr:}VO. 

O Sr.Secret:'lrio-Processo nº 977/71- Relator: Ninistro Ray -

mundo !1oura. Agravo de Instrunento de despacho do Dr.Juiz Pre 

Elidente do TRT da la. Região. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DB RO

DAGEH DO ESTADO DA GUANA3ARA-DER-GB e UBIRAJARA NOGUEIRA DE 

ANDRADE. 

O Sr.Ninistro Presidente - O V.AcÓrdão Regional rejeitou a 

preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e, no mé-
~ 

rito, julgou procedente a reclamação dada a ausencia de falta 

gr:we. Negado seguimento à Revista, vem o presente Agrc.vo, con 

tra o qual opina o Ninistério PÚblico. E: o relatÓrio. Ern dis

cussão. Encerrada. O reclamante prestou serviços a um Depar

tamento PÚblico Estadual, sob regime da Consolidaç?;o das 1eis 

do Tr,:tbalho. Não há base para a Revista nem na preliminar, ne: 

no mérito. Mntéria de fnto. Nego provimento. Há divergência ? 

Unânimemento, negndo provimento ao Agravo. 

O Sr.Secretário-Processo nº 995/]1- Relntor:Hinistro Raymun

do l·loura. Agravo de Instrmnento de despacho do Juiz Prc·siden-
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te da 4a. Reg~cão. EDITH AIRES BANDEIRA e S/ A.FRIGORIFICO AN

GLO. 

O Sr .Ninistro Presidente - O respeitável despacho agravado 

salientou que a matéria do Acórdão recorrido ficou restrito 

ao aspecto do fato. Ninistério PÚblico opina contd.riamente. 

~ o relatório. Em discussão. Encc·rl'ada. A decisão R0gional 

tem diversos fundamentos, todos decorrentes da motéria de fa

to. Inatacável o despncho agravado. Nego provimento. ~á di -

vergência ? Uni1nimemente, negado provimento ao Agravo. 

O Sr.Secret.5rio-Processo nº 1 043/71- Relator: Hinistro Ray-

mundo 1>1oura •. Agravo de Instrmnento de despacho do Juiz Presi-

dentedo TRT da 4a. Região. CIA.MOGIANA DE ESTRADAS DZ FERRO 

e ANTONIO HERC.í!:S GUIDO E OUTROS, 

O Sr .lünistro Presidente - O Egrégio Tribunal Regional julgou 

nulo o processo por cerceio de defesa; pois ficara o reclaman 

te impossibilitado de produzir qualquer prova, não obstante 

protesto. Revista denegada, veio o presente Agravo, contra o 

qual opinou a douta Procur~<Cloria. :f; o reh·,tório. Em discussão 

Encerrada. A Revista parte do pressuposto de ser necossária a 

prova. A sentença sustenta a desnecessidade de qualquer pro-
A 1\ , • 

va, mas a Instancia RGgional be:n conhecendo de toda a mé!ter1a 

de direito que lhe foi devolvida pelo Recurso ~rdinnrio, reso 

veu contraria'Tlente ••• (le): Nego provimento. Há di vergÔncia ? 

Unânimer1ente, negndo provime:nto ao Agravo. 

O Sr.Secrct6.rio-Processo nQ 1 097/71- Relntor: Ministro Ray

mundo Moura. Agravo de Instrumento de d espncho do Juiz Presi

dente do TRT da 3a. Região, RESTAURANTE CHOPP LTDA. e WILDE 

SOARES DE A~UING E OUTRO. 

O Sr.Hinistro Presidente - O V.Acórclão Regional rejeitou os 
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Embargos de TercBiros e, contra essa decisão, foi interposta 

Rsv1.sta. O respoitável despacho agravc.do indeferiu o recurso 

em .base no art. 896, § 4º. da Consolidação. Ministério PÚbli

co opina pelo desprovimento do Agravo. 1: o relcttório. Em dis-
.... .... , . 

cussao. Encerrada. Ainda que se admita como uma açao propr1a 

os Embargos de Terceiros,- tal conceito, inerente ao Direito 

Processual Civil, não aproveita o agravante. Ko caso, há dis-
' 

posiÇão-expressa da Consolidação, e que prevê o despacho dene 

gatório, que torna inexequível a Revista na fase de execução, 

sem estabelecer qualquer distinção ••• (lê). Devo dizer que es 

ta matéria é aquela en que o Uinistro Hildebrando Bisaglia, 

com muita jurisdicidade e fundamentação encontrou a exemplos 

na <matéria processual civil, no sentido de se trutar ele uma 

ação prÓpria. Nisto, os autores são unânimes, pelo menos os 

melhores autores. Agora, dizer-se que essa matéria per•nite 

ou não Revista, não encontrei nada a respeito. A juris}-irudên

cia é nenhlt:na, não existe. Até os comentadores se esqueceram 

disso; pelo menos, não encontrei. Andei pesquisando essa hi

pÓtese, se cabe Revista ou não. Não encontrei nem na doutrina 

nem na jurisprudência. A meu ver o Ministro Bisaglia tem ra-

t , -zao em par e: e wna açao. Agora, como ternos regra especial, 

peculiar dizendo não caber Revista em execução, é uma norma 

genérica, que não permite de forma algwna a Revista. O ter

ceiro terá outro remédio, mandado de segurança ou qualquer 

outro, que deve haver para tôda violação de um direito; mas 

não por via -de Re>vista. Nego rrovimento. A mé,téria está em 

debate. 

O Sr.Hinistro Rezende Puech - A decisão foi em Agravo de Pe-

tição ? 

Q Sr.Hinistro Presidente- O Regional rejeitou E~bargos de 
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Terceiros em .Agravo de Petição. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - ~le interpõe Revi~ta ? 

O Sr.Hittistro Presidente - Por se julgar com direito. 

O Sr.Hinistro HiJ-de 1Jr::mdo 3i Sél.glia - Sr.Presidente, vou d::tr 

provimento, conforme meu entendimento. Continua afirnando -

V.Exa. já não tem dÚvidas - se trat;:,r de ação autônoma. v. 

Exa. parte do r·ressuposto de que se trata de execnção, então 

violou literalmente o art. 896. Entendo não se trntar de exe-

~ • - ~ t cuçao, pois se e uma açno autonoma, nétda em a· ver com a exe-

cuÇão. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - E, mais ainda, o em

bargante não pode interferir na matéria da execuqão. ~ a 

mesma coisa que a movimentação de uma ação pessoal ou reivi 

dicat6ri~. ~ uma ação autSnoma. Entendo inaplicável a Lei 

960, que refere a executivos fiscais. ~ o terceiro que entr 

num processo no qual foi determinada penhora de um bem que 

lhe pertence. Movimenta uma ação, e esta se chama Embargo 

de Terceiros. O sistema· de prodesso::::·tem que ser aquele pró

prio de toda ação. Consultei mais ou menos vinte autores e 

não encontrei nenhum que dissesse não ser ação aut6noma. ~ 

ação aut6noma, que nasce obrigatoriamente de outra ação em 

execução, mas não é execução. Entendo inaplicável o § 49 d9 

artigo 896. Assim, dou provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Rezende Puech- Acompanho V.Exa.,porque a 

norma do artigo 899, § 39, é de caráter genérico, amplo e 

não excepciona qualquer outra hipótese. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A execução é principio 

da norma trabalhista. Conseq~entemente, o meu· entendimento 

é de que não teria cabimento o Recurso de Revista,no caso. 

·Não encontramos, dentro do Direito do Trabalho, a forma p~ 

la qual poderfamos acolher o Recurso de Revista sem contra 

riar a lei, Nego provimento ao recurso, 

O Sr.Ministro Presidente - Por maioria de votos, negado pr~ 

vimento ao recurso, vencidos os Ministros Hildebrando Bisa 

glia e Rezende Puech. 

·o Sr. Sécretáxio - Processo n9 1049(71 - Relator:Ministro 

Hildebrando Bisaglia, Agravo de Instrumento de despacho do 

JP do TRT da 8a. Região. Ministério PÚblico Federal - Comis 

são de Aeroportos da Amazonia -COMARA, e Manoel Martins dos 
Santos, 
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O Sr. Ministro Presidente - Revista indeferida corno intern-

pestiva. Vindo Agravo, opina a douta Procuradoria pelo não 

provimento do mesmo. ~ o relatório. Érn discussão. Encerrada 

A publicação do AcÓrdão ocorreu em 15 de junho de. 1971 • 

Circulando o Diário Oficral no dia seguinte, o prazo ... (lg) 

Nego provimento ao Agravo. Há diverg~ncia ? Por unanirnida -

de,negado provimento ao Agravo. Está suspensa a Sessão. 



'· TST · 832 

POOER JUDICIÁRlO 

.JUSTJÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TFiABALHO 

26.10.71 FBL/ARQ 15,55 -1-

O Sr. Ministro Presidente - Reaberta a Sessão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 101/71 - Relator: Ministr 

Raymundo Moura. AgBavo de Instrumento de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 2a.Região. União de Bancos Brasileiros 

S/A e Manoel Barbosa de Albuquerque. 

o Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional julgou não 

provado o intÚito obstativo à estabilidade, porque o recla -

mante não contava nove anos de serviço. Revista denegada , 

vindo o AgRavo com parecer contráriq do Ministério PÚblico. 

t o relatório. Em discussão. Encerrada. Matéria de fato,não 

se prestando' ao caso a jurisprudência transcrita. Nego prov! 

mente. Há divergência ? Unânimemente, negado provimento ao 

Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 126/71 - Relator : Ministro 

Raymundo Moura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 2a.Região. Antonio Manoel Teixeira e ou -

tros. Transvalor S/K - Transportes de Valores. 

O Sr. Ministro Presidente - O respeitável despacho agravado 

negou seguimento à Revista por falta de fundamentação. O Mi 

nistério PÚblico opina contràriamente ao Agravo. ~ o relató -

rio. Em discussão. Encerrada. O V. AcÓrdão Regional tem mais 

de um fundamento, todos atinentes à prova. Não se presta ao 

conflito a jurisprudência transcrita, nem se configura viola

ção de lei. Nego provimento. Há divergência ? Unânimemente , 

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 182/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pr~ 

sidente do TRT da 4a.Região. Luiz Garcia Fernandes e Clair. 

Maria Alves Leal. 
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O Sr. Ministro Presidente - A Revista foi interposta con -

tra decisão Regional que conheceu do recurso como Agravo de 

Petição. Decidiu o Regional que os bens do recorrente respon 

dem pelas obrigações da sociedade executada e, assim ••• (lê) 

Denegada a Revista com base no art. 896 da Consolidação 
' 

vem o presente Agravo, contra o qual opina o Ministério PÚ

blico. t o relatório. Em discussão. Encerrada. A mesma tese 

do outro processo. Nego provimento. Por maioria, negado pr~ 

vimento ao AgRavo, vencidos os Ministros Hmldebrando Bisagli 

e Peres Júnior. 
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O Sr. Secretán o -Processo n9 1196/71 

-1-

Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Agravo de Instrumento de despacho do JP dp 

TRT da 4a.Begião. Orlando Barth e outros e Metalúrgica Wal ~ 

lig S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O Acórdão Regional julgou prov~ 

do que as horas extraordinárias não eram habitualmente pres

tadas. Denegada a Revista, vem o Agravo, contra o qual opina 

o Ministério PÚblico, É o relatório. Em discussão. Encerrada. 

Acertadamente indeferido o recurso,pois a matéria é de fato. 

Nego provimento ao Agravo. Há divergência? Por unanimidade , 

negado provimento to Agravo. 

O Sr. Seceetário- Processo n9 816/71 - Relator: Ministro Re

zende Puech. Agravo de Instrumento de despacho do JP do TRT 

da 2a Região. Fundação Antonio e Helena Zerrenner- Institui

ção Nacional de Beneficência, e J9sé da Silva. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Pelo AcÓrdão Regional foi de~ 

terminado o julgamento da reclamação, provido o Recurso Ordi 

nârio ,por isso ~ue o Julgamento não poderia ser dispensado 

pelo despacho do Presidente da Turma ..• (l€). Parecer pelo pr~ 

vimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebnando Bisag~ia - De acordo. 

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

(Usa da palav!la::.·o Dr. José Torres das Neves) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Quanto à preliminar do reco~ 

rido,de que o Regional proferiu decisão recorrível, nos ter~ 

~os da lei, não procede; quanto à preliminar do recorrente,de 

que o recurso fora interposto ..• (1€). Não conheço do recur-
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so. 

o Sr. Ministro 

o Sr. Ministro 

Hildebra.Ildo 

Presidente -

Bisag:l:i 

Há di 

a - Acompanho o Relator. 

vergência? Por unanimida-

de,não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário- processo n9.1935 

zende Puech. Revi ser. Ministro Hilde 

de Revista 

/7! - Relator: Ministro Re 

brando Bisaglia. Recurso 

Região. Antonio Pereira 

étricas e Hmdrául±as Ltda. 

de decisão do TRT da 2a. 

dos Santos e COMAKA- Instalações El 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Dis cute a Revista a conheci-

. " da tese relativa ao computo como de efetivo exercício,para 

ificação natalina,do pe -

astado do serviço por mo 

o efeito de férias integrais e grat 

riodo em que o reclamante esteve af 

tive de acidente do trabalho.(Lê). Parecer pelo conhecirrento 

e provimento do recurso. ~ o relató rio. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Tem a 

(Usa da palavra o Dr. 

palavra o ilustre Advogado 

es das Neves) José Torr 

o Sr. Ministro Presidente - Em dis cussão, Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Con heço do recurso,por diveE 

bem como por violação de gênci:a, conforme AcÓrdão de fls. 42, 

lei. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bis~lia 

o Sr. Ministro Presidente - Há dive 

conhecida a Revista por divergência 

O Sr. Ministro Rezende Puech - No 

mante são consideradas legais,indes 

to de férias integrais, seja para 

- Acompanho o Relator. 

rgência? Por unanimidade, 

• Tem a palavra o Relator. 

caro , as faltas do recla-
. ' contaveis, seja para efe! 

efeito do décimo~terceiro 

salário. Dou provimento ao recurso para julgar procedente a 

ação. 
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o Sr. Ministro Hidebrando Bisa~lia - Com o Rel:a:t~Qr.. 

o Sr Ministro Presidente - Há diver 

o Sr. Ministro Peres Júnior - Divirj o. 

o Sr. Ministro Presidente - Por maio ria de votos,dado provi 

e a reclamação,vencido rento ao recurso para julgar procedent 

o Ministro Peres Júnior. 

o Sr. Secretário- Processo n9 2110/71 Relator: Min~ro Re 

zende Puech. Revisor.: Ministro Hildeb 

de Revista de decisão do TRT da 2a. R 

rando Bisaglia. Recurso 

egião. Antenor Cottani 

e Ren-O~Max IndÚstria Eletromecânica Ltda. 

o Sr. Ministro Rezende Puech - e rec 

ração salarial, 

lamante postulou equip~ 

nsiderou não provada a e o Tribunal ~ quo co 

identidade eonstitutiva entre o equip arando e o paradigma , 

(Lê). Parecer contrário. É o relatóri o. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Tem a p alavra o ilustre Advogad • 

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves) 

o Sr. Ministro Presidente - Em discu ssão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Não ob stante o esforço do no

típica matéria de prova 

uiparação. Não conheço 

bre e digno Advogado, considero que é 

não atendidos os eequisitos para a eq 

do recurso. 

o Sr .Ministro Hildebrando Bisaglia -

o Sr. Ministro Presidente "' Há diverg 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário- Processo h9 2113/71 

Rezende Puech.Revisor: Ministro Hilde 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Re 

Santos e Cia.Munici al de Trans p p ortes 

Também não conheço. 

ência ? Por unanimidade, 

- Relator: :Ministro 

brando Bisaglia. Recurso 

gião. João Henrique dos 

C0ketivos. Os mesmos. 
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O Sr. Ministro Rezende Puech - O reclamante postula equipar~ 

ção salarial, bem como a concessão de uniforme nas condições -

do paradigma que referiu. O Tribunal ~ quo deferiu a equipar~· 

ção salarial,mas denegou a concessão de uniforme. A revfusta 

da empresa, como~eliminar, pretende a car€ncia de ação ... 
(L~). Parecer pelo não conhecimento ou não provimento do re

curso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente ·=- _Tem a palavra o ilustre Advogacb. 

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves) 

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Mini'stro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. "Minist!lo Rezende Puech - Quanto a Revista da emprêsa 

ma prelimiaar e no , .mérito, discute-se matéria de fato ••• (:lê~ 

Não conhego. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheqo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimid-a

de , não conhecida a Revista da emprêsa. Tem a palavra o Re-

lator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Quanto à Revista do empregado 

Ainda pela prova, o que pleiteia o reclamante foi considera-

do .•. (lê). Não conheqo. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheqo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida

de, não conhecida a Revista do reclamante. 

O sr·. Secretário- Processo n'? 2 146/71 - Relator : Ministro 

Rêzende Puech • Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Carlos Gigek' e The 

First National Bank (f Boston. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Trata-se de Revista contra A-
"' 

cÓrdão Regional que, negando provimento ao recurso do empreg~ 

do, entendeu inquestionada a discussão relativa aos cámculos 

e parcelas da transação para a rescisão do contrato de empre

gado estável, ce~ebrada em Juízo pelo recorrente e recorrido. 

Em sua Revista, invocando jurisprudê~cia, pretende o reclaman 

te .•• (lê). Contra- arrazoado o·apêlo, opina a douta Procura

doria pelo não conhecimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço do recurso por diver 

gência de fJs. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecida aRe 

vista, por unanimidade, Tem a palavra0 o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - No Recurso de Revista n9 336 

70·, invocado àsufls. 119, em contra-.razões, já decidiu êste 

Egrégio Tribunal, sendo por mim. relatado, a espécie, assim 

dizendo a sua ementa : "(Lê);' Nêstes têrmos, nego provimento, 

O Sr. Ministro Hildebrando Eisaglia - AcÔrdo legal, 60%. Ne

go provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diver~ncia ? Unânimemente , 

negado provimento à Revista. 

O Sr, Secretário - Processo n9 2 150/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech, Relator: Ministro Hildeba;:ando Bisaglia, ;Recu.!: 

so de Revista 'de decisão do TRT da 2a.Região, Clarice Apareci 

da Vicchini e outa;:as e Confecções Colorado S/A. 

O Sr. Ministro Rezende Puech Os rec·orrentes pretendem vio-

lada a lei; primeiro, porque estava deserto; segundo, porque 

ultrapassado o prazo para o Recurso_ Ordinário interposto; ter 

ceiro, porque não feito, conforme a lei, o prévio depósito pa . -

ra interposição dêsse recurso. (Lê). Sem contra-razões, opina 

o Ministério PÚblico pelo conhecimento e provimento da Revis 

l!': o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - As preliminares já constavam 

da argiiiçã.o preliminar, fls. 56 e, sobre elas silenciou o A -

' .. CC.,-·.:..:. , 
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córdão Regional, omitindo-se inteiramente. Não poderia apre 

ciá-las êste Egrégio Tribunal, porque ••• (lê). Nestes têr

mos, conheço por violação, e anulo o AcÓrdão Regional para 

que outro seja proferido, cow apreciação das preliminares aE 

gliidas pelo reclamante nas contra-razões do Recurso Ordiná -

rio. ~ meu voto. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A alegaçã.o é a de que 

não poderia ser conhecido o Recurso Ordiná~io porque, entre 

outros, não fora feito depósito. O Tribunal Regional não a

colheu essa argfiição~ conheceu mesmo não tendo sido feito o 

depÓsito, A condenação na Primeira Instância foi em valor ce 

to, cabia o depÓsito. . ' 

O Sr. Ministro Presidente - Anular o AcÓrdão por quê ? 

O Sr. Ministro Rezende Puech J:'0Porq1.1e já argtl.idas~ as preli 

minares para julgamento.; Regional, e o AcÓrdão não apreciou 

essa rr.atéria. 

O Sr. Ministro Presidente Então é por omissão, para que se 

aprecie todo o recurso. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - As fls. 96, em contra~razões, 

tôdas essas preliminares foram argiiidas e, apesar disso, .o 

R§gional, no julgamento de fato, silenciou. Anulo o AcÓrdão, 

para que o1Regional aprecie essa matéria constante das contra 

razões..-

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pode-se considerar im

plÍcito, porque não f6ra feito o depÓsito, e as custas pagas 

fora do prazp. 

O .Sr. Ministro Presidente - Trata-se de depósito ? 

O Sr. Ministro Rezende Puech - São três as preliminares :por 
~ 

que estaria deserto, porque ultrapassado o prazo para o depÓ

sito e porque não foi feito êste de. ac6rdo com a lei, Omissão 
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total sôbre as preliminares. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas, as examinando, o apêlo pr2 

cederia ? 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Procederia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não foi feito o de-

póstto. Poderáamos considerar implicito o julgamento e, des 

de logo, dar provimento para anular·o Acórdão recorrido, 

uma vez que não devia ser conhecido o Recurso Ordinário. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Está certo. Desde logo, dou 

provimento, anulando o Ac6rdão? por entender deserto o Recu ~ 

so Ordinário. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

conhecido o recurso, em parte, pela alinea "b" e dado provi 

mento para anular o Ac6rdão Regional, uma vez deserto o Re -

curso Ordinário. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 193/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Maria da Conce 

ção Ferreira e Radio São Paulo S/A. 

O Sr. Ministro Rezende Puech- Pleiteia o ora recorrente se 

ja rescindido seu contrato de trabalho, intimando-se sua 

transferência para Emissoras Coligadas S/A com alteração de 

local de serviço. Contra-arrazoado, opina a douta Procurado

ria pelo não conhecimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Não conheço da Revista. Se -

gundo o AcÓrdão Regional ••• (lê). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Há d~vergencia ? IDnâni 

mememte, não conhecida. a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 203/71 - Relator: Ministro 
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Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglfua. Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. 8ia. lélimicipal 

de Transportes Coletivos, e Alvaro Mingioni. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Trata-se de pedido de equi 

paração salarial acolhido pelo Tribunal "a quo". Na Revista, 

argÚi a recorrente, preliminarmente, carência de aÇão por ~ 

xistir quadro de carreira, insistindo no desatendimento dos 

requisitos do art. 461, § 19 da ConsolidaÇão das Leis do Tra 
. 

balho. Recebida a Revista por divergência, opina a douta Pr~ 

curadoria pelo não conhecimento ou não provimento. t o rela 

t • . 
Orl.O, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De ac8rdo. 

O Sr •. Ministro Presidente - Tem a palavra o ilustre Advoga

do. 

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves) . 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Inexistindo quadro de carrei 

ra, pelo menos através da prova nos autos, imp'restãveis os 

arestos invocados. Por outro lado, os requisitos para eouipa . -
ração configuram matéria de f~to. Nestes têrmos, não conheço 

da Revista. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não c~eço. rt/ 
O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 209l71 - Relamr: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Minist10o Hildebrando Bisaglia.Recur

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Rogério Gomes 
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Antunes e Açougue São Bento. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Tribunal "a quo", fls.54, 

entendeu não provada a despedida, do que não seria de se pre 

sumir pela negativa da relação de emprêgo._ Vem a Revista do 

reclamante, invocando jurisprudência divergente e sem contra 

razões, opinando a douta Procuradoria Geral pelo conhecime~ 

to e não provimento • ~ o relatório. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Jospe Torres das Neves) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço do rec~rso, pela di

vergêmcia de fls. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço, fls. 39. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecida a Re-

vista, por unanimidade. Tem a palavra o R~lator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Pela contrstação, não teria 

o reclamante restabelecido sua relação de emprêgo em março 

de 1 969, conforme alegara na inicial. Pela prova, êsse se -

gundo perfodo deve, realmente, existir; se, ao término dêste, 

houve contestação da relação de emprêgo, perfeita a presunçã 

da despedida no sentido da decisão de Primeira Instancia, a 

qual restabeleço, dando provimento ao recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A emprêsa limitou-se, 

na contestação, a negar a relação de emprêgo. Não discutiu , 

portanto, sôbte o mérito. Dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

dado provimento ao recurso, para restabelecer a decisão de 

Primeira Instância. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 225/71 - Relator: Minis-

tro Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia • 

Recurso de Revista de decisão do TRT da 2a..Regl.. ão.Cia. M:ogia 

na de Estradas de Ferro e Pedro Benjamin da Silva. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - A Revista da emprêsa insur

ge-se contra condenação em àicença-prêmio, com opção em diE 

nheiro. Vem a reclamante com Revista, invocando jurisprudê~ 

cia divergente e violação da Lei Estaéluàl 1 067; Contra-arr~ 

zoada, opina a douta Procuradoria pelo·conhecimento por di 

vergência e não provimento, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acô~do. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço pela divergência de 

fls. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Conheço, fls;l86/187. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência 1 Conhecida a Re 

vista, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Mantendo a distinção que sem 

pre adoto em relação aos casos da Companhia Paulista, na qual 

êsse pagamento resultou de uma convenção coletiva, no caso da 

Mogiana, nego provimento, uma vez que êsse outro foi adota

do pela emprêsa pelo Estatuto dos Ferroviários ..• (lê). 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Incorporado ao contra 

to. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

' negado provimento a Revista. 
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o Sr. Secretário ~Processo n9 2 330/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech - Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Re -

curso de Revista de decisão0do TRT da 2a.Região. S/A IRF Ma 

tarazzo. Mara Aparecida Delabiglia Alves. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Tribunal "a quo}' entendeu 

que o tempo de serviço do reclamante impunha prova cabal P!:::. 

ra falta grave. Em sua Revista, pretende a emprêsa ter o Tri 

bunal "a quo" sopesado provas, e invoca jurisprudência que 

pretende divergente. Douta ~rocuradoria opina pelo não conhe 

cimento ou não provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pe acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Não ·conheço. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço. 

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

a Revista, unânimemente. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 338/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Reaur6 

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Cia.Paulista de 

Estradas de Ferro e Izaré Momesso. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - O Tribunal "a quo" assegurou 

ao reclamante a classificação como Mestre, provindo da função 

de ArtÍfice. Ao assim decidir, reijeitou a arg~ição de presc~i 

ção ••• (lê). Contra-arrazoado o recurso, com parecer pelo 

não provimento, da douta Procuradoria. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De ac6rdo. 

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

(Usa da palavra' o Dr. José Torres das Neves) 
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O Sr. Ministro Fresidente - Em discussão, Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Quanto à prescrição, conhe

ço pelo AcÓrdão de fls. 121. 

O Sr, Ministro Hildebrando Bi.saglia. - tsse recurso tem uma 

peculia.ridad.e se a prescrição corre do trânsito em julgado 

de decisão em processo anterior. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Estou conhecendo pelo AcÓr -

dão de fls. 121, não estou acolhendo preliminar. 

O Sr. Ministro Hildebl!ando Bisaglia - Conheço pela prescri 

ção, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecida a 

Revista quanto à prescrição, pela diverg@ncia. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. J.finistro Rezende Puech - Nego provimento quanto à"pres 

crição, porque o prazo só poderia fluir depois do trânsito e 

julgado da decisão anterior. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Negado provimen 

to ao recurso, quanto· à prescrição. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - No mérito, os AcÓrdãos váli -

dos são de Turma e, não obstante meu ponto-de~vista de que 

não é possivel a transposição de Artifice para Mestre .•• (lê) 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

não conhecida a Revista. 

O Sr, Secretário - Processo n9 2 074/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rézendé Puech, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a,Região. Cia. Calqados Clar 
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e Christina Conceição @ornes. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - ·Sr. Presidente, quanto 

a êste processo, temos um ofÍcio do Juiz Presidente da Pri

meira Junta de Concilia~ão e Julgamento de São Paulo : " P\l 

lo presente, solicitamos a V.Exa. necessárias providências 

no sentido de ser devolvido a esta Junta o. processo n9 15/69 

- naturalmente número da Junta - entre as partes Cristina 

ConceiÇão Gomes e Cia. de Calçados Clark que se encontra n(~ 

se Egrégio Tribunal ••• (lê)". Conseql!entemente, determino 

a baixa do processo à Junta de Conciliação e Julgamento. 

O Sr. Ministro Presidente - Se já está em ~auta, tem que 

ser autorizado pela Turma. Ministro Relator propõe que bai -

xem os autos à MM. Junta, uma vez que houve composição entre 

as partes. Há divergência ? Recebido o ofÍcio como desistên 

cia de recurso, determinada a baixa dos autos para os fins 

de direito. 

O Sr. Secretário -Processo n9 2 096/71 - Rela~or: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 4a.Região. Valdemar Tadeu :_e:: 

Porcelana Schimidt S/A. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O valor do feito é infe 

rior à d6bra do salário m:!nimo, o que levou o respeitável A-

c6rdão recorrido a não conhecer do Recurso de Revista em :de 

corrência de alçada. Não se conformou o vencido ·••• (lê). O 

Ministério PÚblico opina pelo não conhecimento ou não provi

mento. ~ o relat6rio. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Nada a aditar. 

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

palavrao o Relator. 
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O Sr. Ministro Jerem~as Marrocos - Proferida a sentença ina~ 

gural em 14 de dezembro de 1 970 •.. (lê). Não conheço do re-

curso. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia ? Por unanimidade 

não conhecida a Revista, 

O Sr.Secretário - Processo n9 2160/71 - Relator: Ministro Je 

remias Marrocos, Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso de 

Revista de decisão do TRT dm6a. Região. Matuzalem de Souza 

Vanderley e Estado de Pernambuco. 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente,por força 

do Agravo de Instrumento provido, sobe a Revista do servidor 

para sua apreciação. Ao servidor estadual aposentado, admit! 

do para trabalhar na Loteria do Estado de Pernambuco em 13 

de julho de 1 966 ... (lê). Parecer pelo conhecimento e impr~ 

vimento. É o relatório. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - Conheço do recurso por di

vergência. Vale,no entanto, recordar,sem desejar revolver e

lementos fáticos, que o empregado foi admitido sob a égide 

contratualista ..• (lê). 

O Sr.Ministro Rezende Puech - Data venia,não conheço do 

recurso. 



'IST · &lZ 

POO-t:R JUDlClÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

26.10.71 FBL/ARQ 16,40/55 -1-

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O meu conhecimento é tam 

bém por violação. Vou lileterminar meu voto. O chamado "pedido 

de demissão" foi apenas um corolário da demissão - eis o poE_ 

to principal - já proferida, já determinada, já consumada. A 

espada de Damocles estava suspensa s8bre sua cab'eça, não ha

vendo alternativa, e assegura-lhe a Constituição, a lei ~m 

direito, não podendo ser êste alterado ••• (lê). o seu conhe 

cimento, além de divergência, é por violação por ter havido 

direito adquirido. Dou provimento, de imediato, ao recurso d 

empregado, para assegurar-lhe o direito ao recebimento da in 

denização pedida, bem como do aviso-prévio .•. (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Ministro Jeremias Marrocos, se é 

que estou percebendo bem,q_uando a Constituição destaca,já 

houve caso igual a imposição de não acumular, não se pode in 

vocar direito adquirido. Lembro o caso dos catedráticos da F 

culdade de Direito do Pará, que tiveram que optar por um dos 

càrgos,sem nenhum remanescente direito. Também o Ministro Vi

las BÔas, do Supremo da Guanabara,- Ai, já por outro requisi

to, não havia identidade_de lugar-foi obrigado a optar. Optou 

pelo cargo de Ministro do Supremo,perdendo a cátedra em Belo 

Horizonte. Não se pode invocar direito adquirido contra a Con 

tituição. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos- V.Exa.pode verificar não se 

trata, no caso, de funcionário pÚblico,como no primeiro caso 

citado por V .Exa. t.ste aqui estava sob a égide da Consolidaçã 

das Leis do Trabalho. Há,consequentement~,uma disparid-ade com 

os casos citados por v. Exa., nos quais eram funcionários 

pÚblicos. 

O Sr.Ministro Rezende Puech- Há um precedente,de quinze dias, 

proc.l472,em que foram.vencidos os Ministros Jeremias Marroco 
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e Hildebrando Bisaglia, quando esta corrente prevaleceu : "Nã 

se confunde com despedida injusta dispensa de emprega~o ••• (l ~ 

Caso da mesma ~mprêsa;~ mesma tese, julgado há quinze dias • 

Acho se desnecessário qualquer debate. 

O Sr. Ministro Presidente - Ma,ntenho meu ponto-de-vista.Me~ 

mo que tenha sido, antes, emp~egado de emprêsa privada, a 

Constituição impõe, não se podendo invocar direito adquirido. 

o Sr, Ministro Hildebrando Bisaglia - Entendo que a hipÓtese 

do professor, mencionada por V.Exa., é diferente. Havia uma 

norma constitucional anterior possibilitando. Depois, passou

se a exigir a condição de frequência e incompatibilidade de 

horário. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - AP~atéria destes autos 

' e um pouco diferente. 

O Sr. Ministro Presidente - São nuances da mesma situação. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O êrro foi exigir-se 

a opção. O empregado foi prejudicado. Acompanho o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O aresto que se traz como di 

vergente é o que diz isso. O empregado sustenta que a imposi 

ção constitucional equivale à despedida injusta. Não conheqo, 

já decidiu esta Egrégia Turma caso análogo. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não 9onheqo. Por maioria, 

vencidos os Ministros Relator e Hildebrando Bisaglia, não c~ 

nhecido o recurso. Designado o Revisor para lavrar o AcÓrdão. 

O Sr. Ministro Jeremias .Marrocos - Peço justificação de voto, 

O Sr. Ministro Presidente - Deferida. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 163/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech.Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la,Região. Rêde Ferroviária Fede 
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ral S/A e Sebastião A.Barbosa e outros. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - O respeitável despacho r 

corrido, apreciando Recurso Ordinário intentado pela R@de Fe 

roviária Federal a respeito da redução, de trinta para vinte 

dias de férias dos funcionários da empr@sa, diz textualmente: 

" Se o recorrido agiu erradamente, reduzindo as férias de 

seus empregados, qlaro que .•. (lê)". Douta Procuradoria Ge

ral opina· pelo conhecimento e negativa de pro;imento. ~ o 

real tÓrio. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Matéria conhecida. Face a 

aresto de fls. 75, conheço por confmgurada a diverg@ncia ju 

r:i:§prudencial. 

O Sr,.Ministro Rezende Puech- Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecido o re-

" ' curso, unanimemente. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - No mérito, nego provimen 

to. O decisÓrio Regional, confirmatório da sentença de Primei 

ra Inst~cia, adotou a tese do pagamento em dÔbro das diferen 

ças das férias, deixadas de gozar por vontade unilateral da e 

empr@sa, quando havia sido .•• (1@). 

O Sr. Miilist!Do Rezen.de Puech - "Data venia", dou provimento. 

A decisão normativa;. quan('lo de ordem jurÍdica, cria direi to. 

Quanto ao nÚmero de dias, no caso dos autos, às fls.25, a re 

corrente restabeleceu as férias de trinta dias tão logo conhe 

ceu do acÔrdo ••• (lê). Dou provimento, para julgar improceden 

te o pedido. 
• A 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergencia, tomarei os 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Com o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Com o Revisor, 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Com o Revisor. 

-4-

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

ra julgar improce'dente o pedido. Vencido o Relator, designa

do o Revisor para lavrar o AcÓrdão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 232/71 - Relator: Ministro 

ffierémias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech.aecurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Nelson Carvalho. 

MANAP - Manufatura Nacional de Plásticos S/A. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Recurso de Revista do em-

pregado contra decisão de fls., qur reformou sent<nça de Pri

meira Instância, concluindo pela exclusão de verbas E'nuncia

das de indenização e aviso-prFvio, estabelecendo, outrosswm , 

que a importância relativa às comissões, diárias, d~cimoTter 

ceiro salário sejam pagas de forma simples. Levantadas várias 

preliminares pela recorrente ••• (lê). Douto representante do 

Ministério PÚblico opina pelo provimento parcial no,concerne~ 

te às verbas indenizatÓrias, aviso-prévio, indeferindo o paga 

menta em tôrno dos outros itens, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acÔrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Em primeiro lugar, apreci 

mos a prejudicial de deserqão. Vem ela arrimada em violação de 

lei, § 49 do art. 899 do texto consolidado, por ter sido efe

tuado o depÓsito em cartório em desacÔrdo com o disposto ..• (~ 

Conheço por violação de,lei, e dou provimento, restabelecendo 

a respeitável decisão inaugural. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 
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o Sr. Ministro Presidente - Acho que a maioria da Turma não 

está de ac3rdo. Mando? transferir, é uma irregularidade,não 

uma nulidade. O depÓsito tem por fim assegurar o Juizo. De -

pois, a aútoridade judiciária mandaria encaminhar. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Aqui é depÓsito em ca 

t 
, . 
orJ.o, 

O Sr. Ministro Presidente - Cartório e Secretaria é a mesma 

coisa. 

e Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Fui advogado do int~ 

rior e não sei se é a mesma coisa. Veja V.Exa. a sentença. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - (Consulta dos autos) -Foi 

A d , • A depositado no banco da empresa, em nome a propt~a empresa , 

inicialmente.. Osasco; 27 de julho de 1 970. Banco· do Estado 

de São Paulo. Diz assim . " Nelson Carvalho deposita, no va-

lor da condenação, para efeito de recurso, importância tal". 

CartÓrio do Segundo OfÍcio. Osasco. Estado de São Paulo. Na 

realidade, foi depositado no banco em nome da emprêsa e, 1~ 

vada a guia ao Cartório, êste opôs o carimbo. Não é pr~pria

mente depósito em cartório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Não é, também, depóstto em no 

me do empregado. 

O Sr. Ministro Presidente - Ficou à disposição do Juízo ? 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não. em nome da emprêsa 

pura e simplesmente. Existe outra anotação com o nome do empr 

,gado, guia do Fundo de Garantia, o que me levou a imaginar te 

ria sido depositado em cartório, mas não o foi. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Os autos, por gentile

za (Consulta-os). Não foi. em nome da emprgsa. Diz: DepÓsito 

judicial de um milhão, dezoito mil e setenta e dois centavos. 

·O Sr. Ministro Jeremias Marrocos -Reconsidero meu voto.Reje~ 
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to a preliminar. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De ac6rdo. 

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

liminar de não formalização do recurso, unânimemente, cabendo 

·a transferência do depÓsito à conta regular do empregado. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conheço do recurso do em 

pregado, por divergência jurisprudencial, no que concerne ao 

julgamento "ultra peti ta'". 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acÔrdo, julgamento muito 

amplo do Tribunal Regional. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecido o re

curso do empregado, por unanimidade, quanto ao julgamento "ul 

tra petita". Tem a palavra o Relator. 

' O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Meritoriamente, poder-se-

ia ter conhecido até por violação do art. 49 do CÓdigo de Pr~ 

cesso Civil, pois excedeu-se o julgador Regional. Pleiteia

se a reforma da decisão Regional ••• (lê). Julgando, portanto, 

"ultra petita, é de ser reformada a respeitâvel decisão, para 

se testabelecer a sentença de Primeira Instância. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo: 

·o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Sr. Presidente, a Pri-

meira Instância não reconheceu a relação de emprêgo; a Segund , 

reconheceu, O provimento, então, é no sentido de tornar o pr~ 

cesso à Junta para que se aprecie o processo já que existente 

a rel~Ção de emprêgo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Dado provimento, 
' I ' 

unânimemente, para, reformàdioó2ÁcÕrdão Regional~ determinar 

o retôrno dos autos à Instância de origem a fim 'de que. julgue 

o recurso como de direito. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 2 35!3/71 - Relator: Ministr-o 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Regi~o? Altino Pires de 

Carvaiho e Companhia de Hoteis Comodoro. 

O Sr. Ministro Jeremias··Ma:rrocos - P0r ter entrado em desen;l;; 

tend:bmento com outro colega,: segundo consta da decisão recor

rida, próximo ao local de serviço e decorrente de questão 

do próprio serviço, cruzando-se na rua o reclamante e o de

safeto • • • (lê). Opina a douta Procuradôria pelo não conhe -

cimento ou improvimento do recurso. $ o relatório, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De ac6rdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a palavraG o ilustre Advoga

do. 

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

an palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, o ilus 

tre Advogado trouxe, como divergência, os arestos de fls. 

43/44 ..• (1~). Entendo que estes AcÓrdãos não são diverge~ 

tes,pois versam apenas matéria fática. Não conheço do recur 

so. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida 

de, não conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário- Processo n9 2500/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech,Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la,Região. Mário de Oliveir 

Reis e Sociedade Comercial de Representações 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - O Egrégio TRT da Primeir 

Região entendeu, contràriamente ao fixado pela respeitável 

sentenaça inaugural, não caber direito ao empregado mensali 

ta de salário misto e que so~re desconto na base de l/30 ... 

(1€). Parecer pelo conhecimento e improvimento da Revista. 

:g_ o relatório. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - De acordo, 

O Sr. Ministro Presidente - Tem a pa:l!avra o ilustre Advo·g..ê: 

do.· 

(Usa da palavra o Dr. José Torres das Neves) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conheço do recurso, em 

face do aresto de fls. 58, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Também conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há diverggncia ? Por unanimida 

de conhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - No mérito, dou provime 

to ao recurso para restabelecer a respeitável decisão da MM. 

Junta, de fls. 36/37. 

O Sr. Ministro Rezende Puech --A~ompanho o Relator. 

9 Sr. Ministro Presidente - Há diverg&ncia ? Por unanimida 

de, dado provimento ao recurso,nos~termos do voto do Minis

tro Relator. 

O Sr. Secretário- Processo n9 748/71 - Relator: Min~ro Ray 

mundo Moura. Revisor: Ministro Hildebrando Bmsaglia. Recur

so lie Revista de decisão do TRT da "o3a. Região. Celso Luiz 

e Companhia Força e Luiz de Minas Gerais. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal Regional do 

Trabalho da Terceira Região, pela Segunda Turma, conside -

rou que o tempo de serviço do reclamante anterior à opção 

era inferior a nove anos, Embora tivesse ainda direito a re 

tratação, esta não lhe asseguraria o direito de ••• (1€). Pa 

recer pelo conhecimento e desp;rovimento do recurso. É o re

latório. 
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O Sr. Ministro Jeremias Marroc0s - De ac6rdo. 

e Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, A Revis 

ta, ainda que interposta por ambas as alíneas, não cita Acpr

dãos divergentes. O ponto de partida da argumentação do 

rente é que contava nove anos de serviço ao ~anifestar sua o 

ção pelo regime do Funde de Garantia • ~Lê). Não conheço, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também não conheço. · 

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

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 954/71 - Relator: Ministro Raz 

mundo Moura. Revisor: Min±st~o Jeremias Marrocos. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Cia. Paulista de Es -

tradas de Ferro e Antonio de Lemos Pinto de Moura. 

O Sr. Ministra Presidente - O Egrégio Tribunal da Segunda Re

gião, pela Priméira Turma, julgou competente .a Justiça do Tra 

balho para apreciar reclamação que rua a:-obter complementação 

salarial, assegurada ao empregado quando aposentado por força 
. ' 

do Estatuto do Ferroviário. A reclamada recorre de Revista,a!_ 

gHindo violados os arts. 142 da Constituição e 643 da Consoli 

dação. O ilustre Órgão do Ministério PÚblfuco opina pelo não 

conhecimento ou desprovimento. lf: o relatório'. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo, 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A Revis 

ta vem apenas pela alínea "b", mas não é: cabÍvel a argtiição 

de violação, por se tratar no caso de vantagem concedida pela 

empr~sa ao recorrido em razão do contrato de trabalho. O efei 

to dessa obrigação projeta-se sobre o futuro ••• (lê). Acre

dito que êste recurso seja influenciado pela doutrina lançada 

pelo Ministro Gonçalves de Oliveira, do Supremo. ~ste conhece 

porque não estaria dentro da competência da Justiça do Traba-
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lho, mas está bem justificada essa competência. Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Os arestos trazidos a co 

lação são do Supremo Tribunal, não, •• (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Un~nimemente , 

não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 984/71 ~ Relator: Ministro Ray 

mundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias :Marrocos. Recurs.o de 

Revista de decisão do TRT da 2a.Região, Italo Verardi e Insti 

tuto deAssistência Médli:ca do Servidor PÚbÍico do Estado, 

O Sr. 
H 
inistro Presidente - O Egrégio Tribunal da Segunda Re 

gião, pela Segunda Turma, julgou pnYada a falta grave, Quant 

às diferenças pedidas, foram pagàs em audiência, Reclamante i 

terpõe Revista alegando que o salário-fám{fui~ constante da ini 

cial foi creditado no banco, e que êsse pagamento deverá ser 

em dÔbro ••• (Lê). Parecer pelo não conhecimento ou desprovimen 

to. t o relatório, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo, 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão, Encerrada, A justa . 
causa foi reconhecida em ·face da prova. Conheço, quanto ao sa-

lário famÍlia, pela divergência. 

ID Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo, 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Cá>nhecida a Re -

vista, unânimemente, quanto ao salário-famÍlia, pela divergên-

cia. O pedido não se encontra entre as verbas quitadas relaci~ 

nadas na Ata de fls. 7. Dou provimento, para mandar incluir na 

condenação a parcela do saláriq-famÍlia. 

O Sr. Ministro Reremias Marrocos - De acôrdo. 

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

do provimento, para incluir na condenação a parcela do salário 

famÍlia. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 012/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recuvso 

de Revista de decisão do TRT da 4a.Região. Valcocir Ferreira 

Moraes e Julia da Rosa Moraes - Bertoldo Alfredo Ritter. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal da Quarta Re 

gião, pela Segunda Turma, julgou comprovada a relação de emp A 

go e as horas extras, e negou quanto à utilidade por não te 

havido ajuste prévio indispensável ••• (lg). A Revista do re 

clamante pleiteia férias dobradas, invocando... (lê). Recurs 

da reclamada sustenta que, em ·se tralté.ndo de trabalhador ru 

ral (lê). Parecer pelo conhecimento em parte e provimes 

to. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - ·De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Recur o 

do reclamante. O único aresto citado é de Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho. Mátéria de interpretação. Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

não conhecido o recurso do reclamante. Recurso da rec~amada. 

No que se refere à rescisão, é despedida, conforme reconheceu, 

em face da pro"va, o V.AcÓrdão Regional ••• (Lê). Conheço, qua 

to à compensação da utilidade, pelo atrito. 

O Sr. Ministro Jeremiàs' Marrocos- AcÓrdão de fls. 121, co 

nheço. 

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

vista uda reclamada pela divergência quanto à compensação da 

utilidade. O AcÓrdão tem como condição relevante que seja pre 

viamente ajustado. Ora, no caso, tal não ocorreu. Nego provi

mento. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também nego provimento. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há dfuverg@ncia ? Unânimemente, 

negado provimento·ao rec~rso da reçlamada. 

O Sr. S.ecretá:i'i·o - Processo n9 1 076/71 - Relator: Ministrp 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Phenix Empreendi -

mentos Imobiliários Ltda. Dinorah Costa Barbosa. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal da Segunda 

Região, pela Primeira Turma, rejeitou a preliminar de nulid~ 

de, eis que a emprêsa foi chamada para se manifestar sobre os 

documentos apresentados pela autmra, silenciando totalmente,. 

(lê). Parecer pelo não conhecimento ou desp~ovimento. ~o re

latório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em di'scussão. Encerrada. A sente 

ça originária, com base na prova testemunhal~ já afirmara con 

clusão em contrário à reclamad~, reconhecendo caracterizada:a: 

justa causa para o reclamante rescindir o contrato. O confirm r 

"in totum" a decisão evidencia .•• (1@). Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também não c'onheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg@ncia~ Unânimemente,não 

conhecida a Revista. 

O Sr. ~ecretário - Processo n? 1 210/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Min~stro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 5a.Região. S/A Lavouras Inds

Reunidas e Rufino de· Santana. 

O Sr,Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal da Quinta Regi

ão considerou que, em momento processual algum, a reclamada a 

gtiiu a prescrição e, assim, mão poderia a MM. Ju{zo "a quo" c 

nhecer dessa matéria. Não cabe, entretanto, a devolução do pro 

cesso à Instância de orfugem, uma vez apreciado o mérito .•• (l@). 
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' Parecer pelo conhecimento e provimento quanto a preliminar • 

~ o relátório, 

O Sr, Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

2 Sr. Ministro Presid~nte - Em discussão. Encerrada, A defe

sa circunscreve-se à existência de relação de empr@go, A se 

tença originária reconheceu provada a condição de empregado 

do reclamante, mas situou e acolheu a prescrição ao pedido, O 

Egrégio Tribunal, rejeitando a preliminar por não argfiida 

pela parte, deixou, entretanto,;,, (lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremtas Marrocos - Realmente, o processo 

cheio de nuances. Não conheço. 

' e 

O Sr. Ministro Presidénte - Há divergência ? Unânimemente , 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n? l 231/71 ~ Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revis<r. Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Retista de decisã.o) do TRT da 2a.Região, Refinadora Paulis 

ta S/A e Wilson Rosa Calfa. 

o Sr, Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal da Segunda Re 

gião,p?la Primeira Turma, julgou provada a qualidade de empre 

gado do reclamante des'de a data mencionada na inicial. Quanto 

à comissão, verifica-se que a única maneira·de livrar~se o 

empregador da obrigação de pagá-la é a de recusa~ o megócio 

no prazo de dez dias e por escrito. (Lê). Parecer pelo conhec 

mento ou desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Como se 

verifica pelos têrmos do V. Acórdão Regional e p'elas razões 

do apêlo, a matéria circunscreve-se'à prova, sem ofensa à lei 
' 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 
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não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário ~ Processo n9 l 306/71 - Relator :Ministro 

Raymundo Moura. Revisei!?: Ministro Jeremias Mar-vocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Francisco Ferreir 

da Silva e outros, e Frigorifico Guapera S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal da Segunda Região , 

pela Terceira Turma, concluiu que, os reclamantes sem motivo 

plausivel deixaram de prestar serviço à reclamada por mais d 

metade da jornada de trabalho ••. (1~). Parecer pelo não cone 

cimento ou desprovimento. :g o relatório. -

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 
, I 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. O V.de-

cisão recorrida está suficientemente fundamentada, não sendo 

omissa em qualquer ponto do apêlo. A sua conclusão resultou 
,, A # 

do exame da materia de fato, em que a Instancia Ordinaria e-

xerce competência privativa. Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 333/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos .Recurso 

de Revista de decisão do' TRT da 4a.Região. ·Malvina Campelo Ro

drigues e S/A Frigorifico Anglo. 

O Sr.Ministro Presidente - A decisão Regional julgou improc~ 

dente o pedido por inadmissivel a soma dos periodos de traba

lho de emgregado safrista. A Revista argúi violação dos arts. 

152 e 453 ••• (lê). Parecer pelo comhecimento e provimento. t 

o reJlàtÓrio. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encernada. Não se 

esclarece a origem da jurisprudência citada, mas conheço pela 
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alinea "b". Como somam-se os periodos, flagrante a violação 

do art. 453. Por isso, dou provimento, restabelecendo a deci 

são de Primeira Instância. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

conhecida a Revista pela alinea "b" e dado provimento, també 
~ 

unânimemente, para restabelecer a decisão de Primeira Instan 

c ia. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 371/11 - Relator: Ministr 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3a.Região. Produtos Alimenti~ 

cios Monte Carlo S/A e Paulo Pereira. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal da Terceira 

Região, pela Segunda Turma, julgou provado que o reclamante 

er'a empregado da emprêsa, pouco importando que a principio 

tenha trabalhado à revelia da mesma, ajudando um qos seus ven 

dedores. Posteriormente, veio ela beneficiar-se das vendas e

fetuadas pelo autor e, assim, passou a ••• (lê). Parecer pelo 

conhecimento e desprovimento. ~ o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

que ajuizada a reclamação contra outrem, o reclamante foi cha 

madó à lide, fls. 8, oferecendo defesa e participando do pro-

cesso regularmente. Pelo elemento de fato, verifica-se que o • ' 

autor apesar de ter trabalhado a principio como simples ajuda 

te de um dos empregados da ré, passou a prestar serviço para 

esta cqmo seu vendedor, (Lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

O Sr, Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

não conhecido o recurso. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4 478/70 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro e Herminio Soares de Arruda. 

o Sr. Ministro.Presidente- A decisão do Tr:i:bunal da Segunda 

Região, pela Primeira Turma, rejeitou a preliminar de carência 

de ação, pois que o reclamante pretende não a promoção, mas 

reclassificação, Julgou não prescrito o direito, porque ainda 

em 1 968 ... (lê). Parecer pelo não conhecimento ou desprovi

mente~ A Egrégia Turma, em Sessão de 23 de agôsto, tomando co 

nhecimento do falecimento do recorrido, através de petição do 

recorrente, determinou a supressão de Instância por trinta di 

as, notificadas as partes como de direito ••• (lê). Foram noti

ficadas as partes, e vêm às fls. 82, com petição dirigida ap 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, tendo sido desp~ 
' 

chado diretamente, mandando juntar. Deveria ter vindo ao Rela

tor,mas só agora estou tomando ciência : 11 EspÓlio de Herm{nio 

s. Arruda ••• (lê) 11 Há uma certidão do Cartório do Segundo 

Oficio da Comarca de São Carlos: (Lê). Vem, também, procuração 

dos herdeiros necessários ao Advogado que subscreve a peti

ção. Então, a condição está -satisfeita. ~ o relatório. 

Sr. M~nistro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão.Encerrada. A pre~ 

crição foi rejeitada, em face da prova. Quanto ao mérito,v~ 

rifica-se que o reclamante pretende reclassificação ••• (l€). 

Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia? Por unanimida-

de,não conhecida a Revista. 

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

Raymundo Moura- Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurs 

de Revista de decfusão do TRT da 2a.Região, Tipografia Auro

ra Ltda e Francisco Caruso e outros. 

O Sr •. Ministro Presidente- A decisão Regional mandou in

cluir em pauta o processo que havia sido arquivado por au 

s€ncia dos reclamantes à audiência posterior à contestação. 

A reclamada recorreu de Revista .•• (l&). Parecer pele não co 

nhecimento ou desprovimento do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acordo. 

O Sr.Min~ro Presidente - Em discussão. Encerrada. O V. 

AcÓrdão recorrido, quanto ao arquivamento, está de acordo 

com a súmula n9 9, no que se refere à citação dos demais r~ 
• clamantes, tendo a ação o mesmo objeto ••• (l€). Não conheço 

do recurso. 

O Sr. Ministr.o Jeremias Marrocos - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia ? Por unanimida-

de, não conhecido o recurso. 

O Sr. Secretário- Processo n9 815/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura.Revisor:Ministro Jeremias Marrocos.Recurso 

de Revista de decisão do ~ da 2a.Região. Raymundo Mental

vão Basile e Cia.Paulista de Estradas de Ferro - FEPASA. 
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o Sr. Ministro Presidente - A decisão Regional julgou pro

vada a prestação de serviço extraordinário, mandando apurar 

em liquidação. A Revista,alegando que, em face da confissão 

fictaQda recorrida .•• (lê). Parecer pelo conhecimento e des 

provimento do recurso. É o relatório. 

O Sr.Ministro Jeremias Marro~os - De acordo. 

O Sr.M!nistro Presiàente - Em discussão. Encerrada. A MM. 

Junta, embora reconhecendo a validade da confissão ficta , 

julgou .•• (lê). Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro aeremias Marrocos - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida 

de, não conhecid& a Revista. 

O Sr. Secretário- Processo n9 956t71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura.Revisor: Ministro Jeremias Marrocos.Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Antonio Mendes e 

outros e Arnaldo Andrade Junquei:t;a. 

O Sr. Min~ro Presidente - O Tribunal Regional da Segunda 

Região,pela Segunda Turma, mandou pagar as diferenças sala 

riais de forma simples,porque inaplicável ao caso o artigo 
' 

467 da Consolidação. (Lê). Parecer pelo conhecimento e des-

provimento do recurso,em parte. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em disuussão. Encerrada. Não 

se trata da hipÓtese prevista no artigo 85 do Estatuto do 

Trabalhador Rural,conforme se verifica pelos próprios ter. 

mos da demanda. Conheço do recurso,quanto à prescrição,pela 

alÍnea b. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Acompanho o Relator. 

O Sr.Ministro Presidente - As diferenças salariais pleite~ 
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das são posteriores à vigência da Lei 4214,-de 2 àe março 

de 1 963, Aplica-se ao caso o artigo 175 da citada lei.Dou 

provimento ao recurso para declarar inexistente a prescri -

ção. 

O Sr.Ministro Jeremias Marrocos - t o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg&ncia ? Por unanimida 

de, conhecida a Revista e à mesma dado provimento para de

clarar inexistente a prescrição. 

O Sr. Secretário- Processo n9 1063(71 - Relator: Ministre 

Rayrnundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recur

so de Revista de decisão do TRT da Sa. Região. Wilson Silva 

Rodrigues e outros e Empresa_de Navegação da Amazonia S/A. 

O Sr.Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal-da Oitava R~ 

gião negou ao reclamante as diferenças salariaisccrrespon -

dentes à função de Roguista, mandando pagá-las na qualidade 

. • • ( lg). Parecer pelo não conhecimentoc·ou desprovimento. Ê 

o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acordo. 

O Sr.Ministro 0 Presidente - Em discussão. Encerrada. O recor 

rente não citou dispositivo que teria sido violado ou ju

risprudgncia atritante quanto à preliminar. Conheço do Ée

curso, no mérito, por ambas as alineas. 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

26.10.71 PPB/ARQ 17,30/35 -4-

pendente, tudo a ser apurada em liquidação. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - É o meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diverg€ncia ? Por unanimi-

dade, dado provimento ao recurso, nos termos do voto do Re 

1ator. 

TST -' 3~.;2. 
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o Sr. Secretário - Processo n9 1 091/71 -Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Heremias Marrocos, Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 5a.Região. Yatch Club da Ba

hia·~. Dermeval Mata Falcão, 

o Sr. Ministro Presidente - O Tribunal Regional da Quinta 

Região julgou provado que o reclamante, como garção,trabalha 

va todos os sábados e domingos, sendo liberado nos demais 

dias da semana. Assegurou ao autor as verbas indenizatórias 

••• (lê). Parecer pelo não conhecimento ou desprovimento, t 

o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, I deci 

são recorrida entendeu provado que o reclamante prestava ser 

viço em dias certos da semana para a reclamada ••• (lê). Não 

conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergencia ? Unânimemente , 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Procesoo n9 1 195/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revrosor :Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 6a.Região. Usina União e In 

dÚstria S/A e José Ferreira Paulino, 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Tribunal da Sexta Re-

gião rejeitou a preliminar do não conhecimento do recurso 

uma vez que a causa é de valor indeterminado, e o próprio 

Juiz, ao formular a primeira proposta de conciliação, suge

riu a importância de mil cruzeiros .•• (lê). Parecer pelo não 

conhecimento ou desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A recla 
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mação tem por objetivo o reconhecimento da relação de emprg 

go e, em consequência, a anotação na carteira profissional. 

Caracteristicamente de valor indeterminado, de vez que 

tor não o fixou. Dispõe a Lei 5584 que o Presidente da Jun-

ta, antes de passar à instrução da causa, fixar-lhe-á o va-

lor para determinar ... 
O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

não conhecida a Revista. 

o Sr, Ministro Rezende Puech - Peço licença para retirar-

me, Sr. Presidente, 

( Retira-se o Ministro Rezende Puech) 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 889/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor : Vdn~ro Jere~~as Marrocos, Recurs 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Francisco Ribei 

ro Prado e João Ferreira Mello. 

O Sr, Ministro Presidente- A decisão Regiorlal não conhe-

ceu do recurso por deserção. A reclamada, na Revista, 'alega 

violação do art •••. (lg). Pelo conhecimento e provimento, 

opina a dóuta Procuradoria Geral. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De ac8rdo. 

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

ço do recurso pela alinea'"'b" porque inquestionável nos au 

tos que as custas foram pagas. Dou provimento, para determi 

nar aprecie o Eg:bégio Tribunal. "a quo" o recurso por não 

deserto. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De ac8rdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecido o 

recurso, unânimemente, pela alinea "b", e dado provimento , 

para determinar que o Tribunal "a quo" aprecie o recurso,co-

mo de direito, por não deserto. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 1 920/71 - Relator: Ministr 

Raymundo Noura. Revis(!)r: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la,Região. Cia. de Navega

ção Lloyd Brasileiro - ~tonio Manoel dos Reis. 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal da Primeira Região, 

pela Terceira Turma, considerou que a inicial diz qual a di

ferença de salário do reclamado, esclare1cendo que o reclaman 

te não cumpriu o disposto ••• (lê). Parecer pelo não conhe 

cimento ou . desp~ovimento;~t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De ac6rdo. 

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

às férias, o único aresto trazido a donfronto não envolve a 

tese questionada, Não se configura o 
. , 

conhecimento pela al1-

nea "b 11
, pois a decisão recorrida mandou calcular as férias 

na base ••• (lê). Não conhe~o quant1 a diferen~a salarial po 

ambas as al:Í:neas,' O reclamante pediJ diferença salarial pre 

tendendo -ap,oio em contrato coletijt', cuja ~ertidão não fo~ 
juntada aos autos. A documentação pr\vista no art 472 .•. (le). 

Dou provimento para julgar o reclamante carecedor de ação 

t - 1. · 1 - I -quan o a a udlda parce a, por n~a ter juntado a certidao da 

decisão normativa. I 
O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -~ Seria melhor não usar 

a expressão carência d·e ação. SÓ nessa parte : dar provimento 

para retirar da condenação a parcela ~eferente à diferença sa 

larial por não atendida a formalidade) 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - V,Exa. dá direito a que 

receba a diferença, ou retira ? 

O Sr. Ministro Presidente - Retiro, 

te. 
-''' 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos -

"\' não julgo imp,ooede~ 

"'lgo, no meu voto, não 
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terem sido elas contestadas pela emprêsa; logo,. confessadas. 

O Sr. Ministro Presidente - Na Revista, alega-se não estar 

a certidão da decisão normativa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tinha que argHir na Pr 

meira Instância. 

O Sr. Ministro Presidente - Não foi contestado? 

O Br. Ministro Jeremias Marrocos - Pelo menos, é a minha a

notação. No mérito, quando fala em diferença sàlarial, diz : 

tem direito, aliás, não contestado pela emprês~, logo confes 

sado, 

O Sr. Ministro Presidente - (Consulta os autos) - Realmente, 

não menciona. Ela contesta o salário por outro fundamento.Es 

tá certo. Então, não conheço também quanto ã diferença sala:t'' 

al, dado os têrmos da contestação. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? crnânimemente, 

não conhecida a Revista; 

O Sr. Secretário- Processo n9 2 052/71 ,- Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurs 

de Revista de decisão do TRT da 4a,Regi~o. Serviço de Radio-. 

Difusão do'EstadÓ de Minas Gerais-Rádio InéoÓfidência, e Jos 

Martins de'Mattos. 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal da Terceira Região , 

pela Primeira Turma, assegurou o pagamento do salário-famÍli 

••• (1~). Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento 

apenas do recurso .do autos. ~ o relatório, 

o Sr. Ministro J8remias Marrocos - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

não conhecido o recurso do reclamante. Recurso da reclamada. 

Conheço pela divergência. 
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O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - " i De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente- Há diverggncia ?.Conhecido o 

recurso da reclamada, por unanimidade. O salário-familia se

rá devido a partir ,do mgs em que é feita pelp empregado pe-
A • . 

rante a empresa , prova relativa a cada filho. Dou proviment , 

para julgar improcedente o pedido. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrci.o. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência2 Unânimemente , 

dado provimento , para julgar improcedente o pedido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 063/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: .Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 4a.Região. João Adão Flores 

e TENENGE- Técnica Nacional de Engenharia. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional, por cbnside 

rar que o reclamante recebia adicional de 25% s8bre o salá

rio, para efetuar despesas .•• (lê9 Parecer pelo não.conheci

mento ou desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro ueremias Marro~os - De acÔrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A Revis 

ta vem somente pela aline uan 
' mas a jurisprudência citada 

não está conforme a súmula 38. Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acÔrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

não conhecida a Revtsta. 

O Sr. Secretário - Processo n~ 2 065/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 4a.Região. Beda Henrique Viei 

ra e S/A Frigorffico Anglo. 

O Sr. Ministro Presidente - O AcÓrdão Regional negou a soma 

dos periodos anteriores por ser safrista o reclamante. Invo-
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ca-se,na Revista, divergência jurisprudencial. Pelo conheci 

menta e provimento opina a douta Prmcuradoria. ~ o relatá -

rio. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

ço pela divergência e dou provimento para restabelecer a de 

cisão de Primeira Instância. 

O Sr, Ministro Jeremias Marrocos - De acSrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Conhecida a 

Revista, por unanimidade, pela divergência, e também por u

nanimidade dado provimento para restabelecer a decisão de 

Primeira Instância, ... 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 207/71 -.'Relator: Ministro 

Raymundo Moura. RevisÓr: Ministro Jeremias Marrocos. Recur

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Rhodia Indús

trias Qu{micas e Texteis S/A e Moacyr Eernardi, 

O Sr. Ministro Presidente - O Tribunal da Segunda Região· , 

pela Segunda Turma, julgou à revelia, uma vez que.a reclama 

da não atendeu ao pregão, pouco importando que o atraso te 

nha sido de apenas treze minutos. No mérito, confirmou a 

sentença ••• (lê). Douta Procuradoria opina pelo conhecimen 

to e provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acSrcto. 

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

ço Unicamente quanto ã preliminar pelo primeiro aresto de 

fls. 43. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - No que se refere a pe

queno atraso ? Anotei que não conhecià. 

O Sr, Ministro Presidente - Quando estava se encerrando a 

audiência, o Advogado entrou com tôda a argumentação, inclu 



'fST · 332 

PODER .jLJDICIÁI'l.IO 

..JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

26.10.71 FBL/ARQ 17,40/55 

sive com proba de que tinha havido atraso de trem. O Juiz 

deu despacho. Achei que gavia ânimo de defesa neste caso. O 

despacho do Juiz é muito imp~essionante, e está às fls. 9. 

Por isso, dou provimento, para anular o processo a partir 

da inicial, exclusive. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Nego provimento. Na rea 

lidade, êle não compareceu no momento exato. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não justifica conve-

nientemente ? Treze minutos dá até para :l!avrar uma senten-

ça. 

O Sr. Ministro Presidente - O Advogado entrou com a contes 

. tação pronta e tôda documentação. 

O Sr. Ministro Hi1debrando Bisag1ia -
A O que alega para esse 

atraso ? ·1 

O Sr. Ministro Presidente - Diz : " Tendo deixado o recinto 

da emprêsa localizada prÓximo ao edifício onde funciona a 

MM. Junta ... (le). Pareceu-me de boa fé. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Houve imprevidência 

do Advogado, 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Peres J~ior - Conheço e dou provimento. 

O Sr. Ministro Hildebrarltlo Bisaglia -

como plaus{vel a defesa apresentada. 

Com V.Exa., admito 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Não quero ser inflexíve~ 

com V.Execelência, 

' O Sr. Ministro Presidente - Conhecida, unânimemente, quan1D 

' a preliminar pelo primeiro aresto de fls. 43, e dado provi-

t t .,(~ A • men o, amuem unan~memente, para anular o processo a partir 

da inicial exclusive, considerando como plausíveis os moti-
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vos alegados para elidir a revelia. Egrégia Turma, com ês

te processo, julgamos oitenta e seis e, s6 durante ~êste 

mês, trezentos e quinze processos, Encerrada a Sessão, BEID

do que a pr6xima será no dia 9 de novembro. 


