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NOTAS TAQUIG~FICAS DA 18a. SESS~O ORDIN~RIA 

DA PRIMEIRA TURMA DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Realizada em 19 de junho de 1 975. 

Presentes os Ministros: Lima Teixeira, Presiden

te; Hildebrando Bisaglia, Raymundo 

Moura, Fábio Motta(Convocado)~ Vel-

• loso Ebert • 
• Procurador: Dr. Fernando Dourado de Gusmão. 

Secretário: Sr. Jorge Aloise. 

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

O Sr. Ministro Presidente - Havendo número legal, declaro 

aberta a Sessão. Srs. Ministros, Sra. Advogados, o eminente 

Ministro Fábio Motta precisa se ausentar às 14,30 horas da 

tarde, porque vai viajar. S. Exa. me pediu preferência para o 

único processo em que é Relator. Como Revisor, S. Exa. tem al 

guns processos. Primeiro darei preferência aos processos dos 

Srs. Advogados de fora, que são dois, e após ao do Ministro 

Fábio Motta. Peço aos Srs. Advogados que tenham um pouco de 

paciência. 

O Sr. Ulisses Riedel de Resende (Advogado) - Sr. Presidente , 

pela ordem, peço o, adiamento do processo n9 2 241/74- Rela

tor: Ministro Raymundo Moura - porque está sendo diligenciado 

um acordo entre as partes. Peço o adiamento para a próxima se 
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O Sr. Ministro Presidente - A pr6xima Sessão. que será a Últi 

ma deste semestre. será no dia 24. Pergunto ao Ministro Raymu 

do Moura se está de acordo. 

8 Sr. Ministro Raymundo Moura - Defiro até a pr6xima Sessão. 

para apresentar o acordo ou fazer o julgamento. Defiro também 

o pedido de juntada de procuração até aquela data. 

0 Sr. Rubem José da Silva (Advogado) - Pela ordem. Sr. Presid n 

te. Na pauta de hoje tenho dois processos. em que o meu coleg • 

Dr. Ursulino dos Santos Filho é o Advogado da parte contrária 

Tendo o Dr. Ursulino dos Santos Filho que viajar. pediu-me so 

licitasse à Presid~ncia o adiamento desses dois processos: 

3 423 e 4 952. No primeiro é Relator S. Exa. o Ministro Raymu -

do Moura e. no outro. o Relator é V. Exa •• Peço adiamento pa 

ra a pr6xima Sessão. 

O Sr. Ministro Presidente - Ministro Raymundo Moura. queira á 

manifestar. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - De minha parte também de acordo. 

Assim. deferidos ambos os pedidos. Srs. Ministros. não houve 

tempo de ser datilografada a Ata. ficando a mesma para ser li 

da na pr6xima Sessão. Serão apregoados. a seguir. os processos 

dos Advogados de fora. conforme já esclarecido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 447/74 - Relator : Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fápio:Motta. Recurso de Revi 

ta de decisão do TRT da ?a. Região. BANCO NOROESTE DO ESTADO 

pESAO pAULO S.A. e NELSON DIAS. (Drs. Arnaldo Lopes e Tupanan 

~yr Gomes) 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - A decisão regional julgou im

procedente o inquérito, uma vez que não foi comprovada a falt 

grave, e converteu a reintegração em indenização, na base da 

maior remuneração, que corresponde à função de subgerente, as 

segurados os salários até a data da sentença originária, que 

rompeu o contrato ••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral opina pe 

lo não conhecimento ou desprovimento do recurso. ~ o relató -

rio. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. TUPINANGYR GOMES) 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, a instancia 

anterior apreciou a matéria questionada em face da prova sem 

exorbitar da sua competência em tais condições. Inadequado o 

reexame da decisão recorrida ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Também não conheço. 

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

recurso, por unanimidade. 

O Sr. Secretário - Processo n9 725/75 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert, Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da }a. Região. ESTADIO DE MINAS 

GERAIS e CORINA DIAS DE OLIVEIRA, (Drs. Ary Frota Cruz e Ino 

cêncio Gil Nunes) 

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

gio Tribunal ~ quo que no trabalho intermitente, com poucos di s 

de duração no mês, soma-se os dias relativos a vários meses pa 

rase obter o duodécimo ••• (L~.) A douta Procuradoria-Geral op! 
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13.10/15 

0 Sr. Minstro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. ARY DA FROTA CRUZ) 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, no que tan

ge à distinção operada na fundamentação regional sobre o 

trabalho eventual intermitente, caracterizando este Último 

rim contrato de atividade continuada para caracterizar a 

relação de emprego, a questão circunscreve~ae ao terreno 

da interpretação, inclusive doutrinária, como se constata 

da obra jud.dica, recentemente lançada, 11 Relaçãu de empreg~', 

do Professor Paulo Em!lio Ribeiro de Vilhena.(Lê.) N~o co-

nheço do recurso. 

O Sr Ministro Hildebrando Bisaglia - V.Exa. se fundamenta 

no acórdão de fls. 89 e 90 ? Pela violação literal imposa!

vel se conhecer, porque depende de interpretação a aplica

ção da norma legal, e a hipótese vertente não se enquadra 

dentro da rigidez dos arts. 29 e 39. A divergência de fls. 

88 serviria, mas esqueceu-se o recorrente de autenticar a 

cÓpia.(Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimi

dade, não conhecida revista por não atendida, na hipÓtese, 

a SlÍll!ula 38. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2413/74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fabio Motta. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la.Região. Edivaldo Alves Ro

cha e Outros e Rêde Ferroviária Federal S/A. 

O Sr. Ministro Raymundo Mgura - O~nersndo acórdão regio

nal julgou não comprovada a insalubridade concluindo pela 

wprocedência da reclamação. Na revista os reclamantes argu!

ram violação do art. 688 da CLT •.. (Lê.) A douta Bocuradoria-
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Geral opina pelo não conhecimento e improvimento. t o re

latório. 

O Sr Ministro Fabio Motta - De acordo. 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O recorrente parte do lau

do existente a fls. 11, mas a referida prova foi aprecia

da pela sentença originária e confirmada pela Segunda Ins

tância •.• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Fabio Motta - Não conheço. Aos reclamantes 

incumbia a prova peri!l:'ial.;para alegar a insalubridade, já 

que a empresa confirmara a cessação da mesma.(Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimi

dade, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2565(74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fabio Motta. RecursJ de 

Revista da decisão do TRT da 2a. Região. Luiz Serafim e Me

ridional S/A-Comércto e Indústria. · 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O venerando acórdão regio

nal julgou improcedente a reclamação por se achar provada 

a falta grave. Na revista o autor argÚi a violação do art. 

832 da CLT, pois a decisão anterior deu à falta grave uma 

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

conhecimento e improvimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Fabio Motta - De acordo. 

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura -Conheço pela alÍnea b. Vou 

ler o meu voto em virtude da base para~ meu conhecimento:"Com 
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base nos fatos apurados pelo acórdão recorrido, concluindo 

que a empresa acusara o reclamante de falta grave, por ha

ver incitado o colega de serviço contra a mesma, a fim de 

na o CElebrar o acordo •.. (Lê.)" Dou provimento para restabe

lecer a sentença originária. 
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O Sr. Ministro Fábio Motta - ~ venia do ilustre Relator, 

entendo que o egré&io Regional afirma que a prova é bastante 

cabal, no sentido de haver o próprio reclamante no proprio e 

tabelecimento incitado o companheiro de serviço a formular a 

reclamação contra a empresa, caracterizando, assim, falta ~ 

ve de indisciplina e jul&ou improcedente a reclamação,porque 

a Junta, ao contrário do Re&ional, entendeu que não houve e~ 

sa falta. Nego provimento. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura ~ Depois de afirmar isso vai 

descrevendo em que consentiu. 

O Sr. Ministro Presidente- Havendo divergência tomarei osvo 

tos. 

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

nistro Moura informa que esses fatos estão contidos no bojo 

do acórdão, inclusive a explicação versa soare esse fato? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Foi uma simples opinião que 

ele deu ao cole&a, se ele ia reclamar, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - V,Exa. não tem que re

correr, Está no bojo do acórdão. No caso não precisa reexame 

de matéria de fato. O que o acórdão Regional fez foi, partin 

do daquele fato, o enquadramento juridico dos mesmos.NÓs ~ 

podemos, diante daqueles fatos, fazer um enquadramento juri-

dico que entendemos certo. O Ministro Relator entende que o 

enquadramento juridico está falho, porque aqueles fatos não 

caracterizam disciplina le&al da empresa. Não se trata de 

matéria de fato, Apenas enquadramento juridico, partindo do 

que contém o acÓrdão re,ional. Acompanho o Ministro Relator, 

~ venia do Revisor, 

O Sr. Ministro Presidente - Unanimemente, não conhecido o r~ 

curso, Quanto ao mérito, tem a palavra o Ministro 

Eàert, 
Velloso 
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o Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, parece que as 

Inst~ncias Ordinárias enquadraram o emprecado na falta previs 

ta no inciso a, Art. 482, por indisciplina e por insubordina

ção, que pressupõe uma conduta especificada, de indisciplina 

ou de insu•ordinação. Pelo que o Sr. Ministro ~elator demons

tra no acórdão que a falta admitida como tal, nem secper confi 

&uraem conduta e simples manifestação, Acompanho o Relator,da 

!A venia do Revisor, 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido, por unanimidade e dado 

provimento, por maioria, para ser restabelecida a 

ori&inária. Vencido o Ministro Fábio Motta. 

sentença 

O Sr, Secretário - P~OCESSO N9 3166/74 - ~elator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. ~ecurso de re-

vista de decisão do TRT da 5a. Região, COMAB~ - COMPANHIA DE 

ALIMENTOS DO BRASIL S/ A e NEY DE OLIVEIRA DANTAS. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O Acórdão Re&ional considerou 

que após a empresa, em represália ao incidente entre recorren 

te e seu superior hierárquico ter deixado o primeiro em dispo 

sição remunerada por 10 dias. o suspendeu. Além de inatual 

punição é vedada a repetição punitiva pelo mesmo ato. (Lê.) 

douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e proviment 

1!: o relatório. 

o Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

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

palavra o ~elator, 

O Sr. Ministro navmundo Moura - Sr. Presidente, a inicial não 

traz o valor da causa, tendo sido o mesmo fixado já na senten 

ça em Cr$500,00. Não conheço pelo Prejulgado 40. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divercência? Unanimemente, nã 

foi conhecida a Revista por aplicação do Prejulgado 40. 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 3321/74 - Relator: Ministro 
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~aymundo Moura. ~evisor: Ministro Fábio Motta. ~ecurso de r~ 

vista de decisão do T~T da 2a. Região •. LUIZ AVELINO DA SILVA 

e COMPANHIA MUNICIPAL DE T~NSFORTES COLETIVOS. 

O Sr. Ministro ~aymundo Moura - A decisão regional declara 

inexistente quadro em carreira e comprovado não foi o estai~ 

lecimento de refer~ncias salariais. Dai cabÍvel, em princÍpio, 

o pedido equiparação. Acontece que, no caso, diferença de 

tempo de serviço superior a dois anos na função em relação 

ao reclamante ••• (l~.) O parecer é pelo não conhecimento e des 

provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

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

(USA DA PALAVRA O DR. RUBEM JOSt SILVA.) 

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

palavra o ~elator. 

O Sr. Ministro ~aymundo Moura - Citado de Turma do TST. A ma

téria se resume na apreciação de fato. Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Também não conheço. 

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

foi conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - PROCESSO NQ 3.364/74 - ~elator: Ministro 

Raymundo Moura. ~evisor: Ministro Fábio Motta. ~ecurso de r~ 

vista de decisão do T~T da 5a. Re&ião. PET~ÓLEO B~SILEIRO 

S/A. - PETROB~S- e EDITH DA SILVA SOUTO. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O egrégio Tribunal da 5a. R~ 

gião considerou que o pecúlio por morte constituia cláusula 

incerta no regulamento da empresa. Na forma da Súmula 51 a 

notificação da norma regulamentar da empresa não atinge as 

relações contratuais ••• (Lê.) O parecer é pelo conhecimento e 

desprovimento. ~ o relatório. 

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

{USA DA PALAVII.A O DR. RUBEM JOS~ SILVA.) 
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O Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Inexiste violação do Art. 11 

da C,L.T., pois foi admitida a prescrição com as conseqllên

cias ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- De acordo. 

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário: Processo n9 3432/74. Relator: Ministro Ra~ 

mundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. JOEL RICARDO MA

CHADO e ESPÓLIO DE OLAVO DE SOUZA BRAGA. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- O venerando acórdão regional 

entendeu que rescisão fundada no § 29 do Art.483 da C.L.T. 
' 

não é indenizável. Vem como a revista. O reclamante transcr~ 

vendo divergência e invocando infringência ao citado dispos! 

tivo legal ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo co

nhecimento e provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- De acordo. 

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

palavra o Relator. 
A 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Conheço pela divergencia ju-

risprudencial. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- Também conheço. 

' A O Sr. Ministro Presidente:- Ha divergencia? Unanimemente, co 

nhecida a Revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Limito-me a transcrever o 

meu voto que li, no sentido de indenizar-se o empregado,qua~ 

do o empregador já faleceu, O que interessa é o que acontece 

para a pessoa do empregador. Como salienta o Ministro Bisa

glia, as alineas são as causas diretas do empregador,O empr~ 
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gado tem direito de romper o contrato e receber indenização 

quando o empregador falece. Com esse fundamento, dou provime 

to para julgar procedente a reclamação. 

O Sr. Ministro Fábio Mctta:- Se os autos falam que na o se pode 

violar, é clara a dissolução da firma individual, e assim te 

direito o reclamante a pleitear. 

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

nhecida a revista e dado provimento à mesma, para julgar pro

cedente a reclamação. 

O Sr. Secretário: Processo n9 3434/74. Relator: Ministro Ray

mundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. Recurso de revis

ta de decisão do TRT da 2a Região. ANTENOR MANOEL MEDEIROS e 

CARBONÍFERA UNIÃO LTDA. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- A sentença originária julgou 

comprovada a alteração contratual resultando prejuizo ao re

clamante quanto à sua remuneração como vendedor classista ••• 

(Lê.) O douto parecer é pelo conhecimento e desprovimento.É o 

relatório. 

O Sr. Ministro Fábio Motta:- De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A decisão recorrida, quanto 

ao repouso, está em conformidade com a Súmula 27. Não se co~ 

figura violação ao art. 460 do Estatuto do Pessoal Civil,pois 

as diferenças reclamadas abrangem implicitamente todas as van 

tagens asseguradas em lei ao reclamante a título de remunera

ção. Conheço pela alínea b, quanto à prescrição. O acórdão re 

gional, confirmando a sentença, mandou aplicar a prescrição 

bienal, ou seja, ficar abrangidas por esse título, todas as 

parcelas não reclamadas anteriormente a dois anos do ajuiza

mento da ação ••• (lê) Assim, tomando por base a prova e os fa 

tos admitidos pelo acórdão, dou provimento em parte para man

dar apurar em liquidação a condenação imposta à ré, excluídas 

as conseqUências já abrangidas pela prescrição bienal, Houve 

apenas erro material. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Configura-se erro mate 

rial que só pode ser acertado em liquidação. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Saliento que no próprio laudo 

há menção de parcelas anteriores a setembro. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, dado provimento para admitir a prescrição bienal, 

mandando-se apurar em liquidação. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Parece-me que assim ha

verá uma contradição. O acórdão regional já deu pela prescri

ção bienal. Seria mais lÓgico declarar: dar provimento, eis 

que há contradição entre o acórdão e o cálculo realizado, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Digo: tomando por base a pro-

. 
'-
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va e os fatos admitidos, dou provimento em parte para mandar 

apurar em liquidação a condenação imposta à ré, excluÍdas as 

conseqUências já abrangidas pela prescrição bienal, decreta

da pelo acórdão recorrido. 

O Sr. Ministro Presidente - Assim se decide, por unanimidade 

de votos, nos termos do voto do Relator. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 453/74 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Fábio Motta. Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da 4a. Região, Antenor Manoel Medeiro 

e Carbonífera União Ltda. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A egrégia Turma Regional con 

siderou que o tempo correspondente ao percurso até o local do 

trabalho e vice-versa, que se alongou em decorrência de ter 

sido transferido o reclamante de uma empresa para outra do 

mesmo grupo esconômico não pode ser caracterizada como servi

ço extraordinário, nem como tempo à disposição do empregador 

••• (lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e 

provimento em parte. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo l~oura - A prescrição não foi suscita

da pela reclamada no recurso ordinário e essa matéria não foi 

objeto de decisão do venerando acórdão recorrido, Por outro 

lado, não se tratando de incompetência, deserção ou coisa jul

gada, prejudiciais típicas, mas de simples preliminares liga

das diretamente ao mérito da causa ••• (lê) Conheço da revista 

do reclamante, pela divergência. 

O Sr. Ministro Fábio t-~otta - Conheço pela divergência. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecida a revista do reclamante, pela divergên

cia, Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A tese do acórdão recorrido, 

quanto às.pretendidas horas extradrdinárias, é correta. o 

tempo de viagem até o local de trabalho não pode ser consi

derado tempo de serviço extraordinário ••• (lê) Dou provimen

to, em parte, para assegurar as diferenças correspondentes à 

redução salarial, conforme for apurado em liquidação, porque 

alterado o valor da tarifa. Mas o Regional se deu por satis-

feito e negou o direito aos reclamantes, porque na outra caL 

bon:!fera o valor global dava mais. Mas o que importa é o va

lor da tarifa. Se houve alteração da tarifa, mando assegurar 

as diferenças. Quanto ao outro item.da revista, não dou pro

vimento, porque houve mudança do local de trabalho e não de 

domic:Ílio. Não é o caso da Súmula 29. 

O Sr. Ministro Fábio !>iotta - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - As horas extras não po 

dem ser pagas, porque a transferência é l:Ícita, Foi dentro 

do mesmo local, não havendo mudança de domic:Ílio. A empresa 

indeniza os empregados nos gastos com condução. No mais, 

l:Ícita essa transferência. 

' e 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Esse transporte é feito para 

o local de trabalho depois de o empregado se aposentar? 

/ 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não. Da residência dele par 

-o local de trabalho, mandam apanhar. Dao transporte gratuito. 

Dou provimento, em parte, para assegurar as diferenças sala -

riais, correspondentes à redução salarial, conforme apurado e 

liquidação, porque houve redução da tarifa. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? por unanimidade 

dado provimento, em parte, para assegurar a diferença sala -

t1al conseqüente de redução ilicita da tarifa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3454/74 - Relator Ministro Ra 

mundo Moura - Revisor Ministro Fábio Motta - Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 4a. Região - Lourival Castro e Força 

Luz de Criciúma S/A. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A sentença originária declaro 

que a despedida do recorrente ocorrera quando este contava,po 

co mais de sete anos de casa. Ainda que o autor ••• (Lê.)A pro 

curadoria-Geral opina pelo conhecimento e provimento. É o rel 

tório. 
, 

O Sr. Ministro Fabio Motta - De acordo 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O provimento ao agravo não im 

' pÕe o conhecimento da revista, pois está egrégia Turma deter 

nou apenas ••• (Lê.) Não conheço, porque não fundamentada are 

vista. 

O Sr. Ministro Fábio Motta - Também não conheço. O empregado 

contava apenas sete anos,oito meses e dois dias. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Pela ordem, Sr.Presidente. Peç 

vista em Mesa, porque no processo vislumbrei que se tinha ofe 
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recido opçao coercitiva pelo Fundo de Garantia, Se este fato 

ror reàlmente, constatado - não se nega este fato na sentença 

ponfirmada pelo Regional - conhecerei do recurso, 

b Sr. Ministro Hildebrando Bisa~lia - Se comprovado que a em

presa dispensou em razão do pedido de distrato, ela agiu abusi 

~amente. Onde está aqui o intuito obstativo? Ela não teve a 

~ntenção, mas agiu em represália! 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Inclusive a Procuradoria fez re 

ferência a esse oferecimento pela o~Ção coercitivamente. 

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

~edido de vista do Ministro Velloso Ebert. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3882/74 - Ministro-Relator Ra~ 

mundo de Souza Moura - Revisor Ministro Fábio Motta - Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 6a. Região - Administração do 

Porto do Recife e Ramiro Antonio Evangelista, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, a decisão re -

gional julgou procedente o pedido de equiparação salarial com 

fundamento atinente à prova, inclüsive declaração do preposto 

do réu ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimen 

to ou improvimento. t o relatório, 

O Sr. Ministro Fábio Motta - De acordo 

-O Sr. Ministro Presidente - Em discussao, Encerrada .• Tem a pa-

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura- O v. acórdão regional declaro 

que o pedido é de equiparação e nestas condições decidiu a 

causa ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Fábio Notta - Não conheço. 

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

conhecido o recurso, 

o 
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.o Sr. Ministro Fábio Motta - Peço licença para me retirar, Sr 

Presidente • 

. o Sr. Ministro Presidente - De acordo. Os processos de que 

participa o Ministro Fábio Motta ficam adiados, porque S. Exa 

tem que se retirar • 

. o Sr. Ministro Velloso Ebert - Peço vista regimental do pro -

cesso em que é Revisor o Ministro Fábio Motta. 

O Sr. Secretário - Processo n9 685/75 - Relator Ministro Vel 

loso Ebert - REnistro Revisor Hildebrando Bisaglia - Recurso 

de Revista de decisão do T.R.T. da la. Região - Ivan Francis

co Rosa - Light Serviços de Eletricidade S/A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, sustenta o v. 

acÓrdão regional que o reclamante pretende uma equiparação sa 

larial indireta, v~le dizer, como marcador que jamais exerceu 

as funções de ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

conhecimento e provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

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

palavra o Relator. 

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

' regional se fixa e se refere a negativa da pretensão de i-

nexistência de identidade de funções. Seria essa a tese ce 

tral do acÓrdão regional. Entendo configurado o dissidio 

jurisprudencial com o acÓrdão de fls. 184. Conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Fls. 182 e 183. Tam

bém conheço pela divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecida a 

revista, por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert- Sr. Presidente, o caso dos 

autos tem merecido a atenção deste Tribunal cujas decisõe~ 

por diversas vezes, vêm-se inclinando em favor da tese re

corrida. (Lê.) Dou provimento ao recurso para julgar prece 

dente a reclamatória. 

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

inst§ncias anteriores negaram provimento à reclamação, e 

afirmaram que ele pretende uma equiparação por via indiret 

O reclamante é marcador e o paradigma é zonista. O paradig 

ma exerce a função de zonista por sentença equiparatória. 

Os efeitos da sentença se fazem ex nunc ex tunc. Como se 

conceder uma equiparação que vigora apenas por algum tempo? 

Como se dar a função de zonista, se ele é marcador? Acentu 

aqui os fundamentos do acórdão recorrido, fls. 178, in c.,_ 

~· Esse o fundamento básico para mim. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Esta é a primeira parte do 

recurso. ( Consulta os autos.) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Peço os autos. Acór-
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dão recorrido, fls. 178. Peço a atenção da Turma para o f 

do acÓrdão: 11 
••• como a sentença que julgou a equiparação d 

paradigma condenou a ré ao pagamento de diferenças salarirns 

mesmo durante o perÍodo em que esse permaneceu na função d 

marcador - o reclamante revertendo após estar na função de 

zonsta, pretende o reclamante obter o mesmo ganho de zonis 

ta, embora seja marcador". Não vejo possibilidade de se fa 

zer uma equiparação temporária, data venia. Nego proviment 

data venia do Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei oe 

votos. 

O Sr • .!.Unistro Raymundo Moura - Com o Ministro Revisor, da

ta venia. 

O Sr. Ministro Presidente - Meu pensamento é precisamente 

o do Ministro Revisor. Ele era marcador e continuou como 

marcador. Ezerceu temporariamente a função de zonista, mas 

a sua função realmen~e era de marcador. O outro é zonista 

em virtude de sentença passada em julgado. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Teria que entrar 

com uma ação, porque o paradigma era marcador. 

O Sr. Ministro Presidente - Ambos foram marcadores, segundo 

o Ministro Velloso Ebert. Um deles passou a ser zonista em 

vtrtude de sentença judicial passada em julgado. Como o que 

era marcador teria situação idêntica, ele quer, por força 

de uma decisão dada ao outro, equiparar-se. Acompanho o Re

visor. Conhecida a revista, por unanimidade, e negado pro

vimento, por maioria. Redi~á o acÓrdão o Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1975/74 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do TRT da 8a. Região. e Recurso de Revista. 

Enasa - Empresa de Navegação da Amazonia .S/A e José Maria 

Pinheiro de Souza. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Trabalhou o reclaman-

te para a reclamada durante vinte anos, como engenheiro, no 

periodo de 29 de abril de 1972 ... (Lê.) A douta Procuradoria 

Geral opina pelo não provimento, sob o fundamento de que só 

cabe agravo do despacho que denegou seguimento à revista. t 

o relatÓrio. 

O Sr. Ministro Presidente - De aCordo. ·Em 6iscussão. Encerra a. 

''31!!11 a 'pa.lavr.a o.Riâator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Quanto ao agravo, sen

do a revista da empresa admitida em parte, conforme o des

pacho de fls. 54, cabe apreciar em primeiro lugar o agrego 

de instrumento, oferecido contra o despacho. Quanto ao des

cabimento do agravo, na hipÓtese, tenho como certo ..• {Lê.) 

Dou provimento ao agravo na parte referida neste voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Ministro Relator, em relação 

ao agravo, dá provimento face a divergência. Há divergência ? 
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Por unanimidàde, dado provimento ao agravo face à divergên-

cia apontada. 

O Sr. Fernando Dourado de Gusmão- (Procurador) - Sr. Pre

sidente, gostaria de um esclarecimento. Há contra-razões 

da parte contrária ? Ela foi notificada ? 

O Sr. Ministro Hildebrendo Bisaglia - O agravo foi proces

sado nos prÓprios autos, havendo o reclamante apresentado 

contra-razões, mas não contraminuta no agravo. Já foi su-

perado o agravo. 

O Sr. Fernando Dourado de Gusmão {Procurador) - Esclarecido 

agradeço. 

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

(Usa da palavra o Dr. Ulisses âê ·.·Azévedo Braga.) 
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a pa 

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Como se disse, a revis

ta foi admitida apenas quanto à violação do art. 515 do CÓdi

go de Processo Civil pelo despacho do Presidente do Tribunal 

da Oitava Região. Com o provimento dado ao agravo, conhec~mos 

da divergência na parte referente ao cômputo do tempo de se~ 

viço do Diretor, para todos efeitos legais. São as duas úni

cas quest<:les que vamos apreciar, agora, na ·revista. "Não co 

nheço do recurso pelo atentado ao art. 515 do C.P.C., eis que 

o venerando acórdão recorrido apreciou a matéria ligada à com 

pensação, às fls. 117, in f!!!!:.. 11 Então, o acórdão apreciou 

matéria de reconvenção às fls. 117, in fine. Nessa parte,não 

há violação de lei. "Conheço da revista no que tange à inte

gração do valor percebido por Diretor eleito no cálculo da 

indenização, pois tem como divergente o aresto invocado às 

fls. 136. 11 O mesmo que entendi para alterar o despacho que 

negou, em parte, seguimento à revista. Conheço nessa parte, 

pelo acórdão de fls. 136. 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. disse que .. o 'acÓrdão re-

.gional teria, implicitamente, observado a reconvenção, por

que esta foi julgada pela Junta. O acórdão admitiu como com

pensação. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O acórdão regional diz 

que não há compensação a fazer, porque o empregado nada deve. 

O Sr. Ministro Presidente - Pelas anotações que tenho aqui, 

vou ler o seguinte·: há divergência e há, também, com base no 

art. 515, vamos deixar de lado. No mérito, dou provimento, 

para que os autos baixem ao Regional para apreciar a recon-
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venção que, embora apreciada pela sentença de origem, não o 

foi pelo acórdão recorrido, mormente quando no recurso da em 

presa foi argUida a nulidade, ~o apreciação da reconvenção 

para efeito de compensação da import~ncia recebida pelo recla 

mante da opção do Fundo de Garantia e que o tempo de serviço 

do reclamante era de vinte anos ••• (Lê.) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Sr. Presidente, eu dis 

se e estou afirmando que não conheço pela violação do art. 

515 do C.P.C., eis que o acórdão recorrido apreciou a maté

ria ligada à compensação, às fls. 117, .!.!'! fine. 11Af'inal, da 

diferença deferida ao reclamante, nada há a compensar. A com 

pensação nada mais é do que encontro de dÍvidas legalmente 

exigíveis. O recorrente nada deve à recorrida. Se esse, 

ocasião da rescisão contratual, pagou parcelas indevidas . 
por 

... 
(Lê.) Como vê V. Exa,, foi apreciada a matéria. De maneira 

que, não conheço da revista no que se refere à violação do 

art. 515. Agora, conheço da revista pela divergência, quanto 

ao cômputo do cálculo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Acompanho o Ministro Relator 

porque, bem ou mal, o acÓrdão menciona, embora não o faça df 

modo explicito, mas referiu-se à compensação e até usou de 

uma expressão, de que a responsabilidade era da empresa, que 

pagou de modo indevido, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Quem apelou? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Foi o empregado quem 

apelou na Junta e ganhou no Regional. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Com o Relator. 

O Sr. Ministro Presidente - A principio tive dÚvida, porque 

estava achando que o acÓrdão não decidiu bem quanto à recon

venção. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, apenas para 

concluir meu raciocinio, Poderia dar pela vidação do art.515 

se a empresa tivesse recorrido ordinariamente; mas quem re

correu foi o empregado. O Regional apreciou todas as questõe 

devolvidas pela apelação do empregado, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não. A sentença da Jun 

ta declarou improcedente a reclamação, também disse, que se 

procedente, seria devida a compensação. Então, o Tribunal a

preciou e disse que era devida a reconvenção. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Se a sentença dá uma conclusã 

dessa, então não apreciou a reconvenção. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço apenas nessa 

parte, pela diverg€ncia. 

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

diverg€ncia? Por unanimidade, conhecido nesta parte, tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - No mérito, nego provi

mento à revista pelos fundamentos do acórdão recorrido aduzi-
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dos como fundamento básico a norma do art. 499 da C.L.T.,. :. 

que garante o c6mputo do tempo de serviço para todos os efei 

tos legais, afirmando a continuidade do vínculo empregatício 

.•• (L€.) Nego provimento, 

O Sr. Ministro Presidente - Minha discord~cia não é quanto 

à soma do tempo, é calcular a indenização pelo que ele rece

yia como Diretor.: Quando ele exercia o cargo de Diretor da 

empresa, era uma fuqção de confiança. O cargo efetivo dele 

era de engenheiro técnico, mas houve um período em que ele 

exerceu a diretoria e foi o Último. Então, o empregado quer 

receber a remuneração que recebia como diretor para efeito 

do cálculo indenizat6rio, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O fundamento do meu 

voto é o art. 499: 11 Não haverá estabilidade no exerCÍciÓ. do 

cargos de diretoria, ger€ncia ou outros de confiança imediat< 

do empregador, ressalvando o c6mputo do tempo de serviço pare 

todos os efeitos legais''. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - E o Tribunal concedeu? 

O Sr. Ministro Presidente - O ac6rdão deu aquilo que ele per

cebia como diretor. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A lei não distingue. 

O Sr. Ministro Presidente - Isso mesmo. O empregado, perdend 

a confiança, voltaria para o cargo, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - E a indenização é preterida. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Pediria a atenção de V. 

Exas, para esta parte: Aduzo, como fundamento básico, a norma 

do art. 499, que garante o c6mputo do tempo de serviço para 

todos os efeitos legais, isto é, afirma a continuidade sem 

suspensão do vínculo empregatício. No seu Parágrafo 29, por-
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tanto ligado ao caput do 499, garantia indenização ao em

pregado que s6 tinha exercido cargo de confiança. A lei tam

bém dá. Se dá para aquele que s6 exerce cargo de confiança, 

tem que dar para aquele que exerceu uma posição dessa em tã 

pouco tempo. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - (Continuando) Evidente 

mente, empregados como o autor no caso presente, que foi gui 

dado ao posto de diretor técnico, através de eleição na em

presa, passou a ocupar um cargo de confiança. As ilações são 

lÓgicas e não se compreende que um empregado por sua capaci

dade técnica passa a ocupar um posto de trabalho tão alto fi 

que excepcionado no que se refere à remuneração para os di

versos fins de direito, inclusive para efeito de maior remu

neração de que trata o art. 477. Se a lei manda contar para 

todos os efeitos o tempo a maior remuneração dele e nega, po~ 

tanto, a suspensão do contrato. O art. 499 nega a ususpensão 

do contrato, porque manda contar o tempo para todos os efei

tos legais. ConseqUentemente, todos os direitos são assegura . -
dos, inclusive para os fins do art. 477. Nego provimento ao 

recurso. 

O Sr. Ministro Presidente -Acompanho V. Exa., embora reser-

vando-me o direito de reexáminar, futuramente, esse aspecto 

de cargo de direção na empresa. Quando o empregado tem cargo 

técnio, não há dQVida sobre a soma do tempo de serviço. Quan

to ao c8mputo da maiora remuneração pelo cargo de diretor, te 

nho minhas dÚvidas, Há divergência? Por unanimidade de votos 

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 549/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. Instituto Fleming -

IndQStrias Químicas e Farmacêuticas S/A e Ivanilda Donolato 

de Souza. 

O Sr. Ministro Presidente - O acórdão recorrido, negando pro

vimento ao recurso ordinário, e com base na prova dos autos, 
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concluiu pela procedência do pedido inicial, inclusive, as 

verbas decorrentes da dispensa imotivada do reclamante, além 

da correta anotação da carteira profissional. Rejeitada a 

preliminar de nulidade ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral o

pina pelo conhecimento e provimento do apelo, ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

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

O Sr. Minstro Presidente - Em discussão, Encerrada. Não co-

nheço da revista, por desfundamentada. Nela não se aponta 

divergência jurisprudencial e a preliminar de cerceio de de

fesa também não merece ser conhecida, não s6 em face do es

clarecimento prestado pela instância ordinária ••. (Lê.) Não 

conheço, 

O Sr. Ministro Raymundo l4oura - A revista circunscreve-se à 

argUição de nulidade do processo por cerceamento de defesa, 

eis que não foi permitida ao recorrente vista de documentos 

juntados pela reclamante (fls. 42/45) violando, assim, o 

art. 398 do CÓdigo de Processo Civil, Verifica-se nos autos 

que a Junta, em audiência de 5/2/74 ..• (lê) Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a revista. 
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O Sr. Ministro Ra~undo Moura - Sr. 

processo esta declaração de voto, p 

Presidente, peço conste d 

or causa da critica que fa 

ço em relação ao conhecimento da Ju nta, que deve valer como 

uma espécie de correição. 

o Sr. Ministro Presidente - Embora do Regimento não conste -

e ai está o Ministro Hildebrando Bi sa.glia que pode confirmar 

quando o Relator discorda do Reviso r • .. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - E tem àido admitido, in 

clusive, no Pleno, 

O Sr. Ministro Presidente e faz lembrar uma velha im - Isto m 

plicância que tenho quando ouço alg ' uem tocar piano a quatro 

- Sempre achei péssimo -maos. e nao sa bia distingftir quem tocava 

melhor. Por isso estou fazendo 

que o Ministro Raymundo Moura 

vencido. 

O Sr. Ministro Ra;y:mundo Moura -

esta 

redi 

Não 

ressalva. Muito me apraz 

ja o acórdão e me darei po 

, Sr. Presidente,há pianos 

até de seis mãos. 

loca o seu voto e 

No Supremo Tribu 

o acórdão é o 

nal Federal cada Ministro c 

ultado disto. são raros os res 

Tribunais que fazem a súmula da vot ação.O Supremo adota cada 

voto como componente do acórdão, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - o Ministro Relator pode 

incorporar este ponto. 

O Sr. Ministro Ravmundo Moura - Se v. Exa. quiser adotar os f 

damentos do Ministro Revisor, mas n o seu acórdão ••• 

O Sr. Ministro Presidente - Eu os t enho aqui, e posso adotá -

los como se meus fossem, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - o q ' ue me interessa e que a Jun 

ta os conheça. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Rinistro Raymundo Moura 

pensando bem, o Ministro Lima Teixeira tem razão. são vários 
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fundamentos. Ou o Ministro Relator pedirá as Notas Taquigráfi

cas e comporá o seu acórdão com todos os argumentos expendidos 

durante a Sessão - isto é o normal - cufará pelo modo simplis

ta que adotamos, a fim de dar celeridade à publicação e tudo 

mais. É o que se verifica, aliás, no Pleno, constantemente; in 

clusive o Ministro Coqueijo Costa apresenta continuadamente 

córdãos de acordo com o voto vencedor, o que pode parecer uma 

critica, não é? 

O Sr. Ministro Presidente - V. Exa. tocou num outro argumento 

que taago: quando alguém embarga, não vai se basear no voto da 

quele que juntou a declaração; baseia-se no voto que foi apro

vado, ou no voto vencido discrepante. 

O Sr. Ministro Ravmundo Moura - Quero apenas que a Junta conhe 

ça esta opinião, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa~lia - Por que V. Exa. nao in

corpora esta parte do voto do Minetro Raymundo Moura, que é 

muito interessante, salutar? 

O Sr. Ministro Presidente - Faço mais; até aceito a fundamenta 

ção do voto do Ministro Raymundo Moura. Retiro a minha e colo

f:O a de s. Exa. 

3 Sr. Ministro Ravmundo Moura - SÓ quero que chegue lá. V. Exa 

pode incorporar da maneira que quiser. 

Sr. Ministro Presidente - Adoto os fundamentos e argumentos 

o voto do Ministro Raymundo Moura, que ficam fazendo parte 

ambém do acÓrdão. Porque senão, nos embargos, quem for argu -

nentar, não o fará com a declaração de voto de S, Exa. 

Sr. Ministro Raymundo Moura - A mim não interessam:os embar

;OS, O que me interessa é que os Presidentes de Junta não este 

am revogando a lei. E ainda há o seguinte: um processo adiado 
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sine die é um processo 'fácil de se perder porque sai de pau

ta. Quando se adia sine die, fica numa gaveta e ninguém mais 

vai procurar. Corre o perigo de se perder. 

O Sr. Ministro Presidente- Depois demr o meu voto, incorpor 

para poder ter validade, os fundamentos adotados pelo Minis -

tro Revisor. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 335/75 • Relator Ministro Li 

ma Teixeira - Revisor Ministro Raymundo Moura - Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região - Banco do Estado do Ri 

de Janeiro S/A e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários de Itaperuna. 

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

cumprimento de cláusula de dissidio coletivo e o acórdão reco 

rido assim ementou: nA legalidade de res .iudicata só é possi 

velem reforma através de ação própria ••• (Lê.) A douta Proc~ 

radoria-Geral opina pelo não provimento, se conhecido o recur 

so. t o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

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

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. O meu v2 

to é o seguinte: não conheço da ~evista face à iterativa juri 

prudência do Pleno no sentido do acórdão recorrido. Trata-se 

de ação de uumprimento de sentença normativa transitada em ju 

gado. Nesta hipÓtese, aplico a Súmula 42 do Tribunal Superior 

do Trabalho, porque é matéria pacifica. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não conheço porque a decisão 

foi em apoio à coisa julgada existente na matéria. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unanimemente, nao 
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conhecida a revista. 

.4 

O Sr. Secretário - Processo n9 726/75 - Relator Ministro Hil

debrando Bisaglia - Revisor Ministro Lima Teixeira - Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3a. Região - União de Bancos 

Brasileiros S/A e Mário Nunes. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de indenização 

legal conseqüente de transferência de serviço considerada ile 

gal e abusiva, caracterizando a de~pedida indireta. Julgada 

improcedente a reclamação, aplicada a pena de revelia e confe 

so, quanto à matéria de fato, o Tribunal negou provimento ao 

recurso por entender que a culpa ••• (Lê.) A Procuradoria-Ge

ral opina pelo conhecimentoe e provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro presidente. - De acordo. Têm a palavra os Srs. 

Advogados. 

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

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Nas três publicações 

do venerando acórdão ocorreram incorreções, dai a necessida

de da quarta publicação, requerida pelo banco recorrente, e 

indeferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Regional ••. 

(Lê.) Rejeito a preliminar de intempestividade erguida e co

nheço da revista pela divergência demonstrada por certidão 

a fls. 106. 

O Sr. Ministro Presidente - Também rejeito a preliminar e 

conheço da revista. Há divergência ? Por unanimidade, conhe

cida a revista e rejeitada a preliminar de intempestividade 

arguida. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - No mérito, nego pro

vimento. Como se verifica a fls. 59 e 60, o banco recorrente 

autoriza ao Departamento de Correios e Telégrafos a deposita 

sua correspondência na caixa postal ••• (Lê.) O banco natural

mente faz isso porque é mais fácil para centralizar sua cor

respondência. Sempre que se aluga uma caixa postal tem-se qu 

assinar um contrato de autorização para que a correspondên

cia seja entregue. Pergunto: Que diferença há entre uma cor 

respondência entregue a um continuo e aquela colocada numa 

caixa postal ? 

O Sr. Ministro Raymundo Mo~ - A não se que houvesse negli

gência do Correio em colocar na sua caixa postal. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Desde que o processo 

trabalhista permite a notificação por via postal, e temos 

admitido como certa, perfeita, a entrega, que nem o registra 

do entregue diretamente ao empregador, isso é uma garantia 

para o próprio banco. O banco, portanto, é que tem sido desin 
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teressado, Como é que se tem umaccáixa postal e se demora 

tanto a retirar a correspondência nela contida ? Nego pro

vimento. 

O Sr. Ministro Presidente -Alega-se que a primeira notifi

cação foi enviada para o domidilio da recorrente, mas não 

há dÚvida nenhuma, como V,Exa. mesmo argumentou, que foi a 

própria empresa que assim estabeleceu. Nego provimento. Há 

divergência ? Por unanimidnde, conhecido e negado provimento 

a revista, antes rejeitada a preliminar arguida. 
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O Sr. Secretário - Processo nQ 4 588/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2a. Região. ROBERTO GERMANO FRE 

DERICO BURGDOF e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FER 

ROVIÁRIAS DE SXO PAULO.(Drs. José E.G. Pereira e Nelson Câ 

ra) 

O Sr. Ministro Ptesidente - Sentença e acórdão, no caso fo 

ram as instâncias de prova, deram como caracterizada a culpa 

reciproca. O acórdão recorrido entendeu, como já descrito 

sua ementa, que caracteriza-se a culpa recíproca quando o ad 

vogado é empregado do sindicato, tendo-se insurgido contra a 

inclusão do seu nome em instrumento procuratório ••• (Lê.) A 

curadoria-Geral opina pelo não conhecimento de ambos os recu 

soa, pois ajuizado pelo empregador inquérito contra empregad 

estável no curso da reclamatória em que se buscava contra aq 

le a rescisão indireta do contrato de trabalho, fatos contra 

fatos foram expostos, esmiuçados nestes autos Já volumosos , 

conduzindo, a final, os colegiados de primeiro e segundo grau 

que as faltas apuradas nas duas proposições eram de ser enca

radas sobre o prisma da reciprocidade, e assim a matéria cai 

no campo da prova e é fática. ~ o relatório. 

O Sr.·Ministro Raymundo Moura- De acordo. 

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

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

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

nheço de ambos os recursos, quer do empregado, quer da empre

sa. A culpa reciproca foi reconhecida, não só pela sentença 

como pelo acórdão, pela equivalência de reciprocidade ••• (Lê.) 

Não conheço de ambas as revistas. 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Também não encontrei funda

mento em ambas as revistas. Matéria de prova, sendo que me 

chama atenção a bem fundamentada sentença de la instância, 

que foi confirmada. Destaco porque é motivo de àdlliira-

ção a esse Juiz, Fernando Gentil, prolator da sentença.Não 

conheço de ambas as revistas. 

o Sr. M1nistro Presidente:- Há divergência? Unanimemente, 

não conhecidas ambas as revistas. Está suspensa a Sessão p~ 

ra o lanche. 
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0 Sr; Ministro Presidente:- Está reaberta a Sessão. 

O Sr. Secretário: Processo nQ 1316/75. Relator: Ministro Hi 

débrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recurso 

de revista de decisão do TRT da 4a Região. CIA. ESTADUAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA e ARMANDO VARGAS LEAL. 

" O Sr. Ministro Hildebr11ndo Bisaglia:- Por transferencia con 

siderada ilegal pleiteou o reclamante sua anulação e pag~ 

mento do adicional de insalubridade. Instruido o feito, jul 

gada improcedente a reclamação, em parte~ para conceder o 

adicional ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo co

nhecimento e provimento. ~ o relatório. 

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

Advogado. 

(Usa da palavra o Dr. Silvio Cabral Lorenz.) 
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O Sr. Ministro Presidente..- Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O venerando acÓrdão 

transcrito com fotocópias autenticadas, fls. 153/156, por 

versar matéria idêntica à da reclamação contra a ora recor-

t da' id t d d nh i t ren e, guar a ao recurso pre en en o o seu co ec men o. 

Conheço. 

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

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Trata-se de transferência não 

provada a necessidade de serviço? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A empresa alega que a 

modernização de sua maquinaria foi a razão da transferência. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de votos, conhe-

cida a revista. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - No mérito, nego provi

mento à revista, porque a empresa, não obstante o seu direi-

to de transferir, procedeu com discriminação, pois informa o 

venerando acórdão recorrido que os trabalhadores continuaram 

prestando serviços em Porto Alegre, tendo somente o reclama~ 

te sido transferido ••• (Lê.) Nego provimento ao recurso. 

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

Por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário··- Processo n9 4 354/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura, Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. Icarahy Vieira e 

Light - Serviços de Eletricidade S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O presente caso é de equiparação 

salarial entre zonista e marcador. Mas o acórdão regional a

firma que, face à disparidade de funções e falta de pressu-
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postos legais, é impossível a equiparação salarial pleitea

da. Recorre, então, o reclamante, alegando violação do art. 

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

nhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Raymúndo Moura - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 

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

nheço da revista por versar reexame de prova. Soberanamente, 

as instâncias ordinárias deram pela inexistência de requisi

tos legais para a equiparação. Os arestos apontados, dados 

esses fatos, não configuram divergência, face aos pressupos~ 

tos da prova ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a revista. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. Presidente, pela ordem. 

O outro caso era idêntico e foi conhecido. Geralmente o Re-

gional tem-se fixado no pressuposto de inexistência de iden

tidade de funções e há um acórdão trazido em grau de revista 

pelo reclamante, que, embora generalizado, teria dado azo 

ao conhecimento nas Turmas. 

O Sr. Ministro Presidente - O acórdão diz que não se ajusta 

a equiparação pretendida ao art. 461 da C.L.T., isto é, fal

tariam aqueles requisitos para serem atendidos, tanto na sen 

tença como no acórdão. Os arestos apontados, no meu modo de 

ver, não são conflitantes. (Lê.) 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não conheço. 

-1-

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

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 710/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da la. Região. Francisco Patroc{nio 

Moreira e Outros e Cia. de Transportes Coletivos do Estado da 

Guanabara. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata a hipótese dos autos de pe 

dido de diferença indenizatória de acordo com o § 39 do art. 

17 da Lei n9 5107. A sentença deu pela procedência da ação, 

afirmando que constitui mera liberalidade ou participação es

pontânea, e sim conseqUência de rescisão contratual o paga-

menta feito pela reclamada ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral 

pelo conhecimento e desprovimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 

, 
e 

O Sr. ~linistro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

da revista pela divergência de fls. 162. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Conheço por ambas as alíneas. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tendo súmula, já está 

configurada a divergência. 

O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao conhecimento, não há di 

vergência, todos conhecem. Conhecida por unanimidade. No mé

rito, nego provimento para manter o acórdão recorrido à des

peito de reconhecer que ainda não há uniformidade no julga

mento, face aos aspectos jurídicos da controvérsia ••• (Lê.) 

Adiantaria, ainda que nessas hipóteses em que a empresa, aos 
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enpreg~dos que são muito antigos, se se fosse restabelecer 

esta similitude que não existe, por que a Lei n9 5107 só tem 

aplicação quando se trata de rescisão contratual de emprega

do estável. Pergunto: É ;sta hipótese de empregados aposenta 

dos que recebem um prêmio, uma gratificação à titulo de in

centivo. Onde está porventura a prova da homologação deste 

acórdão? Segundo, para identidade de aplicação da norma da 

Lei n9 5107, a empregados que espontaneamente se aposentam, 

na idade, na faixa da aposentadoria e que, por isto mesmo, 

recebem um pr~mio-incentivo, com aquela rescisão contratual, 

pode-se ter ist? como rescisão contratual o empregado que se 

aposentou e recebeu o prêmio espontaneamente? Onde há simili 

tude? v. Exa. disse que homologação houve? 

O Sr. José Francisco Boselli {Advogado) - {Consulta os au

tos) Trata de rescisão do contrato às fls. 27, 28, 29, 30, 

32, 34 e 35 e, logo em seguida, o recibo da importância rec~ 

bida. 

o Sr. Ministro Presidente - A matéria é muito controvertida. 

O Pleno ainda não se manifestou a respeito. 

O Sr. José Francisco Boselli {Advogado) - Sr. Presidente,pe~ 

doe-me, apenas para uma finformação, porque eu não poderia 

falar. A Súmula 54 nasceu dos acórdãos dessa Companhia, nes

ta mesma situação; são todos iguais. 

O Sr. Ministro Presidente - (Lê os autos) "Receb{ da Cia. de 

Transportes Cole ti vos da Guanabara, a quantia de ••• (Lê.) " 

Aqui nãq se diz, não se alega se o empregado é estabilitário 

ou não, mas um simples recibo de quitação. Até mandando des

contar uma parcela que teria sido adiantada. Esse é meu vo-

to, E o Ministro Revisor? 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - O venerando acórdão recorri

do aplicou o fato que, data venia, não se ajusta·à espécie. 

Não se trata de uma questão singela de empregado requerer a

posentadoria e pretende a compementação de indenização . . . 
(Lê.) Dou provimento para restabelecer a sentença originária 

... (Lê.) 
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O Sr.Ministro Raymundo Moura -(Continuando) Ela preocupada 

em rejuvenescer os quadros entrou em acordo com esses empre

gados antigos,nas seguintes bases: Receberiam um tanto, con

tanto que se aposentassem. Ai está a manifestação da vonta

de. Eles se aposentaram mas receberam um tanto que não foi o 
, 

estabelecido pela lei. Portanto, de qualquer forma, diz a pro 

pria súmula, da transação ela sempre dá direito aos 60 %. A 

forma foi essa. Uma forma de acordo. Não podia ser outra • 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia -Nos termos da Súmula 54. 

O Sr.Ministro Raymundo Moura - Têm havido diversos casos. 

O Sr.Ministro Presidente - Eu até condeno a atitude dos empr~ 

gadores. Essas Companhias são sempre estatais. Onde há tanto 

dinheiro para se dar a luxos como esse de liberalidade. O;em-

pregado que alcançou a faixa da ap osentadoria, com mais de 30 
• 

anos de trabalho e ainda se dá um prêmio.Há dinheiro de mais . 

para se andar ai premiando. 

O Sr .Ministro Raymundo Moura - Mas a aposentador1a. 
, 

voluntá-e 

ria. Eles não estavam obrigados a sair. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert- Requereram a aposentadoria incen 

tivados pela empresa face o prêmio prometido. Ai está a frau

de. Está aqui: "Rescindido por acordo o seu contrato de traba 

lho, empregado estável optante, que tem direito ao minimo de 

60 % do total da indenização em dobro ou seja, calculada sobr 

o maior salário já recebido na empresa'~ .. (Lê.) 

O Sr.Minietro Raymundo Moura -Qualquer que tenha sido a forma 

de transação, diz a Súmula 54. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - O acordo está comprovado 

nos autos. Ela quis se exonerar daqueles empregados. Dai pr.9._ 

pôs: "Vocés se aposentam e ganham o premio". Arranjou essa 

forma. A Firma precisava disso.Para isso a forma melhor seria 
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O Sr.Ministro Velloso Ebert- Ela antecipou a aposentadoria 

dos empregados oferecendo-lhes um prêmio. Este oferecimento

já é a manifestação dela no sentido do acordo. 

O Sr.Ministro Presidente- Acredito que seja o seguinte: As 

empresas querem renovar os seus quadros colocando gente nova. 

Os velhos, os que já têm 30 anos de casa, e que já tinham di 

reito a se aposentar deveriam se retirar para dar lugar aos 

jovens e com isso modernizar seus quadros, dinamizar o pro -

gresso, atualizar, hodiernizar, vamos dizer assim, sua indús 

tria ou o seu comércio. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Por que não fez a Firma 

um acordo na forma da lei ? Pagando os 60 %, data venia ! 

O Sr.Ministro Presidente- Mantenho meu antigo ponto de vista. 

Neste caso, porque o voto é divergente, e há. controvérsia em 

torno da matéria.Peço ao Ministro Revisor licença para junta 

minha justificação de voto. Proclamo o resultado: Por unanim 
, 

dade de votos, foi conhecida a revista e, no .. merito, foi da 

do provimento para restabelecer a sentença de origem. Vencid 

o Ministro Lima Teixeira que requereu justificação de voto . 

Redigirá o AcÓrdão o Ministro Raymundo Moura. 

O Sr Secretário-PROCESSO n9 676/75 -Relator: Ministro Hilde

brando Bisaglia-Revisor: Ministro Lima Teixeira.Recurso de 

Revista de· decisão tló !J!riBlinal; Superior do Trabalho da Pri

meira Região. Interessados: Márcio Mirando de Moraes e 

Ishidawajima do Brasil Estaleiros S.A. (Drs. Alino da Costa 

Monteiro e Maury Rouede Bernardez) 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia -Pedido de verbas indeniza. 
, 

torias por despedimento injusto. A MM.Junta julgou improcede 
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te a reclama~ão. O egrégio Regional negou provimento ao re

curso do empregado. Configurada a desÍdia ... (Lê.) A douta 

Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e não provimento 

do recurso. É o relatÓrio. 

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

vogado. 

(Usa da palavra o Dr. José Francisco Boselli) 

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

vra o Relator 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - DelÍrio de prova. 11 Não 

constitui falta a rec_u'Sa· do empregado em cumprir ordem pa -

tronal estranha ao contrato. Imaplicável os arestos no caso. 

Não conhe~o. 
, - , """" O Sr.Ministro Presidente - Tambem nao conhe~o. Ha divergenci 

Não conhecido o recurso, por unanimidade. 

O Sr.Secretário-PROCESSO N9 1130/75 -Relator: Ministro Hilde

brando Bisaglia- Revisor: Ministro Lima Teixeira-Recurso de 

Revista de decisão do TRT da Quinta Região. Interessados:Pe-

trÓleo Brasileiro s.A.-Petrobrás e Pedro Tele Damasceno e 

Outros. (Drs. Carlos Antonio Figueindo de Oliveira e Ulisses 

Riedel de Resende) 

O Sr.Ministro Hildebrando BiSaglia -O pedido de pagamento de 

diferen~a resultante da não incidência do adicional periculo-

- ' ' sidade sobre a remunera~ao global .A MM.Junta e favoravel ao 

reclamante •.. (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conh 

cimento e provimento do recurso. É o relatório. 

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

do. 

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

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

a palavra O)Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- (Consulta os autos.) 

O acórdão é do Tribunal Pleno, Ministro Thelio Monteiro, Pro 

cessos n9 2144 e 2340: ''Adicional de periculosidade incide 

apenas sobre o salário base ••• (Lê.) 11 Conheço, inclusive, 

pela violação das Leis 2573 e 5811 e, desde logo, dou pro

vimento, porque entendo que o adicional só pode recair so

bre o salário base. 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço e nego provimento. Ha

vendo divergência, tomarei os votos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Conheço e nggo provimento. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Conheço e nego provimento. 

O Sr Ministro Presidente - Por unanimidade, conhecido o re-

curso e, por maioria de votos, negado provimento ao mesmo, 

contra o voto do Ministro Hildebrando Bisaglia, que pede 

justificação de voto, a qual'é deferida. Redigirei o acór

dão. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1121/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Re

curso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. Fepasa

Ferrovia Paulista S/A e Lázaro de Camargo e Outros. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - O Tribunal Regional 

de São Paulo deu provimento ao recurso ordinário dos recla

mantes para, reformando a decisão da Junta, julgar proceden

te a reclamação de acordo com o pedido inicial ..• (Lê.) A do~ 

ta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e não pro

vimento. t o relatÓrio. 

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

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

a palavra o Relator, 

O Sr. Ministro Hilàebranào Bisaglia - A tese já está su

perada pela Súmula 51. Não c~nheço. 

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

gência.? Por unanimidade, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1227/75 - Relator: Ministro 

Hildebranào Bisaglia, Revisor: Ministro Lima Teixeira. Re

curso de revista de decisãd d~ TRT da 2a. Região. Fepasa

Ferrovia Paulista S/A e Ang~lo Francisco d~s Santos e outros 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Reclamatória que se 

insurge com alteração do critério da concessão de passes 

livres aos empregados •.. (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo nao conhecimento e não provimento. ~ o re~Ório. 

O Sr. M!lmistro Pr.-sidente - De acordo, Tem a palavra o Sr.. 

Advogado. 

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

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

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço. 

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

Por unanimidàde, não conhecido o recurso. 

O Sr. Sêcretário - Processo n9 1353/75 - Relator: Ministro 

Hilaebrarido_·Bisaglia, Revisor: Ministro Lima Teixeha. Re

curso de revista de decisão do TRT da 2a. Região. Jader Al

ves Rodrigues de Oliveira e Fepasa - Ferrovia Paulista S/A. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Rescisão de contrato 

por transferência considerada abusiva com todas as indeniza

ções legais ••. (Lê,) A douta Procuradoria-Geral opina pelo não 
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conhecimento do recurso do empregado e conhecimento do re

curso da reclamada e não provimento. ft o relatório. 

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

Advogado. 

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

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

palavra o ~elator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Quanto ao recurso da 

empre&ada, aplicam-se as Súmulas 11 - honorários advocatí

cios - e 43. Não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente - Também não conheço. Há diver&~n

cia? Unanimemente, não conhecido. Tem a palavra o ~elator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Quanto ao recurso da 

empresa, trata-se de abuso de direito de transferência., não 

provada a necessidade. A .Súmula 43 exige a comprovação da 

necessidade da transferência. Não conheço. 

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

cia? Unanimemente, não conhecidos ambos os recursos. 

o Sr. Secretário - P~OCESSO N9 2738/74 -Relator: Ministro 

Hildebrando Bisa&lia. Embargos opostos à decisão da Egrégia 

la. Turma. ADMI~ BO~GES. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Os embargos de decl~ 

ração são opostos contra o acórdão proferido no Processo 

3728/74 pela egrégia Turma, porque foi omisso pelo fato de 

o pedido, cuja procedência foi declarada nas v. Instâncias 

Ordinárias, e que não foi objeto da revista ••• (Lê.) to r~ 

la tório. 

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

palavra o ~elator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tempestivos os emba~ 

&os, porque o dia 29 de março recaiu num feriado religioso, 

"Corpus Christi 11
• Evidentemente, se na revista só foi conh~ 

cida e discutida a complementação do depósito, e se a egré

&ia Turma entendeu que a ação para alcançar aquele fim é da 

compet~ncia da l"revid~ncia Social .•• (Lê.) Rejeito os emba~ 

gos. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há diver«ência? Unanimemente, r~ 

jeitados os emDar,os. 

O Sr. Secretário - P~OCESSO N9 5/74 - Relator: Ministro Lima 

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

ta de decisão do TRT da la. Re«ião. OSSIAN GIGANTE e VICENTE 

DE PAULO CAVALCANTE MAMNH1í0 e ZENILDO COSTA DE Al'tAÚJO SILVA 

O Sr. Ministro Presidente - A emenda do acÓrdão recorrido e~ 

tá assim redi«ida: "Recibo de quitação firmado sem ressalva, 

Quando o empregado assistido por sindicato de classe,,,(Lê.)' 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimento e provim~ 

to. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo, 

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

nheço.da revista, pois o aresto de fls. 22 não traz a fonte 

de publicação e as cÓpias xerografadas, de fls. 23 a 26, não 

se encontram autenticadas, não se ajustando à Súmula 38 do 

TST, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Conheço pelas Súmulas 27 e 

41, Não examinou porque achou que o comissionista não tem 

direito ao repouso, Essa é a tese. Não chegaram a examinar o 

mérito, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Pelo que entendi houve decr~ 

tação de carência de ação, Não está ressalvada essa parcela. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ele veio e as instâncias se 

recusaram; reclamou parcela que não está em recibo de quit~ 

ção. Por isso conheço pelas súmulas 27 e 41. Quanto à sen

tença ori&inária, o que diz ela? 

O Sr, Ministro Presidente - (CONSULTA OS AUTOS.) Estou de 

acordo com essa tese que V.Exa. argliiu, (Lê.) Recentemente, 

a Terceira Turma do TST jul,ara o processo, A quitação do 

direito do trabalho não tem qualquer similar ••• (Lê.) 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Há uma nuance aqui no 

caso. O art. 896, alínea~~ declara isso para efeito do não 

conhecimento: "Citada a jurisprud~ncia diver,!;ente,salvo se 

for objeto de súmula ou prejul!;ado ••• " Então, pelo 896 não 

se conhece da revista quando a sentença regional já for ob 

jeto de súmula ou prejulgado. V.Exa. está invertendo. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O acórdão afronta as 

súmulas. A parte vem ••• 

O Sr. Ministro Presidente - E não cita súmula. 

duas 

O Sr. Ministro ~aymundo Moura - Mas acho que precisa citar. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -O art. 896 diz:"(ú.)" 

"Salvo se a decisão recorrida estiver em consonfulcia com o 

prejulr;ado ou jurisprud~ncia uniforme," vejam bem V.Exas.En 

tão, o próprio Tribunal, ~ officio, pode não conhecer, não 

obstante não comprovada a diver,~ncia, desde que a decisão 

regional esteja em consonfulcia com súmula ou prejulgado. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ele se declara comissionis

ta e pede pagamento. (Consulta os autos.) Diz a sentença: 

"o did - (L" )" pe o nao prospera ••• e. 
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O Sr,Ministro Raymundo Moura:-(Continuando.) Diz o Regional: 

"Recibo de quitação firmado sem ressalva quando o empregado, 

assistido por seu sindicato,,,(Lê.)(Consulta os autos.) Diz 

aqui:" A MM. Segunda Junta decidiu contra a Súmula 41, além 

da interpretação, Invocou a súmula; eu conheceria mesmo se 

não invocada, mas foi invocada, 

O Sr. Ministro Presidente:- Invocada a súmula, nao tenho dú

vida alguma, conheço, V,Exa. invocou a SÚmula 41, relativame 

te às parcelas. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Além do que,a Súmula 27 trat 

do repouso do comissionista, Mas a SÚmula 41 é justamente a 

que fala em recibo de quitação, que é o caso específico, 

O Sr. Ministro Presidente:- O Acórdão diz que não houve qua 

quer ressalva, 

O Sr. Ministro Hildebrando Biságlia:- Quero-me manifestar 

esse respeito; desde que vim para este Tribunal, há quase 

te anos, nunca suplementei. Se a lei permite não se conhecer 

A - ' de uma revista fundamentada por divergencia em razao de sumu 

la ou prejulgado, evidentemente que, se o julgado regional a 

tenta contra súmula ou prejulgado, justifica-se que o Tribu-

nal conheça do recurso, Isto porque, se vale para uma coisa, 

tem que valer para outra. Se pudermos conhecer sem que se i~ 

' - A voque sumula ou prejulgado, nao obstante a divergencia, se e 

tamos entendendo que a lei assim o permite, também no sentid 

contrário, isto é, para o não conhecimento, deve servir, Não 

vacilo em aceitar, partindo da própria extensão da lei, 

O Sr, Ministro Raymundo Moura:- E o indeferimento do recurso 

que a Lei 5,107 manda indeferir, sem existir sÚmula? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- Nós vamos conhecer em 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Conheço porque a Súmula 41 foi 

invocada. Não conheceria de oficio pela súmula, porque o re 

curso trabalhista, nesse caso, tem caracterlstica de recurso 

extraordinário, e o recurso extraordinário tem que estar jur 

dicamente fundamentado. Não se pode repelir o recurso extra

ordinário quando ele afronta a iterativa jurisprudência do 

Tribunal, mas admitir de oficio não posso. Para ser admitido

precisa ter fundamentação jurldica, porque é um recurso extr 

ordinário. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- A súmula só existe porque se 

trata de recurso extraordinário, porque é para prevenir a ju 

risprudência. Para o ordinário ela não serve. Quando chega 

"' -nesta instancia ••• 

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Para admitir de oficio, data 

venia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- Para nao admitir, apli-

ca-se. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Ficam dois pesos e duas medi 

das. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- O Supremo Tribunal admite re 

curso extraordinário de oficio? 

O Sr. Ministro Hildebrando Biságlia:-~ venia, o Supremo 

Tribunal Federal, quando existe súmula, conhece ou não conhe 

ce. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- No Supremo Tribunal Federal o 

Relator manda até arquivar. Eu aceitaria para todos os efei

tos. De qualquer forma, não é o caso, porque aqui é invocada 

súmula. 
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O Sr. Ministro Presidente:- No mérito, dou provimento 

julgar procedente a reclamação. 

para 

O Sr. Ministro Velloso Ebert:- Mas nao tem direito a essas 

parcelas? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Voto para que os autos vol

tem à Junta. 

O Sr. Ministro Presidente:- A ementa do acórdão diz: "Recibo 

de quitação firmado sem qualquer ressalva, quando o emprega

do, assistido por seu sindicato de classe ••• (Lê.) 11 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- Ministro Relator, qual 
~ 

a sentença de Primeira Instancia? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Dá plena validade ao recibo 

e julga improcedente; o Regional também. 

O Sr. Ministro Presidente:-(Consulta os autos.) Não foi dado 

valor à causa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- O Juiz tinha que arbi-

"' trar no curso do processo, na audiencia inaugural. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Ele manda como se apurar 

execução. (Consulta os autos.) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- A própria inicial 

tem o quantum do pedido? 

em 

-na o 

O Sr. Ministro Presidente:- O empregado diz que era variável 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- A petição é do Rio de Janei

ro. A sentença-que arbitrou em Cr$ 625,00 é de 11 de maio de 

1973. Vamos ver o acórdão.(Consulta os autos.) O acórdão é 

de 4 de setembro de 1973. Portanto estava dentro dos sois sa 

lários-minimos. 

O Sr. Ministro Presidente:- Conheço pela Súmula 41 e dou pr~ 
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vimento para julgar procedente a reclamatória, apurando-se o 

quantum em liquidação de sentença. Há divergência? Unanimemen 

te, dado provimento ao recurso para se julgar procedente a 

reclamação, apurando-se o quantum em liquidação de sentença. 
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0-Sr.Secretário- PROCESSO N9 4646J74- Relator:Ministro Vello 

so Ebert- Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia - Recurso de 

Revista de decisão do TRT da Segunda Região - Interessados 

G.R.Eliezer e Jaci PrÍncipe e Gil Reigada e EmÍlio Edwar 

Malzone. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert-Sr.Presidente, pretende-se, no ca 

so,elidir a revelia. Ao recurso ordinário interposto pela re

clamada negou provimento a egregia Turma Regional, sob o fund 

mente de que, feito o julgado à revelia, em nada beneficiou 

recorrente o atestado médico de fls. 12, dizendo que era ... 

(Lê.) A douta Procuradoria-Geral opinou desfavoravelmente • 

É o relatÓrio •. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

vra o Relator. 

O Sr.Ministro Velloso Ebert- Sr.Presidente, não conheço do re

curso. A fundamentação é longa porque há vários pressupostos . 

D Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço.Reveli 

não elidida. 

o sr.Ministro Presidente - Há divergencia? Unanimemente, não 

conhecido o recurso. 

o Sr.Secretário -PROCESSO N9 4079/74-Relator: Ministro Lima 

Teixeira - Revisor: Ministro Raymundo Moura - Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da Segunda Região - Interessados: Sears 

Roebuck S.A. Comércio e IndÚstria e Agenor Manoel Ruano 

(Drs. Sérgio Paula Souza Cmuby e A.Barreto Parente) 

O Sr.Ministro Presidente - O acÓrdão regional deu provimento 

ao recurso para manter a sentença de origem. Sustenta o acór

dão que, com relação às remunerações anteriores a 1971, o acor 
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do coletivo de trabalho que o sindicato firmou com a reclama 

da, ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo conhecimen 

to parcial do recurso. É o relatório. 

O Sr.Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

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

O Sr.Ministro Presidente- Em discussão. Encerrada. Conheço do 

recurso porque há divergência às fls. 115/116, no que diz res 

peito à validade da renúncia de direitos individuais. 

O Sr.Ministro Raymundo Moura -Conheço, face à divergência de 

fls. 114 a 117. 

O Sr.Ministro Presidente - Há divergência quanto ao conhecimen 

to? Conhecido, por unanimidade. No mérito, nego provimento, 

pois, como afirmado no acÓrdão recorrido, falece competência 

ao sindicato para transacionar ou renunciar direitos, represen 

tando os trabalhadores da CLT •.. (Lê.) 

O Sr.Ministro Raymundo Moura- Não se pode dizer~e o acordo 

contrariou lei expressa, o que é apenas problema de interpre

tação ... (Lê.) Dou provimento ao recurso para excluir da conde

nação a parcela correspondente ao repouso remunerado correspon 

~ente a Cr$ 1.771,00. Então,no dissidio individual quer anu 

~ar cláusula do acordo coletivo. Pode? Não ! SÓ através de dis 

~idio coletivo é que pode ser anulado. É o meu voto. 

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

tos. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia Mas aqui não se trata de 

um dissidio e sim de um acordo coletivo, cuja cÓpia foi entre

gue ao Ministério do Trabalho, A esta Justiça cabe dizer da le 

galidade ou não.Este acordo coletivo não tem a mesma força de 
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uma sentença normativa. São normas, e se anula de que forma ? 

Atinge-se toda uma categoria através de um processo prÓprio , 

coletivo, e não através de um dissid~o individual, porque não 

tem, evidentemente, a força de uma sentença normativa. Não p~ 

de, em simples dissidio individual, anular uma cláusula que é 

de caráter coletivo. 

O Sr.Ministro Raymundo Moura - Mas aqui o que eles querem ' e 

anulação da causa. Por isso eu me limito a mandar cumpri-las, 

e mandar afastar da condenação essas parcelas, até que um dis 

sidio coletivo as anule. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Mas a cláusula de renún~ 

cia está em vigor ? 

' O Sr.Ministro Raymundo Moura - V.Exa. pode ver no processo, e 

a cláusula quarta, fls. 21. 



TST- 332 

19.06.75 

FOOER JUO!CI).rnO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL. SUPERIOR DO TRABALHO 

IM/HL 18,00/05 -1-

O Sr. Ministro Presidente- (Consulta os autos.) Acordo cole 

tivo, cláusula 4a.: "Os direitos e obrigações decorrentes da 

cláusula anterior entraram em vigor a partir de 19 de julho 

de 1971, com renúncia expressa a qualquer reivindicação ante 

rio r ao presente acordo ••• (lê)" Cláusula 3a. : 110 presente !!:. 

cordo se aplica a todos os vendedores balconistas que a esta 

data •.• (Hl)" O acórdão diz: 110 reclamante, alegando que a 

reclamada descontou indevidamente salários de dois domingos 

e 49 horas extraordinárias, pleiteou essa verba mais os salá 

rios do repouso semanal anterior a julho de 1971." 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A matéria é muito sin

géla. Isso não pode ser feito através de dissÍdio individual. 

Individual plÚrimo é o mesmo que individual. SÓ pode ser fei 

to através de dissÍdio coletivo, ou então anular por força 

de lei, perante o Ministério do Trabalho. Da mesma forma co 

mo se fez a convenção, pode-se anular a convenção ou o acor

do. Se não quiser, pede à Justiça, através de dissídio cole

tivo, mas em ação individual é impossível, pois alcança toda 

a categoria. Não pode uma ação anular uma coisa que atinge a 

todos que têm o direito de defesa. Quem tem poder de repre

sentar a categoria é o sindicato. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - E eles não foram parte no a

cordo. 

O Sr. Ministro Velloso.Ebert - Se o sindicato comparece na 

convenção coletiva é na qualidade de representante legÍtimo; 

pode dispor dos direitos da categoria na qualidade de repr~ 

sentante. Ele está, em nome próprio, defendendo o direito da 

categoria. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sobretudo os direitos que e-
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ram conferidos na jurisprudência. Dou provimento para excluir 

da condenaç~o a parcela referente ao repouso, anterior a ju-

lho de 1971. 

O Sr. Fernando Dourado Gusmão (Procurador) - O sindicato re

presenta a categoria sem assembléia-geral? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tem que movimentar a 

assembléia-geral. Se quiser alterar o acordo ou convenção, 

tem que convocar a assembléia-geral, no sindicato, para pro

por ao Ministério a anulação da cláusula que contraria a lei. 

De qualquer maneira, o rito é de dissÍdio coletivo, e nunca 

de individual. 

O Sr. Ministro Presidente - Mantenho meu voto, nego provimen-

to. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Dou provimento. 

O Sr. Ministro Vélloso.Ebert·- DOu. provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Por unanimidade de votos, conhe

cido o recurso. Dado provimento, por maioria, para excluir 

da condenação a parcela referente ao repouso remunerado ante

rior a julho de 1971, vencido o Ministro Presidente. Requeiro 

justificação de voto. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 189/75- Relator: Ministro Vel 

leso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando ~isaglia. Recurso 

de Revista de decisão do T.R.T. da 2a. Região. Carlos Renan 

Russo e Septem-Serviços de Segurança Indústria e comércio e 

Os Mesmos. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Peço adiamento deste processo 

para a próxima sessão porque não trouxe o voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Deferido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 244/75- Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Revisor: MinistroHildebrando Bisaglia. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 5a. Região. Petróleo Brasi 

leiro S/A (Petrobrás-RPBa) e Waldomiro do Espirito Santo. 

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

gional tem a seguinte ementa: 11 0 adicional de periculosidade inc 

de sobre triênios, pois este tem natureza salarial. A revist 

arguiu violação dos arts. 444 e 457 da C.L.T •••• (Lê.) A dou 

t~ Procuradoria-Geral é pelo improvimento. ~ 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 - Conheço e nego provimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Conheço e dou provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Conheço e nego 

to. 

provi me!! 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço e nego provimento. Conhe 

cido por unanimidade. Por maioria negado provimento, contra 

o voto do Ministro Hildebrando Bisaglia. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4 114/74 

ma Teixeira - Revisor Ministro Raymundo 

vista de decisão do TRT da 2a. Região -

.2 

- Relator Ministro Li 

Moura - Recurso de re 

Domingos Rodrigues d 

Oliveira e Construtora Garant Ltda. e I poranga Construtora e 

Imobiliária Ltda. 

O Sr. Ministro Presidente - As instânci 

da pena de confesso aplicada à reclamad 

cido à audiência, 

as ordinárias, apesar 

a, por não ter compare 

cia de ação, tendo em 

robatórios .•• (Lê.) 1!: 

concluiram pela carên 

vista não existir nos autos elementos p 
• 

o relatório. 

o Sr. Ministro Raymundo Moura - De aco rdo. 

o Sr. Ministro Presidente - Em discussã o. Encerrada, wão co -

nhe"o da revista. 

o Sr. Ministro Raymundo Moura - Não co nheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergên cia? unanimemente, não 

conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 197/75 Relator Ministro Lima 

Teixeira - Revisor Ministro Raymundo Mo ura - Recurso de revis 

ta de decisão do TRT da 4a. Região - Ni lton Rodrigues Santos 

e SiderÚrgica Riograndense S/A. 

o Sr. Ministro Presidente (Lê o Relatór io) 

o Sr. Ministro Raymundo MoUra - De acor do. 

o Sr. Ministro Presidente- Em discussão .Encerrada. Conheço d 

revista. 

o Sr. Ministro Ra~undo Moura - Conheç o, 

o Sr, Ministro Presidente - Há divergê ncia? unanimemente co-

nhecida a revista. No mérito, dou prov 

cômputo 

imento para incluir no 

horas extras habitua da indenização a integração das 

mente prestadas que incidem no repouso semanal remunerado,co 
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soante a jurisprudência dominante do Pleno. 

o Sr. Ministro Ra;:.::mundo Moura - Dou provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Há divergência. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nego provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - Dado provimento ao recurso, 

tra o voto do Ministro Hildebrando Bisaglia. 

.3 

con-

O Sr. Secretário - Processo n9 4 235/75 - Relator Ministro Li 

~aeTeixeira - Revisor Ministro Raymundo Moura - Recurso de re 

vista de decisão do TRT da 2a. Região -claudete Berringer e 

Banco América do Sul S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O egrégio Regional, reformm'do a 

sentença originária, deu provimento parcial ào recurso dare 

clamante para efeito de condenar a reclamada ao pagamento de 

horas extras excedentes de jornada de bancário de seis horas, 

com os conseq~éntes adicionais ••• (Lê.)t o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

nheço, porque o aresto de fls 112 não traz a fonte de publi

cação, não se ajustando ao apelo a Súmula 38 do TST. O acór

dão diz o seguinte: "Cargo de confiança, para efeito de ex -

clusão do bancário da jornada especifica de seis horas diá -

rias, é aquele em que o funcionário exerce o cargo de dire -

ção, gerência, fiscalização, chefia e equivalente, de acordo 

com o que textualmente dispõe o parágrafo 29 do art. 224 da 

C.L.T ••.• (Lê.)" 
O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Houve rescisão indire

ta do contrato? Na inicial deve dizer se houve rescisão jus

ta ou in!)usta. 

I 
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b Sr. Ministro Ravmundo Moura - Não houve despedida. Primeiro 

diz que o acórdão foi omisso. Não se aplica o art. 26, porque 

~ouve pedido de demissão, e não despedida. Quanto à divergên-• 
cia aapontada não se presta ao conhecimento, pois não esclare 

ce a fonte de publicação. 

b Sr. Ministro Presidente - Proclamo o resultado:Unanimemente, 

não conhecida a revista. 

h Sr. Séctetário - Processo n9 308/7, Relator Ministro Velloso 

~bert - Revisor Ministro Hildebrando Bisaglia - Recurso de re

vista de decisão do TRT da 5a. Região - Meplasqui-Ind. e Com. 

~tda. - Vanda Cerqueira de Jesus -

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Sr. f-residente, o acórdão revi 

sando não conheceu do recurso ordinário da reclamada ao funda 

~ente de que fica deserto o recurso por não efetuar a comprova 

ção do depósito até o Último dia do prazo para a sua interposi 

ção ••• (Lê.) Opina favoravelmente a douta Procuradoria-Geral. 

~ o relatório. 

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

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

lavra o Relator, 

~ Sr. Ministro Velloso Ebert - O procedimento vem regulado no 

art. 79 da Lei 5 584/70, dispondo expressamente que a comprov~ 

ção do depósito da condenação, C.L.T. art. 898 §§19 e 59,terá 

de ser feit~ dentro do prazo para interposição do recurso, sob 

~ena de ser este considerado deserto ••• (Lê.)Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa~lia - Não conheço. 

b Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade de 

votos não foi conhecida ~a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 ~80/7~ Relator Ministro Velloso 

Ebert - Revisor Ministro Hildebrando Bisaglia - Recurso de re-



19.6.75 

POD!i.R JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

IM/IG 18.10115 .5 

vista de decisão do TRT da la. Eegião - Banco União Comercial 

S/A e Jorge Ferraz Va1ério, 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - A revista pretende que da impor 

tância a ser paga a titulo de diferença entre a gratificação 

recebida e a remuneração do cargo em comissão se compensem as 

quantias pagas a titulo de horas extras ••• (Lê.) A douta Pro

curadoria-Geral é pelo conhecimento e provimento. t o relató -

rio, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisag1ia - De acordo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Sendo que as empresas bancárias 

não estão obrigadas ao pagamento de horas extras aos servido

res que exercem cargo referido no art. 224 da C.L.T., di-lo o 

~rejulgado 46 deste Tribunal, mas se a empresa sempre pagou 

horas extras além da comissão de função ••• (Lê.) Não conheço 

da revista. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também não conheço. 

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

de votos, não foi conhecida a revista. 

·rs·r-3.'\:~ .. , .. ·t 
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O Sr. Secretário - Processo n9 387/75 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bissglis. Re

curso de Revista de decisão do TRT da la. Região. Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz e Venda Cunha Ramos e Outros. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Dando provimento ao recurso 

ordinário dos reclamantes, concluiu o acórdão revisando que 

os auxiliares laborataristas e radiologistas têm direito 

aos salários da Lei 3899, de 1961 •.. (Lê.) A douta Procurado 

ria-Geral opina favoravelmente. 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 - Não só incongruência, como 

também verdadeira afirmação teratolÓgica, é o que se susten 

ta nas razões de revista no que tange a personalidade juri

dica da reclamada ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida 

de, não conhecido o recurso. 

O Sr Secretário - Processo n9 538(75 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recu 

ao de revista de decisão do TRT da 2a. Região. Jorge de Sou 

za e Lanificio Jafet S/A. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O acórdão regional, por voto 

de desempate, negou provimento ao recurso ordinário do re

clamante, sob o fundamento de que o mesmo não justificou tr~s 

dias de falta a.o serviço .•• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral 

opina pelo não conhecimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando ~aglia - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente- Tem a· paisvra o Sr. Advogado. 
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O Sr Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem 

a palavra o Relator. 

• 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -Sr. Presidente, o acórdão diz: 

"Em três anos de serviços prestados à reclamada o reclamante 

teve arroladas 12 faltas por motivos particulares ... (Lê.) 

Não conheÇo; 

O Sr. Ministro HildebrAndo Bisaglia - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida

de, não conhecido o recurso. 

O Sr Secretário - Processo n9 1315/75 -Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrtndo Bisaglia. Re

curso de Revista de decisão do TRT da 4a. Região. Lotário 

Padilha de Oliveira e Dorvalino Alminhana Otto. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert -0 egrégio Regional nao conhe

ceu do recurso ordinário do reclamante pela intempestivida

de, A revista é interposta com base na SÚmula 37, sustentao 

d :J o recorrente que segundo , ' se verifica nos autos a,' de-

cisão prolatada ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina fa 

voravelmente. t o relatório. 

OS~. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso E~ert -Conheço e dou pr:~vimento, nos 

termos do douto parecer, a fim de que baixem os autos ao e

grégio Regional a quo para julgamento do recurso do auto~. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bi~lia - Conheço com fumdamen

to na Súmula 37 e dou provimento para que o Tribunal julgue 

como de direi to. 
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O Sr. Ministr::> Presidente - Há divergência ? Por unar:imidade, 

conhecida a revista e dado pr::>vimento à mesma, para que o 

Tribunal julgue o recurso, com base na Súmula 37. 

O Sr. Secretário - Processo n9 531/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Revisor: Lima Teixeira. Recurso de Re

v ista de decisão do TRT da 4a. Região. Banco do Brasil S/A 

e Ernesto Attilio Danilo Dorigoni e Outro. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglta - Ajuizaram os emprega

dos reclamação, pleiteando o cômputo da gratificação do se

gundo semestre na base de 1/6 do pagamento do 139 salário 

e incidência das horas extras no cálculo das férias ... (Lê.) 

A douta Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e nao 

provimento do recurso da empresa e provimento do apelo do 

empregado. ~ o relatóri::>. 

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

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Recurso do banco: Ar

rima-se o recorrente no acórdão citado a fls. 157, que afirm 

não serem as horas extras alegadas habituais ... (Lê.) Não co

nheço,do recurso do Banco. 

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

cia ? Por unanimidade, não conhecid::> o recurso da empresa. 

Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -·Recurso d::> empregado: 

os acórdãos invocados pelos reclamantes, às fls. 161/2/3, 

dão guarida ao recurso. Conheço. 

O Sr. Ministr::> Presidente - Também conheço. Há divergência ? 

Por unanimidade, conhecido o recurso dreempregados. Tem a 

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisa!lia - No mérito, inclino-me 

pela jurisprudªncia dominante, incluindo no cálculo da gra

tificação natalina de 1/12 das gratificações semestrais ••• 

(1ª.) Dou provimento. 

o Sr. Ministro Presidente - (Consulta os autos.) Dou provi

mento parcial, para ser restabelecida a sentença de origem ••. 

(1ª.) 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisa!lia - A Junta, Ministro Rel~ 

tor, mandou pagar na base de 1/6 e o ~egional manteve isso. 

Dai o recurso do empregado. Dou provimento incluindo no cál

culo da gratificação natalina 1/12 das gratificações semes

trais, eis qu~na realidade, esta se inclui na remuneração, 

embora paga semestralmente. 

O Sr. Ministro Presidente - Conhecido e dado provimento ao 

recurso do empregado para incluir no cálculo da gratificação 

natalina 1/12 das gratificações semestrais e não conhecido o 

recurso do Banco. 

O Sr. Secretário - P~OCESSO NQ 4298/74 - Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro ~aymundo Moura. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 5a. Região. PETRÓLEO B~SILEIRO 

S/A - PETROB~S-RPBa. e BENEDITO SOARES. 

O Sr. Ministro Presidente - Conheço da revista quanto à pre~ 

crição, mas, no mérito, dou provimento ao recurso para defe

rir as promoções horizontais pretendidas, pois comprovados 

os desvios funcionais, todavia respeitada a prescrição bie

nal. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Dou provimento para conside-

rar prescritas as diferenças vencidas há mais de dois anos 

do ajuizamento e da reclamação, sem influir no direito de Pt9 

moção dos nfveis • 

• o Sr. Ministro Presidente - Há divergªncia? Unanimemente, 
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O Sr. Secretário - PROCESSO N9 4387/74 - Relator: Ministro Li 

ma Teixeira. ~evisor: Raymundo Moura. ~ecurso de revista de 

decisão do T~T da 2a. ~ecião. ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA e OU 

TRO E FEFASA - FE~OVIA PAULISTA S/A. 

O Sr. Ministro Presidente - O egrégio Regional, reformando a 

decisão da Junta que condenou a reclamada ao pagamento de lL 

cença prêmio em pecúnia, julcou improcedente as reclamações 

de ••• (lê,) Opina a douta Procuradoria Geral pelo conheciment 

e provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo, 

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

(USA DA PALAVRA O DR. RUBEM JOSt SILVA.) 

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

da revista pela divercênciare fls. 144/145 e xerocÓpias. Dou 

provimento para restaBelecer a sentença originária. 

O Sr. Ministro ~aymundo Moura - Matéria de fato. Não conheço. 

Agora, conheço quanto as demais pelas súmulas 51 e 54, e dou 

provimento para restabelecer a sentença originária. 

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

foi conhecida a revista dos reclamantes. Quanto ao mais, co

nhecido e dado provimento, unanimemente, 

O Sr. Secretário - PROCESSO N9 545/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisa~a. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recur

so de revista de decisão do TRT da 2a. Região. CASIMIRO DE 

OLIVEIM e SWIFT-A~OUR S/ A. - INDÚSTRIA E COMt~CIO. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de integração de 

horas extras habituais trabalhadas no repouso semestral, fe

riados, 139 e férias. (Lê.) A Procuradoria-Geral é pelo corihe 

cimento e provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - De acordo. Tem a palavra o Advo-
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Tem a 

palavra o ~elator, 

O Srl Ministro Hildebrando Bisa~lia - Os AcÓrdãos indicados 

às fls. 47 I. I (lê I) Conheço do recurso pela letra "a" e ,no mé

rito, neco provimento à revista. 

O Sr, Ministro Presidente - De acordo com o ~elator. Há diver 

&ência? Conhecido por unanimidade e dado provimento para res-

tabelecer a sentença de ericem, contra o voto do ~elator, 

O Sr. Secretário - P~OCESSO N9 1171/75 - ~elator: Ministro 

Hildebrando Bisaclia. Revisor: Ministro Lima Teixeira. Recur

so de revista de decisão do T~T da 2a. ~ecião. FEPASA - FERRO 

VIA PAULISTA S/A, e MANOEL FE~EIRA SIMOES, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pedido de complementa

ção de aposentadoria, com fundamento no Estatuto dos Ferrovi' 

rio e no art. 444 da Consolidação - FEPASA. A Junta rejeito 

a preliminar e jul~ou procedente a reclamação por considerar 

que a exicência de 30 anos de serviço de natureza ferroviári 

decorreu de ••• (lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo nã 

conhecimento e não provimento, t o relatório. 

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

da, Tem a palavra o Relator, 
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" O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:-.Conheço pela diverge~ 

cia. Os acórdãos transcritos às fls. 59/62 por fotocópia de 

vidamente autenticada ••• (Lê.) 

' " o Sr. Ministro Presidente:- Conheço da revista. Ha diverge~ 

cia? Por unanimidade, conhecida a revista, Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente:- Também nego provimento. Há di

vergência? Unanimemente, negado provimento à revista, 

O Sr. Secretário: Processo n9 4391/74. Relator: Ministro Li 

ma Teixeira, Revisor: Ministro Raymundo Moura, Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a Região. PEDRO GELLACIC FI

LHO E OUTRO e FEPASA- FERROVIA PAULISTA S/A, 

0 Sr. Ministro Presidente:- C·onheço da revista e dou provi

mento à mesma, para restabelecer a decisão de Primeira Ins

tância. ~ o relatório, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- De acordo com V.Exa. 

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

conhecida a revista e dado provimento à mesma para ser res

tabelecida a sentença de origem. 

~ Sr. Secretário: Processo n9 4428/74. Relator: Ministro Li-

ma Teixeira, Revisor~ Ministro Raymundo Moura, Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a Região. HOSPITAL DAS CLÍNI

CAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e 

GILBERTO MORETI. 

O Sr. Ministro Presidente:- O egrégio Tribunal Regional man 

teve a sentença que dera pela procedência em parte da recla 

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

nhecimento. ~ o relatório, 
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o Sr. Mtnistro Raymundo Moura:- De acordo, 

o Sr. Ministro Presidente:- Tem a palavra o 

. 2. 

18,40-45 

Sr. Advogado, 

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

o Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada, o egr!:_ 

gio Tribunal Regional, ao confirmar a decisão da Junta de 

origem, pelos seus próprios fundamentos, acobertou a afirma 

tiva de que houve prejuizo ••• (Lê.) Não conheço. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- Também não conheço. 

" . "' -O Sr. Ministro Presidente:- Ha dLvergencia? Unanimemente,na 

conhecida a revista, 

O Sr. Secretário: Processo n9 4466/74. Relator: Ministro Li 

ma Teixeira, Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

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

S. A. - PETROBRÁS e PEDRO SALES DAMASCENO. 

O Sr. Ministro Presidente:- O Regional negou provimento ao 

recurso ordinário da reclamada confirmando a sentença de o 

rigem, que julgou improcedente, em parte, a reclamação,,, 

(Lê.)~ o relatório, 

O Sr. Ministro:Raymfuldo: Moura:-De .acordo, 

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

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

0 Sr. Ministro Presidente:- Em discussão. Encerrada, Rejei

to a preliminar de cerceio e, no mérito, rejeito o pedido 

de prescrição parcial,,,(Lê,) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- O Regional'negou o pedido 

de prescrição,,.(Lê.) Conheço apenas no que se refere à pre 

crição e, no mérito, nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente:- Havendo divergência, vou tomar 

os votos. 



TST - 1132 

e . 

. 
' 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRI.UNAL SUPERIOR DO ntABALHO 

19.6.75 ZG/MD 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia:- Conhe~o. 

O Sr, Ministro Velloso Ebert:- Não conhe~o. 

18,40-45 

O Sr. Ministro Ravmundo Moura:- Também nego provimento, 

.3. 

O Sr. Ministro Presidente:- Vencido no conhecimento o Minis 

tro Velloso Ebert, que não conheceu, A revista foi conheci

da por maioria e, no mérito, negado provimento à mesma por 

unanimidade. 

O Sr. Secretárto: Processo n9 4487/74. Relator: Ministro L! 

ma Teixeira, Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

revista de decisão do TRT da 2a Região. VIAÇÃO SÃO JOS~ S.A. 

e ANTÔNIO SOATI E OUTROS, 

O Sr. Ministro Presidente:- Não conhe~o por deserto, ~ore 

la tório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura:- De acordo, 

O Sr. M1.n1stro Presidente:- Tem a palavra o Sr. Advogado. 

{Usa da palavra o Dr. Rubem José da Silva.) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Conheço 

da revista e dou provimento, para que retornem os autos ao 

Regional, a ~im de que julgue como de direito. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A comprovação -- não o depó

sito -- deve ser ~eita dentro do prazo do recurso. A lei não 

exige o depósito, exige a comprovação. Não conheÇo. 

O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Acompanho o Revisor. A 

comprovação não ~oi ~eita no prazo. 

O Sr. f.ünistro Velloso Ebert - Com o Revisor, data venia. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, não conhe

cida a revista, contra o voto do Ministro Lima Teixeira, que 

conhecia e dava provimento. 

O Sr. Secretário - Processo n9 189/75 - Relator: Ministro Vel 

loso Ebert. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a. Região. Carlos Renan Rus 

soe SPTEM- Serviços de Segurança Indústr~e Comércio. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - O aresto regional, ~ls. 52/53, 

deu provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir 

da condenação ••• (lê) A douta Procuradoria-Geral opina pelo 

conhecimento e provimento da revista do empregado e pelo não 

conhecimento ou improvimento da recurso da empresa. ~ o rela-

tório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acordo. 

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

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

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

palavra o Relator. 
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O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso do empregado, conheço. 

O Sr. Ministro Hlldebrando Bisaglia - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, conhecido o recurso do empregado. Tem a palavra o 

Relator. 

o Sr. l~nistro Velloso Ebert - Dou provimento para restabele 

cer a sentença de primeira instância. 

O Sr. Ministro Hlldebrando Bisaglia - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? No mérito, por 

unanimidade de votos, dado provimento ao recurso do emprega

do, para restabelecer a sentença de primeira instância. Tem 

a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Recurso do empregador. Confor

me acentua o douto .parecer, não é de ser conhecido, por tra

tar-se de matéria não pré-questionada no recurso ordinário. 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Hlldebrando Bisaglia - Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecido o recurso da empresa. 



19/06/75 

PODE~ JUOICIÂRIO 

~USTiÇA DO TR.ABA.l HO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

EM 19,00/05 -1-

O Sr. Secretário - Processo n9 4.582/74. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Segunda Região. Augustus Promo

ções e Vendas Ltda. e Claudete Rosalina Aires Rosa. 

O Sr. Ministro Presidente - (lê o relatório.) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

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

o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Passo ao 

voto. Entenderam caracterizada a relação empregaticia todas 

as instâncias. Matéria de fato. Não conheço. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Unicamente matéria de fato. 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4.693/74. Relator: Ministro 

Lima Teixeira. Revisor: Ministro Raymundo Moura. Recurso de 

revista de decisão do TRT da Primeira Região. Companhia Amé

rica Fabril e Jorge José da Silva e outros. 

O Sr. Ministro Presidente - (lê o relatório.) 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

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

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

ço da revista pela divergência de fls. 53 e cÓpia autentica-

da em anexo. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Sr. Presidente, os arestos 

não trazem fonte de publicação, e a alinea b não se justifi

ca. Matéria de interpretação. Além de os acórdãos não traze

rem a fonte de publicação, as cópias, de fls. 55 a 58, não 

estão autenticadas. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisa5lia - Mas o Ministro Relator 

está informando que estão autentica das, conhecendo pela di-

verg~ncia de fls. 53. 

o Sr. Ministro Ra~undo Moura - O a resto de fls. 53 não traz 

a fonte de publicação. 

o Sr. Ministro Presidente - (Consul ta os autos.) A fls. 57 es 

tá 11 confere com o original11
• 

o Sr. Ministro Ra~undo Moura -Mas é fotocópia, Exa. 

o Sr. Ministro Presidente - Sim, ma s o aresto de fls. 53 in

la diverg~ncia de fls.53. 

nsulta os autos.) 11Não tem 

r mais de trinta dias re-

dica a fonte, e por isso conheci pe 

O Sr. Ministro Ra~undo Moura - (Co 

direito a férias o empregado que po 

ceber salário ••• (Lê.) 11 CÓpia em an exo. 

o Sr. Ministro Presidente - o arest o começa a fls. 52. 

o Sr. Ministro Ra~undo Moura - (Co 

lisação dos serviços superior a tr 

nsulta os autos.) 11A para

inta dias exclui o direito 

a férias. 11 

o Sr. Rubem José da Silva (Advogado 

Presidente? O acórdão regional acen 

to atrasado, portanto, o único 
, 

a cor 

hipótese. 
, 

que não está de a e esse, 

O Sr. Ministro Ra~undo Moura - Rea 

tese, porque fala em atraso. Esses 

os outros não. 

o sr. Ministro Presidente - O de fl 

) - V.Exa. me permite, Sr. 

tua o problema do pagamen

dão que se presta a essa 

cordo com a súmula n9 38. 

lmente, contempla a hipÓ-

dois falam em atraso, mas 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia 

s. 53 menciona atraso. 

- Mas não se ajusta à 

hipÓtese. 

O Sr. Ministro Presidente - V.Exa. poderia ler o acórdão de 

fls. 531 Ministro Raymundo Moura? 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Poi s não, Exa., mas acho que 

não ' 
, 

11 e se ajusta a hipotes • A paralisação dos serviços superi-
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or a trinta dias, com pagamento dos salários ••• (L€.) 11 Não 

fala em atraso. 

O Sr. Ministro Presidente - Isso não tem qualquer signifi-

cação. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Tem, data venia, porque a 

hipÓtese é de atraso. 

O Sr. Ministro Presidente - O pagamento foi feito, embora 

com pequeno atraso, apenas. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - O acórdão diz, na sua emen

ta: "Direito a férias referentes a per:!.odo aquisitivo no 

qual houve paralisação dos serviços sem imediato e oportuno 

pagamento ••• (L€.)" Há este aspecto de atraso. Os únicos a

restos que tratam de atraso são estes dois aqui: "Não tllm 

direito a férias os empregados ••• (L€.)" Esses dois estão 

em cÓpias que não estão autenticadas e não indicam a fonte 

de publicação. Isto posto, não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Vou divergir de v. Exa., porque 

a matéria parece-me pacifica, e este acórdão fala em parali

sação. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - A tese, data venia, 

paralisação. 

- , nao e 

O Sr. Ministro Presidente - Estabelecida a divergllncia, to-

marei os votos. Conheço da revista pela divergllncia de fls. 

52/53, e, no mérito, dou provimento para ser restabelecida 

a sentença de origem, pois a paralisação das atividades da 

empresa, por mais de trinta dias, com pagamento de salário, 

embora com atraso, não abre ensejo ao pagamento de férias, 

consoante o art. 1331 letra ~ da Consolidação, e também 

pela iterativa jurisprudllncia do Pleno. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não conheço, pela al:!.nea b, 

porque é caso de interpretação, e pela al:!.nea ~ não está 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Data venia, não se deu 

cumprimento ao parágrafo único do art. 133, que exige que 

11a interrupção da prestação de serviços, para que possa pro

duzir efeito legal, deverá ser registrada na Carteira de Tra 

balho e Previdência Social do empregado. 11 A paralisação tem 

que ser consignada na carteira. o pagamento do salário é fei 

to durante a paralisação. A empresa interrompe os serviços 

mas vai pagando o salário. Ela não fez isso. Parou todo esse 

tempo, muito mais de trinta dias, e depois, quando resolveu 

reabrir a fábrica, é que resolveu pagar. t uma outra hipÓte

se. t uma exceção, Ministro Relator, que estou ressaltando 

por isso: a hipótese é uma exceção a uma regra geral, e ex

ceção não se amplia.; a interpre~àção é restritiva. O pará

grafo único do art. 133, expressamente, exige que seja con

signada a interrupção na carteira, e a empresa nada disto 

fez para incluir-se na exceção prevista na lei. Data venia .. 

acompanho o Ministro Revisor. Não conheço. 

o Sr. Ministro Velloso Ebert - Data venia, Sr. Presidente, a 

interpretação que V.Exa. dá, no mérito, é contra literal di~ 

posição de lei, que manda anotar a paralisação na carteira. 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Não é esse o pensamento do Ple~ 

com a devida vênia. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - É norma de exceção.; a inter

pretação é restrita. 

O Sr. Ministro Presidente - Mantenho meu voto. Conheço por

que o acÓrdão de fls. 52/53 é divergente e traz a fonte. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Se fosse da mesma em

presa, ainda se poderia conhecer, porque se presumiria que 

fosse a mesma matéria, já que o caso seria coletivo, geral. 
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O Sr. Ministro Presidente - ~ da mesma empresa: Companhia 

América Fabril. Nesse caso só existe a América Fabril. 

O Sr. Rubem José da Silva (Advogado) - ~ a mesma matéria, e, 

na verdade, o acÓrdão está consoante a súmula n9 38. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - (Consulta os autos.) As 

duas cÓpias não autenticadas é que falam em América Fabril. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Mantenho meu voto, 

Sr. Presidente. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Mantenho meu voto. 

O Sr. Ministro Presidente - Por maioria de votos, não conhe

cida a revista, vencido o Ministro Lima Teixeira, que reque-
-reu justificação de voto vencido. Lavrará o acórdão o Minis-

' 
tro Revisor. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4 733/74 Relator Ministro Li

ma Teixeira - Revisor Ministro Raymundo Moura - Recurso de r~ 

vista de decisão do T.R.T. da 2a. Região - Jockey Club de São 

Paulo e AntÔnio Brand Correia e outros. 

O Sr. Ministro Presidente - Tra~ a hipÓtese de equiparação 

salarial. O Egrégio Tribunal Regional manteve a decisão ori -

ginária afirmando que 11 se alguns reclamantes executam a venda 

da poule ••• (Lê.) Contra-arrazoados, a douta Procuradoria-Ge

ral opina pelo não conhecimento ou improvimento do apelo. t 

o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

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

fática. Não conheço. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Matéria exclusivamente de fa

to. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimidade 

de votos, não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 749/74 Relator Ministro Lima 

Teixeira - Revisor Ministro Raymundo Moura - Recurso de Revis 

ta de decisão do TRT da 6a. Região - Administração do Porto 

do Recife e Manoel Gonçalves de Lima. 

O Sr. Ministro Presidente - Trata a hipÓtese dos autos de p~ 

dido de equiparação salarial. As Instâncias ordinárias deram 

pela procedência do pedido, esclarecendo o Regional que não 

é a denominação do cargo e sim a identidade de funções ••• 

(Lê) A Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento ou im

provimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo, 
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.2 

de carreira de que fala o recurso, inexiste a alegada vio -

lação de lei. Não conheço da revista, até porque é matéria a 

purada soberanamente pelas instâncias percorridas, no caso e

quiparação salarial caracterizada. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Caso de equiparação salarial 

com base na prova. Não conheço. 

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

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4768/74 Relator Ministro Lima 

Teixeira - Revisor Ministro Raymundo Moura - Recurso de Revi~ 

ta de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região

FEPASA-FERROVIA PAULISTAS/A e ARVELINO GONÇALVES e OUTROS. 

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

prêmio em pecúnia.O E.Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Re 
. 

gião, rejeitou a preliminar de prescrição, sustentando que a 

mesma só começa a fluir a partir do dia ~ •• (Lê.) A Procurado

ria-Geral opina pelo não conhecimento e improvimento. É o rel 

tório, 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada, Face à 

predominante jurisprudência do Pleno, não conheço da revista, 

pois o acórdão recorrido está em fonformidade com a iterativa 

jurisprudência do Pleno. Súmula 42. 

O Sr. Ministto Raymundo Haura - Também nao conheço. 

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

dade, não foi conhecida a revista. 
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O Sr. Secretário - Processo n9 4 790/74 Relator Ministro Li

ma Teixeira - Revisor Ministro Raymundo Moura - Recurso de 

revista de decisão do T.R.T. da 2a. Região - FEPASA - Ferrovia 

Paulista S/A e Nelson Genaro e Outros. 

O Sr. Ministro Presidente - O Egrégio Regional reformou a deci 

são da MM Junta de Conciliação e Julgamento que dera pela pro

cedência do pedido de restabelecimento do sistema de condena -

ção de passes livres ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral opina 

não conhecimento e i~provimento. É o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

pelo 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Eão conhe 

ço pela súmula 51 e também no que diz respeito a inicial -na o 

informa qual a norma legal violada. Os arestos tido como con -

flitantes não indicam a fonte de publicação e o acÓrdão do Tri 

bunal de Justiça de são Paulo desserve'-· ao conhecimento. A ma

téria discutida está ccoberta pela Súmula 51 do T.S.T. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Não conheço em face da súmula 

51. 

O Sr. Ministro Presidente - Há diveriência? unanimemente, não 

conhecida a revista. 

Q Sr. Secretário - Processo n9 4 899/74 Relator Ministro Lima 

Teixeira - Revisor Ministro Raymundo Moura - Recurso de Revis

ta de decisão do TRT da la. Região - Transporte Estrela Azul 

S/A e Antonio Ferreira Rodrigues. 

~Sr. Ministro Presidente - As Instâncias Ordinárias, com base 

pa prova, entenderam não ter ocorrido justa causa para o desp~ 

bimento e condenaram a reclamada a pagamento de aviso-prévio , 

fração de gratificação natalina e férias proporcionais ••• (Lê. 

A Procuradoria-Geral opina pelo não conhecimento e ~mprovimen-
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo, 

.4 

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

ço da revista por não demonstrada validamente a violação de 

lei. A matéria está bem esclarecida pelo v. acÓrdão regional 

em sua ementa: 11 Não comprovado o fato alegado pelo reclamado , 

justificada a despedida por justa causa ••• (Lê.)" A revista 

versa o reexame de fatos e prova e não se ajusta às exigência 

do art. 896 da C.L.T. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - Ela prÓpria se contradiz por 

não comprovar o fato que foi alegado. Alega violação do art. 

832, pois teria a decisão reg ional julgado não comprovados o 

fatos ... (Lê.) Inexiste a vi o lação. Não conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - H á divergência? Por unanimidade , 

não conhecida a revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 943/74 - Relator Ministro Li 

ma Teixeira - ~evisor Ministro Raymundo Moura - Recurso de Re 

vista de decisão do TRT da la. Região - Dário Francisco da 

Cruz e Empresa de Táxi Jofeva Ltda. 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença originária afirmando 

justa causa para despedida, julgou procedente, em parte, a re 

clamação, para condenar a reclamada ao pagamento do aviso-pré 

vio, férias e gratificações ••• (Lê.) A Procuradoria-Geral opi 

na pelo não conhecimento e improvimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Raymundo Moura - De acordo. 

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

conhecer da revista nem pela preliminar de intempestividade 

argüida pela Procuradoria-Geral, pois descabida na hipÓtese 

visto que o apelo foi interposto em prazo legal, levando-se e 

conta que o Diário de Justiça foi publicado no dia seguinte, 
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O Sr. Ministro Raymundo Moura - o acÓrdão foi publicado a 24. 

10.74, conforme certidão de fls. , -Circulando o orgao oficial 

no dia seguinte 25, sexta-feira, foi este dies a guo o prazo 

deveria ser contado a partir de segunda-feira, 28, para termi 

nar a 4 de novembro e o recurso entrou dia 5. É intempestivo. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Exclui-se o dia do come

ço. O Supremo manda contar da segunda-feira, É pacifico. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Não conheço. 

O Sr. Ministro Hildebrando BisaElia - É intempestivo. Não se 

pode iniciar a contagem do prazo num sábado. A contagem é a 

partir do primeiro dia Útil, segunda feira. 

O Sr. Ministro R~ndo Moura - Não conheço pela intempestivi

dade, 

O Sr. Ministro Presidente - Contagem de prazo é muito sério, 

Não conheço por ser matéria de fato. Não conhecida a revista 

~ela intempestividade, contra o voto do Ministro-Presidente. 
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O Sr. Secretá~ - Processo n9 2029/7~ - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 
' Juiz Pres. do TRT da 3a. Região. Edmundo Andrade Santos e 

Rêde Ferroviária Federal S/A. 

O S~~inistro Hildebrando Bisaglia - Recurso ordinbrio in

deferido por intempestivo. AgrPvou o reclamante contra o Tri 

bunal da Terceira Região salientando ••• (Lê.) A douta Procu

radoria-Geral opina pelo não provimento. ~ o relatórlo. 

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

palavra o Relator. 

~S~. Ministro Hildebrando Bisaglia - A questão dos autos se 

resume, em s{ntese, no seguinte: o reclamante, morador em Mon 

tes Claros, a.presentou reclamação numa Junta da Capital Minei 

ra ..• (Lê.) Nego provimento. 

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

negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 613/75 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumento de despacho do Juiz Pres. 

do TRT da 3a. Região. Destilaria Continental S/A e João Esca

leira Ferrn andes. 

O Sr. Ministro Velloso_Ebert - Pela minuta de fls. 2, 3 e ~ 

agrava a empresa. O respeitável despacho denegatório de seu 

recurso de revista, fls. 30, sustenta a tese levantada nas 

razões do recurso ordinário ••• (Lê.) A douta Procuradoria-Ge

ral opina pelo desprovimento. ~ o relatório. 

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

O Sr_. Ministro Vell,_()_so Ebert - DÚvida não há quanto à contra

riedade ou principio jur{dico inserto, SÚmula ~1 deste TST ... 

(Lê.) Nego provimento. 
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~r. Ministr~ Presidente -Há divergência ? Por unanimida

de, negado provimento ao agravo. 

O S~ .. Secretário - Processo n9 63~75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Pres. do TRT da 2a. Regieo. Fernando da Cunha Magalhães 

e Benedito Heleno da Silva. 

O Sr. Mi~stro Hil~ebrando Bisaglia - Reclamação pleiteando 

indenização legal por despedimento injusto. Operário optan

te. A Junta condenou a reclamante às verbas pedidas na ini

cial ••. (Lê.) A douta Procuradoria-Geral opina pelo provimen-

to para melhor exame. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A respeitável senten

ça de fls. 7/8 bem apreciou a hipÓtese sub judice e chegou 

a conclusão da responsabilidade do reclamante face ao contra 

to juntado aos autos •.• (Lê.) Nego provimento. 

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

de, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 691/75 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert: Agràvo·é!eMinstrumento de despacho do Juiz Pre 

do TRT da 4a. Região. Adalberto Freitas da Silva e Estalei:l:o 

SÓ S/A. 

~r. Ministro Velloso Ebert - A revista intentada pelo en

pregado teve seguimento obstado ao fundamento de que, ine

xistindo nos autos qualquer prova, ..• (Lê.) A douta Procura

doria-Geral opina desfavoravelmente. É o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Velloso Ebert - Como esclarecido no despacho 
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agravado, o aumento decorreu de promoçao. Nego provimento. 

O Sr. Ministr_E_ Presidente - Há divergência ? Por unanimida

de, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretá~ - Processo n9 692/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agrevo de Instrumento de despacho 

do Juiz Pres. do TRT da 4a. Região. Fernando Mascarenhas de 

Barros Coelho e Grurubba Textil S/A. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - RelaÇão de emprego 

não reconhecida diante da prova. E o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada Tem 

a palavra o Relator. • 
O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nego provimento. 

O Sft. Ministro Pre~nte - Há divergência ? Por unanimida

de, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 768/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Presidente do TRT da 2a. Regi;o. Cia. Siderúrgica Paul s 

ta - COSIPA e Joaquim Almeida dos Santos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nego provimento ao 

recurso ordinário da empresa e considerada a despedida feita 

com intuito obstativo à estabilidade ••. (Lê.) B o relatório. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Nego provimento .. 

O Sr. MinistromPresidente - Há divergência ? Por unanimida-

de, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 781/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz Pres. do TRT da 5a. Região. Guilhermina Maria de Jesus 

e Osvaldo Nascimento. 
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O Sr. Ministro Hildebrand~ Bisaglia - Contra o despacho que 

denegou seguimento a~ recurso de revista e contra o acórdão 

que confirmou a sentença da Junta ... (Lê.) A douta Procurado

ria-Geral opina pela deserção do agrav?· t o relatóri~. 

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

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço por deser

t~. Notificada para pagamento de emolumentos •.. (Lê.) 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida

de, não conhecido o agravo por deserto. 

O Sr. Secretário - Processo n9 818/75 - Relator: Ministro 

Velloso Ebert. Agravo de Instrumenco de despacho do Juiz 

Presidente do TRT da 3a. Região. Rêde Ferroviária Federal 

e Miltom de Oliveira Vidal e Outros. 

O Sr. Ministro Vellos~ Ebert - Recurso obstado pelas razoes 

que contrariam a súmula 50. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada Te~ a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Vellos~ Ebert - Nego provimento. 

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

de, negado provimento ao agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 819/75 - Relator: Ministro 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instrumento de despacho do 

Juiz. Pres. do TRT da 3a. Região. Banco Mineiro do Oeste S/A 

e Roberto LÚcio dos Santos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Ofensa ao art. 872 e 

pelo deferimento de diferenças oriundas de acordo coletivo ••. 

(Lê.) A douta Procuradoria-Geral opinao pelo nao provimen~o. 

t o relatório. 
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O Sr. Ministro Presidente -Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Duas são as questões 

suscitadas na revista: uma é a diferença de diss:1.dio coleti

vo e outra gratificação especial ..• (Lê.) Nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidemte - Há divergência ? Por unanimi

mde, negado provimento ao agravo. Está encerrada a Sessão. 


