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

O Sr. ~linistro Presidente - Aberta a Sessão, havendo nú

mero legal. Será processada a leitura da Ata da Sessão 

passada. 

O Sr. Secretário - (Lê a Ata). 

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

vendo impugnação, dou-a por aprovada. Comunico aos Srs 

Ministros que a famÍlia do Dr. Jorge da Costa Honteiro a 

gradeceu a esta Turma os votos de pesar. Os Drs. Advoga

dos podem requerer preferências. 

(os Srs. Advogados pedem preferência para os processos 

de n9s. 3 033/71, 1 33B/71, 1 297/71, 2 433/71, 2 727/71, 

1 ?08/71, 2 029/71, 1 341/71 e 2 858/71). 

O Sr. Ministro Presidente - Deferidas. 
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O Sr. Secretário - PROCESSO nQ 3 033/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da la. Região.BANCO DO 

S/A e JÓSÉ EVARISTO DE MIRANDA SOBRINHO. 

BRASIL 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, pretende 

o recorrente reformar a respeitável decisão do Egrégio TRT 

da Primeira Região, AcÓrdão do insigne Juiz Amaro Barreto da 

Silva, o qual acentua, "in verbis": É de se negar provimento 

ao recurso do banco réu ••• (1~). Opina a douta Procuradoria 

Geral pelo conhecimento e improvimento do recurso. É o rela

tório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Vicente Ferreira de Arruda Coelho) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente,o processo 

é realmente tumultuado, apesar de simples matéria controver 

tida. Dois os aspectos da demanda: A) o atinente ao inquéri 

to requerido em 8 de agôsto de 1966 pelo cometimento de fal 

ta grave, comprovada a doença mental do empregado pelas Ins 

tâncias percorridas; b) quanto ao pagamento de complementos 

salariais correspondentes ao periodo de 19 de março de 1966 

a 31 de julho de 1967, concedido e considerado como decisão 

"ultra petita" pela emprêsa bancária. O conhecimento da Re 

vista só poderá ser analisado .•. (lê). Não conheço da Revis 

ta. 

O Sr. Ministro Presidente - Há outros aspectos, ainda? 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Há, se ultrapassássemos 

a questão para atentarmos à violação. É tudo em tôrno do vicio. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Sr. Presidente,tinha, realmen 

te, maiores considerações a propósito, mas para concluir exa 

tamente de acôrdo com o Ministro Relator, porque a Revista 

ficou circunscrita à divergência, e esta, realmente, não ·é 

atinente à hipÓtese e, muito menos, em relação ao ponto da 

complementação, onde teria maior amparo. 

O Sr. Ministro Presidente - A decisão mandou complementar? 

O Sr. Ministro Rezende Puech - É complementação da aposenta 

doria. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- Nãoháfundamentação,in 

clusive, para a preliminar de "ultra petita"? 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Nada encontrei. Não está 

configurada a divergência. 
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O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? .Unânimemente,não 

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 336/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. COMPANHIA ES 

TADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA e JOAQUIM FRANCISCO DE ASSIS BA 

LESTRO E OUTRO(Drs. Ivan Carlos Luzzatto e Luiz Lopes Bur 

meister). 

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

córdão do Tribunal Regional da Quarta Região que afirmou o 

direito dos reclamantes, rádio-telegrafistas, às horas ex 

tras trabalhadas com acréscimo de 50% pela aplicação do art . 

. 227 da Consolidação das Leis do Trabalho. Revista recebida 

por divergência, contra-arrazoada, opinando a douta Procura 

daria Geral pelo conhecimento e não provimento. É o relatá -

rio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

(Usam da palavra os Drs. Paulo Branda Fernández e Carlos Ar 

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

lavra o Relator. 

O Sr.Jv!inistro Rezende Puech - Conheço do recurso, pela diver 

gência de fls. 136. 

O Sr. Jv!inistro Hildebrando Bisaglia - Também conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há diverg~ncia ? Nnânimemente, 

conhecido o recurso, pela divergência. Tem a palavra o Rela 

tor. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Realmente, controvertida em 

doutrina a matéria dos autos, sendo certo que o elemento his 

tórico da lei é contrário à tese adotada pela decisãoe>recor-

rida. Todavia, não há por que ficarem excluÍdos das vanta 

gens do preceito legal invocado os radiotelegrafistas e os 

radiotelefonistas, que operam continuadamente nessa ativida 

de em emprêsas de natureza diferente da que é referida na 

lei. (Lê), Nego provimento. 

O Sr. Jv!inistro Hildebrando Bisaglia - A matéria já se tor~ 

nou pacifica no Tribunal, inclusive em dissídio de caráter 

jurídico. Sustenta;se que não importa não explore a emprêsa 

atividade de telefonia. Basta que tenha a radiotelefonia , 

que o emp~egado possa ser operador de telefonia, para ter ho 

rário de seis horas. No caso, pedem-se horas extras exceden-

tes de seis. Integralmente, com o Relator. Nego provimento. 

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

negado provimento ao recurso. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 297/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos .Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 3a.Região. José Gordiano da 

Silva e outros e Companhia Siderúrgica Mannesmann. 

O Sr.Ministro Presidente - A MM. Junta julgou impiD8cedànte 
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o inquérito e procedente a ação do empregado para reconhe

cer a estabilidade e assegurar-lhe indenização por tempo d 

serviço, aviso-prévio, gratificação natalina, férias sim -

ples e salários retidos, conforme cálculo constante da ini 

cial, compensados os pagamentos já efetuados. O Egrégio R~ 

gional julgou provada a culpa recmproca e, assim, determi

nou a indenização pela metade .•• (lê). Parecer pelo não co 

nhecimento ou desprovimento. t o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Nada a aditar. 

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

gado. 

(Usa da palavra o Ih'; Cássio Gonçalves) 
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o Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada.Recursodos 

empregados: a decisão recorrida declara que os empregados pos-

sibilitaram o alastramento do movimento grevista, com sérios 

prejuízos à coletividade e à emprêsa. A matéria envolve a apre 

ciação de fatos, e está no âmbito das Instâncias Ordinárias. 

Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Co~eço por violação de le~ 

Empregados amparados pelo art. 543. parágrafo 39 da Consolida 

ção ..• (lê). 

O Sr. Ministro Presidente - Houve inquérito, e êles não 

ram sem garantia. 

fica:; 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conheço por violação de le~ 

"data venia11 de V.Exa, e restabeleço a decisão inaugural, pela 

motivação já expendida. Foram dispensados antes do pronuncia -

mente do inquérito. 

O Sr. Ministro Presidente - O Regional apreciou o inquérito e, 

dentro do mesmo, pro;f'eriu a decisão. Have.ndo divergência, toma 

rei os votos, 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Pelo re~atório, pela sustenta -

ção oral e, inclusive, pelo voto de V.Exa, conclui-se que se 

trata de matéria de fato, e para chegar ao enquadramento dopiO 

cedimento do reclamante seríamos obrigados a reexaminar todos 

os fatos, o que não cabe nesta Instância. Não conheço. 

O Sr. Ministro •· ·Hildebrando Bisaglia - Conheceria pela viola -

ção do art. 492, uma vez que se declara haver falta grave, A 
I 

falta grave não foi reconhecida, diante dos fatos. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Não conheço. 

O Sr, Ministro Presidente - Por maioria, não conhecida a Revis 

ta dos empregados. O Relator désignado redigiu o Acórdão,e não 

há base para a nulidade invoéada, porque foi v.encido apenas em 
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parte. A decisão de Primeira Instância foi reformada quanto 

ao valor da indenização .•. (lê). Conheço do recurso quanto 

à gratificação natalina, pela Súmula 14. É o único ponto em 

que conheço do recurso, e lhe dou provimento, para ex:·cluir da 

condenação. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Dé acôrdo. 

O Sr. Ministro Hlldeb~do Bisaglia - Foi reconhecida a esta

bilidade ? 

O Sr. Ministro Presidente - Foi, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tinha mais de dez anos? 

Foi dado o pagamento em dôbro pelo fato de ter estabilidade 

condicional, ou reconhecida a estabilidade de dez anos? Não 

dou indenização em dôbro para empregado dirigente sindical. 

Essa estabilidade condicional apenas garante a permanência no 

emprêgo, mas não são as indenizações idênticas às dos empre

gados com mais de dez anos de serviço. 

O Sr. Ministro Presidente - A sentença deu a indenização sim 

ples, e o Regional reformou apenas para aplicar a culpa reei 

proca, mandando pagar pela metade. Aliás, essa matéria não é 

questionada. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - V. Exa. mencionat.c· que 

êle tinha estabilidade. 
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O Sr. Ministro Presidente - Sim, a estabilidade sindical.~le 

tinha um mandato sindical. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Já temos decisões, man 

dando pagar indenização dobrada, ainda na hipótese da estabi 

lidade condicional. 

O Sr; Ministro Presidente (Consulta os autos) - Havia exerci 

do cargo de direção sindical. É estabilidade sindical. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Qual a conclusão da 

sentença? 

O Sr. Ministro Presidente - Julga a Junta improcedente o in 

quérito proposto pela requerente para dispensa do requerido e 

procedente a reclamatória, condenando a pagar indenização por 

tempo de serviço, aviso-prévio, cinco salários vencidos 

(Iê). É mandato sindical. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - No final, êles pedem a 

reintegração ou indenização? 

O Sr. Ministro Presidente - Pedem indenização. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisagli_~- Não tem qualificativo a 

espécie de indenização solicitada? 

O Sr. Ministro Presidente - "A dispensa dos reclamantes é nu 

la, uma vez que todos êles gozavam.de estabilidade provis~ 

ria, quando a mesma se verificou, motivo por que, apenas atra 

v és de competente inquérito, poderiam ser dispensados. (Lê)". 

Agora, José Jordànio pede reintegração. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A lÓgica do pedido ~e 

ria reintegração, porque indenização não precisa pedir. Tal 

vez o Sr. Advogado possa esclarecer. 

O Sr. Cássio Gonçalves (Advogado) - O pedido é, realmente,de 

indenização de estabilidade provisória. Quatro dos reclaman 
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tes, parece-me, com a soma dos noventa dias, completam o tem 

po. 

O Sr. Ministro Rildebrando Bisaglia - Com o mandato. Mas, se 

aceitou a culpa reciproca, não vai contar o tempo. 

O Sr. Cássio Gonçalves (Advogado) - O Egrégio Tribunal Regio 

nal, dando a culpa reciproca, reduziu à metade essa indeniza 

ção. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Perfeito, Sr. Presiden 

te. V.Exa. só deu provimento Quanto à natalina. 

O Sr. Ministro Presidente - Porque esta matéria não está 

questionada. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Lembro o caso, porque 

V. Exa. sabe que já tivemos vários em que foi pedida indeni 

zação dobrada. 

O Sr. Ministro Presidente - Sempre o voto do Relator vai no 

teor do pedido. Não foi questionada, não se agita o problem~ 

Inexiste a omissão, a matéria sôbre a culpa reciproca e fal 

ta grave é de fato. Conheço, apenas, quanto à gratificaçãona 

ta1ina para exclui-la do pedido, e dou provimento para ex 

cluir a referida parcela. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos -De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Unânimemente, conhecida a Revis 

ta, quanto à gratificação natalina pela súmula 14, e dado 

provimento à mesma para excluir a referida parcela. 

O Sr. Secretário -Processo n9 2 433/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech, Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. ADALTON ALVES 

MOTTA E ~OUTROS e CIA. PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO (Drs.Ser 

gio Mendes Vallim e Cassio Mesquita Barros Jr.). 
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O Sr. Ministro Rezende Puech - Os reclamantes, empregados da 

ora recorrida, alguns tendo mais de trinta anos de serviço, 

vieram a juizo pleitear o restabelecimento da complementação 

de proventos da aposentadoria instituída a 15 de maio de 

1962 pelas Circulares P-12 e P-14 que, conforme o regulamen 

to dos ferroviários, art. 192, Lei 1 386/51 e convenção cole 

tiva celebrada entre o Sindicato da categoria ... (lê). A dou 

ta Procuradoria C!l!":li!Wlp_e;looconhecimento e provimento do re 

curso. to relat6rio. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

(Usam da palavra os Drs. José Tôrres das Neves e Cássio Mes 

quita Barrós JÚnior) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço, pela diverg@ncia de 

fls. 635, juntada por fotocópia. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também conheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Por unanimida 

de, conhecida a Revista, pela diverg@ncia. Tem a palavra o 

Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Segundo a empr@sa, a Consti

tuição do Estado de São Paulo, ao estender para 35 anos o 

tempo de serviço autorizador da aposentadoria com vencimen

tos integrais, a ela impôs o cancelamento do beneficio da 

complementação .•• (lê). Dou provimento à Revista, restabele 

cendo a decisão de Primeira Instância, 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Como sempre, brilhan

te e juridico o voto do Ministro Rezende Puech. Estou inte

gralmente de acôrdo, especialmente quando S.Exa. fala em ex 

pectativa de direito, pois trata-se de uma eropr@sa regida 

pela legislação do trabalho. Apenas pediria a atenção do Mi 

nistro Relator para um fato: parece-me que a decisão de Pri 

meira Instância ordenou a complementação vincenda, e a es

sa parte me parece que não pode ser dado provimento, porque 

os que não atingiram 30 anos, a condição é a aposentadoria, 

para receberem a vantagem. Há empregados que não atingiram 

os 30 anos e querem, desde logo, que seja condenada a empr~ 

sa a complementar. Salientei isso no meu voto. Digo:"Plei -

teiam, na realidade, a anulação da Circular 182, pois que

rem tornar, sem efeito .•• (l~). Fica sem efeito apenas quan

to aos reclamantes. Vai ter fôrça quanto aos novos emprega

dos. Mas pedem a paga de complementação desde o dia em que 
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domplementaram os 30 anos de serviço, ou venham a completa~ 

O Sr. Ministro Rezende Puech - "Julgar a reclamação proce -

dente, para condenar a reclamada ••• (lê). 
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o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - V.Exa. verifique. Es 

tou de pleno acôrdo com V.Excelência. Todos aquêles que ti 

nham condiçãoPa cumprir estão garantidos, têm direito à com 

plementação que pedem. Os que não tinham ainda trinta anos, 

não têm direito à complementação. Somente quando completarem 

os trinta anos. 

O Sr. Ministro Rezende P~ech - Sles querem reconhecimento do 

direi to também para o futuro, porque pedem para p,agar as im 

port&ncias correspondentes à complementação, a partir da da 

ta que vierem a completar trinta anos. Parece-me que o pedi 

do está dentro, pois, se há direito a ser tutelado, só pela 

forma pleiteada: para os que já completaram, a complementa -

ção; para os que não completaram os trinta anos, a compleme~ 

tação assegurada e, desde logo, reconhecida. Terá um sentido 

declarat6rio a sentença, neste particular. :E:les nã.o pediram 

antecipação. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Entendi que estão p~ 

dindo complementação desde já. Essa, não dou. 

O Sr. Ministro Rezende Puech "Requerem seja a reclamada con 

denada a tornar sem efeito a alteração contratual acima des 

crita, garantindo novamente aos reclamantes o direito à com 

plementação após trinta anos, na forma ..• (lê)". Nem estão 

pedindo para os que não completaram. O pedido é só para os 

que já completaram ou vierem a completar. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - É o que estou dizendo. 

Não basta que venham a completar trinta anos de serviço e, 
' 

sim, a aposentadoria. O pedido está mal formulado. É preciso 

que se esclareça. 

O Sr. Cássio Mesquita Barros JÚnior (Advogado) - Sr.Presiden 
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te, gostaria de prestar esclarecimento de fato. Segundo o 

Acórdão Regional, nenhum dos reclamantes é aposentado, todoB 

estão trabalhando. Como disse o Ministro Hildebrando Bisa 

glia, a condição para a complementação é a aposentadoria p~ 

la Caixa Federal. 

O Sr. Ministro Presidente - Logo, é assegurar essa vantagem, 

desde que aposentado, no momento em que entrarem na aposenta 

do ria. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pediria ao Ministro Re 

zende Puech para confirmar isso, porque não é abono de perma 

nência. Passarão a ter direito ao pretendido, desde que se 

aposentem com trinta anos de serviço. 

O Sr. Ministro Rezende Puech -Ficará assim: Dou provimento 
' 

à Revista para assegurar a complementação da aposentadoria 

aos reclamantes, desde que aposentados aos trinta anos. 

O Sr. Ministro Presidente - Unânimemente, dado provimento pa 

ra assegurar aos reclamantes a complementação pleiteada, des 

de que aposentados aos trinta anos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 727/71 -Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur 

so de Revista de Decisão do TRT da la. Região. R~DE FERROVIA 

RIA FEDERAL S/A - 7a. DIV. LEOPOLDINA UNIAO FEDERAL(Assistên 

te) e MANOEL PAIVA DE AMORIM E OUTROS (Drs. Rivadavia Morei 

ra Azevedo e Francisco Costa Neto). 

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

o direito reconhecido aos reclamantes às vantagens pecuniá 

rias devidas pelo qllinqliênio de serviço, na forma da lei ... 
( l'ê). A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e não pr~ 

-·vimento do recurso. É o relatório, 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

(Usa da palavra o Dr. Carlos Arnaldo Selva) 

3. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Quanto à interferência da 

União, a posição ... (lê). Não conheço da Revista. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - V.Exa. acha que não es 

tá plenamente justificada a intervenção da União no feito? 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Exato. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Por isso, V.Exa. deixa 

de ap~icar a Lei 5 638. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Exatamente. Acho que a simple 

condição de acionista não é suficiente para que se caracte

rize a condição existente. Precisa revelar o interêsse par~ 

lelo, e a interferência da solução da lide é interêsse 

prio, 

, 
pr~ 
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O Sr. Ministro Hi1debrando Bisaglia - O Ministro Revisor te, 

razão, porque poderia ser por simples petição a intervenção 

da União ou por qualquer forma, para deslocar a competência 

t bem verdade que as ações anteriores a 30 de outubro de 

1 970 são da competência da Justiça do Trabalho por fôrça 

dessa lei. só posteriormente que a competência é dó Tribuna 

Federal de Recursos. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - No mérito, talvez haja dive 

gência amparando o conhecimento. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Há divergência.·. 

o Sr. lfd.nistro Rezende Puech --Conheço pela divergência em 

relação ao mérito. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -Também conheço. 

o Sr. Ministro Presidente - Há diver~ência ? Conhecida a 

Revista apenas no mérito, pela divergência. Ela pretende ca 

racterizada a assistênciaa pelo fato de ser uma sociedade d 

economia mista, com atividade preponderante. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tem que justificar 

a condição de assistente, oponente ou interveniente. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Achei que não havia necessi 

dade de se examinar à luz da Constituição a pretendida ile

gitimidade, de vez que a caracterização da assistência é pr 

cessual. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não convenientemente 

justificada a razão da intervenção. 

O Sr. Ministro Presidente - Quanto ao mérito, tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puec]:i - Nego provimento, nos têrmos 

dos prontmciamentos dêste Tribunal em casos amálogos. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Tambéffi nego. 
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O Sr. ~tinistro Presidente - Há diverg@ncia ? Unânimemente, 

negado provimento. 

O Sr. Secretário- Processo n9 l 708/71 - Relator: Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Ministro Jeremias Marrocos.Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Banco Brasileiro 

de Descontos S/A e Benedito Samuere de Oliveira Filho. 

O Sr. l~nistro Presidente - O Egrégio Tribunal da Segunda 

Região, pela Primeira Turma, considerou estável o reclamante 

com vinte e seis anos de2serviço, tendo sido transferido de 

J.logi das Cruzes para a Capital de São Paulo e, posteriormen"= 

te, para Osasco, pleiteando, então, a rescisão de seu contra 

to de tRabalho. Não importa tenha sido transferido de Mogi 

das Cruzes para São Paulo em 19 de agosto de 1 968 e só vin

do a requerer a rescisão do contrato •.. (lê). Parecer contrá 

rio à preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e provimen-

to em parte do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De ac8rdo. 

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

gados. 

(Usam da palavra os Drs. Hugo Gueiros Bernardes e José Tor 

res das Neves). 
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O Sr.t1inistro .Presidente -in cliscuss&.o. Zt1cGrretdct. Pelo teor 

d<J inicL:ü, verifica-s0 que; o recl::un::m te se insurge contra as 

du;-:ts tr.:J.nsfer8ncias. A doeis 5o ostá fWJ.cla . .lcnt:-..do. no f.:-tto de 

de d0 s0rviço come dcter'l'lÍn~"nto da transfGr&ncia, e o rccln -
, h 

nant0 :era. ostnvol.., (h:). Conh<?ço do recurso, no quo s o re-

fere ~ indenizaçi:io, p::la divergência cit::tda, no ê:enticlo ele 

·.:jUe dc-và ser prc:servada o emprêgo, e ni'ío paga a indenização. 

~- .Ninis t r o JCJJ:·e:1i:1s :-brrocos - T:JJubém conhoço. 

O >:>r·.Hinistro Pr·esiáente - Bé, c1ivor'gÔnci:J. ? i?ol' unanL!JidetdG, 

d ' . ] . -conh0ci o o recurso 1unnto o. lnc 811lZ.J .. çao, 

jurirprl:dencial cit~1dc,. ~:·1 sç, trntnndo de EJl!lpl'og:ldO est:}vel 

o nõ.o justificadé\ n transfer.Sncia., conformEJ r8conheceu o V .A-

resto rocor.rido, niio há lJOr- lJ.Ue dot8r~·lin::cr o retôrno ao crJ

~;rÔgo. 1kgo provirwnto. 

nc 'i:Rclo proviL18nto c1.o recurso. 

mLmdo ;,Iourn. Revisor: Hinistro Jeremias i1!<:trrocos. Hecurso do 

Doei são <1o TRT da 3a. RGgião .HASSA FALIDA DA CH. IllDU:::iTIUAL 

SuL l•JIN;:;IrtA e ALVAIW c::AVsS SALOi'!Ol-•l B OUTROS. (Drs.Seb::tstião 

Pimenta J·,rroso e Wilson Carniüro Vic1igal). 

Q_ Sr.i1inistro Prosidontc - O ~:;r6gio TriiJunal da TG:f'ceira 

hc:;ii'io, pola sua Segunda Tur1Ja 1 rejeitou a prelimin·ü' de 

P- c.scrição, cl0 c, cÔrdo com o Prejul~;:,do nº 38. -/UCll;to n ar -

3uiçfio de ·coisa julgada ••• (l8).Gpina a douta ProcurQdoria G0-

rnl pGlo conhccicrento c provimento do rocur-so. f: o reL:,tÓrio. 
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O Cr.Híni stro Jeretüas darrocos - Do acÔrdo. 

(t!SAN DA PALAVRA OS DRS.ALINO DA COS'.i.'A ':CllU.,IRO E HUGO 

l'ST - 9B2 
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O Sr.Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pela ordem, Sr, Presi 

dente. Ante a argumentação oferecida da tribuna, peço vista 

regimental dêsse processo. 

O Sr. Ministro Presidente - Suspenso o julgamento, em vir-

tude do pedido de vista do Ministro Hildebrando Bisaglia. 

O Sr. Secretário - Processo n? l 341/71 - Relator:Ministro 

Raymundo Moura. Revisor: Hinistro Jeremias:-"Marrocos. Recurs 

de Revista de decisão do TRT da 4a.Região. Horácio da Silva 

e outros, e Departamento Est~dual de Portos, Rios e Canais. 

O Sr.Hinistro Presidente - O B. Acórdão Regional, por fÔrç 

do Decreto-lei n9 5/66, declarou sem eficácia o acÔrdo me -

diante o qual pleiteam os recorrentes a intitulada gratifi

cação de férias; daí a improcedência do pedido. Os emprega

dos, na Revista, alegam não se contém na defesa a nulidade 

do acôrdo com base no citado Decreto-lei. Por outro lado,há 

direito adquirido relativamente à convenção coletiva de 

1 961, violada por ato do recorrido, de 2 de setembro del96 

ocorrendo, ainda, coisa julgada ..• (lê). Parecer pelo conhe

cimento e desprovimento do recurso. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

do. 

(Usa da palavra o Dr. José Moura Rocha) 

O Sr.~ünistro Presidente - Em discussão. Encerrada. As de-

cisões ·do Tribunal, reiteradas no mesmo sentido, não caract~ 

rizam, só por êste fato, a coisa julgada, mas simples juris

prud@ncia domin&~te, Útil apenas para o conhecimento da Re -

vista, não para t~ancar o processo. Quanto à invocação do 



'IST . 882 

PODER .JUOIC!ÁRIO 

.JUSirÇA DO 'TRASAL'r-10 

TRIEIUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

7 .12. 71 FBL/ARQ 15,00/05 -'-2-

Decreto-lei n9 5/66 , os têrmos da contestação abrangem a nu 

lidade da convenção coletiva de 1 961 por infringência da le, 

gislação salarial; além disso, trata-se de lei incluída nos 

atos do Govêrno ... (lê). Não há base para o conhecimento pe

la preliminar, Conheço do recurso no mérito, pela divergên -

c ia. 

O Sr. ~.finistro Jeremias Marrocos - Tarnbém conheço. 

e Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

conhecido o recurso, pela divergência, no mérito. O pedido 

tem por fundamento a convenqão coletiva anterior m dois anos 

do dito Decreto-lei n9 5/66, que expressamente considerou nu 

los tais atos. A Ordem de Serviço da emprêsa, posterior ao 

aludido decreto-lei, padece do mesmo defeito por parte da a! 

gumentação de que a convenção estava excluÍda da declaração 

da nulidade. Nesta parte, em que o Decreto-lei dá pela nuli

dade dos · atos anteriores há dois anos de sua vigência, não 

infringiu a Constituição, porque ela mesma arr~ara essa disp~ 

sição. ·(Lê). Nego provimento. 

O Sr. lünistro Jeremias !;Iarrocos - Não encontro direito adqu 

rido. Nego proviffiento. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

negado provimento ao recurso. Suspensa a Sessão. 



TST · 332 

PODER JUOJCJAFI.IO 

JUSí!ÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

7/12/71 MHA/CCG 15,50/55 -1-

' -O Sr. Ministro Presidente - Esta reaberta ~ Sessao. 

O Sr. Secretário - PR®CESSO N9 2 858/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech; Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Rec~ 

so de revista de decisão do TRT da 2a. Região. WILMA PÂVA e 

BANCO DA BAHIA S/ A - OS MESMOS .. Drs: ( Ped:r;o Dada e Carlos H. 

z. Mazzeo). 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Tribunal de origem afirmou 

a·sucessão do Banco Cruzeiro do Sul pelo Banco da Bahia e a~ 

segurou à reclamante complementação das indenizações com as 

verbas de gratificação, tida esta como ... (lê). A douta Pro

curadoria opina pelo não conhecimento e não provimento de am 

bos os recursos. E o relatÓrio. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De acÔrdo. 

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

dos. 

(USAM DA PALAVRA OS DRS. JOSÉ TÔRRES DAS· NEVES E JOSÉ ALBER 

TO MACIEL ) • 
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O Sr.Ministro Presidente - Em discus~ão.Encerrada.Tem a pa-

lavra o Relatei. 

O Sr.Ministro Rezende Puech -Recurso da reclamante. Conheço 

quanto à correção monetária , pela violação do Decreto-lei n9 

75 ,inaplicável aos empregados por não ter efei:o retroativo, 

para excluir ... (lê). 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço, também ,quanto 

à correção ffiOnetária . 

O Sr.Ministro PresiQ.en·ce - Há divergência ? Conhecido o recur 

' - ' so da reclamante apenas quanto à correçao monetaria ,por unan' 

midade .Tem a palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Rezende Rech - Dou provimento para excluir a -

correção da verba a ser compensada. 

O Sr.l,:inistro Hilàebrando Bisaglia --Perfeito, de acÔrdo. 

O Sr .Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimerr.ente, da-

do provimento ao recurso da reclamante para excluir a- corre-

ção da verba a ser compensada, Tem a palavra o Relator. 

O Sr .Ministro Rezende Puech - Quanto ao recurso do reclama.-

do, não conheço pela nulidade, uma vez que não amparada ou qu, 

lificada por diverg~n~~a ; mas,nonheço em relação à sucessao, 

pela divergência , AcÓrdão de fls.91. O recurso tem três 

itens . Conheço de dois .Conheço, partimto , par, divergência, 

em relação à sucessão e gratificação e, par vialaçãa de lei , 

em relação às horas extras. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Não obstante declarar 

o AcÓrdão não ter provado a emprêsa que a gratificação paga 

correspondia a um têrço do salário , na verdade,não tem pro

cedência a argumentação da emprêaa de que o salário nao con

testado ~ constante da inicial ,dividida por três ,dá exata -

mente ... (lê). 
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tlll Sr.Ministro Presidente - Ha divergência ? Conhecida a Revi -

ta da emprêsa quanto à sucessão e gratificação pela alÍnea "a', 

por unanimidade. O Ministro Relator ccmhéce pela alÍnea "b" 

quanto a horas extras. Tem a palavra o Revisor. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - -Pela letra b ,nao conhe 

ço. 

O Sr.Minis'tro Rezende Puech - Conheço, porque a verba questi,e> 

nada não pode ser considerada em fraude ao comissionamento.A 

exegese do art.224 é no senttdo de considerar em fraude ao co 

missionamento ... (lê). 

O Sr .Ministro Hilciebrando Bisaglia - }1eu entendimento é co -

nhecido desta Turma .Quando houve a alteração do § 29 do art. 

224, afirmei - e continuo entendendo da mesma maneira,não me 

convenci dos vot0s em contrário - que essa gratificação foi 

estabelecida apenas para conceituar o cargo de confiança. Não 

tem reflexo algum na parte remuneratória .A lei anterior di -

zia ser cargo de confiança aquêle que percebesse maior venci

mento .Ago~a, cargo de confiança é aquêle que percebe uma gra 

tificação na base de um têrço de seu salário. Isso é matéria 

de exegese , de interpretação .Como vou entender violado o 

art. 224, § 29 ? O Relator entende que a gratificação é para 

isentar a emprêsa do pagamento das horas extras Como vamas 

en~ender violada o § 29 , que diz apenas isso : '' As disposi

ções dêste artigo não se aplicam aos que exerçam funções de 

gerência ••• (lê)". Nada diz sÔbre horas extras .• V:blação li te

ral, então, não há • O dispositivo não trata disso, e a viola 

çãa de iei tem que ser literal. 

O Sr.Ministro Resende Puech - É ponto de vista de V. Exce~Çên 

c ia. 

O Sr.Iünistro Presidente - Havendo divergência, tomarei os v 

tos. 
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O Sr.Ministr~ Peres JÚni~r - Com o Relator. 

O Sr.Ministro Presidente -Parece-me que depois de a lei ter 

fixado em 30% no minimo, há dispositivo claro a respeito. An-

tigamente , se considerava fraudulento porque havia bancos 

que davam lli~a gratificação irrisÓria e, como a lei não dizia 

a que titulo , ficava aquela literalidade encampando a fraude, 

Uma vez que a reforma veio e diz ser um têrço ... Caracteri-

zado para que fim ? 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia: 

cação de função, de maior responsabi 

cargo de confiança. Não há a nenor r e 

dinárias. A lei fala em violação lit 

se refere a c·ompensação de horas ext 

ria de interpretação, mas violação 1 

O Sr. Ministre Rezende Puech - Tenho 

se sentido. \ 

16,10/15 -1-

- Para a função: gratifi 

lidade, que caracteriza o 

ferência a horas extraor-

eral. A norma do art. 224 

raordinárias.Isso é maté-

iteral não há. 

votado reiteradamente res 

O Sr. Ministro Presidente - Acampa 

haverá, naturalmente, 

nho o Relator, mesmo porque 

nto do Pleno, que fixará a o pronunciame 

sua jurisprudência a respeito. Ness e sentido, na esperança de 

mpanho S. Excelência. Co -

anta às horas extraordiná-

que se fixe uma jur~sprudência, aco 

nhecida a Revista pela alínea E., qu 

rias, vencidos os Ministros Hildebra 

Marrbcos. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Rezende Puech - Em re 

' cessão de instalações, móveis, que a 

(lê). Nego provimento. 

ndo Bisaglia e Jeremias 

lação à sucessão, ertendo 

utensÍlios e prédios .•• 

o Sr. J!D.nistro Hildebrando Bisaglia 

o Sr. Ministro Presidente - Há diver 

negado provimento ao recurso, quant 

- Também nego provimento. 

gência? Por unanimidade , 

o à sucessão. Tem a pala -

vra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Quant o às gratificações, nego 

pro'!Jimento, já que, pela prova, fora m tidas como habituais. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia 

o Sr. Ministro Presidente - Há diver 

negado provimento ao recurso quanto 

lavra o Relator. 

o Sr. Ministro Rezende Puech - Quant 

Revista conhecida por violação de le 

- Também nego provimento. 

gência? Por unanimidade , 

à gratificação. Tem a pa-

o a horas extras, foi a 

i. Dou provimento. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisa!l;lia - Coerentemente·, nego prQ 
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vimento. 
' O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Tambem nego provimento. 

O Sr. Ministro Presidente - Dado provimento ao recurso, quan

to às horas extraordinárias, para julgá-las improcedentes,con 

tra·o voto dos Ministros Hildebrando Bisaglia e Jeremias Mar-

r ocos. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 9'31/71 - Relator: Ministro , 

Rezende Puecb. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia. Recur

so de Revista de decisão do TRT da 4a. Região - ADÃO LOPES AL 

VES E OUTROS e ANTONIO FERNANDES E OUTROS (chamados a inte~ar 

a lide) e VIAÇÃO TERESÓPOLIS-CAVALHADA LTDA. (Drs. Hélio Al -

ves Rodrigues e Elio Carlos Englert, e Dr. João Emilio Muller~ 

O Sr. Ministro Rezende: Puech - Os reclamantes, motoristas, r~ 

clamaram da Emprêsa Viação TeresÓpolis seus direitos por des-

pedida injusta ••. (lê). O douto parecer é contrário. É ore

latório. 

O Sr. Ministro Hildebrandc Bisaglia - De acÔrdo. 

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

lavra o Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Conheço de ambos os recursos , 

pela divergência de fls. 415/420 que cada um dos recorrentes a 

' presenta, que e a mesma e adequada a ambas as Revistas. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Também coriheço. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Conhecidas ambas 

as Revistas, pela divergência, por unanimidade. Tem a palavra 

o Relator. 

O Sr. 1tinistro Rezende Puech - Adoto e subscrevo à ementa di-

vergente citada, que aponta a emprêsa concessionária de servi 

ços pÚblicos ... (lê). Dou provimento total ao recurso dos re 

clamantes, e ao dos agregados provimento parcial, para inclu

ir areclamada, ora recorrida, como solidàriamente responsável. 
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O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pela pericia de fls.l36 

a reclamada é uma sociedade regularmente constituida para a 

exploração do serviço de transporte rodoviáriore passageiros, 

mas recebe taxa de administração de todos os proprietários de 

veicules, para dar-lhes cobertura .•• (lê). 

O Sr. Ministro Rezende Puech - V. Exa., pelo exame que fêz ' 
chegou a effia conclusão mas, na verdade, ela é a grande emprê 

sa, a Única concessionária da linha. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Saiu uma ordem circular 

de trânsito exigindo que os pequenos proprietários se consti

tuissem em emprêsa. Em são Paulo, ocorreu a mesma coisa. A me 

dida foi de ordem geral. Como não poderiam cumprir isso, pa~ 

ram uma emprêsa de transportes, que passou a ser concessioná

ria de todos os proprietários. Ela inclusive contrata os ope

rários e tudo o mais, mas quem paga os salários são os propri 

etários, que também pagam a essa emprêsa uma taxa de admins~a 

ção. Menciono - e o Relator poderá dar a informação - às fls. 

137, a existência de recibo de taxa de administração de todos 

os proprietários de veicules, para dar uma cobertura técnica, 

mas o pagamento de salários é feito pelos proprietários, dire 

tamente. 

~ - ' O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Essa empresa nao e uma so-

ciedade limitada, e as outras dela participam? 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - É uma concessionária, e 

as outras pagam uma taxa de administração. 

O Sr. Ministro Presidente - Parece-me que não pode mais haver 

emprêsa concessionária com um Único veiculo. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Trata-se de caso da Quarta Re

gião. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - A medida é de ordem ge

ral, para todo o Brasil. 
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O Sr. ~ünistro Presidente - O que diz o Regional? parece-me 

ser matéria de fato. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos ' ~ Seriam empregados de va-

rias emprêsas. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - São empregados de cada 

propriet~rio, 

O Sr. ~nistro Rezende Puech ~ O Àcórdão é longo. A emerta dá 

uma idéia dÕ assunto: "Transportes coletivos: inocorrência da 

figurà de sucessão de grupo econômico ••• (lê)." 
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O Sr. Ministro Presidente - Havendo divergência, tomarei os 

votos. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Sendo assim, exatamente, o ca 

so, como explicou o Ministro Hildebrando Bisaglia, não tenho 

qualquer dÚvida. Entendo que essa administradora serviria,no 

caso, como cooperativa. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não, porque cooperati-

va compõe uma entidade de pessoa juridica. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Apenas é administradora, não 

concessionária, nem~·responsável por~qualquer ato das emprê 

sas. Ela é responsável apenas como responsável perante às em 
A presas que entregam para que se encarregue depagar os empr~ 

gados, etc. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - E recebe uma taxa. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - "Data venia" do Ministro Rela 

tor, com o Ministro Revisor. 

O Sr. Ministro Presidente - Não há dÚvida que se trata de fi 

gura estranha, pelo menos para o meu conhecimento, pois não 

sabia que uma administradora é matéria de transporte coleti 

vo. Como a indagação se relaciona com fato e prova, também 

nego provimento. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, o § 29, 

do art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho diz: "Sempre 

que uma ou mais emprêsas, tendo embora, cada uma delas,pers~ 

nalidade juridica própria, estiverem sob a direção, contr6le 

ou administração de outra, constituindo grupo industrial, 

comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, 

para os efeitos da relação de emprêgo, solidàriamente respon 

sáveis a emprêsa principal e cada uma das subordinadas". 
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o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia 

fôsse ~ estaria certo. uma empresa, 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - M 

caso? 

o Sr. Ministro Rezende Puech - Não f 

do, ' e um grupo. 

o Sr. Ministro Presidente - Mas o r e 

' ainda ' matéria de fato. sorcio e 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia 

matéria nem foi prequestionada. São 

se trata de empresa. Como V.Exa. dis 

16,20/25 2. 

- Se cada proprietário 

as, Sr. Presidente,neste 

oi invocado. Mas, no fun 

conhecimento dêsse con 

- Nem há alegação. Esta 

veículos particulares.Nã 

se, a atividade é indivi 

dual. Logo, o patrão ' individual, -ao explora qualquer ati e n 
-

vidade econômica, apenas o seu ve!cul o serve uma entidade. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - v. Exa, acha que a respon-

sável 
J' ..... , o 

e uma empresa un~ca. 

o Sr. Ministro Rezende Puech - Acho o ue há solidariedade, a 

admito. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A c ompanho o ilustre Minis 

tro Relator. 

o Sr. Ministro Presidente - Por maior ia, negado provimento 

ao recurso. Vencido o Ministro Relato 

Ministro Revisor. 

o Sr. Secretário - Processo n'? 667/71 

Hildebrando Bisaglia. Agravo de Instr 

Juiz Presidente do TRT da 2a. Região. 

GIORGI S/A e ANTONIO DE OLIVEIRA RAMI 

Geisler). 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia -

ria contra pena de suspensão por um d 

r, redigirá o AcÓrdão o 

- Relator: Ministro 

umento de Despacho do 

METALÚRGICA GRÁFICA 

RO E OUTROS (Dr. Leon 

Trata-se de reclamató-

ia e conseqüente perda 
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da remuneração do repouso semanal. Matéria da Lei 5584. Não 

conheço do Agravo, em face da Lei 5 584. 

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

conhecido o Agravo, em face da Lei 5 584. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 357/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da 2a. Região. SEBASTIAO ANTONIO TAVARES e 

SENHORA SABINE R. BEN SAID (Drs. Nair Lopes de Freitas e Jo 

sé Perrone Neto). 

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

a Súmula 9 dêste Egrégio Tribunal, aplicou ao reclamante a 

pena de confissão, porque não compareceu à audiência em pro~ 

seguimento. A Revista do empregado foi indeferida, vindo o 

Agravo de fls. por simples petição, sem impugnação e com pa 

recer contrário da douta Procuradoria. É o relatório. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - A Súmula invocada não autori 

za a interpretação do AcÓrdão Regional já que se limita a ne 

gar o arquivamento na situação dos autos. Dou provimento pa 

ra que se processe a Revista. 

O Sr. Ministro Presidente - Há divergência? Unânimemente, d~ 

do provimento ao Agravo para que seja processada a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 1 503/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da la. Região. PETRÓLEO BRASILEIRA S/A -PETRO 

BRAS e AVELINO RAMOS DE PACHECO (Drs. Roberto Siqueira e Mau 

r1cio de Menezes Campos). 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Trata-se de Agravo pretendido 
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contra o indeferimento da Revista em equ foi argaida a vio 

lação do art. 832 da Consolidação das Leis do Trabalho. A 

douta Procuradoria Geral opina pelo provimento. É o relatóri 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - O Acórdão Regional, a fls. 

108, transcrevendo parte da decisão de Primeira Instância,co 

cluiu pela inexistência de prova satisfatória à falta grave 

atribuida aJ agravado ..• (lê). Nego provimento ao Agravo. 

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

gado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n~ 1 509/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Agravo de Instrumento de Despacho do Juiz Pre 

sidente do TRT da la. Região JOAO DAMASCENO E BANCO COMÉR 

CIO E INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS S/A (Drs. Braulio Domingues 

e Elpidio Mayrink da Silveira). 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Trata-se de Agravo contra de~ 

pacho que indeferiu a Revista, porque discute matéria de fa 

to. A douta Procuradoria opina pelo não provimento do Agravo. 

É o relatório. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - Nego provimento ao Agravo, já 

que a Revista discute as provas a respeito da falta grave a 

tribuida ao agravante. 

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

negado provimento ao Agravo. 

O Sr. Secretário - Processo n9 4 055/70 - Relator: Ministro 

Fortunato Peres Jr. Revisor: Ministro Raymundo de Souza Mour 
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Recurso de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. ANTONIO 

ZANAGA E OUTROS e JOJI.O GOMES (Drs. Sahid Maluf e Gerson J. 

Cibin). 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Sr. Presidente, reclamaram fé 

rias em dÔbro referentes aos periodos de 1956 a 1957, 1957 

a 1958, 1958 a 1959 •.• (lê). O valor da causa é de Cr$208,0Q 

A Junta mandou pagar as férias relativas a 1956 e 1957 em dô 

bro ... (lê). A douta Procuradoria opina pelo não conhecimen

to ou provimento da Revista. t o relatório, 
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O Sr.Ministro Presiàente - Confirmo. Em discussão. Encer: 

rada. Tem a palavra o Relator. 

O Sr.Mini&tro Peres Júnior Não conheço. Não encontro d±-

ve:ogência, nem viole_q:ão ô.e lei. 

o Sr.Ministro Presidente - TroEbém não conheço. Ao tempo em 

que entrava em vigor o Estatuto do Trabalhador Rural, o di

reito às férias era assegurado pela Consolidação a todos os 

empregados.(Lê). Revista não cita divergência, não conheço. 

Há diverggncia ? Unâ:-ümemente, não conhecida a Revista-.-

O Sr. Secretário - Processo n? 4 379/70 - Relator:Ministro 

Peres Júnior. Revisor:Ministro Raymundo Moura. Recurso de R 

vista de decisão do TRT da 2a.Região. Electrodos Fredotti 

S/A. HilsmiÍ Favieri. 

O Sr. Ministro Peres Júnior - Sr. Presidente, o Egrégio R~ 

gional, reformando decis~e da W~.Junta, reconheceu a existê 

cia do vínculo empregatÍcio, determinando a remessa dos au: 

tos ao Juízo de origem para a aprecia~ão do mérito. A Revis 

ta V,em ... (lê). Parecer pelo não conhecimento ou improvime. 

to. t o relatório. 

O Sr. Ministro Presidente - Conrirmo. Em discussão. Encerra. 

da. Tem a palavra o Relator, 

O Sr.Ministro Peres Júnior - Hão vejo diverggncia jurispru 

dencial, nem violação àe lei; não conhe~o. 

O Sr ,!4inistro Presidente - Rela~ão de empregado reconheci

da em face da prova. Não conheço. Há divergência ? Unânime

mente, não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 522Y7l - Relator: Ministro 

Rildebrando Bisaglia. Revisor:Ministro Peres Júnior. Recurs 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região.Luiz Raphael Justo 

Pereira, e Banco do Brasil S/A. 
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O Sr.Ministro Hildebrando Biss~lia - O inquérito foi movi-

mentado pelo banco para provar a falta grave de abandono de 

empr@go. Em 28 de setembro de 1 956, entraram os empregados 

em g3zo de licenças sucessivas para tratar de assmntos par~ 

ticulares(L@). A Revista do requerido sustenta-se na viola~ 

ção do art. 493 e na casserti v a de ~alta de imediatidade pa

ra a pena, e na inexistência do ânimo cara~terizador do ab 

dono. Contra-arrazoada, a Procuradoria opina pelo não conhe 

cimento ou desprovimento. ~ o relatório, 

O S 1•1. • t p J. . r. lnls ro eres unlor - De acôrdo, 

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

palavra o Relator. 

O Sr,Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço. Matéria 

de prova e fato, não tendo ocorrido atentado à lei, 

O Sr.Ministrp Peres Júnior - Também não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente - Há diverg@ncia ? Unânimemente , 

não conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 987/71 - Relator:Ministro 

Rezende Puech. Revisoi!:Ministro Hildebrando Bisaglia.Recur-

so de Revista de decisão do TRT da la.Região.Instituto Naci 

nal de Previdência Social. e Altamir Deçamar de Jesus. 

O Sr. Ministro Rezende Puech Dirimido o conflito de ju -

risdição, vem ao Egrégio Tribunal e, assim, para esta Egré

gia Turma, para julgamento a Revista de fls. 60, através da 

qual o I.N.P.S. se insurge contra sua condenação que, nos 

têrmos da Lei 5316/67, lhe foi imposta. Diz o reclamante 

não ter sido aproveitado pelo recorrente, e vem argliindo vi 

lação de .lei ·e invocando jurisprudêmcia divergente.Preten

de o recorrido· o não conhecimento do apêlo,opinando a dout 

Procuradoria às fls. 72 apenas quanto à preliminar de inco. 
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peLgncia, já decidida, ~ o relatório. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

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

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Rezende· Puech - Não conheço. Segundo a prova 

pretende o reclamante seu aproveitamento pelo ora recorren-

te, na forma do art. 23, Item I da Lei 5 316/67. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisagi:l!a - Também não conheço. 

O Sr.Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente , 

não conhecida a Revista-

O Sr. Secretário- Processo n9 1 149/71 - Relator: Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia.Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Aldo Hênio 

Francisco Sinisgalli e Faculdade Paulista ddls Serviços So 

ciais e Sociedade de Serviço Social de são Paulo. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - Negando provimento a ambos os 

recursos, o Tribunal da Segunda Região proclamou comprovada 

a continuidade no emprêgo do reclamante e não caracterizada 

a incompatibilidade entre as partes. A Revista foi contra -

arrazoada, opinando a douta Procuradoria apenas no mérito 

t. o relatório. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - De ac6rdo. 

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

palavra o RelatiDr. 

O Sr.Ministro Rezende Puech -Recurso do empregado:saber se 

o caso é ou não de aplicação do art. 483 e se ocorre ..• tlê 

Não conheço. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Conheço pelo AcÓrdão 

de fls. 76, mas nego provimento. 

e Sr. Ministro Rezende Puech- (Consulta os autos).Conheço 
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e nego. 

O Sr.MinistiD Presidente - Há divergência ? Conhecido,por 

unanimidade, o recurso do empregado, e negado provimento ao 

mesmo também por unanimidade. Tem a palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - Quanto à Revista da emprêsa, 

também não conheço. A continuidade do trabalho do reclaman

te ficou provada ••• (lê). 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - Enquanto Presidente , 

manteve o autor a cadeira de professor, e nada recebia como 

Presidente. A soma dos perÍodos foi determinada; não houve 

violação de lei, não conheço. 

O Sr,Ministro Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

não conhecida a Revista da ~mprêsa. 

O Sr. Secretário - Processo n9 2 787/71 - Relator:Ministro 

Rezende Puech. Revisor: Ministro Hildebrando Bisaglia.Recur 

so de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. Construtora 

Cardeal e outra. e João Hernandes, 

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

AcÓrdão do .Tribunal "a quo" proferido em julgamento de Agra 

vo de Petição em execução. Recebido por divergência, sem 

contra-razões, opinando a douta Procuradoria pelo conhecia 

menta e provimento do apêlo. É o relatório. 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia - De acôrdo. 

B Sr.Millhistro Presidente - Em discussão, Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - Não conheço do recurso,já 

que a Revista não cabe na hipÓtese "ex vi" do art. 896, § 

49 da Consolidação ••• (lê). 

O Sr.Ministro Hildebrando Bisaglia 

do § 49 dp art. 896, Não conheço. 

E c·aso de aplicação 
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O Sr.MinistróP Presidente - Há divergência ? Unânimemente, 

não conhecida a Revista, 

O Sr. Secretário - Processo n? 2 886/71 - Belator:Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de decisão do TRT da 2a.Região. José Antonio Me

lato e Companhia Paul~a de Estradas de Ferro.(Adiou-se e 

gulgamento em virtude de empate na votação ••• (lê);. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Vou ler o relatório. A 

decisão Regional negou provimento ao recurso do empregado , 

assegurando que a carência de ação na sentença de primeiro 

grau fundamentou-se na prescrição do direito, e isto porque 

transitadas em julgado a ação anterior do reclamante ••. (lê 

Douto representante do Ministério PÚblico opina pelo não co 

nijecimento e improvimento, ~ o relatório. 

O Sr.Ministro Presidente - Dois votos repelem a prescrição 

e dois, acolhem. 

O Sr.Ministro Peres Júnior - Eu acolho. 

O Sr.Ministro Presidente - Por maioria, dado provimento ao 

recurso para acolher a preliminar de prescri~ão. Redigirá 

o AcÓrdão o Ministro Revisor. 
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o Sr.Secretário-Processo nQ 2 797/71 -Rol:1tor: ~lini::;tro RGzen-

de Puoch, Revisor: Hinistro Hildebra ndo 3is:lglia, Recurso de 

~ . ~ nr:vlst-a de dE:cisSo c: o TRT do. 2a. Reg ião, CIA.PAULISTA DE ES-

TRADAS D.c; F.C:PJW e EUGENIO '}UIIDIERH3 NARIAHO E OUTROS. (Drs, Jo11 

quim Antonio Pinto de LGlilOS lvJov .. r-a) r. 

o Sr- ,lünis~ro Rezende Puech - Disc~;.t e-se a conversno dJ. li-

' 
, 

concoàiàz.1 CGnça-;n'e:nio E!tl pectmia, p elas A • • Instancu:\s pe2corr1-

das ••• (lê). Opine, CL \1outa Procul'ador ia Geral f<:<vor:Í.V0lmc.Jnte • 

E: o rel~ttÓrio. 

o Sr.lünistro Hildebrando Bis agi i a - De acÔrdo. 

o Sr.Ninistro Presidonte - Em di seu ssão. E.ncc:H'I'Gda .. Tem a pa-

lavra o ReLltor. 

o Sr.Ministro Resende Puech - Conheç 

fls. 

o Sr.Hinistro Hildobrando Bis CLglic~ -
o Sr.lünistro Prosidonte - H'Í diverg 

cur-so; por unan itli d ,-:1d e. Tem 3. pal::nrr 

o Sr.J.1inistro R0zende Puech - Sou v o 

reiterados dn • • . 1 "' • JUl'lspruc.encla. Jou pr 

o Sr .Hini stro Hilclebrando Bisaglía -
o ST.Hinmstro Prosidente - Contra o 

provimento QO recurso. R0cligirá o Ac 

lll Sr,Socret~rio-Procosso nQ 2 905/71 

zonde Pu0ch. Roiil:isor: Hinistro Hilclc 

do Revista de decisão do TRT clJ. 3a. 

HID:.Jü TRI AIS DE GOiilS SOCEDADE CIVIL 

o, pela c1 i vo2g8ncía de 

T~dJbétl conhc;:o. 

8ncia ? Conhecido o re-

A 

to vencido, nos t orsos 

ovimento ao recurso. 

voto do Relator, negado 

ár<liío o l-íinistro Rovisor. 

Rola to r: ~.Jinistro Re-

bra11clo 3isaglia. Recurso 

Região. COLEGIOS TEGNICOS 

(Drs. Ordelio do Azevedo Setto e C la 

o N.itLSON DE SOUZA NILO. 

yton Salles Renno), 

c Sr,Hinistro RezendG Puech - A Revi sta argúi a nulidade do 

j ul ;nnwn to Rogion:ü pela não publica çao rGgUl:1r ela IKtuta e 
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' violaçiío do art. 832 da Consolidaçiio na pnrte relativa ct com-
' 

ponsação ••• (lê). Opina a douta Procur::tc1oria Geral pelo acolhi 

monto das prolimin:1res. E: o relatório. 

O Sr .Hinis tro Hild c· brando Büaglia - De acôrdo. 

O -·Sr.Nini.stro. Presidente - Em discussão. mcorrada. Toa a pct 

l;;,vra o Relator. 

O 81' .W nistro Rezende ?uoch - Conheço pola violaçilo dos arts. 

874 e 832 da Consolidação. 

o Sl" ,I.fini stro Hildebrando B1sa~Ha - 'T -· ' h r:tr:1oem c on J..8ÇO. 

O Sr.Nini stro Pr0sidente - H.~ clivorgÔncia ? Ccnhecicla a R0-

. . ~ . t 1 t b ~ 1 R 1 v1::-c a unnrnmemon e, po a le r a _ • -OEI ::t pa avra o e ::1tor. 

O Sr ,H i ni s tro Rezcmde Puech - Acolho a pr<:úiminar de nulida-

de. 

O Sr ,J.li ni stro Hi1debl'ando 3i sag1ia - O rrocosso foi rotirado 

de pnutc.. Par·a entrar outra voz em }J:lUtn, t oria de hnvor no

va publicação, g:u8 nac foi feita. Acompanho o Relator, 

' " . O Sr .Hinistro Pres id0nte - H a di vorgoncla ? Por uncmimid ndo 1 

dado provi::~onto ao rc·curso pc:cra, acolhida a prelimin~,r do nu-

" ' . lidado, d otenlin::.r o retorno elos autos a In::tancia antorior, 

n firl do q_ue julgue o l'lÓrito como de diroi to. 

O Sr. Socretário-Procosso nQ 2 481/71- Rol:ltor: lünis tro :Jere-

. pias i,nrrocos. R•3visor: Iünistro Rozendo Puoch. Recurso é'l0 Ro 

vista do decisão do TRT da 2n. Região. R;i;GIEALDO EOREliRA SAJJ

TOS o CIA.CO!·l,;HCIAL Di!: VIDROS DO .3RASIL-CVil- (Drs .Rio Branco 

Par anhos e Granade ir o Guim::,rãos). 

O Sr .Hinis tro Je"emias l-:arr.QgQ§ - Vigia noturno teria sido 

surpreondido com une pacote cto entr:'r nwn taxi ••• (lê). Opina 

a clouta Procuradoria Geral pelo nao conhocimonto ou improvi-

monto dG ar:bos os recursos. :E; o relatÓrio. 
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o Sr.Hinistro RezendE: Pu E: c h - D e ncÔrdo. 

o Sr.l(inist~o Presidcmte - Em discussão . .t!;ncol'I'.'Jda. Tom n p.:t-

lovra o Rolutor. 

o Sr .!~i n·i st "O Jero0mi as • c 
1v1arro~ A incompat ibilidnàe foi 

a::econhecida )1eléts Ins t,;ncias de 

dE:ntE: arbÍtrio; Q 
A 

em:._-;resa abriu 

conüocinwnto, usada com pru

inquério baseado em furto ••• 

(12). .,-.1•.ao conhE:ço do recurso do Gmprogndo. 

o Sr.Ministro Rezende Puoch - T ' ' - h J an:Jem nao m n eço c o meslllo. 

o Sr.Hinistro 

llãO conhecido 

o Sr .1.;1 ni stro 

to do defesa 

Presidente - Há 

o recurso do el!J pr 

Jeremias Harrocos 

' prim<2írc1 vi,Jta i a 

divorg&ncia ? Por unaniniàade, 

ogado. T0m a p<Ü2cvra o Rol::..tor 

A proli:nin~,r do cerceanten

mpressionn mas, estudadas tô-

das as fncetas, verificc.-se na o h:~er sequer possibilidade 

de conhoci~ento ••• (lÔ). Não co nheço. Trnbém no referente ao 

mérito, nilo se ;Jrost a a atrito a jlU'isprud3ncia trz,zida a ccn 

fronto. 

o Sr.Hinistro Rozendo Puech - Nego provimento, mas conheço 

porc1ue há Acórdi'ío dive-rgente .:tU 

' testemunha. o . ~ , .... 
Reg uni c a 11corc:ao ional, se n3o mo engano, on-

frentou Q tese da. p.rova por uma sÓ test0Elunhet, e hQ AcÓrclão 

c i tnc1o no sentido do hcover lJOSS b ' . i. ilic1acle prova pcl' uw:~ un:Lca 

tos tee1unha. No mérito, nego pro vim0nto. 

o Sr.Ministro JerE:nüas .t:•J.ar:·.:-ocos 
A 

- De acordo • 

.Q...§r .lün i s t r o Presidente - H,~ zl ivorgÔnciG ? Por unanimidade, 

conhecida Rovi:..,ta da 
A a ompres;l aponc,s -1 uanto ::..o m8ri to, pela 

d" " . jurisprudencial lvergüncla apo . ' e no~ado prcvlmento a n-f:ada, 

mos ma, ainda i)Or unanimidade. 

.9 Sr.Socrot~rio-Processo Nll ? 9 48/71- Relator: Ninistl'o Jero-

mias 11arrocos .. Revisor: l'!:i:ni s t r o R8z8nde Puecl1.R0curso de Re-
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vista do decisão do TRT da 2a. Rogião,ROLHAS l>l.d:TÁLICAS CROUN 

COHK DO _3RASIL S/A. e JUSTUIANO ALV~S Di!: OLii'.óiRA.(Drs.Pau-

lo R.Corr~a o Oswaldo 8riguot). 

O Sr .Hini stro Joromi as Earrocos - O decisÓrio ir:nu::;uro.l con-

1 .. . ... ... t -c UJ.u que; cc:b1n ~:. empresa provar que os roclctm:_m os nao exor 

ciam as r.wsn:as funçC:os do po.radi;sna, o que niio f&z •• , (18). -

Opina a douta I?rocur::~doria Gol'al pelo conhecimento, por vul-

neraçiio do lei e por diverg8ncia. ~ o relatório. 

O Sr .t1inistro Rezende l?uoch - De o.côr-dc • 

.Q...Sr.llini stl'o PrE-sidente - &!:1 cl isc;_msão. ii:nccl'rada. Tem a 

pal·:tvra o Reliltor, 
' 

O Sr ,;ünistrc Joremi as i1arrocos - Em nrineiro lu;;ar,cw:Jpre 

ressalt-ar qu0 os Acórcli'íos tr·nzidos a lwne par::t evidenciar a 

di vorgênci<:< pret ondida· não trazem a fonte do publicação. Vi o-

1 - t ' ' . 1'-açao auoeu L!1occrre. -.ao conheço. 

O Sr.Ninistro Rezende Puech - Hão c-onheço. Matéria típic:1-

montd de f,c:tto. 

O Sr.Hinistro Precsidonte- H:Í div2rgoncia ? Por unanimidade, 

n5o con~ecida a Rovi~ta. 

S! s·r .Secretário-- roccsso nº 3 019/71- Relc,tor: Hinistro Jere-

;nias Harrocos. Revisor: Hinistro Reze.cdo Puech. Recurso de Ro 

vista de decisão do TRT da 2a. Região, PEDRO GIL33RTO RUELA o 

Gli:NJHAL ~LlETRIC S/ A. (Drs, Ulisses Rieclel de Rezende e C.~ssio 

Nesquita hrroso), 

O Sr-.Hinistro J(·remias harrocos - A 

I···iantinha a empresa com o 

roclcJnrmto contrr~to do 2Xperi&ncia por 90 dias. De: corrido &s-

se prazo, deu-se a resolução do contrato, visto não haver re-

novaçilo .•. (lê). Opina a douta Frocur::tdoria Ge:-;:ü pelo conLe-
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cimento e provimento do recurso no atinente a f6rias propor-

cionaís. ~o r8latÓrio. 

A 

O Sr.Jvlini stro Rezende Puech - De acordo, 

O Sr.HinLstro Prosidenj& - Ter.1 a palavra o Sr.Aclvogado. 

(USA DA PALAVRA O DR.JOSf: TORR~S DAS N..EV.i!:S) 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, conheço 

por violação de lei, quanto às férias fracionadas, por enteg 

der que, no contrato de experiência, atingido o término an 

tes de completar um ano, fará jus o empregado ao pagamento 

das férias, de acôrdo com o art. 132, letra ~· da Consolida-

qão das Leis do Trabalho, na proporção de 1/12 por mês tra 

balhado ..• (lê). 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

conhecida a Revista, quanto às férias fracionadas, nos têr 

mos do voto do Ministro Relator. Tem a palavra S.Excelência. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - No mérito, dou provimento 

parcial para julgar procedente a açã.o no que se refere às fé 

rias. 

o Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

dado provimento para julgar procedente o pedido. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 054/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende Puech. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 3a. Região. FAYAL S/A e RUTH 

AVELAR DE ASSIS (Drs-. Ernesto Juntolli e Maurício Pinto Coe 

lho). 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Sr. Presidente, ao fale 

cer o marido da postulante, que prestava serviços à firma, 

conforme apurado no processo "sub judice", reconhecida a re 

lação empregatícia pelas Instâncias de conhecimento, A douta 

Procuradoria opina pelo não conhecimento ou improvimento do 
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apêlo. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo. 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - A alegada nulidade não me 

rece acolhida, sequer quanto ao conhecimento, porque a deci 

são impugnada reconhece a relação empregatícia, confirmando 

a sentença inaugural ... (lê). Não conheço da Revista. 

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

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo n9 3 150/71 - Relator: Ministro 

Jeremias Marrocos. Revisor: Ministro Rezende. Puech. Recurso 

de Revista de Decisão do TRT da 4a. Região. DARCY DE MEDEI 

ROS PENNA e INSTITUTO NACIONAL DE PREVID~NCIA SOCIAL - INPS 

(COBAL-Ex-SAPS). (Drs. Carlos Lobato Pfeifer e Augusto Cesar 

Amaral de Souza). 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Prende-se o recurso unica 

mente aos efeitos da absolvição de Instância, isso porque a 

respeitável decisão Regional dispõe: "A preliminar de prescr 

qão argilida pelo recorrente tem inteira procedência. Confor 

me se verifica da inicial, fixa o reclamante... (lê)". A do.!:!:_ 

ta Procuradoria opina pelo não conhecimento ou não provimen

to do recurso. É o relatório. 

O Sr. Ministro Rezende Puech - De acôrdo, 

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

palavra o Ministro Relator. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Apesar do ensinamento de 

J.M.de Carvalho Santos, citado pelo despacho do eminente Mi 
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nistro Barata Silva, de que a absolvição de Instância inter 

rompe a prescrição que recomeça a correr da data em que pa~ 

sa em julgado o despacho e a absolvição, por tornar a absol 

vição de Instância .•. (lê). Não encontrando atrito jurispru

dencial nos arestos trazidos a confronto e não violada a le~ 

não conheço da Revista. 

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

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

conhecida a Revista. 
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O Sr.Secrat~rio- Processo nQ 3 153/71- Relator: Ministro 

Jeremias Hnrrocos. Revisor: lünistro Rezende Puech. Recur-

so do Revista da decisão do TRT da 2<1. • Rcgiiio.RosGhcün S/A. 

8 }hnool Ribeiro. (Drs .~ianoel 'E.stevas ·-::llinsk e Ipiab::t elo Oli 

. "' t ' ) VC::ll'é1 ~·.lar lDS • 

O Sl·.H_ini stro Jerotüas Narrocos - IUccndo elo Recurso Ordi.nn-

lor da causa & inferior ao estabelecido pala Lei 5 584;mas 

reconhecido foi tratar-se de mat&ria constitucional ••• (le). 

A R::,vist ::, 8 de. emprês :ot, acentuando a .1lç:.1c!a o contra-arra-

zoada .Douto parocel' pelo não c onheci•·1ento ou ir~provi:Jento. 2 

o r-olatório. 

O Sr.Ministro Rezende Puech - Do ac&rdo, 

O Sr,;·:inistro F_rcsidanta - Zm discussêio.;i;ncarrach. TGr:l a pa-

lavr·<:~ o ReL;tor. 

O Sr.l~inistrQ_Jercopias i\arrocos - O Recurso Orclin-~rio do en-

pr0:;;<Jo b;"seou-so no c.rt. 153, § Zll da Constitutiç:lo, tendo 

' t ' , 0r1 Vl.S n que nln :;uen s8r6 o~rigado a fazor ou deixar de fn-

zor .::.lSDEla coisa senZto om obedi&r~cio. \ le:i ... (lê). ~.:ão h:1ven-

laç5o de lei, n5o conheço. 

lnc5o de lei, não co~;ego. 

,-1; • -~1 Í"" ·.? ,,_vorg-....~lc_,.t Unaniménente , 

nêio conhecida a Revi~ta. 

O Sr- .Secre_t6,ri o-~rccosso nº 3 203/11- Relator: Ministro Je-

remias ;,;ar·:ocos. Revisor. ltf.nistro Rozcnde Puech. Recurso de 

Rovlst<:~ de Docisilo c1o TRT da 2c,. Ro:'5i?,o. ~íet;llc:r,:;icn Pcmlis-
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taS/A. e Benigúo Pereira da Silva.(Drs.Antonic Carlos Vi,~1 

de Barros e Alberto Luiz de Paula). 

O Sr .Hinistro Jereelias Hélrt.Q.Ç-2§ - Entendeu o respeitável des 

pacho Regional ter havido alteração contratual desde que de-

monstrado o rebaixMJento de função, afastamento incompatível 

com a idade do recorrido, o qual ficou isolado serr, qualquer 

Qtividade, num compartimento sem higiene, devendo-se notar 

que já ocupara função de destaque na emprÉ>sa ••• (le). Contesta 

a Revista o emprogndo, sendo o douto parecer no sentido de 

conhecimento e provimento quanto á invocação da Súmnlo. 31 e 

falecer razão ao empregador no quo tange à alteração contra

tual, não hnvendo base para conhecimento ou provimento do a

pêlo • .6 o relatÓrio. ~uel' dizer, o douto· representante do Jili

nisté:rio PÚblico opina pelo conhecimento e provimento em par-

te • 

.Q..ê.r ... :J1inist ro Rezende P~ - De acôrdo. 

Q_Sr.l:L:\o.Pistro Presid8~ - Etn discussão. Encerrada. Tem a pa-

lavra o R8lc,tor. 

O Sr.tünistro Jel'Or:JL1_s; Han'ocos - Conheço da Revista quanto 

ao aviso-prévio nn rescisão indireta face à Súmula 31; nao 

conheço, no entanto, atinente à alteraç5o contratual. 

O Sr.~linietro Rezenge Puech - De acôrdo, 

O S " t p ' t , ct• A • A t __ r __ .!'iinis ro resiccm e - Hél ~ vergE:nc~a ? Unanimefllen e ,co-

nhecida a Revista pela StlrJula 31 e dado provimer,to à mesma 

tanbém por unanimidade, para excluir da conclenação a p:1rcela 

do aviso-prévio. 

O Sr.Secretário-.t'rocessq_nQ 1 124/71- Relator: Ministro Ray-

mu...'1do i~oura. Revisor: Hinistro Je1·emias c·íarrocos. Recurso de 

Revista de Decisão do 'rRT da 2a. Região.Oscar Lopes e Clifer

Print, Indústria e Comercio de Aço Ltéia. (Drs. Eras to Soares 
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Veiga e Norivàl A. dos Reis). 

O Sr. Ministro Presidente - A MM. 13a. Junta de Conciliação 

e Julgamento de São Paulo considerou que o reclamante reque

reu sua aposentadoria em 4/)/1966 e pediu baixa da carteira, 

assinando a carta de fls. 17, na qual confessa ter se desli-

gado da emprêsa pelo mencionado motivo. Vem o empregado com 

a Revista, argllindo violação do art. 500 da Consolidação e 

insistindo na coação por parte do recorrido com o objetivo 

de fazer o recorrente assinar o documento citado. Parecer pe 

lo conhecimento e provimento. ~ o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De ac6rdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. A ausên 

cia de coação reconhecida pemas _Instâncias Ordinárias é ati

nente ao âmbito da prova. Quanto ao documento de fls. 17,não 

se trata de demissão, mas de simples comunicação do recor~en

te à empregadora, no sentfudo de que lhe havia sido concedida 

aposentadoria pela Presidência Social. (Lê). Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Tenho anotação de conheci

mento por divergência e violação. O documento de fls. 17, pe-

dindo baixa na carteira profissional por ter-lhe sido conce

dida aposentadoria em ~/3/1963, deixou de prescindir-se das 

caracterfsticas do art. 500 da Consolidação ••. (lê). Encontre· 

divergência e, também, conheço pela violação. Noo mérito, do 

provimento em parte para anular o processo a partir de fls. 

34, isto é, da decisão do V. Tribunal Regional. 

O Sr. Ministro Presidente - O Regional diz que não houve de

missão. Comunicou o empregado que se aposentara, só isso. Da{ 

não precisava homologar. Às fls. 17, há uma carta, analisada 

pelo AcÓrdão Regional:"A presente tem por fim comunicar que, 
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de serviço, sou o brigado a d 

Faz uma comunicação com base 

o Sr.Hinistro Jeremias Harro 

da Consolidação para o pedid 
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PS minha aposentadoria por tempo 

esligar-me dessa emprêsa ••• (lê). 

na Prévidência e na Consolidação 

cos - NEí.o houve o revestimento 

o de demissão. 

o Sr .Hini stro President.§! - o ato não era mais da esfera da 

Consolidação. 

o sr.rünistro 

o S1' .Hinistro 

o Sr.Ninistro 

em relação a 

Rezende 

Jerel!lias 

Rezende 

empregado 

Pu.Q.2h 

l·Jarro 

Puech 

está v 

- Alegaram violação do art. 41 ? 

cos - O funcionirio era estável. 

- "Data venia", sou formalíssimo 

el. 

o Sr.Hinistro PresidEm te - H esmo aposentado ? 

o Sr.l.finistro Rezende Puoch 

!malizar a rescisão do contra 

ria, depois da demissão. 

- Para se aposentar, mm que for

to. Só é concedida a aposentado-

O Sr.~~inistro Jeremias l~a1-ro ~ - Acho que é necessário,pri-

•neiro, o desligMento dado p 

o Sr .l·i.:i.-nis tro ;Rezende Puech 

sair a aposentadoria; senão, 

ligar-se , . t prevlaDien e. 

o Sr.Ministro Presidente - H 

concedida a aposentadoria, e 

o Sr.Hi!].istpo Peres JÚnior -
o Sr .~Jinistro P:r;esidente -
pão ter havido hologação. 

K) Sr.Ministro Peres Júnior -

!nissão ? 

- O desligamento é prévio, para 

não é deferida; é obrigado a des 

a carta, o empregado diz ter sido 

faz a11enas comunicação. 

Continuou trabalhando ? 

O Revisor quer anular tudo por 

No documento de fls. 17 pede de-

- Qual ser6 o efeito ? Nã6 pode

ados, pÔ::to que deixou o tro.balho 

es pontc,nemente. ~ua~ ser a a consequência ? 

o Sr.Ninistro Rç:zendo Puoch 

~á receber os sal5rios atras 
~ 1 

, 
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O Sr .!1i ni stro JeremiCts Marrocos - :iual o pedi. elo inicial ? 

O 81° .Hini stro P.cesidente - iJiz a inicial. " Como o reclaman-

te jS contnva com te::lpo suficiente p:1ra r0qL:erer sua ::tposen-

tE.doria, a recla::wda se lJl'ontificou a pr8par~tr todos os pa-

'· (1')" pels. . . e . O Tribunal Region.:ü diz qLw niJ.o houve di.spen-

sa. 

O Sr .Hiníptro Rezende Puech - J{iio é aposent::,doria por ve-

lhice ? 

é Sr .Hi nistro Prêsidente -i'l8o: pol'~Ue es t::tva incc,p::,ci t:1do. 

O Sr.lünisti'o Jcr8mü.s Marrocos - Meu voto é no sentido de 

que seja anulado o processo i1 yu-tir daquel8 momento. Não 

quero dizer que tonha ou não havido coação, m::ts isso elevo

ria ter sido apreciado na Inst5ncia anterior e não ~ouve apr· 

ciação cnbnl. 

O Sr.:ünistro Rc,zonde PuGch - Aconpnnho ~!.Excelência. 

O Sr.Hinistro Presid8nte - Não conhecida a Revista, contra 

o voto elo lünistro Revisor. 

O Sr. Secrot c:rio-Procos so nQ 1200/71- Rol::1 to r-: Hinis tro Ray-

munclo )·loura. ReviSOl': Jeremias l/carrocos. Recurso de Rcvist::t 

de decisão do TRT dn Sa. Rcgião.HEREANO PEIXOTO DE OLIVJIRA 

e PJ!:TRÓLEO .JRASILEIRO S/ A. (Drs .Hartfuns Cathc_E'ino e Eclilber-

to QuintGla Lins). 

O Sr.Ninistro Presidente - o igregio Tri.bun::ü d;ct 5o.. Regi5o 

reconheceu que o reclar.Ic-,nte foi ~.c~cü tido como técnico em 

1 964,e confin>::tdo EJm 1 968. Houve entretanto errônoa elas-
. "'. - , . . . .... Slilcaçao dos tecnrcos e profrsstona1 ••• (lo). Opina a douta 

Procuradoria G:ral pelo conhecimento o desprovimGnto do re-
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.9 Sr.Hinistro Jeremias Harrrocos - De acÔrdo. 

O s,...Hinistro Pr_§!_§idonte - E.'ll discus::;ão. 3ncerrada. O reco-

nhccimento do vício de direi to d ocorreu do E:xc:une das prcv:::.s. 

N5o se caractrerizou o direito adq_uicr'ido, no caso, como demons 

trou o V.Ac6rdão recorrido ••• (l&). Não conheço. 

O Sr.Hinistro Jeremias Harrocos - T<Am'::lom não conheço. 

O Sr.Ninistro Presic1ente - HÓ. divergência ? Por unani!:lidade, 

ni:ío conhecida a R::: vis ta. 

O Sr, Secret<cÍrio-Processo nQ 1 916/71- Rel:üor: Hinistro Ray-

mundo Haura, Rovisor: Hinistro Jen:mias ibl'rocos. Recurso de 

decisi:ío do TRT da Za. Rogião. CIA.CONSTRUTORA ?ARANAPAN3HA e 

GUILH.DRM.Lo; PINHEIRO DOS SANTOS. (Drs. A. J. T .Carvalho o Altnir 

A. Raymundo) • 

.9 Sr .~lini stro Presidente - A Turma Regional remnheceu como 

ompres;::tdora flo recl::unc,nte a orz: reclamada, s::nclo Luiz Possen-

ti e \~:llnor Zir:lermann simples eoprc:c;ados r: a ré •.• (lê). Opina 

a c:outa Procurndoriil :kro.l polo niio :::onJ;_ecimE<rto ou desprovi-

nonto do rocurso. f: o r (·L:ctór·io. 

O Sr.Ninistro Joremias Earrocos- De acÔrclo. 

O Sr.Hini stro Presid·:::nte- Em discuss~w. Ji:ncerradu. ibtéria 

de f ato. Não conheço. 

O Sr .H i nis tro Jeremi c,s Ha. "rocas - Ta::_IJÓ;n ni:.o conheço. 

O Sr.iviinistro Presid-:::nte - H6 clivergôncia ? Por unanioidade, 

nfio conhecida a Ravi~tu. 

O S,... Secr;:,t:1r io-Processo nº 1 988/71- Relator: lünistro Raymun 

do :<lourC<. Revisor: 1•\inistro Jeremias Aar-rocos. Recurso de Re-

vista de decisão do TRT de. Zr,. Regi[o. CIA.H1PORTADORA J IN

DUSTRIAL DO';{ e LA..i,RCIO DA SILVA LADEIRA. (Drs .Afr-,;nio R.Duar

t c ro TAlniir" :Passion.1tto) • 1 , ~ . -
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O Sr .Ministro Presidente - O Tri::,unal da Sc,gun~la Rt::gião declc 

ra que a rt::clamac1a criou wna classificação salarial dividida 

em primeira e segundc, catc,gorias, na função de torneiro ••• 

(lÔ). Opina a douta Procuradoria Geral pelo nao conhecimen.,-

to ou desprovimento do rt::curso. f; c relatório. 

O Sr.l-1inistro Jer-emias :•1etrrocos -De acôrdo, 

O Sr-.Ninistro PrcsictE!nte -E:n discussão. Bncerrada. A com}Jen

sação dos aumentos ospontaneos foi expressamente assegurada 

n recorl'OntEl, conforme consta do Acórcl ão' inclusive qu:mdo 

a Egrégia Turma recorrid.a acolheu os Jmbargos Declar:ltÓrios 

.•• (lê). Não conheço. 

O SP,Ninistro Jeremias Barrocos- Também nao conheço. 

O Sr.Hinistro Presid0nte- Eá divc,rgÔncia? Per unanimid<lde, 

n~o conhocida a RGvi~ta • 

.9 Sr.Secret;1rio-Proce:sso n Q 2 153/71 - Relator: HiniStro Ray-

mundo Moura. Revisor: MinLstro Jerer:lins i·larrocos. Recurso de 

Revista do decisão cto TRT da 2a. Rc;gião. HANOli:L RUIZ RZ:;JUZNA 

15 OUTROS o ARTHUR EJ~RE1lRDT S/ A. INDUSTRIA REUNIDAS. (Drs, Ulis-

ses Riedel do Rezende e Ne1;-ton 2ronçalves Rabollo). 

O Sr.I>Jini stro Pyesidente - Equiparaç.:ío salnrial julgada impr_g 

cedEmte, com base na prova. A Revista alega ntri to com a Sú

mula 22. Por outro lndo, havonclo identidade de funções ••• (lê) • 

Opina n lloutr, procur .,cJoria Goral pelo conhocimonto o despro-

vimento do recurso. ~o relnt6rio. 

O Sr.Hinistro Jeremias 11ar-rQf.Q.§_ - De ;:.côr·do, 

.9 Sr.Nin i stro Pres icle:nte- Tem a pal!:tvra o Sr. Advogado. 

(USA DA PALAVRA O DR,JCISB TORRES DAS l~JW,:<;S), 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. O V. 

AcÓrdão recorrido afirma claramente a desigualdade de fun 

ções entre o recorrente e o paradigma. Não se trata de inver 

são do ônus da prova. Quanto à matéria da contemporaneidade, 

constitui simples argumento "a latere". Não conheço. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Acompanho V .Excelência. 

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

conhecida a Revista. 

O Sr. Secretário - Processo nl' 2 177/71 - Relator: Ministro 

Raymundo de Souza Moura, Revisor: Ministro Jeremias Marreco~ 

Recurso de Revista de Decisão do TRT da 2a. Região. CHINSHIN 

KANASHIRO e CRHYSLER DO BRASIL S/A (Drs, Maurício Soares de 

Almeida e Jairo Polizzi Gusman). 

O Sr. Ministro Presidente- O AcÓrdão excluiu da obrigação do 

depósito do Fundo de Garantia a parcela correspondente a ho 

ras extraordinárias não habituais. A Revista invoca divergê!!_ 

cia. A douta Procuradoria opina pelo conhecimento e provimen 

to. É o relatório. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - De acôrdo. 

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

pela divergência, 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Conheço pela divergência

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

conhecida a Revista, pela divergência. Nego provimento à mes 

ma, porque só as horas habituais integram a indenização, 

O Sr. l.Unistro Jeremias Marrocos - Não é recolhimento ao Fun 

do de Garantia? 

o Sr. Ministro Presidente - Parece que sim. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - "Data venia 11
, dou provi 
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menta para adotar a tese inaugural. As horas extras, 

tuais ou não, ensejam recolhimento ao Fundo de Garantia. 

2. 

habi 

O Sr. Ministro Presidente - Mas, o AcÓrdão diz que não são 

habituais. 

o Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Na minha opinião, entendo 

que habituais ou não. 

o Sr. Ministr.m :Presidente· "·:.Entendo que só as habituais. Ha 
• 

vendo divergência, tomarei os votos. 

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

que a lei 5 107 fala em recolhimento da remuneração. Logo, 

sejam habituais ou não, as horas extras compõem a remunera -

ção e devem ser recolhidas ao Fundo de Garantia. 

O Sr. Ministro Presidente - A matéria é controvertida. Se 

essas horas não integram a indenização, não há por que re 

colher. É um ônus sôbre as emprêsas e, até, um confisco. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Pediria a atenção para 

a literalidade da lei. Art. 29: "Para os fins previstos nes 

sa lei, tôdas as emprêsas sujeitas à Consolidação ficam abri 

gadas a depositar até o dia 30 de cada mês, em conta bancá 

ria vinculada, a importância correspondente a 8% da remuner~ 

ção paga no mês anterior •.• (lê)". Diante da literalidade da 

lei, não sei como se negar o cômputo. Ministro Raymundo Mou 

ra, as indenizações são pagas de acôrdo com o tempo de servi 

ço efetivo do empregado, não aquêle tempo em que ficou à dis 

posição. Se êle trabalhou horas extraordinárias, não ficou, 

também, mais tempo à disposição do empregador? 

O Sr. Ministro Peres Júnior - "Data venia", Ministro Hilde 

brando Bisaglia. Aquêle que não fôr optante do Fundo de Ga 

rantia nãoreceberá essas horas extras avulsas na hora da in 
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denização; receberá só o salário efetivo. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - SÓ as habituais. Mas, 

então, isso vem justamente convidar os empregados a optar p~ 

lo Fundo. A literalidade da lei fala sôbre a remuneração do 

mês anterior. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Se V.Exa. me permite, no 

entendimento que houve no Seminário sôbre os aspectos jurid! 

cos do Fundo de Garantia., realizado em Brasilia, no dia 14 

de março, o Ministro Arnaldo Sussekind teve oportunidade de 

relatar a matéria que, submetida .à discussão do Plenário, es 

tabeleceu a seguinte conclusão: "Q,ue os depósitos mensais P!::_ 

ra o Fundo de Garantia correspondem a B% da remuneração pa 

ga. • • (lê) 11 
• 

O Sr. Ministro Presidente - Haveria desigualdade. É inconsti 

tucional a lei neste ponto. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - É questão de interpre

tação. O Art. 477 fala na base da maior remuneração percebi

da. 
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1 " . "\ 1' l -O Sr ,iüni stro Presidente - l'l::;s, s0 po a !ll"opr:La Conso J.uaçno, 

p:1r:1 o nê\o opt~mte, ::: hor::t 0::traordin.:lria 6 evontual, en prilJ 

c Ípio, neto vejo como. Por isso, continuo nl:·,ntendo neu JlOD to 

de vista, e di~o lllO ossa lei n5o foi feita ror juristas,foi 

, ~ ~ ~ t' . ' fr::ita por econonistas e da:L, esse er-ro. l!>sses ecn1cos ceve-

riam ter pem:::.do c;uo, na romunoraç.1o, hÓ. horas "-uo nao se so-

m::u-:1. Se tivessem subewtido essa lei ao reexame de juristas, 

.:_tue sao os :J.UG: dovori:1.r:1 f<1ze1~ as lois, nZio torict !-... avido &s.r:-8 

êrro. Port..':'tnto, 11 dnt~1 venin 11
, negc provimento, a nêio ser que 

se reforu~1le tÔda ét sistem:'ítica da consolic1aç5o. 

O Sr.:;i.nütro Hilclebrç.ndo Jisaglia - Revisor d:Í pl"ovimontc 

e o Rc·l:üor, nega ? 

O Sr.iünistro Rezende Pu:::c::t - · Sr.PresidentB, partici[Jei dês-

e::~ JrasÍli::,, Grl 1 968. Votei) depoiE! de wn es-

. ' tudo rwis detido elo assunto, e me convenci, como c a•:1l:lcm o 

i·línistro Ary Campista, de c!ue se tr:,tar do sc:úé,rio dc:fericlo, 

. ' ' e este e o que se pagou ·,ntBs do F-c.nclo de Gar·aGtin, unicc. ox-

1 . -p :Lcnc_:ao p~<ra o Sal<Írios " o. pcsteriori" recolhidos 

e:;l pu"ce1as que o empregado 2ecebo d0 t~ü Fundo, na verdade, 

d 1 ' t Ad • tA • se1Yo sa ~1rio, o a e qualCJ.uer llnpor anc1rr deve sor objeto 

do incind&nci.o. d:J. taxa de Fw1do de Garw::.Jtia. ~Inntivo meu po.Q 

to de vista e tr.a."Jq_uil~cr:lonte o m:mtonho, "datG venia'' das 

•t' . 1 . - t ' . r-c,spol '\Vels ccc1soes em con r:1r1o. 

O Sr.Ministro Hilde~rando disaglia- Meu voto j& est6 adpta-

O Sr.E·ini st,..o Peres Júnior - Acor.m:mho V.Exc:ü&ncia. 

C Sr.Hini stro Presidente - Por m~üoria, dado prcvime:Jto ::to 

recurso a fíüi de garantir e1 inclusão elas horas extrr.s na rc::-
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tict. Redigir,} o Ac6rd?.io o Revisor, vencido o RGlator. 

D ;:;;r.Se:crek1rio-Procosso nQ 2 199/11- Rel:1tor: Ninistro Ray-

mundo Houret. Re:visor: lüni-stro Jeremias ;'brrocos. Recurso de 

Revista de decisão do TRT da 2ü. Regi:io. ELZIRA'-NOVAIS SOUZA 

E: VIAÇÃO A~RJA SÃO PAULO 8/A-VASP. (Drs.Ulisses Riedel d0 

R0zcmd0 0 J.JetcquE:s do Jesus). 

O Sr.iünistro Prosid0nte- A Turma Re:gional considerou •.JUO o 

pedido tem por objccto a equipara~ão salarial, o a Hil.Junta,n 

vista d::;s provas, :1purou n::\o havccr identidade dG funç:io en-

tre o roclamaclc e os par;Jgignas. Ainda, acor·tctdcmcmte, a se_Q 

t,:mça di.ssera que a controvórsü1 fÔrc, dosvinda parct um pos-

, t ... - ... ... s1vel diroito contra ual c, promoçao ou cc complementaçJco sa-. 

' l;Jria1, -.J_t:e a reclarnada Jcagu quando o omprEJgado o prctorido 

na promoç?.io ••• (lê). Pctrecer pelo não conheci~JCnto ou despro-

vir:18nto. ~ o relwt6rio. 

O Sr· .:íinis tro Jeremias 1-í::tl'rocos- D0 acÔrdo. 

O Sr .iüni stro Pr8sídento - Ter:r ~-' l'::tlavra o ilustre Advo:saclo. 

(USA DA PALAVRA O DR.JOSi; TORR,;s DAS L:-;y...;s) 

O Sr .~·~ini .stro PrBsiclente - Em discussF:io. 2ncerrcJda. A scn -

tença confirnnda pelo 1lcÓrc1ão nn<ilisou n )Jrova em toc1os os 

QSpectos, par·c< concluir inE:xistir iddnticlnde do t r::tbalho on-

tre roclarn:mte e pc-,radi,zmas. A 1uest:io assim decidida nõ.o 

onvolve violaçõ.o de l::ü, net'l atrito cor;J os aros tos apontndos 

O S.r.i·linistro J:or"->miD.s uarrocos- TE,r;r'Jém nno conhc,ço. 

O "' 'ji . t p "cl t ·H' 1" A • ? u ~ . t -.....r .11 n.J..s ro res 1 on e - ~ ::1 c l V81~g0nc la . n:.in:LC!cman e, 

ni:io conhecida a Rovista. 

O ~r·.Secrot:ír-io-"rocesso nQ 2 227/71- Relc,tor: Hinistl·o Ray-

~uundo Nourail Revisor: f.íinistro J:::remic..s ~·iEtr·rocos. Rocu2so d 
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Revista de dc:cis :lo do TRT da Zc,. Regiilo .FPB-F:íbrica P:mlista 
' 

de .Srocas e Ferranl8ntas e Lourival Pereira de Oliveira. (Drs • 

.i:dson Folix Gotts Ch::ük e Gilberto i;assad). 

O Sr.Hinistro PresidentG - Eão confi:;ur<:Kli\ a falta grave GD 

f P 1 . . d . t '· _ace da prova. arecer pe o conhecLuGnto o osprov1mon o. ~ 

o rol11tÓrio 

O Sr.I·ünistrc PresidentG - Vamos ver o valor d<J caus<:~. (Con-

sulta os nu tos). Estado clG São Paulo, v alar :.~ 296,69. O sa-

1ál·ic tJÍnimo da 8poc<J ora d0 -·· 150,00. 

O SP.IIinistro JorGmi::ts ;ku'rocos - :1:1s o rocurso foi intorpos 

to sob a égide da Lei 5 584. 0 A 

r os se ' . anterior a 1e1 ••• 

O Sr.Hinistro Pr8si<L:ntà - A Rc:vista 8 de: 1;1aio à0 l 97l.Acho 

=tuo o sal6rio míniuc dovüt ser de~-· 200,00 e ]Jouco. 

O Sr.J".!i ni stro E i ldobrando 3i s::,.;;;l ia - -;;ual o. cidadG ? 

O .:>r·.liinistro Presid8ntG - carito.1 de S.J?aulo, c o rccurso 
, 
o dc ~aio do 1 971. 

ta~cnte d0 2 225,00. N5o se: podo conhc:car do rc:curso. 

5584. 

O Sr ~Iiinistro Jr~P-=·"·-i ~c:: 7·~~",...,-p·,-.oCO"'-
<,J 'V.h~ •l'-' ~••-l-' ;:) Tar:1bêm não <eonheço. 

FGvü:ta em face d::t Lc:i 5. 584. 

O Sr.Secret~ric-Proccsso nº 2 306/71- Rcel~tor: Ministro Hil-

de brando .3isa?;lia. Revisor: J'•~inistro Jercr:1it1s i:lal,rocos .Recur 

so de R0vista de decisão do ~la 2a. Rceii.lü.H:STITJTO 1\A-

CIO:~J\1 D~ COLOEISAÇAO 2 REFORNA AGRARIA-INCRA o ;.:AiUA FILO-

;;,;;;:A ::i-\HJ:I1~S 1ALVÃO. (Drs .G::nesio Pc,l'oira Filho c Clayton 

Jr·,mco). 
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O 8r,Min~stro Presidente R:·.gional assc.gurou ao 

recl:m:mte as vantagcms provistas n::, Lei L. 090/62. O recur-

so lev:mta a prelimin:w de ,1ue a Delog::tcia n2io pode re-ceber 

notificação. r:o mórito, n.~,o precede G roclGn:1tÓria ... (1~). 

Pc,reccr pelo n:io c::mhocimonto ou desprovi:>!ento • .!; o reL,tÓ-

rio. 

O Sr· .Eini§ t PO Je: Po.:ni.:.:ts lietr roocos - D0 ncÔrdo. 

e 81' .li in i s '- ro Prc.s idcmtG - ~ discussão .:.illcürl'Ctdn. 2 prcci-

elo salientar :[ll8 o rGcl::t:~:.Hlo & o INPS, e Q rEicl.~J~raç:io foi a-

juizada contra o 0r.1prog·1c:or. O recLu·wn te S8 Gcha sob r0gil:JO 

O Sr.Einistro JeH<J'Jicts Ilarrocos - r:üo conhoço por faltG de 

prcssugostos le:;ais. Intel'l)osta açc,o ccntr:l :;uen o ompr0 ~a-

do prestou serviço, ::,l6n dE• que houve contestação ••• (lê). 
A 

O Sr.!-iíni stro Presidonte - !IcÍ. cliv:.r;5&ncia ? UnaninG:'lonto,n2ío 

conhücida a h0yista. 

O "r.SecrotE,rio-Processo nQ 2 336/71- Rel::,tor: :-linistro Ray-

mLmclo Moura. Revisor: Hinistro Joro;;lias ii:,rrocos. Rocurso de 

. t d l . - ' '"R'" d ~ ~ . - ~IR·'~ 'l'O!l' S 1 A I rey~s a -o ccc1sao ao .L .t a c.:a .. nog2c~o • .r .. ..:!rv_ ·.~ t-I'• n-

dÚstria de Pneum:~,t icos e Pedro Corr&a. (Drs. Cnssio h os ~1ui tn 

JLtrros Júnior e Celso de Alnoido. Scunll:?.io). 

O Sr.l-linistro Presidente - O AcÓrclno consignou sGl' o. inicial 

de qUGtro de fevereiro, e só te;r a rescisão se oporo.do em 

d . d "'"\.....,.. n:::: ,. ozessels o r., ... "ço .... _,o '"' o::wto ~ue a mesna tenha sido pro-

posta h:'í muito teupo, cano Jl1'0té<ncle '-' ré, pois esta, mesmo 

' aros :1 d0fesa, concol,dou com o e.scLwecimGnto aprosontc.1do 

p0lo roclauante, (,s fls.45.(L8),Prccur,tiorin opina pelo nao 

conhecicwnto ou dosprovim-2nto. f: o rol:ltÓrio. 
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.9 Sr.Hinistro Jer-0n1i a.s ;·1etr r ocos - De acÔ.rdo. 

o Sr.Hinistro Presidente - Et1 discussão .. ~ncerrada. Em rdla-

ção ' prGliminar, há circun a stância de fato moncionadas no A-

córcião como fundo.mcnto •.• (l 8). Não conheço. 

c S.r-.~íinistro Jeremias Ha~"r ocos - Taflbem não conhoço. 

.Q_ Sr.Nin·;stro Fres i d.onte - e'j' A· '"~P '''d eé\ C. ~vc:rgC.>DCl<l . OI' LU1:1Elr.ll'::l O, 

n3o conhe:cic1o o recurso. 

.9 Sr.Secret6rio-Prososso nQ 2 603/71- Rebtor: Hinistro Ray-

r.mnclo t1oura. Rsvisor: Minis tro Joremias Na.r.rocos. Recurso de 

decisão elo TRT da 3a. Rogiã o ,CEHTRAIS ELC:TRICAS DE NINAS G.<!:-

RAIS S/ A e EDSON CAliDIDO J AIUOSA. (Drs. Oswtldo elo PQC'!un Vila-

ça e Ruy Ribeiro França). 

o Sr .!1i ni stro P"esidcmte - O Acórrlão decl<:,rn que a reclw:wn-

te SE: achava em fórias e, 9 or motivo pessoal, agrediu com wn 
A 

t a!Jrt colega de serviço ••• (l o). Opina a dout<:t Procuradoria Go-

rnl ,lelo nc~o conhecintento o u clesprovimento do recurso. ~ore 

l::ttÓrio. 

.Q Sr.Hinistro Jeremins ;~lar r ocos- De ac8rdo, 

o Sr.Hinistro Presidente - &1 discus si'ío. wce.rrad;:~, Conl1eço 

pelo Acórdão de fls. 69: !I consLi.tui motivo justo n agressão 

a colega de s erviço •.• (lê)" • 

o Sr.Hinistro Jeromi QS f.Iwrr 

o Sr .E i ni st ,...o Presidente - l -, .., ' A • c ta a1vcrgonc1a ? onhccido o re-

curso, por unanimidade. Nc l ' . t -ner'l o, a aç<:to do recorrido nao 

se cnqcwdra na falt<:t grave. 

O Sr_,Ninistro Jerem1 as H_grr 

o Sr.:-linistro Presiclonte -
ncgndo provimento &O rocurs 

o s~.Sccret6r•o-Processo nQ 

brando Jisecglia. Revisor: 11 

.• (18). Nego provimento. 

ocos - T<:tobém nego provimento. 

o. 

3?7/71- Rcbtor: líinistro Eildo

inist ro Pores JÚ.YJiO~', Recurso do 
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Revista de decisc,o do TRT da l.1l. Região. FASRICA Dl!.: VIDROS 

Sl\.0 DOl~H'GOS S.A. e RODRIGUES D'AL!1EIDA COiCIND.S/A. e CELSO 

HAHQlnES MOREIRA. (Drs. J .Rocha Norcira e Roberto Icamc,r Al-

varenga de Carvalho). 

Q_§r .Ministro Hildobrando .aisaglic, - 3aixamos o processo erJ 

diligência n::.rw que fÔsse desapensC~do o Agrc,vo de Instrur.10n-

to, que nilo foi jul..sado. Assim, decidiu-se baixar o processo 

em dilig&:,cia. Podemos julgar o Agr~wo sem que tenha sido fcj 

ta publicc.çào da paut& ? E;nbora no Agravo de Instrurc:mtc a , 

parté n5o fale, a pauta 6 imprescindível, mas estaria incli-

nado a fazer o julgamento clGsde lo ;o da Revistt:~. Um Agrc.vo 

foi provido e o outro nao foi ::rprociado. Julgar sem a publi

Cê1Ç<:w de pauta pnra o Agravo de In2-trumento etcnrretnria nuli

dade. São duas Elffillrêli!us C[Ue recorrem mas, se julg:1rmos agora 

o Agr:·,vo e, em seguidw, a Revista da outra p:~rte, podemos in-

cidir em nulidade. 

O Sr.Hinístro ?residente - Não há 110.uta par-a a Revista ? 

O Sr,Ninistro HilclebrGndc Bisadia - Para o Agravo. l\G Últi-

mil Se'-são, deixamos sobrGstado o processo • 

.Q_ Sr- ,Ni nistJ_·o Rezende Puech - Agravo não tem sustentação. Po

deríamos julgá-lo desde logo. 

O Sr.Ninistro Presidente - Entendo melhor julgar. Tem a }J<Üa-

vra o Rel:'ttor, priueiramente q_uanto ao Agravo. 

2 Sr.Hinistro Hilc1Gbrando BisE,;;lia - Foi provido o Agr-wo ela 

Fô:bricn de Vidros São Domin,~os S/A. Nô.o foi nutuado nem jul-

gndo nesta Turma o Agr:wo do Instrumente do Rodrigues Almei

da Com~rcio e Inclúst:da, O AcÓrdão Regionnl rejeitou 21 preli

minilr do inconstitucionalicJade da Lei 5 442,sÔbrd a divisão 

dos Tribunais em Turmas ... (Lê). Dou provimento ao A,:: r avo, co-

mo foi c1ac1o ao da outra omprêsa, p::tra o processamento da Ro-
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O S l•. H, \. A • ? p A • • .1 d r. 'llnistro Presiáente - c, c1v8rgenc1a . or Lmc:m1m1u::, e, 

dado provi:nento ao Agravo da o~1prêsa Rodriguos Almeida Comér 

cio e Industria, pat'a :1L:.e soja proc(•ssada a Revista. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sl·.Hinistro Hiléiobr-ando i3isaglía - A açao foi movimentada 

contrcc grupo econômico oriontado pelc1 e wprêsa Rodriguos de 

Almoida Comércio e IndústtiP. e, por quo encerrndas as !lti vi

dades ••• (lê). Opina a douta Procur:ldoria Geral pe:lo conheci-

mc::1to, m!ls não prcvioento do recurso. f: o relc.tório. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acordo. 
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O Sr. Ministro Presidente - Em discussão. Encerrada. Tem a 

palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - SÔbre o Recurso da pri 

meira empresa, Fábrica de Vidros São Domingos S/A, a public~ 

çao do AcÓrdão saiu no Órgão Oficial em 20 de agôsto de 196~ 

e o Recurso dessa empresa é do dia quatro de setembro de 

1969. Entendo que tempestivo o recurso. Não estava em vigor 

ainda a Lei n9 4584. O outro recurso é de 5 de setembro, in 

tempestivo efetivamente. Rejeito a preliminar êe intempesti

vidade relativa amrecurso da Fábrica de Vidros são Domingos. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - De acôrdo. 

O Sr. Ministro Presidente - Rejeitada a preliminar, quanto 

ao recurso de Rodrigues D1 Almeida Comércio e IndÚstria S/A, 

unanimemente. Tem a palavra o Relator. 

O Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia - Não conheço da Revista 

por nulidade, em razão da preliminar de intempestividade,por 

que só se leva ao Pleno quando a Turma entende que deva ser 

enviado. Rejeito a nulidade. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Também rejeito. 

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

jeitada a nulidade. Tem a palavra o Relator. 

o Sr. Ministro Hildebrando Bisaglia- O outro fundamentocons 

titui matéria de fato. Não conheço nessa parte. Os AcÓrdãos 

não são divergentes. A decadência é flagrante. Suspenso o 

empregado, deixou passar mais de trinta dias. 

O Sr. Ministro Peres JÚnior - Também não conheço. 

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

Revista da Fábrica de Vidros São Domingos S/A, porque não a 

tendidos os pressupostos legais, e não conhecida a Revista 
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da firma Rodrigues D'Almeida Comércio e IndÚstria S/A, por 

intempestiva. Encerrada a pauta. Há um pequeno problema quan 

to a Revista n9 1287 que foi julgada em 19 de novembro Últi 

mo. No julgamento dessa Revista houve um êrro material. A 

certidão de julgamento diz: Por unanimidade, não conheceu da 

Revista, e no voto do Relator verificou-se que a conclusão é 

contrária - "Dou provimento para que a Egrégia Turma julgue 

como de direito". Ocorreu o seguinte: foi lido um voto que 

não era o do processo. A Turma solicita a correção desse er 

ro material e o anúncio para o julgamento correto nessa Ses-

são. 

O Sr. Ministro Jeremias Marrocos - Solicitaria, se possível, 

que o julgamento ficasse para a prÓxima Sessão. 

O Sr. Ministro Presidente- Fica suspenso o julgamento para a 

prÓxima quinta feira. Está encerrada a Sessão. 


