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JUSTiÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR CO TRABALHO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 15a. SESSAO ORDINÁRIA 

DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 27 de maio de 1 975. 

Presentes os Ministros: Lima Teixéira,Pr~ 
sidentej Hildebrando Bisa 
glia, Ra.ymundo Moura, Fábio 
Motta (convocado) e Velloso 
Ebert. 

Procurador: Dr. Justiniano José da Silva 

Secretário: Sr. Jorge Aloyse. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal declaro aber 

ta a Sessão, A Ata deixa de ser lida, uma vez que não houve 

tempo para ser datilografada. Antes de iniciarmos nossos tra 

balhos, quero me congratular com a Presidência deste Tribu 

nal, porque a velha reivindicação de que a Turma tivesse Se~ 

viço de Som, felizmente, agora vemos concretizada. Felicito, 

por conseguinte, a administração do Tribunal, por intermédio 

' de seu Presidente, por este melhoramento para nos e também 

para conforto dos Advogados que não precisam falar tão alto. 

Certamente, como esperamos, no periodo do verão o Serviço de 

Refrigeração há de funcionar também. O Sr. Secretário apr~ 

' goara os processos, 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 963/74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. Recurso de Re 
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vista de decisão do TRT da la. Região. Jockey Club Brasilei 

ro e João de Almeida Kasprzwkowski. (Drs. Hugo Mosca e Ulis 

ses Riedel de Resende.) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A egrégia Turma Regional co~ 

siderou que em ação anterior foi determinada a reintegração 

do reclamante com o pagamento de duas horas extraordinárias 

por dia e bem assim o acréscimo do valor da transferência de 

local. A jornada de trabalho era de 12 às 18 horas e esta te 

rá de ser observada pelo recorrente art. 171 da CLT ••. 

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

e desprovimento do recurso. É o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

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

(Usam da palavra os Drs. Hugo Mósca e Rubem José da Silva.} 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, creio que o 

conhecimento da revista, mais do que nunca, depende essenci

almente do que se deduziu d~ acórdão. Aliás, o acórdão negou 

provimento ao recurso confirmando a sentença. A sentença ori . -
ginária diz: ''A atitude da ré é de completo desrespeito a 

esta Justiça; falta interesse moral até para contestar o P! 

dido. Se fosse ao contrário carecer-lhe-ia o direito de es-
A A , 

tar em juízo. Num breve transito pelos autos, ve-se que,apos 

( 

A 11 sentença desta Justiça •.• Le.) O Advogado do recorrente pa~ 

sou muitos anos como burocrata, Diretor da Secretaria do Su

premo Tribunal, mas esta função que o digno Advogado exerceu 

jamais lhe encobriu as qualidades que tem como Advogado, e 

se vê até pela força de expressão, raciocínio e ardor qu~ 

é uma pessoa qualificada para ser o que está exercendo agora. 

Já que estamos falando em reintegração S.Exa, foi reintegra

do na sua verdadeira função de Advogado. Presto-lhe esta ho 

menagem. Mas temos que ver o que está no acórdão. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura -(Continuando) - O Ac6rdão, ~ 

~ venia, do ilustre Relator Regional poderia ter sido mais 

claro. O Ac6rdão está um tanto nebuloso. Eu mesmo me esforcei 

para dar-lhe uma interpretação. Sr. Presidente, depreende-se 

do ac6rdão que ficou assegu~ada ao reclamante a jornada de tr 

balho de 12 ks 18 horas. Isso 6 que se depreende em virtude d 

uma sentença anterior. E, tamb6m, se depreende que esse horA

rio deverA ser cumprido em seu novo local de trabalho, 

de foi transferido, cabendo o direito de incorporar ao valor 

correspondente as despesas de transferencia e, ainda, as rela 

tivas ks duas ~oras extraordinArias. ve-se do ac6rdão ~ que ee 

não ficou obrigado a exercer trabalho de mais de duas horas, 

mas se incorporar ao valor delas. Daí, por que, não haverá co 

tradiçio·, em que no horArio de seis horas tenha decidido que 

tem mais duas horas extraordinArias. Duas no valor, não no de

sempenho do trabalho. Então, embora tenha sido transferido pa~ 

ra o prado, foi para lá com as duas horas que lhe foram asse

guradas e mais duas no valor, incorporadas no salArio, mas não 

obrigado a trabalhar mais duas. Parece-me que há um equivoco 

do reclamado, que quer tomar ao p6 da letra que ele foi com 8 

para trabalhar.E o que deduzo do ac6rdão ·que, neste,pQnto, m 

da mais do que eu, porque estA dentro da mat6ria de prova e de 

fato dentre da qual o Juiz do recurso extraordinário nada pode 

fazer, a não ser que se verificasse uma violação flagrante. P 

isso, Sr. Presidente, acho que não se configura a violação sue 

~entada pela revista, nem se prestam os arestos. Não conheço. 

o Sr. Ministro· FAbio Motta .. A maUria 6, realmente de. fate, 

O ilustre Relator já assinalou as qualidades do douto Advoga

da, mas qualidades estas que não obscurecem, no meu entender, 

o direito do reclamante empregado. A verificação do cumprimen 

to de hor4rio foi sobejamente provada nas Inst~ncias OrdinAri 

as. Não conheço. 
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-o Sr. Ministro Presidente - H{ divergenci? Unanimemente, nao 
foi conhecida a Revista. 

(Retira-se o Ministro FAbio Motta) 

o Sr. Secret4rio - Processo no 149/75 - Relator: Ministro Leão 

Velloso - Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia - Afonso Go

mes dos Santos e Outros e Fepasa - Ferrovia Paulista S/A -

(Drs. Ulisses Riedel de Resende e D~cio J. B. da Silva) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, trata-se da c~ 

nhecida questão em torno do passe livre concedido aos ferro

vi'rios da Fepasa. O &c,rdão Regional deu provimento ao recur 

so da r~, a fim de julgar improcedente a reclamat,ria ao fun

damento de que o benefício não foi suprimido, apenas reestru

turado. Os reclamantes que alegam haver sofrido prejuízo com 

a medida, ~ reclamam o ressarcimento, deixaram de apresentar 

prova ••• (Le.) A douta Procuradoria-Geral ~ pelo conhecimento 

e não provimento. ~ o relat,rio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Rubem Jos~ da Silva.) 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, os recorrentes 

trouxerem aos autos vasto repert,rio jurisprudencial divergen 

te. Conheço do recurso por divergencia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tamb~m conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - H~ divergencia? Conhecida a revis 

~a, unanimemente. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Eb~rt - ·Não h4, data venia, de se cogi 

tar de pr;~vá cabal de. jrejuízo. Basta que se atente para o fa

to caso incontroverso nesse processo e nos demais que tem sido 

decididos nesta Justiça especializada. (L~) Dou provimento ao 

recurso,. a fim de restabelecer a sentença de Primeira InstQn-
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O Sr. Ministre Hildebrande Bisaglia - Tamb~m deu previmente. 

O Sr. Ministre Presidente - HA diverg~ncia? Unanimemente, dad 

previmentt k revista, para ser restabelecida a sentença de o-

rigem. 

O Sr. SecretArie - Precesse n2 4826/74 - Relater: Ministro 

Leão Vellose - Reviser: Ministre Hildebrande Bisaglia - Je~e 

Maria Santes e Fepasa -'Ferrevia PaulistaS/A- (Drs. Ulisses 

Riedel de Resende e Jes~ C~lie de Andrade) Recurse de Revista 

de Decisãe de TRT da 2@. Regiãe. 

O Sr. Ministre Vellese Ebert - Sr. Presidente, • egr~gie Re

gienal dande previmente parcial ae recurse erdin~rio da Ferre 

via, reclamada, reselveu cenceder a licença-premie em pec~nia 

pela metade ••• (L@.) Opina a deuta Precuraderia-Geral pelo c~ 

nhecimente de ambes es recurses e previmente, apenas, ae dii 

reclamada. t • relat,rie. 

O Sr. Ministre Hildebrande Bisa.glia - De acerde. 

O Sr. Ministre Presidente - Tem a palavra • ilustre Advegade. 

(Usa da palavra • Dr. Rubem Jes~ da Silva) 

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

lavra • Relater: 

O Sr. Ministre Vellese Ebert - Quante ae recurse da reclamad~ 

nãe cenheçe pela S~mula 42. Iterativa a jurisprud@ncia ne sen 

tide de que e praze prescricienal se centa a partir ne exerc! 

cie da pretens~e de direite. Nãe cenheçe de recurse da recla-

mada. 

O Sr. Ministre Hildebrande Bisaglia - Mat~ria de prescriçãe e 

tipulada em 23 de nevembre e a reclamaçãe ~de éutubre del97 

H' vielaçãe de art. 11. Cem. disse e Ministre Relater centa 

da data de efetiva vielaçãe de lei. Tamb~m nãe cenheçe da re

vista da empresa. 
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O Sr. Ministre Presidente - H~ divergencia? Nãe cenhecice • r 

curse da empresa, unanimemente. Tem a palavra • Relater. 

O Sr. Ministre Vellese Ebert - O recurse de empregade cenheçe 

per divergencia. Aplicande a Sllmula 51, deu previmente, li fim 

de que se garanta ae auter • recebimente integral da licença

premie em pecdnia. 

o. Sr. :Ministre Hildebrande Bisaglia - Cenheçe e deu previment 

O Sr. Ministre Presidente - H~ divergencia? Unanimemente, c•

nhecide e dade previmente ae recurse para que a licença-premi 

seja paga integralmente em pecánia. ' 
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O Sr. Secret4rie - Precess• n2 454/74 - Relater: Ministre Hil-

debrande Bisaglia - Reviser: Ministre Lima Teixeira - Recurse 

de Revista de decisãe de TRT da 2!. Regiãe - Cemabra -Cia. de 

Alimentes de Brasil S/ A e Aparecide Moreira - (Drs. Danil• P•!!! 

peu Amalfi e Ulisses Riedel de Resende) 

O Sr. Ministre Hildebrando Bisaglia - Reclamaçãe de indeniza

çãe debrada ae inv~s de simples recebida~tende em vista e tem7 

pe de serviço de nove anes. Centestad ·pela empresa alegando 

prescriçãe, porquanto a reclamação arquivada que fei ••• (L~.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e não 

provimento, com fundamento nas Sdmulas 26 e 41. t o relat6rie. 

O Sr. Ministre Presidente - De acerdo. Tem a palavra o ilustre 

Advegado. 

(Usa da palavra o Dr. Rubem Jos~ da Silva) 

O Sr. Ministre Presidente - Em discussãe. Encerrada. Tem a pa-

lavra e Relator. 

O Sr. Ministre Hildebrande Bisaglia- A revista foi admitida 

apenas no atinente k preliminar de prescrição, não agravande 

a recorrente de despacho ••• (LA.) Nãe conheçe. 

O Sr. Ministro Presidente - Tamb~m não cenheçe. t maUria de 

preva. No caso, ebstatividade reconhecida pelas instQncias or

din4rias. H4 divergencia? Unanimemente, não conhecida a revia-

ta. 

O Sr. Secret4rio - Precesse n2 252/75 - Relater: Ministre Hil

debrande Bisaglia - Revisor: Ministro Lima Teixeira - Recurse 

de revista de decisãe do TRT da lA. Região - Antonie Pereira 

de Souza e C4ssio T4xis Ltda. - (Drs. Celso Soares e Hailton 

de castre) 

O Sr •. ~il:l_istro Hildebrando Bisaglia - A reclamação ~ de aviso

pr~vio, 132 sal4rio, f~rias propercienais, sal4rie-fam!lia, s~ 

14rie retide, heras-extras, aumente decerrente de sentença ner 
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f 

A douta Procuradoria-Geral opina pela reforma e conseqUente 

-2 

estauração da decisão de lt. instincia, que bem aplicou o di

eito, pelo conhecimento e provimento. t o relat6rio. 

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

Advogado. 

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

pala~ra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Peço os autos. {Consul 

ta-os.) O acórdão regional, que deu provimento ao recurso da 

empresa , diz o seguinte: "Quanto ao recibo de fls 25, sua .! 

ceitaçao como válido não poderia ser re~usada,consideran~?: 

se apenas a prova testemunhal produzida pelo reclamante ••• 
{lê) 11 Para admi~ir a revista quanto ao recibo, teria que re~ 

xaminar a prova. O acórdão citado às fls. 59 só fala do reei 

bo em branco, mas se não foi admitido como prova bastante J 

não é possivel conhecer Ça revista quanto a essa matéria. Co 

nheço no que se refere ao enquadramento do autor como moto

rista de taxi no dissidio coletivo 90/73, face ao acórdão di 

•vergente a fls. 69 e face à resolução da Comissão de Enqua

dramento Sindical. No mérito, acolho em parte a revista para 

garantir ao autor a aplic~ção das.normas decorrentes do ·dis 

sidio coletivo em questão. 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença de origem diz que 
, 
e 

hábito da empresa todos os empregados que nela ingressam as 

sinam um recibo em branco. Está na prova. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Esse fato é admitido? Isso é 

crime. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A sentença reconheceu 

fraude? 

essa 

O Sr. Ministro Presidente - A Junta reconheceu. O Regional 

não reconheceu, deixou no ar. Estou conhecendo porque 

aresto de fls. 59 se refere ao recibo em branco. 

esse 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Disse que dependeria de peri 
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O Sr. Ministro Presidente - A sente nça de origem diz que to-

dos os recibos dessa empresa são as sinados em branco. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Regional deu validade 

ao recibo. 

O Sr. Ministro Presidente - O acórd ao de f'ls. 59 se ref'ere aos 

o nesta parte também. recibos em branco, por isso, conheç 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O acórdão citado diz : 
11Comprovado, segundo unhal ••• 11 Mas o acórdl!o re a prova testem . 
gional negou. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O a córdl!o paradigma diz ·que 

comprovado por depoimento. 

o Sr. 

o Sr. 

basta, 

Ministro Hildebrando Bisaglia 

Ministro Raymundo Moura -Se 

então, há divergência, data 

- Por prova testemunhal. 

o Regional diz que isso na: o 

venia • 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - 11Nao pode ser recusado 

pro~a testemunhal. 11 O par'ª

unhal.11 

o recibo, considerando-se apenas a 

digma diz: 11Segura a prova testem 

o Sr. Ministro Raymundo Moura - ~ 

munhas dizem que f'oram em branco. P 

há divergência. As teste

or que diz~ isso? Dif'icil 

stemunhas. mente isso se f'az na presença de te 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia 

de f'also um documento por depoiment 

- t perigoso inquinar-se 

o de testemunhas. 11Teste-

munha do reclamante: Apolinário Men ezes, entrou na mesma oca 

esta. Em matéria dessa o~ 

idade, admitir a prova tes 

sUl o do reclamante ••• (lê) 11 A tese é 

dem, como podemos, com essa simplic 

temunhal? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Par 

trito. O acórdão para di~ diz que 

para provar essa f'raude. 

a o conhecimento, há um a

a prova testemunhal serve 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Vou conhecer,acompanha~ 

do o Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade 

de ':'otos,conhecido::o recurso. No mérito, tem a palavra o Rela 

tor. 

O Sr. Minj.stro Hildebrando Bisaglia - Dou provimento só na p~ 

te referente ao dissidio coletivo, mas considero risco afir 

mar esse fato~ pura e simplesmente, por três testemunhas da 

empresa. Dou provimento, em parte, para reconhecer a parte re 

ferente a aElicaçao da norma do dissidio coletivo ao reclaman 

te. 

O Sr. Ministro Presidente - Dou proviiDento para ser restabele 

cida a sentença de origem, pois.há depoimento de testemunhas 

deixando evidenciado que o reclamante, ao ingressar na recla

mada, assinou o recibo em branco. Convem salientar ainda que 

o reclamante, como motor.ista de empresa de táxi, está enqua

drado na categoria de transportes de passageiros, fazendo jus 

ao aumento resultante da sentença normativa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A prova pericial resol 

veria perfeitamente a questao, porque se foi assinado em bra~ 

co ••• 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não invocaram nulidade por 

falta de pericia? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O empregado ganhou 

Junta e perdeu no Regional, que deu provimento ao recurso 

empresa, e inclusive declara que a prova testemunhal não 

taria, e levantou dúvida quanto a grafologia. Declara o 

I d!io: "A pericia grafotécnica, nao levadiLa efeito, talvez 

desse esc~arecer a dÚvida, que assim se resolve a favor 
1 reclamada. Disse talvez pudesse, tendo em vista que o A 

da 

bas 

' a cor 

p~ 

da 

do 
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prenome Antônio da assinatura cruza com o do Rio, datilogra 
., - --

fado~" No recibo tem a assinatura do cidadão e à máquina es-

crito Rio de Janeiro. O próprio Tribunal Regional tem dÚvi

das se foi anterior ou posterior, e acha que o prenome Ante 

nio ~oi aposto depois de datilografado o nome ~a cidade e a 

data. SÓ a perícia grafotécnica poderia apurar. Dou provime~ 

to em parte, mantenho o acórdão regional, porque a dÚvida é 

flagrante. Não posso admitir que três testemunhas invocadas 

pelo.reclamante venham anular a perícia. 

O SrT Ministro Raymundo Moura - O que pede mais? 

O Sr, Ministro Presidente - Restabelecer a sentença de ori

gem, que considerou como nulos os recibos. É hábito nessa em 

presa que todos os empregados assinem em branco. 

O Sr~ Ministro Hildebrando Bisaglia- Essa habitualidade é a

firmada por três testemunhas do reclamante, mas não há nenh_!! 

ma testemunha , no processo, da empresa. Se houvesse pelo me

nos uma testemunha da empresa que declarasse isso, poderia ~ 

ceitar, Est~,Justiça nunca deu predominância a prova docume~ 

tal sobre a testemunhal, mas numa hipótese como esta, como se 

vai afirmar? 

O Sr. Ministro Presidente -Na dúvida, os: princÍpios de direi

to social sao sempre em favor da parte. Se a outra não apre

sentou test~unhas, se·as testemunhas do reclamante são nes 

se sentido ••• 

O Sr. Ministro Raymundo Moura ':' A empresa não contestou com 

documentos, não alegou defeito das testemunhas, então, são 

testemunhas idôneas, em princípio. Data venia do Relator, a

companho v.~. . Dou provimento para restabelecer a senten

ça originária~ 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, é muito es

tranho que o Juiz de Primeira Inst€ncia, ao admitir este fa-

to, consubstanciado na conduta antl-jur!dica do reclamado, 

tipificada expressamente no CÓdigo de Processo Civil, art. 

203, n~o tenha aplicado o art. 4o do CÓdigo de Processo Pe

nal, que é de ordem pÚblica. O Juiz ao tomar conhecimento nos 

autos do crime é obrigado a pedir que se extraia as peças ne 

cessárias para encaminhamento ao Ministério PÚblico, para o

ferecimento da denúncia - isto é obrigaç~o do Juiz. A norma 

que está no CÓdigo de Processo Penal é de ordem pÚblica, im

perativa. A minha dÚvida, agora, é que se eu der provimento 

para restabelecer a sentença de primeira inst€ncia, também es 

tarei reconhecendo este fato criminoso. Tenho que aplicar o 

art. 40. Agora, como vou aplicar, como disse o Ministro Hil

debranco Bisaglia, fundamentado em depoimentos de tr~s teste 

munhas do empregado? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisag1ia - Vamos supor a hipótese 

de que n~o houve; fica a nossa sentença de pé. Vai originar 

uma rescisÓria. Estudei muito este caso. 

O Sr. Ministro Presidente - Também estudei muito. Até colo

quei no voto a advert~cia que se fizesse uma verificação.Os 

próprios colegas poderiam faz~-la, porque o Ministro Hilde

brando Bisaglia levanta uma tese que realmente considero ju~ 

ta, mas é que a sentença foi afirmativa com refer~ncia a es

ta prova, deixou evidenciada. Há uma circunst€ncia curiosa: 

o empregador n~o trouxe testemunhas, porque as testemunhas, 

sem dÚvida, não iriam afirmar que os recibos foram em bran-

co. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, desejariaai~ 

da tecer uma consideração: as três testemunhas sem 
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contradita, portanto, sem defeito, compromissadas, afirmam e~ 

sa fraude. As jurisdiç~es criminal e trabalhista são indepen 

dentes, Podemos formar a nossa convicção sobre fraude sem 

qualificar de crime. A fraude aqui é para efeito trabalhis

ta, A fraude para efeito criminal é outra. Mesmo que remete~ 

semos c6pia, não seria para ser condenado o réu; seria para 

ser apurado, inclusive, para ser até inocentado. ~ uma sim

ples cautela que a lei manda para fazer com que o Juiz, que 

dele conheça, fique eximido de qualquer responsabilidade, e 

com o efeito de colaboração que tem qualquer cidadão, sobre

tudo o Juiz, com a ordem pÚblica para também colaborar na p~ 

nição dos crimes e dos culpados, De modo que isto não impede 

de reconhecer a fraude, independentemente de que enseje ou 

não o crime. Se há tr€s testemunhas id6neas que dizem que 
. . 

houve fraude, há também a convicção que o Juiz tem no exame 

dos fatos, dos atos. Por que a reclamada não requereu a per! 

cia, se estava em jogo o seu nome, se já havia uma prova bem 

forte contra ela? Cabia-lhe requerer a perícia, Uma empresa 

comercial vai deixar o seu nome assim num processo? Ela de

via requerer a per!cia; se não requereu é porque ela teve 

justamente receio, A ela cabia requerer a per!cia, se não re 

quereu, mais reforça a nossa convicção e mais nos deixa tran 

qUilos para aceitar a prova existente. Por isto, com toda 

tranqüilidade, reconheço que, para efeito trabalhista, houve 

fraude e mais reforçada pelo sil€ncio, pela omissão da empr~ 
. 

sa, que poderia ter requerido uma prova esmagadora e não o 

fez. Não mando remeter as c6pias ao Ministério PÚblico, por

que estou reconhecendo para efeito trabalhista, e o art. 40 

diz: "verificada a exist€ncia de crime". Dessa exist€ncia de 
. . 

crime não estou certo, ela não aflora nos autos e por isto 1 
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deixo de mandar, com esta justificação, O crime'é este: frus 

trar mediante fraude direito assegurado na legislação do tr~ 

balho, Em todo caso pode apurar. O art. 4o do CÓdigo de Pro

cesso Penal diz: Quando, em autos ou papéis de que conhece

rem, os juÍzes ou tribunais verificarem a exist€ncia de cri-

me de ação pÚblica, remeterão ao Ministério PÚblico as 

pias e os documentos necessários ao oferecimento da 

cia. 11 

, 
co-

denún-

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Voto com V. Exa., Sr.Presiden 

te, data venia do Ministro Relator, mas com um adendo. A jus 

risprud€ncia do Supremo Tribunal tem sido no sentido da evi

d€ncia: quando se evidencia o fato criminoso deve o Juiz re

meter cópia dos autos. A ação penal vai apurar. Pode, inclu

sive, o Promotor não oferecer a denúncia. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - ~ melhor não se afirmar, mas 

que há indÍcios veementes. Com isto se ressalva. 

o Sr. ~tlnistro Hildebrando Bisag1ia - A sentença da Junta co 

meça nestes termos: "Lamentavelmente, o presente feito nos 

dá conhecimento de ter o reclamado praticado ato doloso em 

desrespeito à lei ••• {1€)" 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Acompanho o adendo, mas com 

esta expressão: Aplico o art. 40 do CÓdigo de Processo Penal 

no que for conveniente sobre a ação do Ministério PÚblico. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisag1ia - l~tenho meu pensame~ 

to, Sr. Presidente, por uma razão muito simples: Não quero 
. , 

abrir um precedente. Hoje, a empresa e acusada. Amanhã, vem 

a empresa com tr€s testemunhas, que prestam juramento e_ de

claram a falsidade de documento do próprio reclamante.~ por 

demais perigoso um-fato desta ordem. Mantenho meu entendimen 

to, negando provimento, nesta parte. 

O Sr. Ministro Presidente - Sugeririauma solução intermediá-
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-4-

entraria 

em maiores indagaç~es, porque também colocaria em dificulda

des a empresa, já que não há certeza absoluta, embora os ter 

mos sejam candentes. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O Juiz que recebeu o impacto 

da prova, que é o Juiz de P~imeira Inst&ncia, declara: ele é 

que sente mais de perto. 

O Sr. Ministro Presidente - E ainda diz que isso era comum 

para todos os empregados, era uma norma seguida para todos 

os empregados. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Acompanho o Ministro Velloso 

Ebert, com o ofício em termos ao Procurador da República: "D~ 

preendendo-se das peças tais e tais, que vão por cópias, que 

há indícios veementes de procedimento fradulento da empresa, 

o que, todavia, só mediante uma apuração da jurisdição compe 

tente será definido, cumprindo as determinações do art. 40 , 

remete para os fins convenientes." Não se acusa ninguém, nem 

nos cabe. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Peço para consignar em 

Ata que dou provimento em parte ao recurso. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sobre o adendo há empate. 

O Sr. Justiniano José da Silva(Procurador) - A Junta deu 

idéia de presunção de fraude. Ela não afirma que há fraude • 

Data venia, entendo que a Turma não precisa aceitar esta con 

clusão da Junta. A Turma aceita a prova, e esta foi ultrapa! 

sada pelo conhecimento. Não precisa nem fazer menção a esta 

prova. Não é prova do empregado, é dos autos, que era uso da 

empresa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não estamos reexaminan 

do a prova. Temos que partir do acórdão regional, e o acórdão 

regional tem dúvida que, só a perícia grafolÓgica poderia a

firmar. Quem afirma é a Junta, mas o acórdão regional não afi 

ma. 

O Sr. Justiniano José da Silva(Procurador)- A Turma conheceu 

da revista. A prova ficou para trás. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheceu, porque foi c1 

tado um acórdão que diz que só com prova testemunhal pode-se 

provar a assinatura em branco no recibo.Entendo que uma prova 

dessa ordem tem que ser decisiva. 

O Sr. Justiniano José da Silva(Procurador)- O debate seria em 
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torno da prova, mas uma vez que a Turma conheceu da revista , 

isto ficou para trás. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Há um conflito de te -

ses. O acórdão regional diz que só através da·perícia pode -

ria provar e o acórdão paradigma diz que basta. A tese é só 

essa. Conheci por isso. No mérito, nego provimento, porque 

entendo que a prova testemunhal, pura e sim"plesmente, numa 

numa hipótese como esta, não basta. Não se está imputando à 

empresa o cumprimento de normas de contrato de trabalho, es

ta-se imputando à empresa um crime, que é muito mais sério. 

Então, vamos conceder, não como juízes trabalhistas. Para dar 

mos pela procedência da reclamação temos que afirmar que a 

empresa procedeu com dolo, não cometeu crime. Estamos anteci 

pando o julgamento nesta Justiça. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - V.Exa. me permite? A empresa 

não cometeu o crime. Talvez a empresa não tenha conhecimen

to, talvez tenha sido um preposto. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A fraude nao é material. A 

fraude é intelectual, porque não se afirma que a assinatura 

é falsa. O que se afirma é uma manobra, que estava em branco. 

Logo, até a perícia grafológica o que iria fazer aí? Não 

iria fazer nada. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Provar facilmente. Se 

foi a assinatura num documento, depois, muitos anos depois , 

a parte datilografa, a perícia grafológica denuncia. 

foi feito dentro de cinco ou seis meses e a outra é 

Isto 

muito 

mais antiga. De qualquer maneira, a matéria está solucionada. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Há o empate em relação ao 

adendo. 

O Sr. Ministro Presidente - Vamos aguardar a presença de um 
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outro Ministro para o desempate. Dois Ministros entendem que 

devemos colocar o adendo. Em principio, não estou admitindo 

este adendo. O Ministro Bisaglia, como Relator, não admite, 

porque S.Exa. nega provimento. Então, S.Exas., os dois Minis 

tros que desejam o adendo acham que nesta matéria teria o -

corrido empate, porque concluem, implicitamente, que ao ne

gar provimento estaria de certo modo acompanhando o Revisor, 

porque o Revisor está restabelecendo a senten~a. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Quanto ao adendo,pode

ria determinar o retorno dos autos à Junta para que esta pro 

videncie a retirada das peças. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura 

com o adendo. 

Restabelecendo a sentença 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Restabelecer a senten 

ça da Junta e que esta se certifique das alegações da senten 

"' ça, tomando as providencias cabiveis para solucionar. 

O Sr. Ministro Presidente - Essas coisas me desagradam,por

que a Justiça tem que ter um ponto de vista unânime, sem cri 

tica a ninguém. Sinto-me constrangido de colocar um Juiz em 

dificuldades. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Se V.Exa.dfssesse ape

nas que, por maioria, a Turma restabeleceu a decisão da MM. 

"' Junta, solicitando à mesma tomar as providencias cabiveis ,no 

processo criminal que afirma na sentença ••.•. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura O art. 320 do CÓdigo Penal 

diz: "Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabi

lizar subordinado que cometeu infração no exercicio do car-

"' -go ou, quando lhe falte competencia nao levar o fato ao co-

nhecimento da autoridade competente: Pena- detenção de 15 

"' dias a Ulil mes, ou multa ••• " 

O Sr. Ministro Presidente - Poderia alertar o Juiz para o 

que afirma o art. 40 e deixar isso a critério dele. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Restabelecer a sentença da 

Junta, observando ao eminente Juiz Presidente da Junta para 

o que prescreve o art. 40 do CÓdigo de Processo Penal. 

O Sr. Ministro Presidente - Restabelecer a sentença de origem 

que afirma que o reclamante, ao ingressar na reclamada, assi

nou o recibo em branco, recomendando ao Juiz Presidente da 

Junta para o que prescreve o art. 40 do CÓdigo de Processo Penal. 
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e Sr. Ministro Raymundo Moura - 8 Procurador, ou Promotor,p~ 

derá oferecer a denúncia ou não. Devemos mandar os elementos 

para êle examinar. A competência é dele. Ninguém está afir

mando nada. SÓ se desincumae. Mesmo porque está adiante o ca 

tigo para aqueles que não se desincumbem disso. Se reconhece 

mos aqui a fraude, como estamos reconhecendo, e amanhã um ou 

tro Juiz tomar conhecimento desse processo, poderá dizer que 

passou pela nossa vista e não alertamos para isso. Alertei e 

estou mandando. Será ~preciado, será arquivado ou não oferec 

rá denúncia, mas não há mal nenhum nisso. e sistema democrá-

tico é este, 

O Sr. Ministro Presidente - Poder!amos dizer: Alertando o 

Juiz Presidente da Junta para o que prescreve o Art. 40 do 

Código de Processo Penal. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Está aem como o Ministro ~i

saglia lemarou, uma vez que nós restaaelecemos a sentença, em 

conseq~ência, recomendamos, como instrução, atenção para o 

preceito do Art. 40 do CÓdigo de Processo Penal. Ele cumpre a 

sentença, inclusive nessa parte, 

O Sr. Ministro Presidente - Acrescento: recomendar ao Juiz Pr 

sidente da Junta para o que prescreve o Art. 40 do CÓdigo de 

Processo Penal. Por maioria de votos, foi conhecida a revista 

na sua totalidade, No mérito, foi dado provimento, por maior , 

para ser restaaelecida a sentença de origem, contra o voto do 

Ministro Relator, que só dava na parte referente às diferen- · 

ças salariais resultantes do diss!dio coletivo, 

e Sr. Secretário -Processo n9 3554/74 - Relator Ministro Ray-
'• mundo Moura. Revisor Ministro Fáaio Motta. Recurso de revista 

de decisão do TRT da 3a, Região. CtMPANHIA PAULISTA DE SEGUREE 

E JtRGE ~ERBARDES MtSS. 
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e Sr. Ministro Raymundo Moura - A egrégia Turma Regional con 

siderou que o recurso da reclamada, protocolado em 10 de a

Bril de 1973, é intempestivo, uma vez que a mesma ficara ci

ente da sentença em 29 de março de 1973, via de carta preca

tória, conforme resulta da certidão de fls. 57v. (Lê.) A do~ 

ta Procuradoria-Geral é pelo conhecimento e provimento, ~ o 

relatório. 

e Sr. Minisüo Velloso EBert - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Carlos tdorico V. Martins.) 

,, 
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O Sr. Ministre Presidente - Em discussãe. Encerrada. Tem a pa

lavra • Relater, 

O Sr. Ministre Raymunde Meura - Sr. fresidente, para tratar de 

cenhecimente ~ precise fazer um hist,rice, a fim de chegar a 

essa matEria. A MM. Junta preferiu sentença em 18 de dezembre 

de 1972 e mandeu intimar as partes. Fei expedida a carta pre

cat,ria para uma das Juntas da capital de Sãe Paule cem e fim 

de ser netificada a reclamada ••• (L!.)~ venia do respeit4-

~el despache de fls. 461/462, nãe cenheçe. 

b Sr. Ministre Hildebrande Bisaglia - Nãe cenheço. 

O Sr. Ministre Presidente - H4 divergencia? Unanimemente, nãe 

conhecida a revista. 

O Sr. Secret4rie - Precesse n2 4069/74 - Relater: Ministre Hi1 

debrande Bisaglia - Reviser: Ministre Lima Teixeira - Recurse 

de Revista de decisão do TRT da 2!. Regiãe - Seciedade Civil 

Ateneu Brasil e Vera Ldcia Mascare Pacielle e Outra -(Drs, He

ralde Jubilut Jdnier e Renate Paladine) 
I 

O Sr. Ministre Hildebrando Bisaglia - Reclamaçãe em que se pr~ 

tende pagamente de diferenças salariais, f~rias, 132. sal4ries 

integral e proporcional, dep6sito de Funde de Garantia, jures 

e cerreçae monetária. A Junta cendenou a reclamada k revelia, 

de acordo com • pedide ••• (Le.) A deuta Procuradoria-Geral 

opina pele não cenhecimento e nãe provimente. t e relat,rie. 

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

da. Tem a palavra e Relater. 

O Sr. Ministre Hildebrando Bisaglia - Na revista pretende a 

recorrente nulidade da sentença da Junta, por ofensa ae art. 

B32. Ne entanto, nem nas razies de seu recurso erdin4rie, nem 

~es fundamentos de ac,rdão recorrido, h4 uma palavra sequer 

concernente ae assunte ,,,(Le.) Nãe cenheçe. 

O Sr. Ministre Presidente - Tambe~ não cenheçe, perque a reve-
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lia nem foi elidida, Acompanho o Relator, HA diverg@ncia? Una 

nimemente, não conhecida a revista. 

O Sr. SecretArio ~ Processo N$ 4210/74 - Relator: Ministro 

Leio Velloso - Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia - Recu~ 

so de Revista de decisão do TRT da 11. Região - Jorge Gonçal

ves e Outro e MAquinas de escrit,rio Olympia do Brasil Limi

tada - (Drs. Annibal Ferreira e Ruy Ribeiro) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, ambos os liti

gantes recorreram ordinariamente, tendo o ac,rdão regional de 

fls. 120/123 negado provimento ao recurso dos reclamantes e 

provido, parcialmente, o da reclamada, a fim de admitir a co~ 

pensação de fls. 18 e 87 ••• (L@.) Manifestou-se desfavoravel

mente o representante do Minist~rio P~blico do Trabalho. ~ o 

relaUrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Não hA violação literal do di~ 

positivo de lei apontado, j4 que controvertidas t~m sido as 

interpretaçies operadas quanto aos mesmos nos pret6rios tra

balhistas ••• (L@,) Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A revista vem pela le

tra b, alegando violação dos §§ 42 e 52 do art. 477, A lei s' 

admite a compensação at~ o valor de um salArio. No caso, o r~ 

clamante tem o salArio mais elevado que a compensação ordena

da. Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - H4 divergencia? Unanimemente, não 

conhecida a revista. 

O Sr. SecretArio - Processo n2 4280/74 - Relator: Ministro Hi 

debrando·Bisaglia- Reviser: Ministro Lima Teixeira- Recurso 

de revista de decisão do TRT da 21. Região - Amaro Manoel do 
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Nascimento e outros e S!tio Agua Vermelha - (Drs. Fernando de 

Oliveira Coutinho e Raimundo Jos~ Lima Mendes) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reclamam os trabalhado

res rurais diferenças salariais, f~rias, 132. salário, horas

extras, aviso-pr~vio e indenização. O Juiz de Direito da Co

marca de Bandeirantes aplicou a pena de revelia k reclamada . 

••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conheci

mento e não provimento. E o relat,rio. 

O Sr. Ministro Presidente- De acordo. Em discussão •. Er.cerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando-Bisaglia·-.A peça inicial dos auto 

consignou como propriettrio do S!tio Agua Vermelha o reclama

do Jos~ Washington Santana, a quem foi feita a notificação 

inicial ••• (L~.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Tamb~m nao conheço. H4 diverg~n

cia? Unanimemente, não conhecida a revista. 



TST- 332 

PODER JUDICIÃRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRAIIALHO 

27/05/75 EM 15,00/05 -1-

O Sr. Secretário - Processo n9 4.370/74. Relator: Ministro 

Velloso Ebert, Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de revista de decisão do TRT da Primeira Região. Recorren 

tes: Ant8nio Fabiano Martins e outros. Recorrida: Rede Ferro 

viária Federal S.A. - ?a. Divisão - Leopoldina, 

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

visando negou provimento ao recurso ordinário do reclamante 

ao fUndamento de que nas substituições cabe ao substituÍdo 

o salário do substituto, A revista vem pelas duas letras, 

invocando o recorrente os arts. 99 e 461, § 39, da CLT, bem 

como Prejulgado 36 ••• (1€.) A douta Procuradoria-Geral mani

festa-se pelo não conhecimento. t o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, divergem os 

pressupostos fáticos que se consignam nos decisÓrios confron 

tados, sendo, além disto, especifica a situação dos autos,e 

meramente casuística a decisão paradigma.,.(L€.) Não conheço 

do recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço. 
. , " t O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Unanimemen e, 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4.379/74. Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recu 

so de revista de decisão do TRT da Quinta Região. Recorrente: 

PetrÓleo Brasileiro S.A. - Petrobrás - RLAM. Recorrido: Mar

tins Gusmão. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O pedido de enquadra

mento é em fUnção diversa daquela em que está enquadrado -

é o que se reclama. Contestou a empresa. Houve exceção de 
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coisa julgada quanto ao adicional noturno, HE-4, por haver 

o reclamante celebrado acordo na Justiça. A merit!ssima Jun

ta rejeitou a preliminar de coisa julgada ••• (L€~ A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e não provimento. 

t o relatório. 

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

tre Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Cláudio Penna Fernandez.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, co

nheço da revista pela diverg€ncia apontada a fls., mas, no 

mérito, nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - As instâncias ordinárias, com 

base na prova, proclamaram a inexist€ncia da prescrição do 

direito pleiteado e reconheceram o desvio funcional, admi

tindo somente a prescrição dos efeitos pecuniários decorren 

tes do direito, ou seja, prescrição parcial. Não conheço da 

revista, face à iterativa jurisprud€ncia do Pleno - súmula 

n9 42 - no sentido do acÓrdão recorrido, além do recente 

Prejulgado n9 48. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - o Prejulgado 48 é especifico. 

O Sr. Ministro Presidente - Sim. 11Na lesão de direito que 

atinja prestações periÓdicas, de qualquer natureza, devidas 

ao empregado, a prescrição é sempre parcial e se conta do 

vencimento de cada uma delas e não do direito do qual se 

origina. 11 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mas' aqui se deu a 

prescrição quanto às prestações e decÍarou-se que não pres

creve o direito quanto às promoções horizontais. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Isso tem sido assentado.Não 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mas esse prejulgado 

não fala expressamente nisso. 

O Sr. Ministro Presidente - Não. Apliquei a súmula 42: é ju

risprudência iterativa do Pleno. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mas veja bem que estão 

aqui citados acÓrdãos de 1973 e 1974. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Quanto àquele prejulgado,qu~ 

do foi a julgamento, eu tinha feito uma redação que caracte

rizava as prestações de trato sucessivo, mas entenderam de 

redigir da maneira como está, e essa maneira não revoga o 

art. 11. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não prescreve o direi

to às promoções mas sim às prestações pecuniárias correspon

dentes. Da maneira como está é um pouco vago, e estão cita

dos aqui acórdãos mais ou menos recentes, porque pode dar 

margem, ao Pleno, a achar que não estão atualizados, e são 

acÓrdãos recentes. 

O Sr. Ministro Presidente - Mas há o prejulgado, a apliquei, 

além disso, a súmula 42, porque realmente esta Última tem 

sido a jurisprudência predominante do Pleno, de acordo com 
, ~ 

o acordao. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De qualquer maneira, 

~ conhecer mas negaria provimento. 

O Sr. Ministro Raymund~ Moura - Se há prejulgado, não conhe

ço, Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Também'não conheço, Sr. Pre

sidente. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reformulo meu voto, 
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O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de votos, não 

conhecida a revista, face ao Prejulgado n9 48 e súmula 42, 

jurisprud€ncia iterativa do Pleno. 

• 
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Q_§r. Secretário - Processo n2 4 433/74 - Relator• Ministro 

Hildebrando Bisaglia, Revisor• Ministro Lima Teixeira, Re~ 

so de Revista de decisão do TRT da 2a, Região, João Antonio 

Cebrian Garcia e Jurema Romano, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reclamação de anotação 

na carteira profissional, salários vencidos, férias em dobro, 
0 O , O 0 , 0 ' I , s1mples e proporc1onal, dec1mo-terce1ro sa1ar1o, av1so prg 

vio e Fundo de Garantia, Contestada, a Junta julgou procedeg 

te o pedido com retificação apenas dos cálculos dos salários 

devidos, Ao recurso ordinário, o Tribunal Regional deu provi 

mente para excluir o pagamento das férias proporcionais.~.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e não 

provimento, rejeitada a preliminar,t o relatório, 

O Sr. Ministro Presidente- De acordo, Em'discussão, Encerrs 

da, Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Hinistro Hildebrando Bisaglia - Preliminar de cerceio 

de defesa, consiste no inconformismo da reclamada com a deci 

são do ~lli. Presidente da Junta, em determinar que as teste -

munhas da reclamante, que não compareceram espontaneamente, 

fÔssem intimadas a comparecer, através de Oficial de Justiç~ 

Para tanto, adiou a audiência de instrução, (Lê,) Não conhe-

ço com base na argüida preliminar, nem merece conhecimento o 

apelo pela divergência quanto ao abandono,.,, (Lê,) 

o Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergêg 

cia? Unanimemente, não conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo n2 4 862/74 - Relator• Ministro 

Hildebrando Bisaglia, Revisor• Ministro Lima Teixeira, Recu~ 

so de Revista de decisão do TRT da 5a. Região, Joãozito Ss 

lustiano Vaze Outro e PetrÓleo Brasileiro S,A.-Petrobrás
TEMADRE, 
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Q_§r. Hinistro Hildebrando Bisaglia - Pedido de equiparação 

salarial com reflexo nas demais parcelas remuneratórias,inci 

dência do adicional periculosidade biênios, horas extras e 

noturnas, Contestada, a empresa disse que tanto,,, (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimen

to, para se anular o ac6rdão recorrido. t o relat6rio, 

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

vogado, 

(Usa da palavra o Dr, Cláudio A, F, Penna,) 

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

palavra o Relator, 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Em relação ao adiciona 

de periculosidade sobre as horas noturnas equivocou-se a rg 

corrente ao argüir a nulidade do julgamento extra petita, Na 

verdade, consta do pedido inicial, in fine, e do recurso o~ 

dinário a fls. 63, sob o titulo "incidência da periculosida-

de", (Lê,) Conheço sobre a incidência do adicional de pericg 

losidade, sobre os triênios, HGF e sobre a etapa face à di 

vergência demonstrada a fls. 105/110, Não encontro violação 

do art. 62 da Lei n2 5 811/72, no que tange ao adicional de 

periculosidade sobre horas noturnas,,, (lê.) Não conheço,neê 

te ponto, 

O Sr. Ministro Presidente - Queria lembrar ao Relator, que 
- , . , . os arestos a que V,Exa, se reporta, sao cop~as de cop~as, co 

mo confere o Tabelião do 72 Oficio, 

O Sr. Ninistro Hildebrando Bisaglia - Não é xerocÓpia,"Certi 

fico que confere com o original que me foi apresentado." Dou 

fé. Salvador, 28 de março de 1974, As fls, 103 é a mesma coi 

sa, Todas estão autenticadas, Depois de expedida cÓpias xerQ 
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copiadas vem o funcionário e diz que "Confere com ·o original:' 

28.4,74. 

o Sr. ~!inistro Raymundo Moura - Este funcionário declarou 

qual o seu cargo? 

O Sr, Ministro Hildebrando Bisaglia - Tabelião do Sétimo Ofi 

cio, 

O Sr. Ministro Presidente- De acordo com V,Exa,,conhecendo 

também, Há divergência? Unanimemente, conhecido o recurso. 

Tem a palavra o Relator, 

O Sr, Mini~o Hildebrando Bisaglia - No mérito, acolho a rg 

vista nos três pontos conhecidos por entender que o triênio 

compõe a remuneração, mas não é salário,,, (Lê.) Dou provi 

menta parcial ao recurso para excluir da condenação a inci 

dência do adicional de periculosidade sobre o triênio, HGF e 

etapa, 

O Sr. Ministro Presidente -Nesta parte discordo com V.Exa,, 

porque o denominado triênio é uma composição do prÓprio salá 

rio; o empregado recebe de três em três anos o adicional que 

compõe o salário, integra-se.·ao salário. Nesta parte, 

provimento, Havendo divergência, tomarei os votos, 

nego 

o Sr. Ministro Raymundo Moura - Quanto ao gênero entendo que. 

realmente, o adicional integra a remuneração, não o salário, 
. , . , 

Mas parto do pr~c~p~o de que, o que a empresa faz e dar um 

aumento salarial de três em três anos, para o qual admitiu 

um critério, como poderia admitir outro. Por isso, que mando 

,A ' computar o tr~en~o. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, acompanho v. 
Exa. pelos fundamentos do Hinistro Raymundo Moura. SÓ estr~ 

nhei, e chamo a atenção do Hinistro Relator, quanto a exi.§. 

tência de CÓdigo especÍfico.do pessoal marítimo da Petrobrás, 

porque marítimo é urna categoria diferenciada que tem legislª 

ção federal especÍfica, Esse pessoal é abrangido por essa lei 

especffica, e não pelo CÓdigo da Petrobrás, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Fls. 48, Capitulo 321 

"O adicional de periculosidade, que visa compensar os marít.i 

mos da empresa pelos perigos a que se expoem, incide percen

tualmente sobre a soldada-base, que é devida sempre em propo 

cionalidade com a freq~ência a todo o empregado ••• (Lê,) 

O Sr. Ministro Ravmundo Moura - Handa excluir a etapa? 

o Sr. Ninistro Hildebrando Bisaglia - 1-!<l.nda recair sobre a sol 

. dada-base. Não havendo qualquer outro pagamento concomitan

te, a titulo de adicional de insalubridade,,, (Lê.) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A respeito do Direito Nariti 

mo, sobre o qual tenho um pequeno curso, há uma caracterist.i 

ca, uma peculiaridade, muito especial• habitação, transporte 

e alimentação são inerentes à função do marítimo. Então, não 

pode ser considerado como parte in ~at~. Parte in natura é 

aquela que pode pertencer ou não ao contrato, Mas a função 

do marítimo não pode ser exercida sem que ele tenha habita -

ção, quer dizer, alojamento no navio; sem que ele tenha tran 

porte, porque ele anda com o navio; sem que ele tenha alimen 

tação, porque ele se alimenta no navio. Com essa natureza ele 

jamais poderá contar como utilidade. Ai, realmente, não pode 

ser calculado sobre essa etapa, Por isso, é tão impressionag 

te, tão imperioso, tão universal, que nenhuma Nação pode ng 

-----·---
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Hildebrando Bisaglia. Revisor• Ministro Lima Teixeira, Recu~ 

so de Revista de decisão do TRT da 3a, Região, Livraria Ma~ 

tins Editora S,A, e José Carlos de Oliveira Haio, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -
1
Reclamação quanto a 

anotação na carteira profissional, pretendendo verbas indeni 

zatórias por despedida injusta, A Junta julgou procedente em 

parte a reclamação para condenar a ré ao pagamento das VeL 

bas especificadas a fls. 90, (Lê,) A douta Procuradoria-Ge

ral opina pelo provimento quanto a preliminar, t o relatório. 

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

da, Tem a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço da revista, CQ 

mo fez o venerando despacho que a admitiu, apenas no que se 

refere à nulidade face a divergência de fls. 120. Mas, não 

nas demais matérias, porque deve o TRT se pronunciar sobre o 

problema do estorno da comissão por negÓcio não conclufdo, 

(Lê,) Conheço pela divergência e dou provimento para o reto~ 

no dos autos ao egrégio Tribunal Regional para apreciar toda 

a matéria objeto do recurso ordinário da empresa, 

O Sr. Ministro Presidente - t o meu voto, Há divergência? Un 

nimemente, conhecido o recurso pela divergência apontada e 

violação do art. 832 da CLT, e dado provimento para que rg 

tornem os autos ao egrégio Regional para apreciar e julgar 

como de direito toda a matéria constante do recurso ordiná -

rio. 
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O Sr. Secret4rio - Processo nQ 4981/74 - Relator: Ministro 

Leão Velloso - Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia - Jos~ 

Ravorim e Inddstria Metaldrgica Forjaço S/A (Drs."Ulisses Rie , -
" del de Resende e Emmanuel Carlos) - Recurso de Revista de De-

cisão do TRf da 21. Região. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, • a'rdão regio 

nal negou provimento ao recurso ordin4rio do reclamante ao 

fundamento de que, não sendo est4vel • empregado, ~ legítima 

a transfer8ncia determinada em razão da extinção do estabele

cimento, principalmente se a mesma não acarreta mudança de do 

mic!lio por parte do trabalhador. Conclui, ainda, • decis,rio 

revisando não haver base legal nesses casos para que o empre

gado postule ••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral opina desfa

voravelmente. t o relat,rio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

(Usa da palavra • Dr. Rubem Jos~ da Silva) 

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

lavra • Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, postula • emp 

gado que se lhe indenize as horas expendidas mensalmente com 

transporte para • novo local de trabalho, sendo ressaltar que 

não se acha o reclamante abrangido pelo instituto de estabill 

dade. O ac,rdão regional deixa expressamente estabelecido, em 

tres aspectos relevantes, a situação f4tica no caso: primeirq 

• pr,prio reclamante reconheceu que o local de trabalho ~ pu:n 

pouco mais distante ••• (Le.) Não conheço do recurso. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisag1ia - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - H4 divergencia? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ele passou a receber a condu-

-çao depois da ordem de transferencia? 

J 
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O Sr. Ministre Vellese Ebert - Exatamente. O ac,rdie Regitn~ 

se suporta em tres aspectes f4ticos: • reclamante recenhece 

que • lecal de trabalhe ~ um peuce mais distante de que • an

terier, A transferencia nãe imperteu em mudança de demic!lie 

e • terceire pente ~ exatamente este. 

O Sr. Ministre Raymunde Meura - Considero irrelevante esses 

deis primeires pentes, perque se ele fei transferide nãe im-

perta que heuvesse mudança de demic!lie. H{ sdmula que diz: a 

simples transferencia de residencia, se acarreta despesa, ela 

~ indenizada, Nãe importa que seja maier eu mener; para e op~ 

r'rie a dist~cia ~ sempre sens!vel. O que imperta ~ que a S~ 

mula manda suplementar, nie • sal'rie e sim para efeite de 

transperte, Se ele • teve, per esse item, ·realmente ache que 

a mat~ria est4 reselvida. Não conheçe ••• A sd~ula ~ interes

sante, Depeis que a aprevames, eu tive a satisfaçãe de verifi 

car que j4 havia um ac,rdie de Supremo nesse sentide, Outro 

dia, eu nãe sei qual Ministre que disse que • Suprem• temeu 

a dianteira, em muites cases, da Legislaçãe Trabalhista e dis 

se muite bem perque • Supreme, em muites cases, interpreta a 

lei de maneira avançada, 

O Sr. Ministro Presidente - " Empregade transferide per ate 

unilateral de empregader para lecal mais distante de sua resi 

dencia te~ direite.ae acr~scime de despesas de transporte", 

O Sr. Ministre Raymunde Meura - Nie imperta, Nãe ~ sal,rie, 

Por ai est4 reselvida a mat~ria f{tica. 

O Sr. Ministre Presidente - H4 divergencia? Nie cenhecide e 

recurse, unanimemente. 

O Sr. Secret4rie - Precesse no 20/75 - Relater: Ministre Lei 

Vellese - Reviser: Ministro Hildebrando Bisaglia - Jeãe Ver

g!lie Duarte de Meura e Outres e Reberte Engel de Calasans. 

(Drs. Olga c. Aradje e Reberte Engel de Calasans) - Recurse 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, rejeitando o 

chamamento k lide da União Federal como assistente, decidi~ o 

acórdão revisando dar provimento ao rec~rso ordin4rio da reol~ 

mada a fim de absolve-la da condenação imposta na primeira in~ 

t~cia, ao f~damento de q~e a SWm~a 52 do TST nio tem a apli 

cação ao pessoal da Rede Ferrovi~ria Federal ••• {L!.) A do~ta 

Proc~radoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento. ~ o 

relaUrio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em disc~ssão. Encerrada. Tem a pa-

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço do rec~rso por diverge~ i 

cia e pela SWm~la 52. No m~rito, não se conforma com o f~da

mento do ac,rdão regional e com o mandamento do dispositivo s~ 

m~lado q~e servi~ de base ao conhecimento da revista. Do~ pro

vimento ao rec~rso a fim de restabelecer a sentença de 11. in~ 

t~cia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa~lia - ~ o me~ voto. 

b Sr. Ministro Presidente- H~ diverg!ncia? Por ~animidade, c 

1hecido e dado provimento ao rec~rso para restabelecer a sente 

<R origin~ria. 

D Sr. Secret~rio - Processo no 22/75 - Relator: Ministro Hilde 

prendo Biaaglia- Revisor: Ministro Lima Teixeira- Instit~to 

atista Americano Brasileiro e Sindicato dos Professores do Es 

ado do Rio Grande do S~l - (Drs, Jorge L~tz M~ler e La~ro M 

~inez) Rec~rao de revista de decisão do TRT da 4t,Região, 

~ Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ação de c~primento, sen 

tença normativa. Contesto~ a reclamada alegando q~e os profes

sores expressamente não concordaram com o desconto, J~lgada p» 

cedente em parte a contestação para condenar o reclamante ••• 
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(Le.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e pr~ 

imento. t o relatlrio. 

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

palavra • Rel a ter. * 

'Sr. Ministro Hildebrando Bisa .lia - Atrav~s de sentença no_!: 

ativa, convenção coletiva obtiveram os professores aumento s~ 

arial e outras vantagens, desconto compulslrio para • sindic~ 

• de cl'asse em val<T Gilculado sobre o sal!Ú'io do primeiro me s, 

igente a sentença ou convenção sem qualquer ressalva. No caso 

os autos trata-se de simples ação de cumprimento ••• (L~.)Não 

conheço. 
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O Sr. Ministro Presidente - Não conheço e até aplico a súmu 

la 42 do TST. t matéria iterativa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Data venia, aqui não c a 

be aplicação de SÚmula. É uma sentença normativa. 

sentença manda pagar. Aqui não imp6s condições. 

Nenhuma 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não estou qualificando uma 

lide temerária. Insurge-seafrontosamente contra uma senten 

ça normativa. 

o Sr. Ministro Presidente - Ministro Relator, quando me ref~ 

ri à súmula 42, é porque ~ jurisprudência iterativa do Plenn 

Em caso de ação de cumprimento de sentença~normativa passada 

em julgado, pode apresentar divergência, se quiser. É 

ria pacifica. 

maté 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Encaro por outro ângulo.É co 

mo se fosse matéria legal. 

o Sr.~niàtro Hildebrando Bisaglia - Aqui não se trata de 

divergência. Trata-se de ação de cumprimento. O que vai va 

ler é a sentença normativa. Não cabe súmula. É só verificar. 

Não conheci porque os arestos tratam de outra sentença norma 

tiva. Competência para mandar pagar. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergên

cia? Unanimemente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 71/75- Relator: Ministro Vel 

leso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 6a. Região. JÚlio Gomes da 

Silva e Fernando Bandeira de Melo (Engenho Novo do Murn)(Drs. 

Marcelo Antonio B. Lopes e José Tavares Valença.) 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, decidiu o AcÓr 

dão Regional que a admissão de um supervisor geral para as 
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unidades administrativas da empresa não implica em demérito 

para os administradores das várias unidades particulares,não 

se caracterizando a pretendida rescisão indireta do contrato 

de trabalho. (Lê.) Pela manutenção do julgado, opina o repre 

sentante do Ministério Público do Trabalho. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, como se vê da 

certidão de fls. 80, o Egrégio Tribunal em decisão interlocu 

tória converteu o julgamento em diligência, .c afim de que fos 

se facultado ao então recorrente, o direito de efetuar a com 

plementação do depósito para efeito do-recurso ordinário que, 

na ocasião, se apreciara ••. (Lê.) Dou provimento ao recurso, 

afim de anular o decisório regional, subsistindo a sentença 

dé··:Primeira Instância. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço pela violação 

de lei quanto à deserção. O Tribunal Regional não poderia, 

evidentemente, baixar os autos em diligência, para que a em 

presa suplementasse. Quanto a isso, houve violação expressa 

do Art. 899. Declaro, desde já, deserto o recurso ordinário 

da empresa, mas há nulidade, porque o acÓrdão deixou de se 

pronunciar sobre o recurso do empregado. Anular o acÓrdão re 

gional, declarando deserto o recurso ordinário da empresa,p~ 

ra que se manifeste sobre o recurso dos empregados, retorn~ 

do os autos ao Tribunal Regional, para que se pronuncie so 

bre o recurso do reclamante. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecido e dado 
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provimento ao recurso para anular o decisÓrio regional,decla 

rando deserto o recurso ordinário da empresa, retornando os 

autos ao Egrégio Tribunal ~ quo para apreciação do recurso 

ordinário dos reclamantes. 

O Sr. Secretário - Processo n9 119/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recur 

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

dos Santos e S/A IndÚstrias Matarazzo do Paraná. (Drs.Fern~ 

do de Oliveira Coutinho e João Baptista Prado Rossi.) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de complementa

ção de verbas indenizatÓrias. Mas não contestou o Juiz de Di 

reito da Comarca àe Jagoiaiba, ao julgar improcedente,em par 

te, a reclamação para condenar ao pagamento das verbas cons 

tantes dos itens ~' b, ~ e d do pedido, já pago em audiência 

Ao recurso ordinário do reclamante o Egrégio Tribunal negou 

provimento. (Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo não conhe

cimento e não provimento. É o relatÓrio. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Gira a Revista em tor 

no da afirmativa do empregado de que teria recebido, quando 

da rescisão contratual, a importância de Cr$ 3.273,41, ao in 

vés de Cr$ 11.129,04, constante da quitação de fls. 24.(Lê.) 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Também não conheço. Há divergê~ 

cia? Unanimemente, não conhecida a Revista. Suspensa a Ses 

são para o lanche. 
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t Sr. Ministro Presidente - ReaDerta a Sessão. 

-1-

t Sr. Secretário - Processo nQ 140/75 - Relator Ministro Hil 

deDrando ~isaglia. Revisor Ministro Lima Teixeira. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 2a. Região. FDMAR GHIRELLI E 

COMPANHIA ~RASILEIRA DE CtNSTRUÇOES FICHET SCHWARTZ HAUTMONT 

t Sr. Ministro Hildebrando ~isaglia - Pede-se seja considera 

do no cálculo da indenização o prêmio mensal de Cr$ 200,00 

que recebia referente ao 139 salário ••• (L~.) A douta Procur 

doria-Geral opina pelo conhecimento e provimento. ~ o relató 

rio, 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo, Em di~cussão. Encerra 

da. Tem a palavra o Relator. 

t Sr. Mtnistro Hildebrando Bisaglia - ~ ac~rdo constante de 

fls. 4, rescisivo do contrato de trabalho, embora celebrado 

em 22 de janeiro de 1971, só foi conclufdo em 27 de abril de 

1973, parcelado que foi em 27 prestações ••• (Lê.) Conheço do 

recurso por infringencia ao Art. 11 e, conhecido, dou-lhe 

provimento para que o processo baixe à Junta para examinar o 

mérito. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Há divergencia? Unani 

memente, conhecida a revista e dado provimento à mesma para 

que os autos retornem à Junta de origem para julgar o mérito 

como entender de direito. 

e Sr. Secretário - Processo nQ 184/75 - Relator Ministro Vell 

so Ebert. Revisor Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a. Região. TÁXI FÁCIL S.A. E 

LUIZ CARLtS DE MIRANDA. 

G Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, sobe a revistá 

do empregador em conseqUencia do provimento do agravo dado po 

esta egrégia Turma, acórdão de fls. 36. Decidiu o egrégio Tri 
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&unal Begional que, independentemente do comparecimento do 

seu representante, deverão estar presentes à audiência de 

instrução e julgamento reclamante e reclamado ••• (Lê.) Ma-

nifesta-se pelo conhecimento e desprovimento o representan 

te do Ministério PÚblico do Trabalho. t o relatório. 

0 Sr. Ministro Hildebrando ~lsaglia -De acordo. 

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

palavra o Relator. 

e Sr. Ministro Velloso Ebert - Configurada a divergência ju 

risprudencial, conheço. 

e Sr. Ministro Hildebrando ~isaglia -Também conheço. 

8 Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

conhecida a revista. Tem a palavra o Ministro Relator. 

t Sr. Ministro Velloso Ebert - A lei exige expressamente a 

presença do reclamante e reclamado - é o que se depreende 1 

dos arts. 843 e 844 da CLT, ~ue são de ordem pÚblica, Nego 

provimento. 

e Sr. Ministro Hildebrando ~isaglia - Com ou sem Advogado, 

a revelia se configurou nos termos da lei. Com o Relator. 

e Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

conhecida a revista e negado provimento à mesma. 

O Sr. Secretário - Processo n9 229/75- Relator Ministro 

Velloso Ebert. Revisor Ministro Hildebrando ~isaglia. Re

curso de rev~a de decisão do TRT da la, Região. JURANDIR 

DA SILVA LIMA E ~RINK'S S.A. -TRANSPORTES DE VALtRES, 

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

pretensão do autor, decidiu o acórdão revisando que cabe o 
. 

desconto que é devido ao empregàdo na rescisão de ajuste la
~ 

boral na impertância ••• (Lê.) Desfavoravelmente, opina ore~ 
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presentante do Ministério Público do Trabalho. É o relatÓrio 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Residia o aspecto da redução 

a ser discutida em juizo como incontroverso, e não poderia, 

pretensamente devido ao autor, concernente ao salário per

cebido ·~·(Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - É a hipÓtese do § 19 

do Art. 462 - improbidade definitivamente comprovada. Com 

o Relator, não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 420/75 - Relator ~inistro Hil 

debrando Bisaglia. Revisor Ministro Lima Teixeira. Recur

so de revista de decisão do TRT da 3a. Região. BANCO MINEI 

RO DO OESTE S.A. E SEBASTIAO EUG~NIO CARDOSO. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de complementa 

ção de indenização por despedida sem justa causa, decorrente 

de reintegração das gratificações anuais não levadas em co~ 

ta no cálculo da quitação por ocasião da rescisão .•. (Lê.) A 

douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provimen

to do recurso deferido, para que volte o processo ao Tribu

nal Regional do Trabalho onde novo julgamento deve ser pro

ferido. É o relatório. 

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

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Indeferida a revista 

do Banco Brasileiro de Descontos, sem agravo, cabe apenas 

/ 
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apreciar o recurso do ~anco Mineiro do Oeste, Não conheço do 

recurso de revista por qualquer dos permissivos invocados,,, 

(L~ •) 
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O Sr. Ministro Presid~ - Também não conheço. A 

1. 

. , . 
prmc~p~o 

tive dÚvida, mas depois verifiquei que o recurso é apenas do 

Banco Mineiro do Oeste. Quanto ao do Bradesco, não teve sg 

guimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Bradesco é o suces -

sor, e esse outro banco não existe. Como vem recorrer? Ele 

tem que provar que existe, 

O Sr. Ministro Ravrnundo Houra - Sim, não existe como parte, 

mas o banco existe de fato, 

O Sr. tlinistro Presidente - Esse banco foi encampado pelo 

Bradesco. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O acórdão diz que não 

existe como parte, A tese, na revista do Banco Mineiro do 

Oeste, qual deveria ser? Tinha que provar que existe, Mas 
- , . . nao, argu~ nul~dade, etc, 

O Sr. Ministro Ravrnundo Houra - Tinha que f.razer certidão de 

Junta Comercial, do Banco Central, etc,, mas o Ministro Prg 

sidente diz que ele alega que o acÓrdão não apreciou toda a 
, . 

mater~a. 

O Sr. Ministro Presidente - Há a alegação de falta de fund~ 

mentação do acÓrdão, que não apreciou toda a matéria ventil~ 

da no recurso, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - E ele cita o ponto em que o 

acÓrdão se omitiu? 

O Sr. Ministro Presidente - Cita. 

O Sr. Ministro Raymundo Mour~ - t preciso ver o que ele diz 

no recurso ordinário, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A matéria é prejudi -

cial, O acÓrdão regional declarou• "Voto. Acentua o parecer 



TST- 332 

• 
27.5.75 

POOEA JUOIC\ÀA!O 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR CO TRABALHO 

EM/MFC 17, l0/15 2. 

do Dr, Modesto Justino de Oliveira Júnior, com propriedade, 

que a sucessão entre ambos os estabelecimentos recorrentes, 

não fosse fato pÚblico e notório, ficou devidamente caracte 

rizada nos autos, sendo que o primeiro recorrente -- Brade~ 

.co--, através de negociação patrocinada pelo Banco Central 

do Brasil, assumiu o controle acionário do segundo recorreg 

te -- Banco Mineiro do Oeste --, eis que em liquidação ••• 

(Lê.)" Quando ao recurso do Banco Hineiro do Oeste, nega-se 

provimento, porque toda a questão já está decidida no recu~ 

so do Bradesco, 

o Sr. Ministro Ravmundo Moura - Nas qual o ponto em que ele 

diz que o Tribunal se omitiu? Porque pode ser que se tenha 

omitido no ponto em que ele pede o reconhecimento de sua exi 

tência. 

O Sr. Ninistro Hildebrando Bisaglia (Consulta os autos.) "A 

despeito da afirmação contida no respeitável acÓrdão, verifi 

ca-se que o recurso do Bradesco não foi inteiramente apreci~ 

do." Nas que tem a ver o Banco 1-Iineiro do Oeste com isso? 

O Sr. Hinistro Raymundo Haura - Isso não é possível, realmen 

te, 

O Sr. Hinistro Hildebrando Bisaglia - t por isso que estou 

concluindo, em meu voto• "Has como apreciar recurso de quem 

- , nao e parte na lide?" 

O Sr. Ministro Raymundo Haura - Estou esclarecido, Excelên -

c ia, 

~r. Ministro Presidente - Há divergência? unanimemente, não 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n2 564/75- Relator• 1-linistro Vel 

leso Ebert. Revisor• :t>linistro Hildebrando Bisaglia. Recurso 
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de Revista de decisão do TRT da la. Região. Mercearia Rioly 

Ltda e Shinichi sasahara. 

O Sr. Ninistro Velloso Ebert Sr. Presidente, dando provi -

mento ao recurso ordinário do reclamante, assim decidiu o 

acÓrdão revisandos "Desta maneira, provido o recurso do em 

pregado para reconhecer devidos os salários dos meses ante -

riores à reintegração ••• (Lê.)" Não houve contra-razões, opj. 

nando favoravelmente a douta Procuradoria-Geral, t~ relatQ 

rio. 

O Sr. Ninistro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

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

transitada em julgado, e cuja ~ iudicata diz a recorrente 

ter sido vulnerada pelo decisório revisando, está apensada a 

fls. 68, Pela mesma, foi a ré condenada a reintegrar o autor 

••• (Lê.) Não conheço. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também na:o conheço. A 

reintegração geralmente determina o pagamento de salários a

trasados, mas a sentença não o diz expressamente. Seria obje 

to de execução e não de uma nova ação. O acórdão, que transi 

tou em julgado, foi omisso. Houve violação do art. 836. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Quando se condena a reinte

grar, é indispensável. Por técnica seria bom dizer. Mas dis

pensa que dá direito a salários é uma conseqfiência normal.Na:o 

é necessário declarar. O Juizo de execução não terá dúvidas 

em mandar pagar os salários. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 635/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. RecuL 

so de revista de deci'dlo do TRT da 3a. Região. Cornélio Eugê 

nio da Silva e Oxigênio do Brasil S.A. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Complementação de ver

bas pagas à época da dispensa. negando o autor que o seu sa

lário · consistia em parte fixa prévia mensal por Km rodado 

... (L@.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo provimento. É 

o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo, Em discussão. Encerr~ 

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Biaaglia - Embora fosse o recurso 

manifestado com arrimo na letra b, cita o recorrente dois a

córdãos, um do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Re

gião e outro do Tribunal Federal de Recursos •.. (Lê.) Não CQ 

nheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Os arestos de fls. 
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100 n~o se ajustam ao caso·dos autos, partem de outros pre~ 

supostos e nem apontam validamente violaç~o de norma legal. 

Há divergência? Por unanimidade de votos, ~o conhecida a re 

vista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 637/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recu~ 

ao de revista de decisão do TRT da 3a. Região. Francisco Ri

beiro Veiga e Banco Real S.A. - Fundaç~o Clemente de Faria. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Foi deferida a comple

mentaçao de aposentadoria em importância fixa e a outros col 

gas a complementação foi móvel, reajustável em decorrência 

de aumento de salários compulsivos ••. (Lê.) A douta Procura

doria-Geral opina pelo n~o provimento se conhecida a revista. 

É o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Em discuss~o. Encerra-

da. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Os arestos de fls. 84/ 

90 seriam colidentes com o acórdão recorrido se não tivesse 

ocorrido a negativa do Banco em conceder ao autor a comple

mentação móvel da aposentadoria ••• (Lê.) Não conheço dare

vista. 

O Sr. Ministro Presidente - Posso estar incorrendo em erro. 

A ementa do acórdão recorrido sustenta que, se o empregado é 

aposentado e passa a receber a aposentadoria fixa sem direi

to de reclamar, está prescrito se proposta a ação depois de 

quatro anos do ato previdenciário. Tratam os autos de comple 

mentação de aposentadoria.(Lê.) 
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a 75 dos autos, 

O Sr. Ministro Presidente 

la diverg~ncia de fls. 74 

17,30/45 -1.:. 
. 

. ~·-

~ 

Estou conhecendo pe 

porque a sentença de 

origem deu pela prescrição parcial de trato sucessivo. A pre 

crição não ~ tétal, no caso, refere-se a assunto de previd~n

cia. Diz aqui 8 ac,rdão: "Sem direito de reclamar estA prescr· 

to o direito de ação depois de quatro anos do ato previdenciA 

rio." Havendo diverg~ncia vou tomar os votos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Voto, ~ venia, com o Rela-

ter. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Acompanho V.Exa. porque essa 

parcela se reflete na obrigação de trato sucessivo. 

O Sr. Ministro Presidente - Adiado o julgamento em virtude de 

empate. 

O Sr. SecretArio - Processo no 862/75 - Relatre: Ministro Leã 

Velloso - Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia - Nelson Ro

drigues Neubern e Outro e Cia. Carioca Industrial (Drs. Ber

nardino Lopes Figueira e Hilda Rodrigues Garrote Sierra) Re

curso de Revista de Decisão do TRT da 21. Região. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, recorre de re

vista o reclamante centra o ac,rdão regienal que, aplicando a 

S~mula 16 não conheceu do seu apelo erdinArio.por intempesti-

vo. Procura o recorrente, com juntada na revista de documen-

tos ••• (L~) Não houve centra-razies, manifestou-se favoravel 

mente o representante do Minist~rio P~blico. t e relat6rio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acorde. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A jurisprud~ncia iterativa de§ 

te T.S.T., nos casos como dos presentes autos, ~no sentido 

de incidir o impedimento a que se refere a S~mula 8 na preteQ 

sãe de se cemprevar fates ••• (L~.) Não conheço. 
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O Sr. Ministre Hildebrande Bisaglia - O Tribunal Regional não 

conheceu de recurse ordintrie 9• reclamante per intempestive, 

Apliceu a Súmula 16, Tedavia, inaplic~vel a siSmula diante des 

fates, Consta da netificaçãe, expedida em 13.5.1974, mas envi! 

da ae cerreie em 15 de maie de 1974 ••• (L~.) ~ venia 1conhe

çe e deu."provimente para retern.r· es autes ae Tribunal Regie

nal, a fim de apreciar e recurse,superada a preliminar de in

tempestividade. V.Exa. est~ cem os autes, peder4 verificar ~s 

fls. 70. 

O Sr. Ministre Velleso Ebert - Entende que a obrigaçãe de quem 

apela - est4 ne C'digo de Precesse Civil e faz parte das raze 

- ~ a ..comprovaçãe da intempestividade, Este fate ~ que devi a 

ser alegade nas razies de apelaçãe, Nãe e f~z. A intempestivi

dade foi levantada pele Minist~rio PÚblice Regienal, Na susteg 

taçãe oral nãe disse nada, Ali~s, e Tribunal decide, assim, ne 

Plene, Tinha entendimente de acerde com e Ministre Bisaglia, 

mas fei modificade, inclusive, per vAries ac,rdães, 

O Sr. Ministre Hildebrande Bisag1ia- JA estava nos autos,ks 

fls. 70, a data da expedição. 

O Sr. Ministre Raymunde Meura - A sentença mandou netificar as 

partes - (L~ os autos) O Secrettrio pediu a notificação postal 

em 13 de maie. Ele preparou, datilografou, ~ outra coisa, En

tra aqui. no dia 27 de maio, Vem tamb~m a retirada dos autos, 

contra-razões que não dizem nada, Esclareceo acórdão:" Acolhen

de e parecer de fls. não conheço do recurso por intempestivo ... 

(L~.) 11 Come ~que e Tribunal pode afirmar que foi expedida a 

13 de maio, quem pode dizer? Ningu~m. Estou apreciand~, tudo 

isse, numa bll.se falsa, )!.e fls. 70, diz: "Dos Correios e Tel~

grafos - selicita certidão sobre adata de entrega, quem firmou 

recibo n!l tal, na Junta ••• (L~.)"Fei pest~da a 15.5.1974. A 

primeira ceisa a ebservar: j A tinha prov.imen te, que encentrei n 
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meQ arqQivo, no momento em que o Ministro Thelio Monteiro asa~ 

miQ a Corregedoria-Geral, e baixou este provimento, mandando 

que os Corregedores Regionais instrQissem as Juntas para que 

estas certificassem a data que foi postada. Aqui vem o primei

ro erro de ofício: não foi cumprida uma recomendação da Corre

gedoria-Geral. Quando a sdm~a fala em expedição, qQe se pres~ 

met ela diz regular a notificação. Segundo, a parte tem obriga 

ção de espancar a intempestividade, se hoQver algum f_ato que a 

firme o contrArio, mas se est4 com a notificação de que ela re 

cebeu naquela data, ningu~m contestou, ningu~m iBpugnou, por-

que ~ que ela vai andar com o carro adiante dos bois? A presun 

-çao do recorrente ~ a de que_ est' dentro do prazo. Se est4 den 

tro do prazo, ele nao vai se defender pela intempestividade 

que não foi argttida. O Tribunal julgou, ~ venia, levianamen 

te porque se firma numa coisa datilografada e não expedida e 

contra um provimento do Corregedor que o Tribunal deve conhe

cer. Então, os obst4c~os se somam, criados pela Justiça. Voto 

de acordo com o Ministro Revisor e constando de ata a observa

ção do Ministro Souza Moura, de que as Juntas cumpram o provi

mento expedido h4 tr8s anos, com a observação de que os Presi

dentes de Junta façam os Chefes de Secretaria cumprirem a rec~ 

mendação do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, eapedida 

hi tr8s anos, no sentido de ser certificada, nos autos, a data 

em que foi postada no Correio a notificação. Esta, em face da 

reiterada falta de cumprimentos ao aludido provimento, como se 

verifica no caso presente~ Para ser remetido ao Corregedor-Ge

al e constar da resenha do j~gamento. O Ministro Relator dis 

parte recorrente não justificou a tempestividade do 

e curso. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Esta tempestividade foi argttida 

o dauto ·parecer do Regional, e a parte não pode alegar o fa-
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ter ·surpres& porque tinha sustentaçio oral para defender a 

tempestividade. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura- Quero fazer um aditamente:ser 

selicitada, per esta Turma, previd~ncias de eminente Precura

der-Geral da Justiça do Trabalho para que o Minist~rio Plibl i

ce celabore cem a Corregederia-Geral da Justiça, atrav~s de 

seus Procuradores Regienais, no sentido de fiscalizar o cum

primente nes autes. deste previmente, levantando R questie t~ 

da vez que nie fer cumprida. 

O Sr. Justiniano Jes~ da Silva (Precurader-Geral) - Ainda re

centemente, h4 uma semana, a Procuradoria-Geral encaminheu ao 

Ministre Russomano ttm expediente ne sentido de mandar certifi 

car nos autos os prazos dos provimentos. 

O Sr. Ministro Raymundt Moura - O Procurador Regienal em cada 

Região deve selicitar • cumprimente de previmento, porque, an 

tes de subir para o Regional mandar baixar os autos para ver 

se • SecretArie da Junta cumpriu eu nao. 

(Chegam es Ministros Coqueijo Cesta e F4bit Motta) 



1'ST- 332 

POOER JUOIC1,ÀR!0 

JUSTICA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRAeALHO 

27.05.75 IM/LFA 17:50/55 -1 

O Sr. Ministro Presidente - Embora reconheça que os funda

mentos do Ministro Revisor são válidos, a jurisprudência 

do Pleno tem se inclinado mais no sentido do voto do Minis-

tro Velloso Ebert. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Uma horaddecide de uma ma

neira e outra horati de outra. 

O Sr. Ministro Presidente - Não conheço. Verifica-se empa

te. O Ministro Fabio Motta desempatará. Os Ministros Relator 

e Revisor poderão fazer um resumo. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O recurso ordinário do recla 

manta não foi conhecido por intempestivo. Essa intempestivi

dade foi levantada no parecer da douta Procuradoria Regional. 

Na revista junta o reclamante uma certidão comprovando que 

recebeu a notificação da sentença em data posterior àquela 

que foi considerada pelo Regional para aplicar a intempesti

vidade. Não conheço do recurso, porque de acordo com a juri~ 

prudência do Tribunal entendo aplicável a súmula n9 8, porque 

não ocorreu o fator surpresa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bissglia - A matéria de intempe~ 

tividade se verifica ex-of:hcio. O Regional errou por culpa'.' 
, 

do funcionaria da Junta, porque o Regional partiu, para con-

tar o prazo, da data da expedição da notificação, e não da 

data da entrega. do Correio. Vem a parte e prova. A fls. 70 

está a certidão do Correio, dizendo que foi postada no dia 

15 de maio, dentro do prazo. O Procurador Regional, sem que 

a parte recorrida alegasse a intempestividade, viu apenas a 

cÓpia da expedição e declarou a intempestividade, e o Tribu 

nal, sem mais nem menos, aceitou. Agora a parte recorre de 

revista e está comprovado nos autos que é tempestivo. 
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O Sr. Ministro Fabio Motta - Data venia do Relator, acom

panho o Revisor, porque a culpa não pode absolutamente re 

cair na parte que recorre, porque foi falha do serviço ad

ministrativo da Junta. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido o recurso, por maio

ria de votos. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conhecido, que volte ao Re-
, 

gional para julgar o recurso ordinario. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Que volte ao Regio

nal, uma vez superada a matéria da intempestividade. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida

de, dado provimento para que os aatos retornem ao Regional 

para julgar o recurso como entender de direito, por ser tem 

pestivo, com as providências já requeridas pelo Ministro 

Raymundo Moura, com referência ao Provimento baixado há três 

anos pela Corregedoria-Geral. 

O Sr. Secretário - Processo nQ 637/74 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia, Revisor: Ministro Lima Teixeira. Re

curso de Revista de decisão do TRT da 3a. Região Francisco 

Ribeiro Veiga e Banco Real S/A. e Fundação Clemente de Fària. 

(Adiado em virtude de empate ocorrido na votação. Os Minis~, 

tros Hildebrando Bisaglia e Raymundo Moura não conheceram, 

e os Ministros Lima Teixeira e Velloso Ebert conheceram. Pro 

ferirá voto de desempate o Ministro Fabio Motta.) 

O Sr. Ministro;Hildebrando Bisaglia- Trata-se de complemen

tação de aposentadoria. O Tribunal Regional entendeu pres

crita a reclamação, porque antes mesmo de ser concedida a 

complementação fixa solicitou do Banco que tal complementa 

ção fosse variável de acordo com o salário mÍnimo, e o Ean 

co não concedeu. Não entrou com a reclamação trabalhista. 
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Então, o Regional entendeu que estava prescrita a partir 

dessa decisão do Banco. Vem a parte, empregado, no recurso 

de revista e alega que se trata de prestação periÓdica, ju~ 

tando acÓrdãos sobre isso. No meu voto, digo que os arestos 

de fls. 8~/90 seriam colidentes com o acÓrdão recorrido se 

não tivesse ocorrido a negativa do Banco de conceder ao au

tor a complementação móvel da aposentadoria. Não se trata 

daquela tese singela das prestações sucessivas. Tinha que 

reclamar contra aquele ato do Banco que lhe negou o direito. 

Dei pela prescrição. O acórdão citado é sobre prestação su 

cessiva, que não é a hipÓtese dos autos. O Ministro Revisor 

conheceu porque entende que a matéria é a mesma. 

o Sr. Ministro Presidente - Conheci com base no acÓrdão do 

Pleno de fls. 7~/75, e vou dizer porquê: a sentença de ori

gem entendeu procedente a ação, pois o direito de ação nao 

prescreve. A prescrição é parcial de trato sucessivo. Na re

vista o reclamante aponta aresto divergente, inclusive, do 

Pleno. Lerei um trecho do argumento que a sentença de origem 

trouxe: "Alegou a autor que foi admitido em 19 de abril de 

1967 e se aposentou em 1 de julho de 1969 ••• (Lê.) •r 
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O Sr. Ministro Presidente - (Continua lendo.) Em virtude dis

so, foram apresentados os arestos do Pleno, no sentido de que 

na hipÓtese a prescrição é parcial de trato sucessivo. Então, 

conheci por esse acórdão e, conhecendo, dei provimento para 

ser restabelecida a sentença de Primeira Inst~cia em sua int -

gralidade, pois na hipÓtese dos autos a prescrição não é to

tal, e sim parcial de trato sucessivo, assegurado ao reclaman 

te as vantagens decorrentes da complementação de aposentadori 

como ocorrido com os outros empregados aposentados na mesma é 

poca. Ficamos na fase do conhecimento. O Ministro Bisaglia nã 

conheceu. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Sr. Presidente, data venia, acom

panho o Ministro Relator, porque entendo que a matéria é dife

rente. As teses que V.Exa. abordou são suscept{veis de serem 

examinadas. No caso dos autos o que existe é uma decisão em 

que o reclamante fez aquilo que não deveria fazer - dormiu -, 

quando deveria ser imperioso com o prazo prescricional de dois 

anos. Acompanho o Relator. 

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

nhecida a revista, vencidos os Ministros Lima Teixeira e Vello 

so Ebert. Neste caso, vou me permitir, com licença do Ministro 

.Hildebrando Bisaglia, a justificar o meu voto. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Quero lembrar que o Tri-

bunal Regional não negou a tese que V.Exa. sustenta, nem eu ne 

go. No caso, o empregado teve negado o seu direito e não reclâ 

mou. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1542/74 - Relator Ministro Fábi 

Metia. Revisor Ministro Coqueijo Costa. Recurso de revista de 

decisão do TRT da 2a. Região. AUGUSTO GOMES ALVES E BANCO DO 

TST- 332 BRASIL S.A. (Não participa o Ministro Hildebrando Bisaglia.) 
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' O Sr. Ministro Faàio Motta - S r. Presidente, o Regional em 

seu voto assim disse: "Conform 

o direito de reclamar ' esta irr 

que desde 21 de julho de 1965, 

tou, estava em vigor as dispos 

rebela, e somente em 3 de abri 

cial. .. (Lê . ) "A douta Procurado 

to e provimento do apelo. É o 

o Sr. Ministro Coqueijo Costa 

e àem decidiu a egrégia Junta, 

emediavelmente prescrito, pois 

quando o reclamante se aposen

ições contra as quais agora se 

1 de 1973 foi requerida a ini-

ria-Geral opina pelo conhecimen 

relatÓrio. 

- De acordo. 

o Sr. Ministro Presidente - Te 

(Usa da palavra o Dr. Ruàem Jo 

m a palavra o ilustre Advogado. 

sé da Silva.) 

O Sr. Ministro Presidente -Em 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Fá8io Motta - c 
o Sr. Ministro Coguei,jo Costa 

o Sr. Ministro Presidente - Há 

ta unanimemente. Tem a palavra 

O Sr. Ministro Fá8io Motta - T 

terior, de parcelas sucessivas 

direito ao pleitear a aplicaçã 

presa, quando a situação jur:f.d 

nas as parcelas além de dois a 

discussão. Encerrada. Tem a p~ 

onheço pelo Prejulgado 48. 

- Tam&ém conheço. 

" divergencia? Conhecida a revis 

o Relator. 

rata-se de caso diferente do an 

de salários. Não prescreve o 

o da lei, ou regulamento da em-

ica persiste, prescrevendo ape

nos anteriores à propositura da 

ação. Nesse caso, portanto, do u provimento ao recurso, para 

que os autos retornem à Junta 

te do mérito como entender de 

o Sr. Ministro CogueiJo Costa 

o Sr. Ministro Presidente - Há 

provimento ao recurso para que 

origem, a fim de que julgue o 

der de direito. 

de origem para julgar o restan-

direit::>. 

- De acordo. 

divergência? Unanimemente, dado 

os autos retornem à Junta de 

restante do mérito, como enten-
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0 Sr. Secretário: Processo n9 1999/74. Relator: Ministro Fá 

bio Motta. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a Região. JOS~ GOMES DE PINHO e 

REFINARIA PAULISTA S/A. (Não participa o Ministro Hildebran 

do Biságlia.) 

O Sr. r.linistro Fábio Motta:- O egrégio Regional deu por im

procedente o pedido de equiparação, excluindo as horas ex

tras sobre o repouso remunerado. Recorre de revista a recla 

mante, apontando uma decisão sobre equiparação salarial e 

duas outras sobre integração de horas extras no repouso se

manal remunerado. Contra-arrazoado, a douta Procuradoria-Ge 

ral opina pelo não conhecimento do apelo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Conueiio ~osta:- De acordo. 

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

do. 

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva.) 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- As instâncias ordinárias enten 

deram não configurada a equiparação salarial por falta de 

identidade de função. A matéria é fática, dai o não conheci 

mente em grau de revista. Não conheço. 

O Sr. Ministro Coquei.jo Costa:- O Regional disse: 11 Inocorre 

identidade funcional porque o reclamante não trabalha no ser 

viço telefÔnico. O autor, fls. 55, acosta julgados sobre iso 

nomia, calcado porém em outros pressupostos fáticos, fls.57. 

Quanto ao repouso a divergência reporta-se a horas extras ha 

bituais, e não foi desta figura que cogitou o Regional, mas 

simplesmente de horas suplementares. Não conheço da revista 

por esses fundamento~. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Se se trata de integração de 

horas extras no repouso semanal, também não conheço. 

O Sr. Carlos Arnaldo Selva(Advogado):- O Regional partiu em 

seus pressupostos da hipótese do Art. 79 

O Sr. Ministro CoqueUo Costa:- 11Ressalte-se que em face do 

art. 79 da Lei n9 605 não cabe o.cômputo das horas extras no 

repouso remunerado." Aqui não fala em horas extras habituai 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- J!: questão preliminar. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- O problema é que o acórdão 

atacado é do Regional e o Regional diz que nao se computam 

as horas extras no repouso. Se ele quis dizer que nao se com 

putam mesmo as habituais, aqui nao está dito. O Tribunal 

dou computar as horas habituais. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Ele não pediu as habituais? 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa~- Vou verificar o pedido. 11 E- ' 

quiparar o salá.rio com o do paradigma ••• (Lê.) 11 Também não 

diz se habitual ou eventual. A sentença excluiu a equipara

çao e as horas extras. A sentença da Junta, que foi reforma 

da, diz: 11 Dou provimento parcial ao recurso para excluir da 

condenação o·direito à equiparação e horas extras sobre ore 

pouso remunerado. 11 A inicial não fala sobre horas habituais. 

Ve,)amos o que diz a Junta: 11 :{:sto posto, resolve a Junta jul

gar procedente para condenar a equiparar os salários do para 

digma: Em nenhum momento fala em horas extras habituais, ne 

a inicial, nem a sentença da Junta, nem o acórdão regional. 

Data venia, não conheço da revista. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Sr. Presidente, peço vista 

em Mesa. 
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O Sr. Ministro Presidente:- Adiado o julgamento em virtude 

do pedido de vista do Ministro Rayrnundo Moura. 

O Sr. Secretário: Processo n9 2621/74. Relator: Ministro Fá 

bio !>'lotta. Revisor: Ministro Coquei.jo Costa. Recurso de re

vista de decisão do TRT da la Região. COMPANHIA DE TRANSPOR 

TES COLETIVOS DO ESTADO DA GUANABARA - CTC - e HÉLIO DE OLI 

VEIRA SILVA. (Não participa o Ministro Hildebrando Biságlie.) 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- O egrégio Regional ementa o de

cisÓrio desta forma: 11 Se o horário do empregado, já por mai 

de dois anos, era de revezamento, não pode o empregador tran 

forma-lo em horário corrido, sob pena de alteração unilatera 

ilicita ••• (Lê.) 11 A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhe 

cimento e não provimento do apelo. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Coquei.jo Costa:- De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Ence.rrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- Conheço do recurso por divergên 

c ia. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Também conheço. 

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

nhecida a revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- No mérito, nego provimento. O 

fato de ter trabalhado por mais de dois anos em horário di

verso, comprovado pelas instâncias ordinárias, faz com que 

tal direito passe a ser cláusula contratual ••• (Lê.) 

~Sr. Ministro Coqueijo Costa:- O jus variandi quanto a horá 

rio vem sendo reconhecido dentro do mesmo turno, mas nunca 

de um para outro. Corno assinala Délio Maranhão, o jus vari-
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~ no Direito Brasileiro só pode ser admitido dentro dos 

limites estritos ••• (Lê.) Acompanho o Relator, negando provi

mento à revista, 

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

gado provimento à revista, 

O Sr. Secretário: Processo n9 3098/74. Relator: Ministro Fá

bio Motta, Revisor: Ministro Coqueijo Costa, Recurso de re

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

TA S/A. e OMAR CORREIA PORTO. (Não participa o Ministro Hil

debrando Biságlia.) 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- Aplicando a SÚmula 51 deste co-

lendo Tribunal Superior, e afirmando que o reclamante, vendo 

negado seu pedido de concessão·de licença em pecúnia,,.(Lê,) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo improvimento do apelo, 

1!: o relatÓrio, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- De acordo. 

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

palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- O reclamante viu seu pedido de 

conversão de licença prêmio negado em 9 de outubro de 1970, 

e ingressou com a reclamação em 6 de outubro de 1972, dentro 

do biênio. Não conheço do recurso de revista por não colidir 

a decisão apontada com a tese dos autos, 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- E também pelo Prejulgado 48, 

' - A No merito, nao conheço porque se trata de licença-premio em 

pecúnia, Acompanho o Relator, 

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

conhecida a revista. 
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O Sr. Secretário: Processo n9 1 999/74. Relator: Ministro 

Fábio Motta. Revisor: Ministro Coqueijo Costa. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a Região. JOSt GOMES DE PINHO 

e REFINARIA PAULISTA S/A. (Pedido de vista do Ministro Raz 

mundo Moura.) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Sr. Presidente, o reclaman

te objetiva dois titules na sua inicial. Um, equiparação e 

outro, inclusão·na remuneração. No item 5, ele diz:" a recla 

mada não vem incluindo o repouso remunerado nas férias e a 

remuneração atinente às horas extras e adicional noturno,em 
' -

bora sejam habituais e permanentes ••• " to que se afirma na 

inicial. A reclamada silenciou e não contestou a habituali

dade. A Junta reconhece e diz: "No que tange à prestação de 

serviço em caráter habitual ••• (Lê.)" Sr. Presidente, COnhe-
~ 

ço pela Súmula 41. Iterativa jurisprudência. 

O Sr. Ministro Coquei.io Costa:- Sr. President.e, quero retifi 

car meu voto para conhecer. Foi bom o Ministro Raymundo Mou-

' " ' ra ter pedido vista dos autos. Ha tres defeitos tecnicos na 

inicial. Retifico conhecendo. 

O Sr. Ministro Presidente:- Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- Mantenho o voto. 

0 Sr. Ministro Velloso Ebert:- Com o Revisor. 

0 Sr. Ministro Presidente:- Também conheço. Por maioria de 

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

O Sr. Ministro Fábio Motta:- No mérito, nego provimento,por 

que as horas extras deveriam ser computadas. 

O Sr. Ministro Coqueijo Costa:- Nego provimento, porque é 
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problema de lei, A Lei 605 diz: 11 Não se inclui no repouso 

remunerado as horas extraordiné.rias .. ,(Lê.)" Mando exclu

ir as habituais, que é a forma construida pela jurisprudên 

eis e constante na legislação, No caso, a lei especial do 

repouso exclui expressamente, Fundado nesse ponto de vista 

que invariavelmente mantenho, acompanho o Relator, por es 

se fundamento, 

O Sr, Ministro Presidente:- Há divergência? 

O Sr, M:lnistro Raymundo Moura:- Ao tempo da Lei 605, era 

realmente nova a instituição do repouso remunerado, Por i~ 

so, a lei, num certo respeito humano por essa reação, diz 

que àquele direito não se somava a remuneração do repouso 

às horas extraordinárias nitidamente esporádicas, porque e~ 
A tavam surgindo, Mas, com o tempo, a jurisprudencia chegou a 

seu papel inerente de interpretar e aplicar a lei, distin

guindo o que era nitidamente eventual em serviço extraordi

nário e o que se tornava habitual, permanente, portanto co~ 

tratual, Se o empregado habitualmente trabalha horas extra

ordinárias, que se inserem no contrato, não há contradição 

da jurisprudência, nem desrespeito à lei, Partindo do prin

cipio que se tornando habituais integram o salário, como s~ 

lário e não como repouso, é que se manda computar, Dou pro-

vimento para mandar computar, 

O Sr. Ministro Presidente:- Dou provimento, porque eram ha

bituais, Por maioria, dado provimento em parte para acres

centar à condenação o cÔmputo das horas extraordinárias ha

bituais sobre a parcela do repouso semanal remunerado, ven

cidos os Ministros Coqueijo Costa e Fábio Motta, Redigirá o 



TST- 3n 

e . 
. 

. 
. 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO 1'11A8ALHO 

. 3. 
27.05.75 MAC/HL/MD 18,20-25 

acórdão o Ministro Raymundo Moura. 

" O Sr. Ministro Coaueijo Costa:- Sr. Presidente, peço venia 

para retirar-me, visto que não tenho mais processos. 
A 

O Sr. Ministro Presidente:- Agradeço a V.Excelencia, 

(Retira-se o Ministro Coqueijo Costa,) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Sr. Presidente, requeiro as 

notas taquigráficas. 

O Sr. Secretário: Processo n9 2 955/74. Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a Região. ANTÔNIO FERNANDO RE 

GINATTO e CURSO OSWALDO CRUZ. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Sr. Presidente, a decisão 

do Regional julgou comprovada a condição de empregado e vi

gente o contrato até 17 de janeiro de 1973, quartdo ocorreu 

o abandono. A revista pretende demonstrar ••• (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e desprovi

mento, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- De acordo, 

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

palavra o Relator, 

o S1'. Ministro Raymundo Moura:- Matéria unicamente atinen-

te ao exame da prova. Não conheço. 

o Sr. Ministro Fábio Motta:- Não conheço. 

o Sr. Ministro Presidente:- Há divergência? Por unanimida-

de de votos, não conhecida a revista. 

O Sr, Secretário: Processo n9 2725/74. Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 4a Região. INDÚSTRIA DE CELULO 
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SE BORREGAARD S/A, e HENRIQUE ARTHUR GARZLAFF E OUTROS, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- O venerando acórdão regional 

julgou ilegal o cômputo das horas extraordinárias no cálculo 

do repouso ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo co

nhecimento e desprovimento de ambos os recursos, ~ o relató

rio, 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- De acordo, 

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

(Usam da palavra os Drs. Carlos Arnaldo 

Selva e Ruy Jorge Caldas Pereira.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, recurso do 
A 

reclamante: conheço, pela divergencia, nos dois pontos. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Conheço também. 
' A O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Conhecida a re -

vista do reclamante nos dois itens. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A inclusão de horas supleme~ 

tares, habitualmente prestadas, no cálculo do repouso sema -

nal remunerado •.• (Lê.) Dou provimento, devendo ser apurado 

o quantum em liquidação. Dou provimento nos dois pontos. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Dou provimento, apenas num pon

to, condição de induatriário. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não é isso. Estou mandando 

computar as horas habituais no repouso. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Acompanho V.Exa. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Considero industriário e con 

sidero legal o cÔmputo das horas habituais no repouso. Dou 

provimento para ser apurado o quantum em liquidação. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? C9m referência à 

revista dos reclamantes, dado provimento integral para ser 

apurado o quantum em liquidação • Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Recurso da reclamada: Conhe

ço, também, pela divergência. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 
' A O Sr. Ministro Presidente - Ha divergencia? Conhecido o re -

curso da reclamada, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - No mérito, o fato de a empr~ 

sa fornecer transporte gratuito ao empregado até o local de 

trabalho - este local de trabalho é que ela, a empresa os le 
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va até ao mato que eles vão cortar - não transforma o tempo 

de viagem em tempo de serviço extraordinário ••• (Lê.) Dou pr~ 

vimento para julgar improcedente a reclamação nessa parte do 

transporte. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo, Julgar improcedente, 

nesta parte, a reclamação. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, consta do acór 

dão: "Os reclamntes,no inicio de cada jornada, compareciam à 

sede da reclamada e eram por ela conduzidos em caminhão 

o local de trabalho. O art. 49 diz: "Considera-se como 

de serviço efetivo o per:!.odo em que o empregado estiver 

posição do empregador, aguardando ou obedecendo ... (Lê.) 

para 

tempo 

à dis 

"Ora , 
esses empregados já tinham se apresentado na sede, já tinham 

se apresentado ao serviço e transportados para o local propr 

mente dito de serviço. Eles estavam à disposição da reclama 

da, data venia! 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ali era ponto de concentração 

para poder pegar o transporte. 

O Sr. Ruy Jorge Caldas Pereira(Advogado) - V.Exa. me permite 

apenas esclarecer que, se o empregado fosse voltar para a sua 

casa por seus prÓprios meios, o desgaste fÍsico seria 

maior. 

muito 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, pergunto: um 

empregado mora no Gama e trabalha em Brasília. Para vir do Ga 

ma•a Brasilia ele não precisa tomar o transporte por conta 

prÓpria? No caso, a empresa diz: ao invés de tomar o transpor 

te, dou o transporte. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert Isso é outro caso. 

O Sr. Ministro Presidente - Não deixa de ter fundamento o ar-
h h 

gumento do Ministro Velloso Ebert porque, merce da circunstan 

cia ~aempresa fornecer transporte, o empregado é obrigado a 

chegar muito antes do horário normal. Ele tem um desgaste na 

ida e vinda do trabalho. Não sei a distância, mas vamos admi

tir que seja uma hora. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A distância não importa.Ele se 
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apresenta na sede e depois é transportado para o local de tra 

balho. 

O Sr. Ministro Presidente - Neste particular, sobretudo pelo 

desgaste fisico, entendo, de acordo com art. 49, que ele está 

à disposição do empregador e entendo que há boas razoes para 

se mandar pagar horas extras desse periodo em que o trabalha 

dor sai da sede para um local mais distante, embora tenha con 

dução da empresa. Acompanho o Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A Lei 7035, de aciden

te de trabalho, é expressa neste caso. Quando a empresa forne 

t , , 1 , ce o transporte e ocorre aciden e ela e responsave . Mas, so 

para efeito da lei. O tempo de trabalho não é considerado se 

é a empresa que fornece este transporte. Mas esse tempo não po 

de ser considerado como à disposição da empresa. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Ele tinha se apresentado ao 

trabalho. Não é a condução da casa dele para chegar ao traba

lho. t condução do ponto em que ele se apresentou para o local 

onde vai executar o trabalho. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Hipótese semelhante à 

dos ferroviários. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A hipótese não é essa. Eles 

querem considerar o tempo de transporte como hora extraordiná 

ria. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Para prestação de ser

viço dentro da jornada? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A inicial diz: "Exerciam a 

função de cortadores de mato ..•.. Portanto, o trabalho não era 

na sede.:.cuja lenha se destinava ao estabelecimento fabril ... 
~ 

(Le.)" Vamos ver o que diz o Regional: "O reclamante, no 

inicio de cada jornada, comparecia à sede da reclamada e era 
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por ela conduzida, em caminhão, para o local de trabalho pro 

priamente dito .. , (Lê.)" Meu voto está dado e o esclarecimen 

to à Turma prestado. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Trata-se de transporte 

de pessoal depois que entram na empresa. Chegam à empresa e 

ela fornece o transporte para o local de trabalho. Verifique 

V.Exa., esta hipótese está prevista em lei, expressamente,co 

mo a dos ferroviários. No caso dos ferroviários, aplica-se 

somente para a categoria C , equipagem de trem, em que este 
- , tempo nao e contado. 
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O Sr. Ministre Hildebrande Bieaglia - (Centinuande) Para ee 

demais empregadee que trabalham em turnes de censervaçãe e tu

de mais, • tempe gaste ~ centade ceme tempe de serviçe efeti

vo. Se o empregade eet~ k dispesiçãe da empresa, esta pede se 

utilizar de seus trabalhes a qualquer tempe. · 

O Sr. Presidente- Per maieria de vetes,.negade previmente ae 

recuree da empresa. Redigir4 o ac,rdãe • Ministro Vellese 

Ebert. 

O Sr. Ministre Ravmunde Meura - Sr. Presidente, requeiro' jus

tificaçãe de vete vencide ae p~ de ac,rdãe. 

O Sr. Ministre Presidente - Deferido. 

O Sr. Secret~ie - Preceeee nQ 2573/74 - Relater: Ministre 

Raymunde de Souza Meura - Reviser: Ministre F4bie Metta - Re~ 

curee:de revista de decisãe de TRT da 5@. Regiãe - Petr,lee 

Braeileire S/A Petrebr4e e Jeãe da 'Silva Recha - (Dre. Jee~ 

Jeaquim Nete e Luciane Menteire Campee) 

O Sr. Ministre Raymunde Meura - A decisãe regienal censidereu 

que • centrate de trabalhe fei encerrade pela transaçãe pre

vista na Lei 5.107 com pagamente de 100% des valores apurades, 

conforme documento de fls. 11. Pretende o empregado receber 

avise pr~vio, diferença de indenizaçãe, inclusive adicional 

de periculeeidade ••• (L!.) A deuta Procuraderia-Geral epina 

pele não cenhecimento e deeprevimento. t • relat,rie. 

O Sr. Ministre F4bio Metta - De acorde. 

O Sr. Ministre Presidente - Tem a palavra • Sr. Advogado. 

(Usa da palavra • Dr. Ruy Jerge Caldas Pereira) 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Ravmundo Moura - Sr. Presidente, a jurisprud!n

cia citada quante ao recibe de quitação est~ ultrapassada pe

la S~mula 41. Conheço apenas quanto aes tri!nios, pela diver

g!ncia. 
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O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade, 

conhecido o recurso com referência aos triênios. Tem a pala

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Os denominados triênios cons

tituem aumentos salariais servindo de critério para concessã 

do tempo de serviço, como poderia ser adotado outro -.qualquer 

ponto de partida. . • (Lê). Nego provimento. 

o Sr. Ministro Fabio Motta - Dou provimento. 

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

tos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Dou provimento. 

Q_Sr. Ministro Velloso Ebert -Nego provimento. 

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

vimento ao recurso contra os votos dos Ministros Hildebrando 

Bisaglia e Fábio Motta. Encerrada a Sessão. 


